
Kedves pannonhalmi 
Polgárok!
Elérkeztünk a 2010-es év vé-

gére, hisz maholnap itt a kará-
csony és az újév.

Sajnálom, hogy egy negyedév 
kimaradt a Pannonhalmi Hírek 
megjelenéséből. Nem sikerült 
tisztázni, hogy ez miért történt 
– taktikai vagy technikai okok ját-
szottak-e közre. Az anyag leadás-
ra került, a lektorálás megtörtént, 
de nyomdába nem érkezett.

Mindenki tisztában van azzal, 
hogy ebben az évben választás 
volt. Nem óhajtok az elmúlt hó-
napok eseményeivel és történé-
seivel foglalkozni. Úgy gondolom, 
hogy a pannonhalmi polgárok 
megfontoltan és bölcsen meg-
hozták döntéseiket. Bizalmat 
kaptam, és ennek megfelelően 
szeretnék már nyugodtan dol-
gozni.

A következő évek az építke-
zésről fognak szólni, kemény és 
felelősségteljes munkáról, hogy 
az elnyert pályázatokat meg tud-
juk valósítani, és megteremtsünk 
egy minden generáció számára 
élhetőbb, szerethetőbb, értéket 
adó Pannonhalmát.

El kell ismernünk azt is, hogy 
a mindennapi gondok terén sok 

adósságunk van a település felé, 
melyek orvoslására joggal vár-
nak megoldást. A nagy feladatok 
mellett valóban felszínen vannak 
olyan problémák, amelyek befo-
lyásolják a lakosság közérzetét. 
Gondolok itt a parkok, buszmeg-
állók tisztaságára, a járdák, utak, 
árkok állapotára, a vízelvezetés 
gondjaira, a hegyi utak körül-
ményeire. Az elkövetkező cik-
lusban ezek kezelését kiemelt 
feladatnak tartom. Nézetem 
továbbra is az, hogy a polgár-
mesteri tisztség olyan szolgálat, 
amely magában hordozza a le-
hetőséget és a felhatalmazást 
az alkotásra, maradandó értékek 
létrehozására.

Az elmúlt félév legfontosabb 
eseménye városunk életében 
a járóbeteg-ellátó központ át-
adása volt, melyre szeptember 
30-án került sor. Ez a modern, 
minden igényt kielégítő 21. 
századi épület a pannonhalmi 
és kistérségi emberek korszerű 
egészségi ellátását fogja bizto-
sítani. Működésének kezdete – 
amint az a közmeghallgatáson is 
elhangzott - 2011 januárjában 
várható. A másik nagy beruházá-
si projekt a városközpont meg-
valósításának a terve, amelyről 

szintén hangzott el tájékoztatás
a közmeghallgatáson. Bízom
benne, hogy 2012. második
felére egy szép, modern köz-
ponttal rendelkezhetünk.

Szintén állandó támadási fe-
lület a tervezett hotel a fürdővel
együtt. Úgy gondolom, hogy
őszinte tájékoztatást kapott az,
aki ott volt a közmeghallgatáson.
Tisztában kell lennie mindenki-
nek azzal, hogy az önkormányzat
és a beruházó is azon dolgozik,
hogy ez a projekt megvalósuljon.
A beruházás 70%-a banki forrás-
ból már biztosított, a fennmaradt
30% pályázat útján kerül beszer-
zésre. Félre kell tenni a rosszin-
dulatokat, az önkormányzat csak
nyer vele, veszteni nem fog.

Várjuk az iskolapályázat elbí-
rálását, ami nagyon fontos váro-
sunk szempontjából, hisz az

elmúlt 30-40 év alatt jóformán
semmi nem történt az épület-
tel.

Az elmúlt fél év kulturális ren-
dezvényeinek szervezésében
minden civil szervezet részt vett
sikeresen. Bízom benne, hogy ez
a hagyomány ezután sem szakad
meg.

Ki kell emelnem a polgárőrség
és a tűzoltó egyesület tevékeny-
ségét, hisz mind a biztosítások,
mind a természeti katasztrófák
alatti munkák során keményen
helytálltak városunkban és a kör-
nyék településein, amit ezúttal is
köszönök.

Kedves pannonhalmi
Polgárok!
Lassan az év végére érünk. Tu-

dom, nem mindenki zár olyan évet,
amilyet várt vagy szeretett volna.
De az életünket mi csak tervezni
tudjuk, a többi máshol dől el.

A karácsony és az újév köze-
ledtével kívánok mindenkinek
kegyelemteljes ünnepeket és
boldog új esztendőt a magam,
a képviselő-testület és az önkor-
mányzati dolgozók nevében.

Bagó Ferenc
polgármester

December 11-én (szombaton)
pénteki nyitvatartás, ügyfélfogadás 12.00 óráig.
December 23-án (csütörtökön) 
pénteki nyitvatartás, ügyfélfogadás 12.00 óráig.
December 24-én (pénteken)
a hivatal zárva tart.

Polgármesteri köszöntő

A polgármesteri hivatal ünnepi nyitva tartása:

Pannonhalma város kulturális és információs kiadványa 2010. nyár-ősz-tél

Pannonhalmi HÍREK

December 27-én (hétfőtől) december 31-ig (péntekkel bezá-
rólag) az okmányiroda leltározás miatt zárva lesz!
December 31-én (pénteken)
a hivatal 12.00 óráig tart nyitva.
Nyitás január 3-án (hétfőn)

    A polgármesteri hivatal nevében békés karácsonyt és eredményekben gazdag 
boldog új esztendôt kíván

g 

   dr. Szabó György 
a jegyzôi feladatokkal megbízott aljegyzô
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Kedves Pannonhalmi Polgárok!
Ismét magunk mögött hagyunk három kellemetlen hónapot. Senki 

nem gondolt, senki nem számított ilyen hűvös, esős időjárásra, a 
városunkra több alkalommal rázúduló felhőszakadásokra. 

Sajnos ebből nagyon sok gondunk és problémánk akadt. Úgy 
érzem, hogy az önkormányzat mindent elkövetett az utakban, 
árkokban keletkezett hibák felszámolásáért. Legnagyobb gond 
a házak előtt lévő árkok és hidak átfolyójának rendezetlensége. 
Nem kis összegbe került az Arany János utca végében egy áteresz 
készítése, valamint az árkok kitisztítása. A Rákóczi Ferenc utcában 
szintén átereszt kellett készíteni, hisz össze volt törve. Az alapvető 
gond eredetileg az Attila utcában volt, ahol 300 méteren kell el-
végezni a munkát, hogy a főcsatornába lehessen a vizet vezetni. 
Sajnos ezek a múlt hiányosságai. De meg kell említenem egy 320 
méteres új csatorna építését a vasúttól a Kayla birtokán keresztül 
a Pándzsába, amely levezeti a Kisfaludy utca területéről a vizet. 
Ki lett mélyítve a Baji István birtoktól a Pándzsáig a főcsatorna is. 
Mindezekből látható, hogy munka volt bőven. Az esőzések alkal-
mával kemény munkát végzett az önