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POLGÁRMESTERI 
KÖSZÖNTŐ

Tisztelt pannonhalmi 
Polgárok, Olvasók!

Néhány hete még tele a ren-
dezvényeink terveivel, a tavasz 
várható eseményeivel vágtam 
bele a Pannonhalmi Hírek idei 
első beszámolójának írásába.

A tegnapi világ azonban mára 
megváltozott, ma már más ér-
vényes!

Hiába a nagy izgalom és a sok 
terv, a világban kialakult hely-
zet lassításra parancsolt ben-
nünket is.
Nincs választásunk, át kell szer-
veznünk az életünket!
A koronavírus miatt kialakult 
forgatókönyv ugyanis még a 
legtapasztaltabbakat is meg-
lepte. Kézzel fogható és érthe-
tő az emberek félelme, amit 
együttgondolkodással, össze-
fogó cselekvéssel kell most le-
küzdenünk.
Rendezvényeink tekinteté-
ben minden tavaszi eseményt 
kénytelenek voltunk elhalasz-
tani a vírus terjedésének féke-
zése érdekében.
Természetes, hogy most önkor-
mányzatunknál minden más 
szempontnál fontosabbak let-
tek azok a teendők, melynek 
célja az Önök egészségének 
megóvása.
Ezért minden, a koronavírussal 
kapcsolatos intézkedésről fo-
lyamatosan tájékoztatjuk Önö-
ket információs felületeinken.
Önkormányzatunk kiemelt fi-
gyelmet fordít a településün-
kön élő, a 700 főt meghaladó 
idősek biztonságának megóvá-
sa érdekében.

Bosszantó azonban, hogy van-
nak, akik még ebben a nehéz 
helyzetben is átveréssel, kiszol-

gáltatott emberek becsapásá-
val próbálkoznak.

Kérem Önöket, legyenek résen, 
ne engedjék magukat becsap-
ni, vigyázzanak magukra és 
egymásra azzal, hogy betartják 
a kormány, valamint az általunk 
javasolt intézkedéseket!
Ez most a legkevesebb, de egy-
úttal a legtöbb is, amit megte-
hetnek!

Bár a járvány rányomta a pe-
csétet a tavaszi tervekre, sze-
retnék és kell is, hogy pozitívan 
tekintsünk előre a jövőbe.
Bízom benne, hogy a lehető 
legrövidebb időn belül fog ren-
deződni minden, és mielőbb a 
régi, megszokott kerékvágás-
ban folytatódhatnak a hétköz-
napjaink.

Az idei év egyik fő célkitűzé-
se, hogy megkezdünk egy 
virágosítási, fásítási programot, 
mely reményeim szerint az el-
következendő években pozitív 
irányban befolyásolja arcula-
tunkat, Pannonhalma megíté-
lését.
Szívből köszönöm azoknak a 
helyi civileknek és vállalkozók-
nak, akik bármilyen összeggel, 
munkával, felajánlással, vagy 
csupán jó szóval támogatták 
kezdeményezésünket. Támo-
gatóink névsorát alább olvas-
hatják.

Szintén a jó érzést, a szép kör-
nyezetben élés lehetőségét 
erősíti az az évek óta, Tóth Mik-
lós képviselő úr által felkarolt 
kezdeményezés, amelyben sok 
jó érzésű lakosunknak segítsé-
gével idén is megtisztítottuk 
városunkat és a bekötő utakat 
az illegális szemetelők által 
okozott károktól.
Hiszek benne, hogy ezek a kez-

deményezések közösségformáló erő-
vel is bírnak, gyermekeinket pedig 
tudatosságra tanítják. Köszönet a szer-
vezőknek és a résztvevőknek!

Sikeres tárgyalást folytattunk egy le-
hetséges bevásárlóközpont helyszí-
nét illetően. A következő időszak nem 
könnyű, ám reményteljes feladata lesz, 
hogy lobbizzunk a bevásárlóközpon-
toknál, és meggyőzzük valamelyikü-
ket, hogy megérett a térségünk a be-
ruházásra.

Januárban élményekben és tapaszta-
latokban gazdag napokat tölthettem 
el németországi testvérvárosunkban, 
Engenben.
Nagy öröm volt számomra, hogy az 
ottani ünnepélyes újévi fogadás al-
kalmából elődömet, Bagó Ferenc urat 
az „Engen megbecsült polgára” cím-
mel tisztelték meg, ezzel is kifejezve 
a testvérvárosi kapcsolat fontosságát. 
Ezúton is köszönöm Szanati Erzsébet 
és Ulrich Scheller partnerkapcsolat fe-
lelősöknek, hogy fáradtságot nem is-
merve szervezték meg nekünk ezeket 
a napokat. 
Tudom és ez alkalomból is megta-
pasztalhattam, hogy a több mint 20 
éve fennálló kapcsolat Pannonhalma 
és Engen között milyen sok diákunk-
nak, polgárunknak adott már életre 
szóló élményeket, barátságokat, mun-
kakapcsolatokat. Ezért polgármes-
terként én is arra törekszem, hogy 
testvérvárosi kapcsolatunk mély gyö-
kereire alapozva, az eddigi hagyomá-
nyokat folytatva és új területekkel gaz-
dagítva dolgozzunk tovább.

Egy közösségi kezdeményezésnek 
köszönhetően megbeszélést tartot-
tunk helyi és környékbeli termelőkkel, 
melynek során célul tűztük ki, hogy 
májustól minden harmadik szomba-
ton termelői piacot létesítünk a Majá-
lis téren. A PANNONKAMRA fantázia-
nevet kapott esemény első alkalma 
május 17-én, szombaton kerül meg-
szervezésre, amennyiben ezt a fent 
írt veszélyhelyzet lehetővé teszi. Han-
gulatát hagyományőrző, szórakoztató, 
gasztronómiai és kézműves progra-
mokkal is szeretnénk alkalmanként 
színesíteni, hogy az odalátogatóknak 
a portékák mellett minőségi időtöltést 
is kínáljunk.
Ahhoz, hogy a programunk sikeres le-
gyen, kérem Önöket, hogy segítsenek 
szándékunkat széles körben terjeszte-
ni, hogy minél több árushoz, kézmű-
veshez, termelőhöz vagy olyan cso-
portokhoz, egyesületekhez, fellépőhöz 
eljusson, akik szívesen csatlakoznának 
közösségépítő, tudatos fogyasztásra, 
hagyományőrzésre ösztönző kezde-
ményezésünkhöz.
Minden részletet ezzel kapcsolatban a 
honlapunkon megtalálnak!

Az elmúlt időszakban több alkalom-
mal is sikeres tárgyalásokat folytatunk 
a Főapátság vezetőivel.
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Önkormányzatunk és a Főapátság számára is fon-
tos, előremutató témákat tárgyaltunk meg közö-
sen, melyek között felmerült többek között a lakos-
sággal való szorosabb kapcsolattartás, a parkolási 
problémák orvoslása, az iskola helyzete, közös tu-
risztikai feladatok és más együttműködési lehetősé-
gek számbavétele. A közös együttgondolkodást és 
együttműködést elengedhetetlennek tartom Pan-
nonhalma fejlődése érdekében!

A nyár egyik nagy eseménye lesz Pannonhalmán a 
reményeink szerint júniusban megnyíló Porta nevű 
látogatóközpontunk, mely állandó programokat kí-
nálva az egyedülálló attrakciók sorát növeli majd or-
szágos viszonylatban is, és nem utolsó sorban a mi 
kikapcsolódásunkat is szolgálhatja.
Bár az építkezés körül rengeteg volt a várt és nem 
várt teendő, melyet a vírus által kialakult helyzet 
most tovább bonyolít, bízunk benne, hogy közeled-
ve a nyitáshoz, a hátralévő időben minden zökkenő-

mentesen fog zajlani.
Tisztelt pannonhalmi Polgárok, Olvasók!

Ez az újság terjedelméből adódóan nem ad lehető-
séget arra, hogy minden eseményről részletesen be-
számoljak. Bár a rendeletek és határozatok vázolják 
az elmúlt időszak történéseit, továbbra is igyekszem 
a közösségi oldalamon és az egyéb információs csa-
tornákon, fórumokon tájékoztatni a lakosságot a vá-
rosban zajló aktuális eseményekről.

Bár nem tudhatom, hogy az újság megjelenésé-
ig hogyan alakul majd a jelenleg kialakult helyzet, 
őszintén bízva a legjobbakban kívánok mindnyá-
juknak szép tavaszt, kellemes készülődést a húsvéti 
ünnepekre, és minél több egészségben eltöltött mi-
nőségi időt szeretteikkel!

Vas Gábor 
polgármester

Év elején mindnyájunkat lesújtott József atya 
elvesztésének híre. Személyében közösségünk 
egy olyan tagjától kellett megválnunk, aki papi 
hivatásában mindnyájunk lelkipásztora volt. 
Gyerekek, betegek, felnőttek egyaránt fordul-
hattak hozzá támaszért, jó szóért. Orvosok, be-
tegek, hozzátartozók a mai napig különösen 
sokat emlegetik vele kapcsolatban, ahogyan 

BÚCSÚZUNK éveken keresztül járt a győri kórházba, hogy 
enyhítse a betegek szenvedését. Azon keve-
sek közé tartozott, aki mindig hálás tudott len-
ni választott hivatásáért, pedig gyakran gör-
dültek elé olyan akadályok, ahol újra és újra 
meg kellett találnia a kapaszkodókat. Bár Jó-
zsef atya már átment a másik oldalra, nekünk 
ugyanaz marad, aki eddig volt. Ha emlegetjük, 
és gondolunk rá, mindig közösségünk plébá-
nosa marad! Isten nyugosztalja!

Pannonhalma Város Önkormányzata és a Pan-
nonhalma és Térsége Fejlesztéséért Alapítvány 
nevében ezúton is szeretnénk megköszönni 
azoknak a helyi lakosoknak, vállalkozásoknak és 
mindazoknak, akik támogatták a „Virágos Pan-
nonhalmáért” közösségi összefogásra ösztönző 
kezdeményezésünket. 
Összesen 292.000 Ft gyűlt össze, melyhez Sipák 
Norbert képviselő úr éves tiszteletdíjával, 545.000 
Ft-tal, Pannonhalma Város Önkormányzata pe-
dig 500.000 Ft-tal járult hozzá. A teljes összeget 
a közterületeink zöldebbé, virágosabbá tételé-
re fordítjuk, melyről a munkálatok megkezdése 
után természetesen tájékoztatjuk Önöket.

Köszönettel:

Vas Gábor polgármester és
Dr. Kaszap András az alapítvány 
kuratóriumi elnök

Támogatóink:
Balier Silver Kft.
Benke Éva

KÖSZÖNET Dániel Sándor
Dr. Kovács Éva és Kocsis László
Dr. Soleczky Levente
Fekete Gyimesi Barbara
Horváth Katalin
Jáger Ágnes
Kiss Károlyné
Kolos Tibor
Kolos Tiborné
Kondor Ferenc
Koppenol Benjamin
Kovács Szabolcs
Kovács Viktor
Pannonkút Kft.
Pannon Panzió, Wachler János  és családja
Ress Anita
Ress Árpádné
Sárovics Balázs
Schieszler Lajos
Sipák Norbert
Stipsits Károly
Szücs Ferencné
Tanai Lajosné
Tóth Sándorné
Zümi Méhészet, Nagyné Ildikó és családja
Vas Gábor
Wolf Teréz Mária



Pannonhalma Város Önkormányzatának 22/2019.
(XI.27.) számú rendelete az időskorúak támogatásá-
ról szóló rendelet megalkotásáról

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tületének 23/2019.(XI.27.) rendelete a Pannonhalmi 
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztvi-
selők illetménykiegészítéséről, valamint a köztiszt-
viselői illetményalap megállapításáról szóló 3/2019 
(II.8.) rendelet módosításáról

Pannonhalma Város Önkormányzatának 1/2020 
(II.26.) számú rendelete az önkormányzat 2019. évi 
költségvetését megállapító 4/2019 (II.27.) rendelet 
módosításáról

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete 2/2020 (II.26.) rendelete az önkormányzat 
2020. évi költségvetéséről

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tületének 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015 
(V.1.) rendelet módosításáról

A rendeletek teljes tartalmukban megtekinthetők a 
http://pannonhalma.hu/2019-evi-rendeletek honlap 
címen

205/2019 (XI.26.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete elfogadja a Váralja és a városközpontban 
található közvilágítási lámpatestek E.ON üzemelte-
téséről, illetve karbantartásáról szóló beszámolót az 
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.

206/2019 (XI.26.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete (9090 Pannonhalma, Dózsa György út 10.) 
a Pannonhalmi Roma Nemzetiségi Önkormányzat-
tal (9090 Pannonhalma, Dózsa György út 10.) 2012. 
július 26-án kötött együttműködési megállapodást 
felülvizsgálta, és úgy határozott, hogy azt a Pannon-
halmi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal egyet-
értésben nem kívánja módosítani.

207/2019 (XI.26.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-
testülete a helyi lakástámogatás rendjéről szóló 
22/2009 (XII.23.) rendelet alapján Kiss Zsolt és há-
zastársa Kiss-Szabó Viktória, 9090 Pannonhalma, 
Rákóczi Ferenc utca 12. szám alatti lakosok részére 
150.000 Ft, azaz százötvenezer forint összegű visz-
sza nem térítendő támogatást biztosít a fenti címen 

épített lakóház költségeihez. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a támogatásban részesített személyekkel kös-
se meg a támogatási megállapodást.

208/2019 (XI.26.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-
testülete a helyi lakástámogatás rendjéről szóló 
22/2009 (XII.23.) rendelet alapján Fekete Roland és 
házastársa Fekete-Csáfordi Renáta, 9090 Pannon-
halma, Cseidervölgy 38. szám alatti lakosok részére 
150.000 Ft, azaz százötvenezer forint összegű vissza 
nem térítendő támogatást biztosít a fenti címen vá-
sárolt lakás költségeihez. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a támogatásban részesített személyekkel kös-
se meg a támogatási megállapodást.

209/2019 (XI.26.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-
testülete a helyi lakástámogatás rendjéről szóló 
22/2009 (XII.23.) rendelet alapján Sárközi Csaba és 
házastársa Sárközi-Győri Kitti, 9090 Pannonhalma, 
Újtelep utca 11. szám alatti lakosok részére 150.000 
Ft, azaz százötvenezer forint összegű vissza nem té-
rítendő támogatást biztosít a fenti címen vásárolt 
lakás költségeihez. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a támogatásban részesített személyekkel kös-
se meg a támogatási szerződést.

210/2019 (XI.26.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-
testülete a helyi lakástámogatás rendjéről szóló 
22/2009. (XII.23.) rendelet alapján dr. Lengyel Krisz-
tina, 9090 Pannonhalma, Petőfi utca 47. szám alatti 
lakos részére 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint 
összegű támogatást biztosít a fenti címen vásárolt 
lakás költségeihez.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a támogatásban részesített személlyel kösse 
meg a támogatási szerződést.  

211/2019 (XI.26.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testü-
lete a helyi lakástámogatás rendjéről szóló 22/2009. 
(XII.23.) rendelet alapján Lendvai Krisztina és élettár-
sa Lencse Richárd, 9090 Pannonhalma, Arany János 
utca 60. szám alatti lakosok részére 150.000 Ft, azaz 
százötvenezer forint összegű támogatást biztosít a 
fenti címen vásárolt lakás költségeihez.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a támogatásban részesített személyekkel kös-
se meg a támogatási szerződést.

212/2019 (XI.26.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-
testülete a helyi lakástámogatás rendjéről szóló 
22/2009 (XII.23.) rendelet alapján Pőcze Ádám és 
élettársa, Kemény Kitti 9090 Pannonhalma, Lestár 
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3/A szám alatti lakosok részére 150.000 Ft azaz száz-
ötvenezer forint összegű támogatást biztosít a fenti 
címen vásárolt lakás költségeihez.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a támogatásban részesített személyekkel kös-
se meg a támogatási szerződést.

213/2019 (XI.26.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-
testülete a helyi lakástámogatás rendjéről szóló 
22/2009 (XII.23.) rendelet alapján Nyári Szimonetta 
és élettársa Kovács Zsolt István, 9090, Kossuth Lajos 
utca 7. szám alatti lakosok részére 150.000 Ft, azaz 
százötvenezer forint összegű támogatást biztosít a 
fenti címen vásárolt lakás költségeihez.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a támogatásban részesített személyekkel kös-
se meg a támogatási szerződést.

214/2019 (XI.26.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-
testülete a helyi lakástámogatás rendjéről szóló 
22/2009 (XII.23.) rendelet alapján Csonka Szabina és 
élettársa Pacók Ádám, 9090 Pannonhalma, Zrínyi 
utca 12. szám alatti lakosok részére 150.000 Ft, azaz 
százötvenezer forint összegű támogatást biztosít a 
fenti címen épített lakás költségeihez.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a támogatásban részesített személyekkel kös-
se meg a támogatási szerződést.

215/2019.(XI.26.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-
testülete a helyi lakástámogatás rendjéről szóló 
22/2009 (XII.23.) rendelet alapján Molnár Axel Attila 
és házastársa Molnár-Gunyhó Szabina, 9090 Pan-
nonhalma, Árpád utca 25. szám alatti lakosok ré-
szére 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint összegű 
támogatást biztosít a fenti címen vásárolt lakás költ-
ségeihez.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a támogatásban részesített személyekkel kös-
se meg a támogatási szerződést.

216/2019 (XI.26.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-
testülete a helyi lakástámogatás rendjéről szóló 
22/2009 (XII.23.) rendelet alapján Székely József és 
házastársa Székely-Horváth Beatrix, 9090 Pannon-
halma, Dózsa György utca 45. szám alatti lakosok ré-
szére 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint összegű 
támogatást biztosít a fenti címen épített lakás költ-
ségeihez.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a támogatásban részesített személyekkel kös-
se meg a támogatási szerződést.

217/2019 (XI.26.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete a helyi lakástámogatás rendjéről szóló 22/2009 
(XII.23.) rendelet alapján Bekő Balázs és élettársa 
Varga Regina, 9090 Pannonhalma, Kossuth Lajos 

utca 20. szám alatti lakosok részére 150.000 Ft, azaz 
százötvenezer forint összegű támogatást biztosít a 
fenti címen vásárolt lakás költségeihez.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a támogatásban részesített személyekkel kös-
se meg a támogatási szerződést.

218/2019 (XI.26.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-
testülete a helyi lakástámogatás rendjéről szóló 
22/2009 (XII.23.) rendelet alapján Siska Márk és há-
zastársa Siska Szandra, 9090 Pannonhalma, Dózsa 
György utca 49. szám alatti lakosok részére 150.000 
Ft, azaz százötvenezer forint összegű támogatást 
biztosít a fenti címen vásárolt lakás költségeihez.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a támogatásban részesített személyekkel kös-
se meg a támogatási szerződést.

220/2019 (XI.26.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja a BNT-Energy Kft., a művelődési 
ház beléptető rendszerére adott bruttó 114.035 Ft-os 
árajánlatát.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a vállalkozási szerződés aláírására.

221/2019 (XI.26.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete a tulajdonában lévő Pannonhalma Város-
fejlesztő Nonprofit Kft.(9090 Pannonhalma Árpád 
u.2.) ügyvezetőinek:

1.) dr. Török Péter 9021 Győr Bajcsy-Zsilinszky út 21. 
2. em.1. szám alatti lakost nevezi ki határozott időre 
2020.12.31. napjáig. A vezető tisztségviselő a társaság 
ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja, me-
lyért megbízási díjat előzetes nyilatkozata alapján 
nem kíván felvenni.

2.) Ress Anita 9090 Pannonhalma Kossuth u. 22. 
szám alatti lakost nevezi ki határozatlan időre. A 
vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését mun-
kaviszonyban látja el. Pannonhalma Város Önkor-
mányzat képviselő-testülete Ress Anita ügyvezetői 
munkabérét havi bruttó 450.000 Ft-ban állapítja 
meg.

3.) Pannonhalma Város Önkormányzatának képvi-
selő-testülete a Pannonhalma Városfejlesztő Non-
profit Kft. változásokkal egységes szerkezetbe fog-
lalt Alapító Okiratát az előterjesztésben foglaltak 
szerint elfogadja.

4.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy a változások átvezetéséről gondoskodjék, 
továbbá felhatalmazza a társaság alapító okiratának 
aláírására.

223/2019 (XI.26.) határozat
1.) Pannonhalma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete úgy határoz, hogy közbeszerzési eljárást 
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indít belterületi útjainak karbantartási és felújítási 
munkái beszerzése tárgyában. Az eljárás megneve-
zése: „Pannonhalma úthálózatának felújítási és kar-
bantartási munkái”.
2.) A közbeszerzési eljárás lebonyolításával a 2015. évi 
CXLIII. törvény (Kbt.) 27. § (3) bekezdésének megfe-
lelően megbízta dr. Glavanits Judit felelős akkredi-
tált közbeszerzési szaktanácsadót (lajstromszám: 
01039). A szakértővel történő szerződés megkötésé-
re a polgármester jogosult.
3.) Az eljárás becsült értéke a tervezői költségbecs-
lés alapján megállapításra került, és a Kbt. 19. §-ban 
foglalt egybeszámítási szabályok figyelembevételé-
vel a lefolytatásra kerülő eljárás a Kbt. 115. § szerinti 
hirdetmény közzététele nélkül induló nyílt közbe-
szerzési eljárás.  Fő CPV-kód: 45200000-9 (Teljes 
vagy részleges magas- és mélyépítési munka)
4.) A Kbt. 115. § (2) szerinti eljárás során a szerződés 
teljesítésére képes és alkalmas, kötelezően meghí-
vandó 5 felkért ajánlattevő kiválasztására a képvise-
lő-testület a polgármestert hatalmazza fel.
5.) A képviselő-testület tagjai nyilatkoznak arról, 
hogy a közbeszerzési eljárás vonatkozásában velük 
szemben a Kbt. 25. §-ban foglalt összeférhetetlensé-
gi okok nem állnak fenn.
6.) A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyer-
tes ajánlat kiválasztásának szempontja a legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer. A 
felkért ajánlattevők nettó ajánlati ár (ár szempont – 
súlyszám: 70), vállalt többlet-jótállás időtartama (mi-
nőségi szempont 1, súlyszám: 15), valamint az építés-
vezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata 
(minőségi szempont 2, súlyszám: 15) alapján verse-
nyeznek egymással. 
7.) A közbeszerzési szabályzat alapján eljáró, illetve 
felkért bíráló bizottsági tagok nyilatkoznak a meg-
bízatás elfogadásáról, az összeférhetetlenségi okok 
fenn nem állásáról, valamint a titoktartási kötele-
zettségről.
8.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának 
áttekintésére, és a felkért szakértő javaslata alapján 
- annak adott - esetben szükséges hatályosítására.
9.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a közbeszerzési ajánlattételi felhívás és a Köz-
beszerzési Dokumentum elfogadására, amelynek 
szakmai tartalmáért a felkért közbeszerzési szakér-
tő tartozik felelősséggel.

224/2019 (XI.26.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete elfogadja a határozat mellékleteként 
csatolt, a 2015. évi CXLIII. törvény előírásainak meg-
felelő, 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervét. A 
közbeszerzési terv EKR-rendszerbe történő feltölté-
séről a jegyző, vagy a jegyző felhatalmazása alapján 
a felkért szakértő gondoskodik.

226/2019.(XI.26.) határozat
1.)Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-
testülete nyilatkozik arról, hogy a 
Pannonhalma külterület 0212/11 helyrajzi számú, 

gyümölcsös művelési ágú, 1877 m2 területű, vala-
mint a
Pannonhalma külterület 0212/25 helyrajzi számú, 
legelő művelési ágú, 5577 m2 területű ingatlanokat 
belterületbe kívánja vonni.

2.) Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-
testülete nyilatkozik arról, hogy a
- Pannonhalma külterület 0212/11 helyrajzi számú, 
gyümölcsös művelési ágú, 1877 m2 területű, vala-
mint a
- Pannonhalma külterület 0212/25 helyrajzi számú, 
legelő művelési ágú, 5577 m2 területű 

ingatlanok beépítetlen területté minősítését kéri a 
Járási Földhivataltól.

3.) Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-
testülete nyilatkozik arról, hogy a
- Pannonhalma külterület 2012/11 helyrajzi számú, 
gyümölcsös művelési ágú, 1877 m2 területű, vala-
mint a
- Pannonhalma külterület 0212/11 helyrajzi számú, 
legelő művelési ágú, 5577 m2 területű

ingatlanokat az átminősítést követően legalább 4 
évig az átminősített célra fogja használni.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a fenti ingatlanok átminősítése és belterület-
be vonása érdekében keresse meg a Járási Földhi-
vatalt.

227/2019 (XI.26.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete az Opra Vilmos kérelmében foglaltaknak helyt 
ad, és hozzájárul, hogy a pannonhalmi 0283/164, il-
letve 0283/165 hrsz.-ú ingatlanok belterületi átsoro-
lása megtörténjen. A képviselő-testület megállapít-
ja, hogy a hatályos Településrendezési Terv szerint 
az érintett ingatlanok tervezett belterületen feksze-
nek, belterületi ingatlannal érintkeznek.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozatról az ingatlannyilvántartási ható-
ságot értesítse.

228/2019.(XI.26.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete helyt ad Marosvölgyi Csaba ingatlan-
vásárlás iránti kérelmének, és értékesíti részére az 
önkormányzat tulajdonában lévő pannonhalmi 677 
hrsz.-ú 2027 m2 területű, kivett beépítetlen terület 
megjelölésű ingatlant 3.500.000 Ft-os eladási áron.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
az adásvételi szerződés aláírására.

233/2019 (XII.05.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képvi-
selő-testülete mint vevő és Németh Márta, illetve  
Horváth-Németh Éva Alíz, mint eladók között 2019. 
március 28. napján, Győrött a Pannonhalma, belt 
rület, 738 helyrajzi szám alatt nyilvántartott és ter-
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mészetben a 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 24. sz. 
alatt fellelhető 1.441 m2 alapterületű lakóház, udvar 
megjelölésű ingatlan 1/6-1/6 (összesen 2/6) tulajdoni 
hányada vonatkozásában létrejött vételi jogot alapí-
tó szerződés (a továbbiakban: Opciós szerződés) 18. 
pontjában biztosított vevőkijelölési jogunkkal élve a 
DF Immo Parkland Korlátolt Felelősségű Társaságot 
az Opciós szerződés szerinti vételi jog gyakorlására 
jelöljük ki.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a „kijelölés vételi jog gyakorlására” vonatkozó 
okiratot aláírja.

234/2019.(XII.05.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a mellé-
kelt vázrajz szerint a pannonhalmi 938/4 hrsz.-ú in-
gatlan megközelíthetősége okán átjárási szolgalmi 
jog létesüljön az önkormányzat tulajdonában lévő 
938/1 hrsz.-ú ingatlanon, a 938/4 hrsz.-ú ingatlan 
mindenkori tulajdonosa javára.

235/2019 (XII.05.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete 7 igen szavazattal, minősített többség-
gel úgy határozott, hogy elfogadja a Pannonhalma 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodá-
sának, a Társulási Tanács 2019. december 2-i ülésére 
előterjesztett módosítását. 

236/2019 (XII.05.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete 7 igen szavazattal, minősített többség-
gel úgy határozott, hogy elfogadja a Pannonhalma 
Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési 
Szabályzatának a Társulási Tanács 2019. december 
2-i ülésére előterjesztett módosítását.

239/2019 (XII.16.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete helyiségbérleti szerződést kíván kötni 
a 9090 Pannonhalma Váralja u. 3. szám alatti 134 
hrsz.-ú 14 m2 alapterületű üzlethelyiségre a hoz-
zá tartozó 9,1 m2 alapterületű tároló helyiséggel 
együtt. A bérlet időtartama 2020. október 31. napjá-
ig szól, a bérleti díj mértéke 37.000 Ft/hó összegben 
kerül meghatározásra. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az előterjesztés részét képező Helyiségbérleti 
szerződést aláírja.

240/2019 (XII.16.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete készfizető kezesként támogatja a tulajdoná-
ban álló Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit 
Közhasznú Kft. Nyugat Takarék Szövetkezet pénzin-
tézetnél fennálló folyószámla hitelkeret lejáratának 
2020.04.01. napjáig történő meghosszabbításával.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a folyószámla hitelszerződés kezesként történő alá-
írására.

241/2019 (XII.16.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete a Szociális Bizottság beszámolóját az előter-
jesztésnek megfelelően elfogadja. 

4/2020 (I.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja Pannonhalma Város Önkormány-
zat 2020. évi költségvetését megállapító rendelet 
első fordulós tervezetét, és felhatalmazza a jegyzőt, 
hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre 
terjessze be a város 2020. évi költségvetését megál-
lapító rendeletét második fordulós tárgyalásra.

6/2020 (I.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-
testülete úgy határozott, hogy a Magyar Védőnők 
Egyesülete kérelmének helyt ad, és Csáfordiné 
Borbély Judit, illetve Ráczné Domokos Szilvia védő-
nők részére a Magyar Védőnők Egyesületének ese-
dékes 2020. évi 4.000. Ft/fő összegű tagdíjukat át-
vállalja, s a befizeti az egyesület részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a tagdíj átutalásáról haladéktalanul gondos-
kodjon.

7/2020 (I.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete a Pannonhalmi Sportegyesület részé-
re 500. 000 Ft támogatási előleget nyújt az önkor-
mányzat által a sportegyesületnek adandó 2020. évi 
támogatás terhére.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
támogatás átutalásáról soron kívül intézkedjen.

8/2020 (I.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete úgy határozott, hogy a Győri Tankerületi Köz-
pont által a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a 2020/2021. 
tanévre vonatkozóan meghatározott iskolai felvételi 
körzetek, valamint a pedagógiai szakszolgálatot el-
látó intézmények működési körzeteinek tervezeté-
vel egyetért.

9/2020 (I.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete a 2020. évi búcsú terület bérleti díját 
a 2020. augusztus 19-20.-ig terjedő időszakra a ké-
relmező vállalkozók részére az alábbiak szerint ha-
tározza meg azzal a kiegészítéssel, hogy a sátoros 
kereskedőktől a közterület használati díjat Pusztai 
János szedi be külön megbízás alapján: 
- Pusztai János: 30.000 Ft
- Stuka Zsuzsanna: 50.000 Ft
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a vállalkozási szerződés aláírására.

10/2020 (I.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja a Pannonhalma virágosításának 
lehetőségéről szóló beszámolót, illetve felkéri a pol-
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gármestert, hogy kerüljön kiküldésre a kezdemé-
nyezésről szóló tájékoztató levél a pannonhalmi vál-
lalkozók és lakosok részére.

11/2020 (I.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete jóváhagyja a Pannonhalma Város Önkor-
mányzatára vonatkozó 2020. évi belső ellenőrzési 
tervet az alábbiak szerint:
1)  Belső kontrollrendszer és az integrált kockázatke-
zelés értékelése 
2) Vagyonhasznosítás (bérleti szerződések, haszon-
bérlet)
3) Nemzetiségi Önkormányzatok működésének 
vizsgálata
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy 
az elfogadott határozatot juttassa el a belső ellenőr-
zést végző szerv részére.

12/2020 (I.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete a tulajdonában lévő Pannonhalma belte-
rület 473/5 hrsz.-ú ingatlant a Nemzeti Köznevelési 
Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében meg-
valósuló tanuszoda beruházás megvalósítása céljá-
ból ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az ingatlan tulajdonjogának átruházásához 
szükséges jognyilatkozatokat megtegye, ideértve 
az ingatlan tulajdonjogának átruházásáról szóló 
megállapodás aláírását is.

14/2020 (I.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete elfogadja a Váralja és a városközpontban 
található közvilágítási lámpatestek E.ON üzemelte-
téséről, illetve karbantartásáról szóló szerződés ter-
vezetet.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
az üzemeltetéséről, illetve karbantartásáról szóló 
szerződés aláírására.

15/2020 (I.28.) határozat
a.) Pannonhalma Város Önkormányzatának képvi-
selő-testülete a Magyar Bencés Kongregáció Pan-
nonhalmi Főapátságával (9090 Pannonhalma Vár 
1., törzsszáma: 727871, képviseli: Hortobágyi T. Cirill 
főapát) kötendő Használati és Fenntartási szerző-
dés módosításával egyetért az előterjesztésben fog-
laltak szerint. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármester a Használati és Fenntartási szerződés 
módosításának aláírására.

b.) Pannonhalma Város Önkormányzatának képvi-
selő-testülete a Magyar Bencés Kongregáció Pan-
nonhalmi Főapátságával (9090 Pannonhalma Vár 
1., törzsszáma: 727871, képviseli: Hortobágyi T. Cirill 
főapát) kötendő Együttműködési megállapodás 
tervezetét az előterjesztésben foglaltak szerint elfo-
gadja, és felhatalmazza a polgármestert annak alá-
írására.

c.) Pannonhalma Város Önkormányzatának képvi-
selő-testülete a közte és a Szent Benedek Iskoláért 
Alapítvány (9090 Pannonhalma Vár 1. nyilvántartási 
szám: 08-01-0051283, képv: Dr. Juhász Laczik Tamás 
László) között kötendő Adományozási megállapo-
dásban foglaltakat az előterjesztésben foglaltak 
szerint elfogadja és felhatalmazza a polgármestert 
az Adományozási megállapodás aláírására.

17/2020 (I.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja a Pannonhalma Város Önkormány-
zatának képviselő-testülete a határozat melléklete-
ként csatolt, a 2015. évi CXLIII. törvény előírásainak 
megfelelő döntést „A Gesztenyés horog közműve-
sítése Pannonhalmán” tárgyú közbeszerzési eljárás-
ban. Az eljárás azonosítója: EKR001529632019.
A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének 
neve, címe, adószáma és a bírálat alapját képező 
ajánlati elemek: Makadám Útépítő és Helyreállító 
Kft. (székhely: 9028 Győr, Külső Sági u. 20., adószám: 
11466648-2-08) nettó ajánlati ár: 79.019.044.- HUF, 
vállalt többlet-jótállás mértéke: 0 hónap, az építés-
vezetőként bevont szakember szakmai tapasztala-
ta: 10 projekt ajánlati elemeket tartalmazó ajánlata. 
Fenti ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-
érték arányt megjelenítő ajánlatot. 
Arra tekintettel, hogy a nyertes ajánlattevő aján-
latában szereplő ellenérték meghaladja az eljárás 
becsült értékét, a képviselő-testület a 2020. évi költ-
ségvetés terhére biztosítja a pótfedezetet.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés 
megkötésére a szerződéskötési moratórium lejártát 
követően.

18/2020 (I.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete a GINOP-7.1.6-16-2017-00001 számú projekt 
keretében „A Gesztenyés Horog közművesítése 
Pannonhalmán” megnevezésű fejlesztés vonatko-
zásában többletfedezet igénylése céljából felhatal-
mazza a polgármestert az Irányító Hatóságnál tör-
ténő eljárásra.

19/2020 (I.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja a Pannonhalma Város Önkormány-
zata és a Pannonhalmi Főapátság között kötendő 
eladási szándéknyilatkozatban foglaltakat a Pan-
nonhalma, 0189/3. helyrajzi szám alatt nyilvántar-
tott, „szántó” művelési ágú 5 ha 6706 m² térmértékű 
ingatlanból 1 ha-nyi földterület vonatkozásában.
Az önkormányzat az érintett ingatlant településfej-
lesztési célból kívánja megvásárolni.
A képviselő-testület az ingatlanvásárlás fedezetét az 
önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezi.

20/2020 (I.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottsága azt ja-
vasolja Pannonhalma Város Önkormányzat kép-
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viselő-testületének, hogy fogadja el a tsz műhely 
projekt (A TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00005, TOP-2.1.1-15-
GM1-2016-00001) jelenlegi állásáról szóló beszámo-
lót.

21/2020 (I.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja az Arany János utca 27. szám alatti 
társasházzal kapcsolatos beszámolót.

22/2020.(I.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja az önkormányzati képviselőkhöz 
tartozó utcák területi lehatárolását az alábbiak sze-
rint:
Pusztai Gábor:  Béke utca
   Bocskai utca
   István király utca
   Újtelep utca
   Arany János utca
Dr. Horváth Benedek: Kisfaludy utca
   Dr. Szombathelyi Károly utca
   Petőfi utca
   Rákóczi utca
   Dallos Sándor utca
Dr. Lengyel Krisztina: Szent Márton utca
   Ady utca
   Zrínyi utca
   Alkotmány utca
   Attila utca
   Árpád utca
   Tóthegy
Sipák Norbert: Váralja
   Hunyadi utca
   Cseidervölgy
   Radnóti utca
SzilágyiKemál/
Csernikovics Milán: Tabán
   Kossuth utca
   Gizella királyné útja
   Imre herceg útja
   Illak alja
Tóth Miklós:  Lestár
   Fenyvesalja
   Mátyás király utca
   Bajcsy-Zs. Utca
   Dózsa György utca
   Engen utca
   Géza fejedelem utca 

24/2020 (I.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja a Szent Márton Járóbeteg Központ 
Nonprofit Közhasznú Kft szakmai programját az 
alábbiak szerint:
A Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Köz-
hasznú Kft. a kapott 9.107.700 Ft NEAK támogatás 
és lejelentett 2019. december 31. napi tartozásállo-
mány szerinti 6.442.573 Ft különbözetét, összesen 
2.665.127 Ft-ot működési körében kíván felhasznál-
ni. Ennek során fogyóanyagokra, megbízási szemé-
lyi díjakra és működési körben felmerülő egyéb ki-

adásokra kívánja a fenti összeget költeni.
A képviselő-testület elfogadja és tudomásul veszi 
a Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Köz-
hasznú Kft. és a Városfejlesztő Nonprofit Kft. között 
megkötetett 16 millió Ft összegű kölcsönügyletet.

25/2020 (I.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete egyelőre nem kívánja értékesíteni az önkor-
mányzat tulajdonában lévő 9090 Pannonhalma 
Petőfi S. u.1. I. emelet L7 jelű lakást. A képviselő-tes-
tület tudomásul veszi, hogy a vevő a vételi szándé-
kát 2020. június 30. napjáig fenntartja. A képviselő-
testület a későbbiek folyamán tér vissza az ingatlan 
esetleges értékesítésre.

28/2020 (II.25.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja a Pannonhalmi Járási Hivatalt érin-
tő változásokról szóló beszámolót.

29/2020 (II.25.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete elfogadja az előterjesztésnek megfelelően 
Pannonhalma Város Önkormányzat gazdálkodásá-
nak három éves középtávú tervét.

30/2020 (II.25.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 13/2015 (V.1.) rendeletének a 
Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal Működési Sza-
bályzatáról, Ügyrendjéről szóló 5. számú függelékét 
az alábbiak szerint módosítja:

1.) A szabályzat a hivatal szervezeti felépítéséről, fel-
adatairól szóló II. fejezet 2.) pontja első bekezdése 
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A hivatal 15 fős létszámmal látja el feladatát, a szük-
séges munkamegosztás céljából az alábbiak sze-
rint:
Titkársági csoport 
Igazgatási csoport
Pénzügyi csoport „
2.)  A szabályzat a Pannonhalmi Polgármesteri Hiva-
tal titkársági csoportjának feladatairól szóló 
1.) pontjának utolsó mondata helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:
 „A titkársági csoport 2 fővel látja el feladatát (jegy-
zői referens, ügykezelő). ”
3.) A szabályzat a Pannonhalmi Polgármesteri Hi-
vatal pénzügyi csoportjának feladatairól szóló 3.) 
pontjának utolsó mondata helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:
„A pénzügyi csoport 5 fővel látja el feladatát.”
4.) A szabályzat a Pannonhalmi Polgármesteri Hiva-
tal építéshatósági csoportjának feladatairól szóló 4.) 
pontja hatályon kívül helyezésre kerül.
5.) A szabályzat a hivatal irányításáról és vezetéséről 
szóló fejezet a jegyzőről szóló 3.) pontja az alábbi 16.) 
ponttal egészül ki: 
„ A jegyző munkáját jegyzői referens segíti.”
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6.) A szabályzat a hivatal munkarendjéről szóló 8.) 
pontjának második bekezdéséből a Körzetközponti 
Feladatot Ellátó Építéshatósági Csoportra vonatko-
zó szabályozás hatályon kívül helyezésre kerül.
7.) A szabályzat a hivatal munkarendjéről szóló 8.) 
pontjának negyedik bekezdéséből az Építésható-
sági Csoport megjelölés hatályon kívül helyezésre 
kerül.
8.) A szabályzat a hivatalban dolgozók vagyonnyi-
latkozat tételi kötelezettségéről szóló szabályozás 4. 
pontjából az építéshatósági csoportvezető, 8. pont-
jából pedig az építéshatósági ügyintézők megjelö-
lés hatályon kívül helyezésre kerülnek. „

31/2020 (II.25.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 13/2015. (V.1.) számú rendeletét 
az alábbi 9. számú függelékkel egészíti ki, és hatá-
lyon kívül helyezi a városgazdálkodási csoport fel-
adatairól szóló 6. számú függeléket. 
9.) számú függelék
A műszaki-településfejlesztési referens feladatai
1.) A képviselő-testület munkatervének megfele-
lően elkészíti a feladatkörébe tartozó testületi elő-
terjesztéseket, gondoskodik a testületi döntések 
(rendeletek, határozatok) végrehajtásának meg-
szervezéséről, a végrehajtás ellenőrzéséről.
2.) A polgármester és a jegyző megbízása alapján 
képviseli a hivatalt.
3.) Gondoskodik a településrendezéssel kapcsolatos 
feladatok tervek készítésével, módosításával össze-
függő feladatok ellátásáról.
4.) Előkészíti az út- és járdafelbontási hozzájárulá-
sokat.
5.) Ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel a pol-
gármester és a jegyző megbízza.

32/2020 (II.25.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete úgy határozott, hogy levél formájában meg-
keresi az Aktív Magyarországért felelős kormány-
biztost, Révész Máriuszt az Aktív Magyarország 
Program keretein belül az Országos Futópálya-
építési Programmal kapcsolatos tisztázó kérdések 
megválaszolása okán.

33/2020 (II.25.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete helyt ad Pannonhalma Cycling Project 
Pannonhalma névhasználat iránti kérelmének. 
A névhasználat engedélye a Pannonhalma név 
használatáról szóló rendelet hatályba lépésének 
napjáig érvényes.

34/2020 (II.25.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete helyt ad Pannonhalma Cycling Project 
székhely használat iránti kérelmének és engedé-
lyezni részére, hogy az egyesület székhelyét a 9090 
Pannonhalma, Dózsa György u. 10. szám alatt talál-
ható Polgármesteri Hivatal épületébe jegyezze be. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a helyiségbérleti szerződést kösse meg.

35/2020 (II.25.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete úgy határozott, hogy a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat Győr-Pannonhalma Járási Támogató 
Szolgálata kérelmének helyt ad, és Pannonhalma 
vonatkozásában az esedékes 2020. évi 47.172 Ft/fő/
év összegű ellátotti támogatást a 2020. évi költség-
vetési terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az ellátotti támogatás átutalásáról haladékta-
lanul gondoskodjon.

36/2020 (II.25.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete elfogadja az Arany János utca 27. szám 
alatti társasház udvaráról történő szemét elszállí-
tásról szóló beszámolót.

38/2020 (II.25.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete elfogadja a Szlovákia – Magyarország Kis-
projekt Alap – Tájalakítás ifjúsági részvétellel Pan-
nonhalmán és Alsószelin elnevezésű pályázatról 
szóló beszámolót.
A képviselő-testület biztosítja a pályázathoz szüksé-
ges önerőt (35.000 Euró 15%-a) a 2020. évi költség-
vetése terhére.

39/2020 (II.25.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete elfogadja a balatonszárszói tábor hasz-
nosításával kapcsolatos megkeresésről szóló beszá-
molót. 
A képviselő-testület elfogadja a Arker Stúdió Épí-
tészeti és Kereskedelmi Kft. (7400 Kaposvár, Dózsa 
György u. 21., képviseli: Lőrincz Balázs ügyvezető) 
Balatonszárszó településrendezési eszközeinek 11. 
számú módosítására vonatkozó ajánlatot, amely az 
alábbi tartalommal bír:
Balatonszárszó, 955/1 hrsz-ú úttörőtábor övezeti át-
sorolása hétvégiházas üdülőterület építési övezet-
be, valamint beépítési paramétereinek módosítása 
oly módon, hogy az ingatlan kisebb telkekre feloszt-
hatóvá váljon.
Balatonszárszó, 955/2 hrsz-ú úttörőtábor övezeti át-
sorolása hétvégiházas üdülőterület építési övezet-
be, valamint beépítési paramétereinek módosítása 
oly módon, hogy az ingatlan kisebb telkekre feloszt-
hatóvá váljon.

Balatonszárszó helyi építési szabályrendeletének 
módosítása a településközpont vegyes területekre 
és az üdülőterületekre vonatkozóan.
Pannonhalma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete a Településrendezési terv módosítása 
során rá eső költséghányadát, 502.920 Ft-ot a 2020. 
évi költségvetése terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a tervezési szerződés aláírására.
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41/2020 (II.25.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete támogatja a Pannonhalmi Bencés Gimná-
zium atlétikacsapatának az ISF Mezei Futás Iskolai 
Világbajnokságon való részvételét 100.000 Ft-tal.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
támogatás átutalásról soron kívül gondoskodjon.

42/2020 (II.25.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete elfogadja a 9090 Pannonhalma, Váralja 10. 
szám alatti ingatlan csapadékvíz elvezetéséről szóló 
beszámolót.
A képviselő-testület árajánlatokat kér be a 9090 
Pannonhalma, Váralja 10. szám alatti ingatlan csa-
padékvíz elvezetési problémájának megoldása vé-
gett.

43/2020 (II.25.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete helyt ad a Pannonhalmi Szent Márton Pol-
gárőr Egyesület kérelmének, mely szerint a 2019. 
évi támogatásból fennmaradt 49.012 Ft támogatási 
összeget a 2020. évben használhassa fel. 

44/2020 (II.25.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete helyt ad a Pannonhalma Város Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület kérelmének, mely szerint a 2019. 
évi támogatásból fennmaradt 482.468 Ft támoga-

tási összeget a 2020. évben használhassa fel. 

45/2020.(II.25.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja a tsz-műhely fejlesztéssel kapcso-
latos pótmunkákra beérkezett árajánlatokról szóló 
beszámolót.
A képviselő-testület felhatalmazza a Városfejlesztő 
Kft. ügyvezetőjét, hogy a 3 munkanemre (Lámpa-
oszlop; Mátyás király utca csapadékvíz elvezetése 
zárt rendszerben; Fenyvesalja csomópont kialakítá-
sa) kérjen be árajánlatot a lehető legköltséghatéko-
nyabb megoldások kiválasztása érdekében. 

A rendeletekhez és a határozatokhoz tartozó előter-
jesztések megtekinthetők az alábbi honlapcíme-
ken:

http://pannonhalma.hu/2019-november-26
http://pannonhalma.hu/2019-december-04
http://pannonhalma.hu/2019-december-05
http://pannonhalma.hu/2019-december-16
http://pannonhalma.hu/2020-január-28
http://pannonhalma.hu/2020-február-25

Kovács Szabolcs
 jegyző

Pannonhalma Város Önkormányzatánál bevezetés-
re került az ASP elektronikus fizetési szolgáltatás

A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva 
az ügyfélnek lehetősége van a helyi adó-, gépjár-
műadó-, díjfizetési kötelezettségét elektronikus 
úton teljesíteni az interneten keresztüli bankkár-
tyás fizetés segítségével. 

Az elektronikus fizetési szolgáltatás igénybevéte-
léhez KAÜ bejelentkezés (ügyfélkapus azonosító) 
szükséges, és egy tranzakcióval akár több tartozás 
is befizethető.
Adófizetési kötelezettségét így postai ügyintézés 
vagy banki segítség nélkül otthon is teljesítheti!

Kovács Szabolcs
jegyző

Tisztelt Szülők! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 
az országos tiszti főorvos utasítására 2020.03.18-tól 
visszavonásig a védőnői ellátás csak távkommuni-
kációval folytatandó. 

Távkonzultáció jelen esetben telefonon vagy elekt-
ronikus csatornákon keresztül történő státuszfel-
vételt, tanácsadást jelent. Elérhetőségeink hétfőtől 
péntekig 8-16 óra között:

Csáfordiné Borbély Judit
tel: 06 20 468 4349
e-mail: csafordine@t-online.hu

Ráczné Domokos Szilvia
tel: 06 20 481 4558
e-mail: szilvi.raczne@freemail.hu

ASP ELEKTRONIKUS 
FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

VÉDŐNŐI TÁJÉKOZTATÁS A 
KORONAVÍRUS JÁRVÁNNYAL 
KAPCSOLATOSAN
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Tisztelt Szülők! 
Értesítjük Önöket, hogy a 2020/2021-es nevelési 
évre az ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK BEÍRATÁSA a 
kialakult helyzetben a szokásostól eltérően alakul! 

Pannonhalmán 2020. április 19-21-ig történik a köte-
lező felvételt biztosító Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde 
intézményébe történő beiratkozás.
Kérjük, hogy az intézmény e-mail címén jelezzék 
beíratási szándékukat: 
pannonhalma.ovoda@gmail.com

Az elektronikus jelentkezésnél a következő adatok 
megadása szükséges: a gyermek neve, születési 
helye, ideje, a gyermek TAJ száma, a gyermek ál-
landó, és ha van, ideiglenes lakcíme, a szülők neve 
és lakcíme, a szülők elérhetősége (telefonszám és 
e-mail cím)

Ezeken a napokon kell jelentkeztetni azokat a gyer-
mekeket az óvodába, akik 2020. augusztus 31-ig be-
töltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszony-
nyal még nem rendelkeznek.

ZÁRVA A TOURINFORM
A pannonhalmi Tourinform iroda 

a koronavírus járvány miatt kialakult 
helyzetből adódóan jelenleg 

SZÜNETELTETI A SZEMÉLYES 
ÜGYFÉLFOGADÁSÁT. 

Online és telefonon
továbbra elérhetőségeinken 

is elérhetőek vagyunk:

E-mail: pannonhalma@tourinform.hu

Facebook: Tourinform Pannonhalma

Telefon: +36 96 960 072

Az elmaradó rendezvényeinkre 
az előre megváltott jegyek 

visszaváljuk kerülnek, 
melyről tájékoztatást adunk!

Ress Anita 
irodavezető

Értesítjük a tisztelt lakosságot és 
látogatóinkat, hogy a 

koronavírus-helyzet miatt 
hozott kormányzati döntés 

értelmében a mai naptól 
a művelődási ház 

- határozatlan ideig - 

ZÁRVA TART.

Emiatt a Mazsola és Tádé 
bábelőadás 

jegyvisszaváltása is szünetel.

Horváth Roland
intézményvezető

ZÁRVA TART
A MŰVELŐDÉSI HÁZ

KÖZLEMÉNY AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL 
A 2020/2021-ES TANÉVRE Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni fel-

vételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, 
akik 2020. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévü-
ket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti idő-
pontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
Ha a kötelező felvételt biztosító óvodánk kötelezett-
sége teljesítése után további felvételi kérelmeket is 
teljesíteni tud a más felvételi körzetbe tartozó gyer-
mekekre vonatkozóan, akkor a hozzánk eljuttatott 
szándéknyilatkozatuk alapján értesíti az érintett 
szülőket.

A felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási 
Hivatal hivatalos értesítést is küld az érintett gyer-
mekek lakcímére postai úton, melyek várhatóan 
2020. április 6-10. között fognak megérkezni.

A tényleges beíratást, a szükséges dokumentumok 
bemutatását és a személyes kapcsolatfelvételt egy 
későbbi időpontban tartjuk, amelyről értesítést kül-
dünk minden jelentkezőnek.

Kapovitsné Tamás Csilla
intézményvezető
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A Győr-Pannonhalma kerékpárút nyom-
vonalát március elején kezdték mélyíteni 
Nyúl és Écs között, több helyen földmun-
kák történtek a 82-es főút mentén, 
Pannonhalma határában is. A 17,7 km 
hosszú új út töltésanyaga Kismegyeren 
„bevetésre vár”. Metszeni, gallyazni is kel-
lett a fákat, hogy hozzáférjenek a kerék-
párút nyomvonalához. A járvány ellenére 
a beruházás a tervek szerint haladt már-
cius utolsó harmadáig, lapzártánkig.

Több Olvasónk kérdezte, hogy pontosan merre fog 
haladni a kerékpárút, amely jelentős lökést ad a tu-
risztikai céloknak a kisalföldi megyeszékhely és vá-
rosunk között.

Fő csomópontok

A győri Szauter utcai körforgalomtól indul, végig-
megy a Szent Imre úton a kismegyeri átjáróig. 
A Napóleon serege ellen vívott kismegyeri csatá-
nak mementót állító emlékmű mellett folytatódik 
az út, és a bal oldalon halad az autópálya-feljárónál 
is. Ennek azért van jelentősége, mert amitől sokan 
tartottak, nem következik be. Vagyis a bringások 
nem keresztezik az utat, ahol rengeteg autós fordul 
a 82-esről a sztrádára. Az említett csomóponttól a 
vasút és a főút között tekerhetünk tovább, egyelőre 
képzeletben.
Nyúlon kétszer tér el a 82-es főúttól néhány száz 
méterre a bringaút. Az écsi bolt mögött kanyarodik 
az apátság irányába, amelynek végpontja az egyko-
ri tsz-műhelyekhez vezet Pannonhalmán. A „Porta” 
városunk új turisztikai központja, attrakciója lesz. 
Utóbbi egymilliárdos fejlesztés tavaly június végén 
kezdődött, és remélhetőleg az idei nyári szezonra 
elkészül.

18 KM A TURISZTIKÁÉRT 
ÉS A BIZTONSÁGÉRT 
Építik a Győr-Pannonhalma 
bringautat

Három új híd

Kara Ákos országgyűlési képviselő elmondta: a tu-
risztikai és idegenforgalmi célok mellett fontos 
szempont, hogy a településeken a mindennapi 
életben is biztonságosabbá teszi a kerékpáros köz-
lekedést azoknak, akik például iskolába, munkába 
járásra használják majd. Győr mellett Pannonhal-
mán is sok idegenforgalmi, turisztikai fejlesztés va-
lósult meg, és így biztosan népszerű lesz ez a kerék-
párút, tehát sokan veszik majd igénybe.

Tény: a 82-esen jelenleg nem ajánlott tekerni Győr 
térségében az óriási forgalom miatt. A biztonságot 
az új kerékpárúton két új fénysorompó is garan-
tálja majd Győrújbarát és Écs közelében. Három új 
híd szintén épül: Écsen a Hegykanális és a Nagy-
Pándzsa vízfolyás, valamint Nyúlon a Gerhai-árok 
keresztezésénél. Összesen 495 KRESZ és bringás 
irányjelző táblát helyeznek ki, ahol kell, fejlesztik a 
közvilágítást. Nyúl Győrhöz közelebbi felén szép pla-
tánokból álló fasor „áldozatául esett” az útépítésnek. 
A beruházó, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
(NIF) ígéri: 174 fát telepítenek a kivágottak helyére.

Az átadás dátuma

„Mikorra készül el a bringaút?” – kérdeztük. „2020-
ban több rész-szakasz kivitelezése zárul, az építési 
munkák tervezett befejezési határideje 2021 nyara. 
A kivitelezési feladatok összetettsége nem engedi, 
hogy hamarabb érjen véget a projekt” – válaszolta 
Hideg András, a NIF kommunikációs igazgatója.

Szeghalmi Balázs 
(Kisalföld)

A pannonhalmi Horváth Szabolcs évekig verseny-
zett, a bringázás most is meghatározza a min-
dennapjait. Ahogy rengetegen, ő is várja, hogy 
kész legyen a legnagyobb volumenű Győr környéki 
kerékpáros korszerűsítés a szigetközi bringaút 
építése óta.

Két keréken a Balatonra 

A Veszprém-Gyulafirátót kerékpárút szakasz 
terveit a NIF átadta a veszprémi önkormány-
zatnak. Ez a szakasz várhatóan TOP-pályázat 
keretében épül majd. Ez újabb láncszeme lesz 
a Győr-Veszprém kerékpárútnak. Arról nincs 
döntés, hogy a „legkeményebb dión”, azaz 
a Bakonyon át miként jutnak a Balatonra a 
bringások. Pár éve volt olyan elképzelés, hogy 
az út a Cuha-völgyön át vezetne.
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Kedves József atya!

A pannonhalmi hívek, a Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony Plé-
bánia képviselő-testülete és a 
saját családom nevében bú-
csúzom Tőled. 
1984-től szolgáltál a plébánián, 
10 évig Virgil atya mellett lel-
készként, majd plébánosként 
2013-ig.

Emlékeket szeretnék felidéz-
ni a távolabbi és a közelebbi 
múltból.

A majd 30 év alatt sok száz 
gyermeket kereszteltél, sok 
száz gyermek elsőáldozását, 
bérmálkozását készítetted elő. 
Sokukat Te is esketted. A gye-
rekek tudták, hogy mindig 
találnak Nálad csokit, cukrot 
a szekrényben, amit nekik ké-
szítettél oda. Nagyon szeretted 
a gyerekeket. Nem múlt el Jé-
zuska-váró szentmise anélkül, 
hogy minden gyermeknek va-
lami apró ajándékot ne adtál 
volna. Emlékszem, a vonatok 
voltak a kedvenceid… és min-
dig volt egy-két kisvonat is az 
ajándékok között.

Azt vallottad, hogy az Úrral való 
igazi találkozás az eucharisz-
tiában valósul meg. Ez lett az 
életed középpontja. Nem múlt 
el nap, hogy ne mondtál volna 
szentmisét, sokszor naponta 
többet is, még akkor is, amikor 
beteg, lázas voltál. Sok egysze-
rű, rövid történettel tanítottál, 
mélyítettél el a szeretetben, 
vittél közelebb az Úrhoz. Az 
adventi időszakban a „délelőtt 
6 órai” rorátékkal - ahogy Te 
nevezted – nagyon szép lelki 
örökséget hagytál ránk. De ki-
emelhetném a húsvéti szertar-
tásokat, az ünnepi liturgiákat 
is, amit mindig mélységes alá-
zattal, de ugyanakkor méltó-
sággal végeztél.

Ki tudná elfelejteni a kiscédu-
lákat, amelyeket saját magad 
készítettél, és minden ünnepi 
és vasárnapi mise után adtál. 
Még ma is a kezünkbe akad 
egy-egy cédula a rajta lévő Is-
ten-morzsával, és akkor Te is 
eszünkbe jutsz. És eszünkbe 
jutsz akkor is, amikor szept-
ember 6-án megemlékezünk 
Szent II. János Pál pápa pan-
nonhalmi látogatásáról az em-
lékkeresztnél, és Krisztus szen-
vedéstörténetét imádkozzuk a 
szabadtéri keresztútnál. Mind-
kettő a szíved csücske volt.

A böjt, az aszkézis és az Isten 
és ember szolgálata alakította 
a hétköznapjaidat. Soha nem 
mentél szabadságra, azt vallot-
tad, hogy az Isten sem megy 
szabadságra, ezért Neked fo-
lyamatosan szolgálni kell. Éle-
ted minden percét tudatosan 
felajánlottad valakiért. Egy-egy 
félnapra meglátogattad a Ka-
lász nyári táborait, talán ezek 
voltak a leghosszabb távollé-
tek Pannonhalmától. Rendsze-
resen látogattad a betegeket, 
elláttad őket szentségekkel a 
településen, és fogadalmad-
hoz hűen több mint 30 éven 
keresztül minden áldott nap a 
győri kórházban is. Emlékszem, 
amikor jómagam is több na-
pot töltöttem a kórházban, Te 
minden nap szinte percre pon-
tosan ugyanakkor jöttél, meg-
áldoztattál, és megkérdezted a 
szobatársamat: „Maga is eszik?”

A kórházban átélt halál köze-
li élmények misztériumáról 
mindig mint emberfelettiről 
beszéltél. Most az utolsó földi 
szentmiséd után magad is át-
élted ezt a misztériumot. Bizto-
sak vagyunk benne, hogy nagy 
örömünnep volt a mennyben, 
amikor megérkeztél.

Hálás szívvel köszönjük az 
együtt töltött éveket. Azt, hogy 
a Jóisten megengedte, hogy 
Te szolgálhasd ezt a közössé-
get. Emberi magatartás a szo-
morúság, de emberi magatar-
tás az öröm is, hiszen lett egy új 
égi közbenjárónk, akit - szava-
iddal élve - „zsarolhatunk” lelki 
vagy fizikai létünk jobbításáért.

Isten áldjon József atya, szeress 
bennünket továbbra is, nyu-
godj békében!

Január 10-én a fenti szavakkal 
búcsúztattam azt az embert, 
akit mindenki ismert itt Pan-
nonhalmán és a környékben. 
1939. március 27-én született 
Sopronban, bár amikor meg-
kérdezte tőle valaki, hogy mi-
kor született, akkor ő 9 hónap-
pal korábbi időpontot nevezett 
meg, merthogy az élete akkor 
fogant. 1957-ben jött Pannon-
halmára és lépett a bencés 
rendbe. 1959-ben tett egysze-
rű fogadalmat, majd 1962-ben 
szentelték pappá. Az ELTE 
Természettudományi Karán 
szerzett biológia–földrajz sza-
kos tanári oklevelet. 1968-1971 
között gimnáziumi tanár és 
diákotthoni nevelő, majd 1971-

BÚCSÚ JÓZSEF ATYÁTÓL

től helyettes házgondnok is az apátság-
ban. 1972-től kertgondnok is, és 1974-től 
óraadó tanár a győri bencés gimnázi-
umban. 1984-től kisegítő lelkész Virgil 
atya mellett a pannonhalmi plébánián, 
majd 1994-től 2013-ig plébános Pan-
nonhalmán. Párhuzamosan a környék-
beli településeken, Nyalkán, Tápon, 
Tápszentmiklóson és Győrasszonyfán is 
több évig szolgált. 2013-tól egészségi ál-
lapota megromlott, de a Szent Adalbert 
Otthon lakójaként is sokak támasza, vi-
gasztalója volt. 2020. január 1-én költö-
zött az égi hazába.

Simon Gábor

FELHÍVÁS
József atyát nagyon sokan sze-
rették, szeretik, szeretjük ma is. 
Többünkben az az elhatározás 
fogalmazódott meg, hogy ne 
hagyjuk feledésbe merülni az 
ő személyét, Krisztusközpontú 

gondolkodását, az emberek 
iránti szeretetét. Szeretnénk 

kialakítani egy emléksarkot az 
ő tárgyaival a Boldogasszony 
Házban, amiért olyan sokat 

tett. Ezenkívül szeretnénk egy 
emlékoldalt létrehozni az inter-
neten, sok dokumentummal, 
fényképekkel, tanúságtételek-
kel. Ehhez a munkához kérjük 
és várjuk azok jelentkezését, 

akik ebben szívesen részt 
vennének, régi fényképekkel, 

kiscédulákkal, egyéb doku-
mentumokkal rendelkeznek, 
tanúságot tennének József 

atyával kapcsolatos élményeik-
ről vagy éppen az emléksarok 

fizikai kialakításban vagy az 
internetes oldal létrehozásában 

segítenének szívesen. Előre is 
köszönünk minden segítséget.

Dr. Szücs Mária és Simon Gábor  
30 853 0365         20 555 1355
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Vas Gábor polgármester köszönő 
szavakat mond az újévi fogadás 
résztvevőinek.

Bagó Ferenc kitüntetettként ír be 
Engen város “Aranykönyvébe

Bagó Ferenc a kitüntető oklevéllel
Bagó Ferenc volt polgár-
mesterünknek az „Engen 
város megbecsült polgára” 
címet adta át 2020. 
január 10-én Johannes Mo-
ser polgármester az engeni 
Stadthalle dísztermében 
rendezett újévi fogadás 
alkalmából.

Az évente januárban megrende-
zésre kerülő városi ünnepségen 
a polgármesteri beszámoló, il-
letve egy Európa-szerte aktuá-
lis témához kapcsolódó előadás 
mellett kitüntetéseket adnak át 
a közéletben önkéntesen aktív 
szerepet vállaló polgároknak.

Ezúttal két engeni polgár mel-
lett Bagó Ferenc Pannonhalma 
volt polgármesterét is ez a meg-
tiszteltetés érte. Az elismerést 
a partnerkapcsolat ápolásáért, 
támogatásáért végzett munká-
jáért kapta. Johannes Moser pol-
gármester hosszan méltatta kol-
légája ezen érdemeit.

A színvonalas ünnepi rendez-
vényre meghívást kapott Pan-
nonhalma város újonnan meg-
választott polgármestere, Vas 
Gábor is, akinek itt nyílt lehetősé-
ge több száz engeni és környék-

beli lakos előtt bemutatkoznia.

Köszöntő-köszönő beszédé-
ben megfogalmazta, hogy ő is 
fontosnak tarja a testvérvárosi 
kapcsolatok ápolását, s folytatni 
szeretné elődje munkáját ezen 
a területen. Szavai nagy tetszést 
arattak a jelenlévők körében.

A hivatalos rendezvényre meghí-
vott delegáció sok szép élményt 
és szeretetteljes vendéglátást 
kapott Engen városától. 
Hosszú és kellemes baráti be-
szélgetés zajlott a Városházán a 
három polgármester között, 
Ulrich Scheller partnerkapcsolat-
felelős gondoskodott az ellátás-
ról és a kulturális programokról.

Bejártuk Engent és társtelepü-
léseit, elutaztunk a Duna-forrás-
hoz Donaueschingenbe, jártunk 
a Fekete-erdőben, Schramberg 
múzeumában pedig megtekin-
tettük a Scheller-család nagy-
szabású, csodálatos Betlehem-
kiállítását.

Tanulságos és emlékezetes na-
pokat éltünk át, köszönet érte 
partnervárosunknak.

Szanati Erzsébet
partnerkapcsolat-felelős

KITÜNTETÉS AZ ÚJÉVI 
FOGADÁSON ENGENBEN

Jó hangulatú köszönőbeszéd 
a kitüntetés átvétele után
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Pándzsa Egyesület: 18537279-1-08 

Pannonhalma Sport Egyesület: 19881351-1-08 

Pannonhalma Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete: 18526011-1-08 

Pannonhalma és Térsége Fejlesztéséért Alapítvány: 18733901-2-08

Pannonhalmi Iskoláért Alapítvány: 18982703-1-08 

Pannonhalmi Óvodát és Bölcsődét Tám. Alapítvány: 18988620-1-08 

Pannonhalmi Sport- és Majorette Egyesület: 18985720-1-08 

PiPACS Egyesület: 18981733-1-08 

Szent Márton Cukorbeteg Egyesület: 18535727-1- 08 

Szent Márton Polgárőr Egyesület: 18534726-1-08

NE FELEDKEZZEN EL RENDELKEZNI 
ADÓJA 1%-ÁRÓL! 

18985720-1-08 

Az előző számunkban azokról 
az élményekről számolhat-
tunk be, amikor  a Cantate 
kamarakórus, illetve később 
a polgármesteri küldöttség 
Engen olasz testvérvárosába 
kapott meghívást. Az ott átélt 
események csupa derűről és 
örömről szóltak. 
Ezúttal sajnos a koronavírus 
váratlan megjelenése a vi-
lágban más hangulatú írásra 
kényszerít bennünket.
 
Mariangela Marcone, mone-
gliai zongoraművész, zene-
tanárnő az alábbi e-mail-ben 
tudósította Ulrich Scheller 
partnerkapcsolat-felelőst a 
koronavírus okozta helyzetük-
ről 2020. március 21-én:  

„Monegliában mindnyájan jól 
vagyunk. Eddig csak egy sze-

mély tesztje pozitív, ő Geno-
vában van a kórházban.
Február 23. óta zárva vannak 
az iskolák, melyek szeptem-
ber előtt valószínűleg nem 
fognak működni.”

A tanuláshoz való jog biztosí-
tott, az internet segítségével 
folyik az oktatás.
Minden tanár videókonfe-
rencián adja le az órákat ta-
nulóinak. Eleinte ez egy kicsit 
nehéz volt, de hozzászoktunk. 
Ez a rendszer lehetővé teszi, 
hogy közvetlenül elérjük a 
gyerekeket, tartsuk velük a 
szociális kapcsolatot, és tanít-
hatjuk őket.

Minden rendezvény elma-
rad, a színházak, múzeu-
mok, mozik zárva vannak. 
Monegliában a szórakozóhe-

TESTVÉRVÁROSI HÍREK
Koronavírus Monegliában, Engen 
olasz partnervárosában

lyek, éttermek és a hotelok is bezártak.
Csak az élelmiszerboltok és a gyógyszer-
tárak vannak még nyitva.
Az otthonodat csak munkába járáshoz, 
vagy a bevásárláshoz szükséges idő-
re hagyhatod el, és azonnal vissza kell 
menned. Az orvos- és kórházlátogtás 
szünetel.

Azok az emberek, akik a koronavírust 
elkapták, nem fogadhatnak senkit, ha 
meghalnak, egyedül kell meghalniuk  
kórházban.

Az istentiszteletek és a temetések is ti-
losak. Még egy rövid sétára sem szabad 
kimenni, sem a strandra, sem a sétáló 
utcára. A napjainkat otthon töltjük, ki-
megyünk az erkélyre, és egy idegenül 
csendes várost látunk.

Ezek a szigorú  intézkedések az egyedül 
hatékony védőfegyverek ebben a hábo-
rúban.

Remélem, hamarosan megint olyan 
helyzetben leszünk, hogy átölelhetjük 
egymást.“

Szanati Erzsébet
partnerkapcsolat-felelős

A Pannonhalmán működő és az SZJA 1% 
gyűjtésére jogosult egyesületek és alapítványok:
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2019. november 21-én a  Budavári Hilton-
ban tizenhetedszer adták át a Szervátiusz 
Jenő-díjakat, és másodszor a Szervátiusz 
Tibor Ösztöndíjat. Szervátiusz Jenő-díjat 
kapott: Gaál András festőművész, Erdély- 
és a nemzeti kultúra gyökereit is felmuta-
tó magas színvonalú művészetéért.

Gaál András erdélyi festőművész, grafikus a nemze-
ti kultúra gyökereit is felmutató, magas színvonalú 
művészi munkásságáért és az erdélyi művészeti élet 
megszervezéséért érdemelte ki idén az elismerést.
A Gyergyóditróban született Gaál András 2003 óta 
Pannonhalmán él, de szülőföldjén is van műterme, 
ott is alkot.

Kivonat Nagy Miklós Kund marosvásárhelyi művé-
szeti író laudációjából:

„Oldja a víz a színeket
az ecset eljátszhat tehát 
és hirtelen friss-nedvesen 
a táj felismeri magát.” 

Ferencz Imre, csíkszeredai költő Gaál Andrásnak 
ajánlott verse, az 1996-os keltezésű Változatok, egy-
szerű, mégis meglepő metaforikus látomásként öl-
tözteti lírai köntösbe a székelyföldi város máig saját-
jaként szeretett és tisztelt festője képeinek lényegét: 
a hargitai tájakkal való teljes lelki, karakterbeli azo-
nosulást. 

E pompás vidék megannyi arculatát megfestette, 
de nem csak Csíkszereda határozta meg az élmény-
világát, noha immár hatvan éve, hogy azt az akkor 
még kicsi települést választotta alkotói kiteljesedé-
se színhelyéül. 

2016-ban, amikor a városi önkormányzat átfogó, 
szép albummal köszöntötte nyolcvanadik születés-
napján az ottani művészeti mozgalmat fellendítő, 
iskolateremtő és művésztelepeket éltető festőt, An-
tal Attila alpolgármester joggal írhatta az előszóban: 
„Ma ott találjuk, viszontlátjuk benne a ditrói, gyergyói 
ember megfontoltságát, éleslátását, a háború utáni 
marosvásárhelyi középiskolások pallérozottságát, az 
ötvenes évek kolozsvári főiskolásainak kifinomult 
nyitottságát, tettrekészségét, alkotóvágyát. Így ér-
kezhetett meg Csíkszeredába Gaál András 1959-ben, 
így találhatott társakra fiatal rajztanárként, kép-
zőművészként. És erre tevődött rá évtizedek alatt 
mindaz, amit Csíkszereda adhatott számára, a bará-
tokat, társaságot, emberi kapcsolatokat, pályatársa-

kat, családot, tanítványokat és nagy kihívásokat. 
Nem egy helyhez kötött személyiség, hiszen 
Gyergyószárhegy, Marosfő és a Balaton vidéke is 
otthona és ihletője, stációja életútjának, alkotói pá-
lyájának.” 

2003-tól, amióta áttelepültek az anyaországba, hogy 
a gyermekeik, unokáik közvetlen közelében élhes-
senek, Pannonhalma és Győr is ide sorolható. 

Székedi Ferenc újságírónak így vallott erről a már 
említett könyv hasábjain: 

„Nagyjából 65 dolgos évet hagytam magam mö-
gött… Jártam a magam útját. Szeretem szülőföl-
demet, bennem él minden rezdülésével, kedvenc 
témáimat a természet adja, ez sohasem csapott be, 
biztosította a művészi szabadságomat. Szeretem az 
emberi arcokat, ezért festek portrékat, szeretem a 
zenét hallgatni, ez segít a szárnyalásban. Szeretem 
a családomat, boldog embernek mondhatom ma-
gam. A fiataloknak csak azt sugallom, hogy nagyon 
sokat dolgozzanak, legyenek őszinték, adják önma-
gukat.”

Aki régóta ismeri Gyergyóditró szülöttjét, 2004-től 
díszpolgárát, a Hargita megyéért-díjas csíkszere-
dai, pannonhalmi Gaál Andrást, az jól tudja, mindig 
aszerint élt, amint az önvallomásban az előbbiek-
ben felvázoltam. És nagyon sokat dolgozott. Ahogy 
otthon tanulta, és amire a példát kiváló művészpe-
dagógusoktól vehette Marosvásárhelyen és a ko-
lozsvári egyetemen. Később lelkes, tekintélyes, Csík-
szereda szellemi életét meghatározó egyéniségek 
álltak mellé, akik az ottani beilleszkedését egyen-
getve lehetővé tették, hogy abban a rendkívül mos-
toha korban, amikor indult, az utána jövő fiatalokkal 
összefogva, a világ nagy centrumaitól elzárt kis tele-
pülésen otthont teremtsenek az erdélyi művészet-
nek. 

Ő volt az egyetemet végzett új alkotó nemzedékek 
első képviselője a Hargita tájain, aki a négy évvel ké-
sőbb a szintén Csíkszeredát választó Márton Árpád 
festőművésszel élénk és magas szintű művészeti 
pezsgést hozott létre a városban, majd a közigazga-
tási átrendezések után a megye más részein is. 
Gaál András hangadó vezéregyéniség volt. Olyan 
erőteljes, széles kisugárzású, bizalomgerjesztő sze-
mélyiség ő, aki bármerre menjen, mély benyomást 
kelt mindazokban, akikkel kapcsolatba kerül. A ko-
vász-emberek, az intézményteremtők, az úttörők 
ritka kategóriájába tartozik. 
Gaál András úgy vállalta magára a közszolgálatot, 
hogy tudta, érezte, festőként is számtalan több-
letfeladata van, úgy kell élnie, dolgoznia, ahogy 
Reményik Sándor az Ige című híres verse szerint a 
költőtől elvárta: 

„És aki költő, legyen király 
és pap, és próféta és soha más,
Nem illik daróc főpapi talárhoz, 
S királyi nyelvhez koldus-dadogás.”
 
Ezt bárki megtapasztalhatta, aki ismeri, ez a tartás, 
ez a személyes vonzerő jellemző rá ma is, amikor 
fél évet tölt Csíkszereda és Marosfő vonzáskörében, 
és ugyanennyit kedves, új otthonában, Pannonhal-
mán.

Szervező, irányító, oktató tevékenysége nem hátrál-
tatta alkotómunkáját. Folyamatosan festett, igye-
kezett minél karakteresebbé tenni művészetét, tö-
kéletesíteni, megújítani azt. Rendszeresen kiállítva 
műveit Erdélyben és a határokon túl is, a közönség 

OLDJA A VÍZ A SZÍNEKET
Gaál András festőművész laudációja
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és a kritika egyaránt a legrangosabb mai alkotóink 
közé sorolta. A gyergyói, csíki, gyimesi tájak egyé-
ni hangú, nagy festőjévé vált, aki az emberábrá-
zolásban, portréfestésben is kiváló. Szinte minden 
technikában otthonos, táblaképei mellett monu-
mentális alkotások is fémjelzik életművét, Csíksze-
redában, Gyergyószentmiklóson, Tusnádfürdőn, 
Gyergyószárhegyen, Debrecenben, Hajdúhadhá-
zán, Nyíregyházán. Ezzel is sokat tett a nemzeti 
önismeret és identitástudat elmélyítésében. Egyre 
érettebb, mind markánsabbá váló, a szülőföld jel-
legét, belső sajátosságait felmutató tájfestészete 
látomásszerűen, mint az absztrakt expresszioniz-
mus, de a székely festőiskola természetelvűségét 
megőrizve ragadja meg a nézőket mindenhol, ahol 
kiállít. Sokfelé megfordul, az utóbbi évtized során 
a Gyimesekben a Borospataki Művésztelep felvirá-
goztatásán dolgozott fáradhatatlanul.

Miközben művészete színekkel, műfajilag, eljárások, 
megoldások tekintetében kiterjeszkedve, kísérle-
tezve gyarapodott, alapvető elképzeléseihez, szán-
dékaihoz, ihletforrásához mindig hű maradt. 

„Az ember gyermekkorától hordoz egy szülőföld-
emléket, ez sokszorosan érvényes Gyergyóra, Csík-
ra. Itt semmi sem szétfolyó, minden nagyon össze-
szedett, csak így tudnám összefoglalva jellemezni. 
Ez az érzés és emlék annyira ösztönös, hogy bárhol 
vagyok, művésztelepen például, előveszem a pa-

pírt, lemezt, vagy a vásznat, egy otthoni kép jön elő. 
Így történt meg, hogy Balatonszemesen festettem 
meg az egyik kedvenc képemet, a Hegyeimet.”- 
nem egyszeri eset ez, az egyik önvallomásában ol-
vasható.

Művészetének periodikus megújulása és a változá-
sokban is felfedezhető közös nevező jól kirajzolódik 
a festészetéről írt méltatások tükrében is. Bősé-
ges az elemző, értékjelző sajtócikkek halmaza. Dr. 
Borián Elréd OSB 2015-ben az alábbiakat emelte ki:

„Az Önarckép Gyimesben a hegyek közti völgyben 
láttatja a művészt, a természetben elbújva, bele-
olvadva, és Gaál András valóban így festi az erdé-
lyi tájakat, akár Erdélyben, akár a Balaton partján 
a gyermeki és az egész életből fakadó belső látás 
segítségével.(…) A tájak és az ég sokszínű ecsetvo-
násokkal megfestett variációi sokszor hídként fe-
szülnek az ég és a föld közé. Jelzik a föld erejét és a 
művészi kompozíció feszességét.”

Díjakban, kitüntetésekben is kifejezhető a művészi 
teljesítmény elismerése. Gaál András magáénak 
tudhat nem egyet ezekből is. Beszélgetéseinkből 
arra következtettem, hogy azokra a legbüszkébb, 
amelyeket a szakmától kapott: a hajdúböszörmé-
nyi két Káplár Miklós-díj, a debreceni Boromisza 
Tibor-emlékérem, a Szárhegyi Alkotótáborért-em-
lékérem, az EMKE Szolnay Sándor-díja, a Kriterion 
Koszorú és így tovább.

Nem kétséges, hogy gondolati, érzelmi tölte-
tét, rangját és jelképes jelentőségét is tekintve a 
Szervátiusz Jenő-díj ezeknél is többet jelent számá-
ra.

Nagy Miklós Kund

Szívből gratulálunk a városunkban élő mű-
vésznek a kitüntetéshez, büszkék vagyunk 
rá! Köszönjük, hogy az elmúlt évben a Kazin-
czy Ferenc Művelődési Házban megrendezett 
kiállításán Pannonhalma lakossága is megis-
merhette alkotásait. 
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Iskolánk diákjai a téti Kisfaludy-napok keretében 
megrendezett tanulmányi versenyen vettek részt 
2020. február 20-án és 21-én. A verseny első napján 
elért eredményeink:

Vers- és prózamondó verseny: 
- Bartus Dániel 3. b osztályos tanuló I. helyezett
Felkészítő tanár: Bejczi Erika

Szépírás: 
- Hajdú Hanna 8. osztályos tanuló II. helyezett
Felkészítő tanára: Havlik Emese, Pozsgainé 
Timlinger Renáta
- Élő István Olivér 7. osztályos tanuló III. helyezett
Felkészítő tanára: Havlik Emese, Pozsgainé 
Timlinger Renáta
- Pálinkás Regina 3. b osztályos tanuló III. helyezett
Felkészítő tanára: Havlik Emese, Bejczi Erika
- Honner Márton 3. a osztályos tanuló III. helyezett
Felkészítő tanára: Havlik Emese, Babics Zoltánné

Szépkiejtési verseny:
- Erdös Mira Rebeka 6. a osztályos tanuló I. helyezett  
Felkészítő: Pozsgainé Timlinger Renáta 

Versmondó verseny:
- Borbély Sándor Botond 6. b osztályos tanuló 
II. helyezett. Felkészítő: Pozsgainé Timlinger Renáta

Játékos nyelvi vetélkedő 5-6. osztályosoknak:
 A csapat I. helyezést ért el. 
A csapat tagjai: László Borbála 6. a, Egri Bíbor Ajsa 
6. b és Koller Daniella 6. b osztályos tanuló. 
Felkészítő: Pozsgainé Timlinger Renáta

ISKOLAI HÍREK
Sikerek a Kisfaludy Napokon

2020. március 9-én került megrendezésre Győr-
Ménfőcsanakon a Petőfi Sándor Általános Iskola ál-
tal meghirdetett szövegértési verseny, melyen isko-
lánk tanulói is megmérettették magukat. 
A második osztályt képviselte: Hunyadi Bertalan és 
Mosonyi Zalán Pál. A harmadik osztályt Szabó Réka, 
míg a negyedik osztályt Erdélyi Hunor. 
A versenyen több mint 15 általános iskola vett részt. 
A tanulóknak 60 perc alatt kellett megoldaniuk 3 
szövegértési feladatsort (szépirodalmi, ismeretter-
jesztő, dokumentum). A második évfolyamon 2. he-
lyezést ért el Mosonyi Zalán Pál.

Gratulálunk tanulóinknak a nagyszerű eredménye-
ikhez és egyben köszönjük szüleiknek a felkészülés 
során nyújtott támogatásukat!

Szövegértési verseny

Az első félévben még csak önszorgalomból indult 
asztalitenisz-fejlesztéseknek, melyek a növekvő igé-
nyek mellett februártól szakkörként is folytatódtak, 
megérett az első fontos gyümölcse: Gémesi Domi-
nik, 7. osztályos tanulónk dobogóra állhatott Győr-
ben.

Domi játéktudására már akkor felfigyelhettek a né-
zők is, amikor a téli diákolimpia-válogatót helyet-
tesítő alkalmon, melyen a négy legügyesebb écsi 
diákot fogadtuk felkészítőjükkel, Jámbor Lászlóné 
testnevelővel. Ekkor az ő második legeredménye-
sebb játékosukat is legyőzte, s csak a legügyesebb-
jüktől kapott ki (Tatai Szilárdról), aki már régebb 
óta játszik, s gyakrabban is, mint ő. Dominik ugyan-
is épp csak ősszel csatlakozott a sportág alapozó 
edzéseihez, heti egyszer. 

Olyan jó érzéke van hozzá, hogy némi önszorga-
lommal kiegészítve néhány óraközi szünetben vagy 
délutáni tanulást követően a sokkal gyakorlottabb 
périek ellen is nyert egyéni meccset, illetve egyér-
telműen végzett az élen a téli háziversenyen is. Így 
képviselhette kiemeltként a helyi kezdő gyerekeket 
februárban egy olyan megyei versenyen, melyet a 
Győri Elektromos SE szervezett több kategóriában. 
Krafcsik Kristóf (6. b) és Szendi Peti (6. a) is jó formát 
fogott ki, s jutottak a legjobb 8 közé.

  
Nyőgér István szakkörvezető

Pannonhalmi Pingpong pontok

2020. február 21-
én rendezték 
meg a Zrínyi Ilona 
Matematikai Ver-
seny megyei for-
dulóját. 
A Pannonhalmi 
Szent Benedek 
Általános Iskola 
és Alapfokú Mű-
vészeti Iskolá-
ból 21 tanuló vett 
részt a megmé-
rettetésen. Diákjainknak tesztjellegű feladatsorokat 
kellett megoldaniuk, melynek eredményeit megyei 
szinten értékelték. 

A díjkiosztó eredményhirdetésre 2020. március 
9-én került sor ünnepélyes keretek között a Széche-
nyi Egyetem Apáczai Kar Dísztermében. 
Nagy öröm, hogy diákjaink nagyszerű eredménye-
ket értek el.
Vági Péter András 2. b osztályos tanulónk IV. helye-
zett lett. Felkészítője: Berki Ibolya tanító néni. 
A harmadikosok közül Kádi Nándor V. helyezést ért 
el. Segítője Bejczi Erika és Erdélyiné Maár Anna ta-
nítónők voltak. 

Egri Bíbor Ajsa 6. b osztályos tanulónk eredményé-
vel megkoronázta sikerünket. Ő a megyében a leg-
jobbnak bizonyult, az I. helyet szerezte meg, ezzel 
bejutott az országos döntőbe. Felkészítője Nyőgér 
István tanár úr. 
Köszönet az utaztatást segítő szülőknek, Kádi-
Horváth Zsófiának és Kurucz Mihálynak. 

Elismerően gratulálunk diákjainknak!

Zrínyi matekverseny 2020
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FARSANG A SZENT 
BENEDEK ISKOLÁBAN 
Képes beszámoló

Az 5. osztályosok előadása

Az 1. osztályosok előadása

A jelmezesek bemutatkozása

Farsangi nyitótánc

A bálkirály és a bálkirálynő tánca A 7. osztályosok előadása

A Videotanár ingyenes tananyagokkal segíti a diá-
kokat a koronavírus idején.

A közel 850 videóval és csaknem 17 000 ellenőrző 
kérdéssel – stabil, megbízható tudásbázist jelentő 
oldalt, a www.videotanar.hu portált bárki ingyene-
sen elérheti. A 10-15 perces videók és tesztek segít-
ségével gyors és hatékony formában lehet átadni a 
tudást az otthon maradt tanulóknak.

A kormány 2020. március 13-án este döntött arról, 
hogy a koronavírus fertőzés elterjedésének meg-
akadályozása érdekében 2020. március 16-tól a ta-
nulók nem látogathatják az oktatási intézményeket. 
A tanároknak folytatniuk kell az oktatást a digitális 
korszak adta eszközökkel és lehetőségekkel. 
Ebben nyújt segítséget a videótanár.hu, ahol min-
den a Nemzeti Alaptantervnek megfelelő felső ta-
gozatos (5-8. osztályos) tananyag megtalálható di-
gitális formában, a testnevelés és az idegen nyelvek 
kivételével.
A közel 850 videóval és csaknem 17 000 ellenőrző 
kérdéssel – stabil, megbízható tudásbázist jelentő 
oldalt bárki ingyenesen elérheti. A rendszer külön 

felületet biztosít a tanároknak és a diákoknak, hogy 
minden felhasználó a megfelelő tartalmakhoz jus-
son hozzá. 

A 70 tanár és lektor közreműködésével készült ol-
dalt bárki elérheti, csupán internetkapcsolatra van 
szükség. A 10-15 perces videók és tesztek segítsé-
gével gyors és hatékony formában lehet átadni a 
tudást az otthon maradt tanulóknak. Az oldal évek 
óta sikerrel és nagy hatékonysággal működik, több 
ezer letöltéssel biztosítva a szolgáltatás minőségét 
és állandó fejlődését.
Az eddig elérhető felső tagozatos tananyag mellett 
a videótanár.hu csapata elkezdte kidolgozni a kö-
zépiskolásokat segítő tartalmakat is, amelyeket fo-
lyamatosan publikál az oldalon. Ehhez a munkához 
várja olyan vállalkozó szellemű tanárok jelentkezé-
sét, akik szívesen megosztanák tudásukat digitális, 
videós formában.

A http://videotanar.hu/ csapata bízik abban, hogy 
honlapjuk segítséget jelenthet a távoktatás, a di-
gitális lehetőségekkel történő tudásátadás felada-
tának megoldásában, és hasznos eszköz lehet a 
járvány kihívásaival szembenéző pedagógusok ke-
zében.

Videotanár
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A Pannonhalmi Iskoláért Alapítvány megköszöni a 
tavalyi évben felajánlott adó 1%-ából befolyt támo-
gatást. 

Az alapítvány kuratóriuma jó kapcsolatot ápol az 
intézmény vezetőivel és pedagógusaival. Az alapít-
vány által nyújtott támogatás nagy segítséget je-
lent az iskolán belüli és az iskolán kívüli programok 
megvalósításában is. Folyamatosan törekszünk a 
benyújtott kérelmekben igényelt összeget rendel-
kezésre bocsátani, hogy támogassuk tehetséges, 
kimagaslóan teljesítő tanulóinkat, az intézmény 
rendezvényeit, a nevelés-oktatás feltételeinek javí-
tását.
A támogatott célok köre tovább bővül. Segítségével 
tovább folytathatjuk az esztétikusabb környezet ki-

alakítását, az oktatást fejlesztő eszközök beszerzé-
sét, valamint a szabadidő hasznosabb eltöltéséhez 
szükséges feltételek megvalósítását. 
A kuratórium 2019-ben megújult. Tagjai: Németh 
Tamás elnök, Babics Zoltánné kuratóriumi tag, Bekő 
Éva Ibolya kuratóriumi tag, Barabás Réka kuratóri-
umi tag, Hardi Gábor Titusz kuratóriumi tag, Hor-
váthné Kovács Erzsébet kuratóriumi tag, Vas Gábor 
kuratóriumi tag. 
Kérjük, hogy adója 1%-ával illetve egyéb felajánlásá-
val Ön is segítse az alapítványt a kitűzött célok el-
érésében.

Köszönjük!
Németh Tamás 

kuratórium elnök

AJÁNLJA FEL 1%-ÁT AZ ISKOLAI ALAPÍTVÁNYNAK

A pannonhalmi Szent Benedek 
Általános Iskola szülői munkakö-
zösségének 2020. évi jótékonysági 
bálján közel kétszázan vettek rész 
a művelődési házban február 8-án. 
A szervezők célja, mint minden 
évben, most is, a bál bevételeiből a 
tanulók iskolai életét élményekkel 
színesíteni, eszközökkel támogat-
ni, hasznos ajándékokkal meglep-
ni őket. 
Az eseményen a település vezető-
in kívül az intézmény fenntartója, 
a Pannonhalmi Főapátság, illetve 
helyi egyházközösség is képvisel-
tette magát. 
A rendezvényen felléptek az intéz-
mény hetedik és nyolcadik osztá-
lyos diákjai, akik a Nagy Fanni által 
vezetett táncszakkörön tanultak-
kal szórakoztatták az egybegyűl-
teket. Kertész Tamás segítségével 
lépett fel a bálon Jahni Bálint és 
Kárász Júlia, a siófoki Perczel Mór 

gimnázium tanulói, akik B osztá-
lyos táncosok. 
A számos felajánlott, vonzó tom-
bolatárgyaknak köszönhetően 
sok tombolaszelvény fogyott, a 
sorsolás után pedig sokan örül-
hettek a nyereményüknek. 
A tavalyi bál bevételét egy színvo-
nalas gyereknap megrendezésé-
re, a mosonmagyaróvári Futura 
látogatás finanszírozására, illetve 
karácsonyi ajándékként minden 
tanuló számára névre szóló ku-
lacs vásárlására fordította a Szülői 
Munkaközösség. Idén is hasonló 
terveink vannak. 
A résztvevők jelenlétükkel, a tom-
bolafelajánlók a nyereménytár-
gyakkal, a fellépők színvonalas 
műsorukkal támogatták ezek 
megvalósítását.

A szülői munkaközösség 
vezetősége

SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG JÓTÉKONYSÁGI BÁLJA

A KALÁSZ a tavalyi évet a hagyományoknak megfe-
lelően zárta, az idei évet sajnos „rendkívüli” módon 
kezdte.

A 2019-es év vége sűrű, programokkal teli időszak 
volt a számunkra. A hagyományoknak megfelelően 
már harmadik alkalommal került sor advent idején 
a kántálásra. Ennek keretében pásztorok és angya-
lok járják a település házait – elősegítve ezzel a kará-
csonyra készülődést. Mind a gyerekek, mind az őket 
fogadó családok számára örömteli és emlékezetes 
pillanatok ezek.

December 24-én délután – a régóta ápolt népszo-
kás szerint – a gyerekek pásztorjátékkal tették em-
lékezetessé a szentestét. 

Kis év végi pihenő után, 2020. január 4-én, a három-
királyok kíséretében került sor a házszentelésekre a 
településünkön.
Sajnálatos módon az idei év azonban szomorú hír-
rel kezdődött. Január 1-jén József atya hazatért. 
Mindenkit megdöbbentett ez a hír, aki ismerte őt. 
A KALÁSZ tagjait különösen. József atya életében 

ugyanis különleges helye volt a KALÁSZ-nak, min-
den nap „gondunkat viselte” imáin keresztül. Hisz-
szük és tudjuk, hogy - talán hatékonyabban, mint 
valaha - továbbra is gondot visel sorsunkra. Emlékét 
őrizni és ápolni fogjuk!

Ennek keretében zarándokoltunk fel a Boldogasz-
szony kápolna kriptájába halálának 1 hónapos for-
dulóján gyertyát gyújtani. Ez a nap egybeesett a 
KALÁSZ másik nagy pártfogója, Farkas atya halálá-
nak 10. évfordulójával. Így gyertyagyújtás keretében 
megemlékeztünk róla is, illetve Békés Gellért atyá-
ról is.

Ezen nem túl örömteli évkezdés után azt gondoltuk, 
hogy belevethetjük magunkat a munkába: készül-
hetünk a virágvasárnapra tervezett passióra, majd 
az anyák napi műsorunkra. De az élet közbeszólt, 
így sajnos egy ideig ezt a fajta tevékenységünket 
szüneteltetni kell. Imádkozunk azonban azért, hogy 
ezen a jelenlegi helyzeten mihamarabb, a lehető 
legszerencsésebb módon túljussunk, és ismét a 
régi kerékvágásban folytatódhasson az életünk!

Szeretettel:
a pannonhalmi KALÁSZ-osok

A KALÁSZ KÖR HÍREI 



   25

Tisztelt pannonhalmi Lakosok!

Elődeink jelmondata most igazán aktualitását nyer-
te. Amikor 1882-1883 telén, ill. kora tavaszán őseink 
megalakították Pannonhalmán a tűzoltó egyesü-
letet, büszkén varratták a csapatzászlóra az akkori 
önkéntesek fentebb leírt jelmondatát.

Miért nyert ez a négy szó – ami eddig is kőbe vésett 
mondat volt – most ismét értelmet? Próbálom rész-
letezni.

2019. májusában már írtunk róla, hogy egyesületün-
ket érte az a megtiszteltetés, hogy a magyar állam 
megbízásából a BM Heros által kifejlesztett új tűzol-
tó technikát tesztelésre, úgynevezett csapatpróbára 
igénybe vegyük. A tervező team kérése az volt, hogy 
minél többet használjuk, vonuljunk vele, nyúzzuk az 
autót, hogy előjöjjenek a hibái. A gépjármű három 
hónapra került hozzánk. A legjobb tudásunk szerint 
feltérképeztük a hiányosságokat, és a határidő le-
telte előtt átadtuk az erről készített dokumentumot. 
2019 augusztusában az autó visszakerült Budapest-
re. Két hónap alatt elvégezték rajta az átalakításo-
kat, s az általunk megjegyzett hibákat orvosolták.

Ezzel nem ért véget a történet. „Istennek hála, Is-
tennek dicsőség!” – folyamatos egyeztetések után, 
2019. december 18-án ünnepélyes keretek között 
a Magyarország belügyminiszter-helyettesétől ve-
hettük át végleg a kulcsokat. Tehát visszakerült 
kis városunkba a becsületes nevén Mahindra Goa 
gyorsbeavatkozó tűzoltóautó.

Óriási hála és köszönet Bagó Ferenc volt polgármes-
ter úrnak az elmúlt 13 évben nyújtott támogatásért. 
Szülőfaluját szolgálva minden követ megmozgatott, 
kapcsolatait latba vetette, hogy hozzánk kerüljön az 
új szer. Köszönjük az általa vezetett képviselő testü-
letnek a sok levélváltást, a rengeteg jó szót, amivel 
segítettek abban, hogy az autó itt szolgáljon. 

Vas Gábor akkori alpolgármesternek, jelenlegi pol-
gármesterünknek, aki az első megkeresésünkre 
felvette a kapcsolatot az illetékes vezetőkkel, s min-
denben állt a rendelkezésünkre. 
Sallai Péter dandártábornok úrnak, a Győr-Moson-
Sopron megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatójának a folyamatos munkakapcsolatot, 
amit az Országos Katasztrófavédelmi vezetőséggel 
folytatott
. 
Kovács Szabolcs és dr. Szabó György jegyző uraknak 
s a jelenlegi képviselőtestületnek, hogy a sok új te-
endő mellett egyként álltak az új városvezető mellé 
e kérdésben. 
A Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőinek, 
a Győri Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancs-
nokának, Bíró István alezredes úrnak, Pákai László 
alezredes úrnak, a Főügyeleti Osztály vezetőjének, 
Pintér Ferenc és Galumba Lajos alezredes uraknak. 

Mi úgy gondoljuk, gondoltuk a fent említett veze-
tőkkel együtt, hogyha elődeink erre tették fel az éle-
tüket, nekünk folytatni kell az ő általuk elképzelte-
ket, tisztelve a hagyományokat, de a legfontosabb: 
segíteni a bajba jutottakon. 

Az előző soroknak köszönhetően nyert értelmet az 
idézet befejezése: „Embereknek segítség”

Az azóta eltelt időben a gépjárművet belaktuk, had-
rendbe állítottuk, hiszen már az ide érkezése után 
két nappal élesben is bemutatkozott. Az azóta el-
telt időben az időjárás viszontagságainak köszön-
hetően sokat kellett mozognia az új technikának. 
A legfontosabb, hogy most már az egyesület két 
szerrel (IFA gépjárműfecskendő, Mahindra gyors 
beavatkozó) tudja ellátni városunk, a kistérség és a 
környék védelmét.

Tisztelettel:

Pannonhalma Város Tűzoltó Egyesület 
tagsága nevében

Zsebedics Zsolt

ISTENNEK DICSŐSÉG, 
EMBERNEK SEGÍTSÉG
Tudósítás Pannonhalma Város 
Tűzoltó Egyesülete eseményeiről
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Ősz és tavasz így válik párrá,
mese s történet így lesz igazzá.

Valaki elmondott nekem egy történetet.

Nagyszülőt látogatni Pápa felé autóztunk, 
a 83-as főúton. Az új M83-as gyorsforgalmi 
főút munkálatai mellett haladtunk. A nagy 
területen kivágott fákat látva, gyermeke-
ink megkérdezték tőlünk: Miért vágják ki a 
fákat? 10 éves lányunk kérdéséből kihallat-
szott, hogy mi felnőttek ugyan a természet 
védelmének fontosságáról beszélünk, és 
mégis... Hirtelen valami okosat kellett vol-
na mondanom, talán ezt: - Azért vágják ki a 
fákat, hogy egy olyan főút készüljön, ame-
lyen mi is gyorsabban elérünk a Mamihoz. 
De akkor eszembe jutott egy nemrég olva-
sott könyvből egy részlet, és mégsem szól-
tam egy szót sem. 

“A mai kor embere felgyorsult világban él, 
ahol saját ritmusát elveszítve vészesen 
pörög a mindennapok történései köze-
pette. Ez a felgyorsult világ beteggé tesz 
bennünket. Úgy is fogalmazhatnék: rit-
muszavarban élünk. A fogyasztói társa-
dalom bűvös jelszava a növekedés. Úgy 
érezzük, mintha mindig lemaradnánk va-
lamiről, miközben egyre inkább növekszik 
bennünk a stressz, mely rosszul kezelve 
beteggé tesz minket testileg és lelkileg is. 
Ide illik egy történet, mely erre a korbeteg-
ségre utal. A Himalája északkeleti részén 
serpák kísérnek egy európai hegymászó 
csoportot. Egy adott ponton megállnak és 
megpihennek a teherhordók. A hegymá-
szó csoport egyik türelmetlen tagja meg-
kérdezi a serpák vezetőjét: -Miért álltunk 
meg? - Azért, hogy bevárjuk a lelkünket- 
válaszolta a teherhordó.”

(Molnár Renáta: A mozgás lelkisége c. 
könyvéből.)

Pannonhalmán novemberben a templom-
nál és a könyvtárnál is közösségi faültetés 
zajlott. Úgy érzem, a gyerekekkel együtt 
valami maradandót alkottunk. A közösen 
ültetett fák, amelyek generációkat átívelve 
mellettünk maradnak, arról tanúskodnak, 
hogy szép és maradandó dolgot mindenki 
tud teremteni maga körül.

Közben megszólalt a körtefák gazdája

Amikor 16-17 éves voltam, elkezdtem brin-
gával, majd futva felfedezni a környéket, 
nagyszüleim nyalkai portájáról kiindulva. 
Sokszor jártam a Csalitot, meg a Tóthegyet, 
mert Nyalka irányából ezek voltak az izgal-
masabb részek a határban, az erdő, meg a 
dombok. Amikor erre jártam, láttam, hogy 
sok errefelé az elhagyott kert, benne öreg 
gyümölcsfákkal.
Az egyetem alatt ismerkedtem meg a régi 
gyümölcsfajták kritikus helyzetével, és ek-
kor jutott eszembe, hogy ezen a környéken 
is sok az öreg fa, meghozzá az utolsó pél-
dányok a helyi történelmi fajtákból.

Azon a télen, amikor első oltó-
vessző gyűjtő utamra indul-
tam, az egyik körtefát, amely 
különösen finom gyümölcsöt 
termett emlékeim szerint 
(korán érő, olvadó húsú, sár-
ga alapon pirosra színeződő, 
vékony héjú), már kivágva 
találtam, de szerencsére a 
vékonyabb ágak közt, melyet 
talán azért raktak egy kupac-
ba, hogy tavasszal elégessék, 
találtam pár alkalmas oltó-
vesszőt. Az egyik fa az akkori 
szaporításból származik 

(Tóthegyi nyári körte, 17).

A másikat ugyancsak a Tót-
hegyben leltem, egy elha-
gyatott telken, amit már erő-
sen benőttek a cserjék és az 
akác, de a fa egészségesen 
és nyár végén továbbra is ter-
méstől roskadozva éldegél.
(Lamberti Ádám, kertész-
mérnök) 

Ástunk, közben eső 
csepegett a kalácsunkra

Ha követjük a világban zajló 
eseményeket, akkor ponto-
san tudjuk, hogy rengeteg 
mennyiségű fát kellene elül-
tetnünk ahhoz, hogy megál-
lítsuk a felmelegedést, amely 
klímakatasztrófához vezet.
A fák szerepe rendkívül sokré-
tű: megkötik a szén-dioxidot, 
megállítják a réteg vizeket, 
az özönvízszerű esőzéseknél 
a fáknak köszönhetően az 
eső nem tudja elmosni a ta-
lajréteget, így a talajeróziót is 
megakadályozzák. És akkor a 
hűsítő árnyékáról, az esztéti-
kai élményről, amely egy fa 
látványában rejlik, vagy a ter-
méséről nem is beszéltünk...
 
Így aztán nem volt kérdés, 
hogy a FAÜLTETÉS AZ ÉSZAKI 
IRODALOM HETÉN c. könyv-
tári rendezvényen magam is 
részt vettem.
 
A szakmai elveket követve a 
beiszapolást és talajlazítást 
követően az aktívan résztvevő 
gyerekekkel és felnőttekkel a 
könyvtár udvarán és környé-
kén összesen 13 db bibircses 
nyírt, 4 db kislevelű hársat, 1 
vöröstölgyet, és 2 gyümölcs-
fát ültettünk el.
 
Az elültetett fák nem szabad 
gyökerűek, hanem konté-
neres csemeték voltak, ami 
mindig nagyobb garanciát 
jelent arra, hogy a fa meg-
éledjen, és már tavasszal 
hajtson és növekedésnek in-
duljon.

Mikor Sopronban az erdész 
iskolát végeztem a fafara-
gás alapjait is elsajátíthattuk. 
Nem volt kérdés számomra, 
hogy az Erdő fohásza c. verset 
is fába véssem. A faragás so-
rán a versben szereplő mon-
datok nem csak az anyagba, 
de egyúttal az eszembe is 
vésődtek. Azóta is alapelvnek 
tartom:

„Vándor, ki elhaladsz mellet-
tem, ne emelj rám kezet! 
Én vagyok tűzhelyed melege 
hideg, téli éjszakákon, 
én vagyok tornácod barátsá-
gos fedele, amelynek árnyé-
kába menekülsz a tűző nap 
elől, és gyümölcsöm oltja 
szomjadat.
Én vagyok a gerenda, mely 
házadat tartja, én vagyok 
asztalod lapja, én vagyok 
az ágy, amelyben fekszel, a 
deszka, amelyből csónako-
dat építed.
Én vagyok házad ajtaja, böl-
csőd fája, koporsód fedele. 
Vándor, ki elmégy mellettem, 
hallgasd meg a kérésemet:

- Ne bánts!”

(Sipák Norbert, képviselő)

A tavasznak úgy tűnik, 
bátran cselekedtünk

„És az emberek otthon ma-
radtak. És könyveket olvas-
tak, és zenét hallgattak, és 
pihentek, és alkottak, és ját-
szottak, és új dolgokat tanul-
tak, és még annyi minden 
mást cselekedtek. És legin-
kább hallgattak. Néhányan 
meditáltak, néhányan imád-
koztak, néhányan táncoltak. 
Néhányan árnyakkal, néhá-
nyan álmokkal találkoztak. 
És az emberek elkezdtek 
másképp gondolkodni.
És a nép meggyógyult. 

És tudatlan, veszélyes, esz-
telen és szívtelen módon élő 

KÖNYVTÁRI HÍREK
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hogy teljes életet élhessenek és 
gyógyíthassák a földet...”

(Kitty O ‘ Meara)

Ha többen vagyunk otthon egy-
szerre, olvassuk fel hangosan a 
verset, a novellát vagy részletet 
egy regényből! 

Olvassunk egymásnak, mesél-
jünk történeteket a saját életünk-
ről, vagy találjunk ki mesét! Min-
denki tud történetet mondani. 
Mindenki tud mesélni.
És ez gyógyít. 
„Ne búsújj, gyönyörűm, ha fáj va-

lamid, és nincsen rá gyógyír. Ha 
nem szedted a füveket a nyáron. 
Ha nem szárítottad meg a virá-
gokat. Ha nem vetted a növények 
erejit. Nem nagy baj ez, mert vi-
gasztalást nyújt a növínyek ere-
je akkor is, ha csak mesézzük 
őköt. Mire elmesézed a füvek 
evangeljomát, kigyógyusz a kór-
ságbú. Mondta…”

(Száz Pál: Fűje sarjad mezőknek 
c. könyvéből)

Kocsis-Maár Kinga
könyvtárvezető

A könyvtár zárva tart, 
a kölcsönzéseket auto-
matikusan hosszabbít-
juk. 

Számtalan lehetőség 
kínálkozik, hogy az 
interneten keresztül 
olvassunk. Hasznos link-
gyűjteményt találunk a 
kulturatvasvari.hu és a 
könyvtarak.hu oldalon.

Egyesületünk 2019-ben ismét szép sike-
reket ért el. Felnőtt labdarúgóink a me-
gyei első osztályba visszajutva biztosan 
elérték a kitűzött célt, a biztos bennma-
radást.

Utánpótlás csapataink a 7-9-11-13 éves korosztá-
lyokban Bozsik-tornákról és fesztiválokról hoztak 
haza szebbnél szebb eredményeket. Több kivá-
ló ifjú játékosunkat keresik és figyelik magasabb 
osztályokból, és sokat közülük igazoltak át tőlünk. 

U14, U16 és U19 csapataink a megyei első osztály 
utánpótlás bajnokságaiban álltak helyt.
Az elmúlt évben tovább emelkedett igazolt játé-
kosaink száma.

Kispályás női labdarúgóink megnyerték a megyei 
kispályás bajnokságot.

Az öregfiúk csapata Engenben szerepelt, s hoz-
ta haza a négycsapatos torna aranyérmét Engen, 

Alsószeli és a Franciaországból érkezett testvérvá-
ros, Trilport csapatai elől.

A városi sporttelep fejlesztése tovább folytatódott, 
napelemes rendszert telepítettünk, mellyel kivált-
hatjuk a telep teljes áramfogyasztásának díját. Az 
elmúlt évben egy kilencszemélyes kisbuszt tud-
tunk vásárolni. Ezen fejlesztéseket TAO-s forrásból 
és szponzori segítséggel valósítottuk meg. 

Az egyesület játékosai új felszereléseket kaptak, 
sportszereket szereztünk be.

Reméljük, folyamatos fejlődésünk további helyi és 
környékbeli sportolni vágyó kedvét hozza meg az 
egyesületünkhöz való csatlakozásra.
Köszönjük Pannonhalma város támogatását és 
minden játékos, szülő, támogató, szurkoló pozitív 
hozzáállását és segítségét!

Várunk mindenkit sporttelepünkön!

HAJRÁ PANNONHALMA!

Baki Balázs
elnök

MI ÚJSÁG A FOCIPÁLYÁN?
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HÁZI  RECEPTEK 
egy pannonhalmi háziasszony

 és egy úr ajánlásával 

HATLAPOS
Betkóné Kovács Mónika ajánlásával

Tészta: 60 dkg liszt (én fele fehér, fele teljes ki-
őrlésűt használtam), 10 dkg vaj vagy margarin,
10 dkg porcukor, 2 db tojás, 1 csomag szalalkáli,
1 dl tej, 1 evőkanál olvasztott méz

Krém: 20 dkg cukor, 2 dl víz, 1 l tej, 6 evőkanál 
rétesliszt (én tönkölybúzalisztet használtam), 
3 db tojás, 5 dkg kakaópor, 25 dkg margarin, 
1 csomag vaníliás cukor

A tésztához meleg tejben felfuttatjuk a szalalkálit, 
hozzáadjuk a többi hozzávalót, és összegyúrjuk 
annyi tejet hozzáadva, hogy könnyen lehessen 
nyújtani. Fél óra pihentetés után 6 cipóra oszt-
juk, majd vékony lappá nyújtjuk. Tepsi hátán 
világosra sütjük. (180 °C-on kb. 5-6 perc alatt 
megsül, de figyeljük a tésztát sütés közben.)
A töltelékhez megpirítjuk a cukrot (én nádcuk-
rot használtam), és 2 dl vízzel felengedjük. 
Olvadásig kevergetjük a karamellt. Az 1 liter 
tejet hozzáadjuk a tojás, liszt és kakaó keveré-
kéhez, ezt a pirított cukorhoz adjuk, és sűrűre 
főzzük. Még forrón belekeverjük a margarint és 
a vaníliás cukrot. A langyos krémmel megtölt-
jük a lapokat. Érdemes egy kicsit lenyomatni a 
tetejét. (Én deszkát tettem rá.) Szeletelés előtt a 
tetejét megszórjuk porcukorral.

Édesanyám, aki sajnos már nincs közöttünk, nagyon 
szeretett sütni. Sokszor készítette el a családnak ezt 
a finom süteményt. Nálunk a vasárnap nem telhe-
tett el desszert nélkül. Jómagam is rengeteget tanul-
tam tőle és nagymamámtól a kelt tésztáktól a réte-
sig, azonban a hatlapossal most próbálkoztam meg 
először. Nagy boldogsággal töltött el, hogy ilyen jól 
sikerült, és az első gondolatom az volt „Drága Édes-
anyám, bárcsak láthatnád!” Most már én sütöm és 
tanítom a kislányaimnak a fortélyokat. Bízom benne, 
hogy nekik is hasonló pozitív élményeik lesznek a 
konyhában, és egyszer majd ők is továbbadják ezt 
az értéket!

GEJZEMÜJZE 
Huszár Zsolt ajánlásával

Hozzávalók: 2 csomag (kb. 26 db) cukormen-
tes babapiskóta, 3 cs. vaníliás pudingpor, 1,4 
l tej (1dl-rel kevesebb, mint ami a csomagolá-
son ajánlott elkészítéshez kell), 1 cs. zselépor, 
vegyes bogyós gyümölcsök, cseresznye (lehet 
fagyasztott vagy befőtt) ízlés szerint, 
1 tk. kék ételfesték, 3 ek. karamell, a díszítés-
hez tortadekor, színes cukor, szívecskés cukor, 
csokidara stb. (mindenkinek a saját szépérzé-
kére bízva).

A piskótát beáztatjuk cukros tejbe vagy kávé-
ba, egy 2 literes szögletes jénai tál aljába tesz-
szük. Vékonyan csorgatunk rá a karamellből, a 
gyümölcsökből a felét rádobáljuk. 
A karamell: 3-4 ek. kristálycukor, 1dl sűrített 
tej vagy tejszín, 2 dkg vaj, pici víz.
A cukrot a vízzel feltesszük főni kislángon (a 
víz csak azért kell, hogy ne égjen le a cukor), s 
addig hevítjük folyamatosan kevergetve, míg 
enyhe barnás állagú nem lesz. Ha kész, lehúz-
zuk a tűzről, beletesszük a vajat és a sűrített te-
jet (tejszínt), s addig keverjük, míg feloldódik 
és sima lesz Visszatesszük a tűzre, és lassan 
felforraljuk. Ezután hideg vízbe téve folyama-
tosan keverjük, míg kihűl, és kész.

A vaníliás pudingot elkészítjük (recept a cso-
magoláson), ha kész, hozzáadjuk a festéket és 
a zselatint (a csomagoláson az elkészítés). Ha 
valakinek van kedve, többféle színben is ké-
szítheti, úgy kicsit mókásabb. Két részletben 
beletöltjük a tálba, szórunk rá a gyümölcsök-
ből. Kicsit várunk, míg a második réteg bebő-
rösödik, és díszítjük a tortadekorral, a maradék 
gyümölccsel és a karamellel. Egy napra hűtőbe 
tesszük. 

Jó étvágyat hozzá!


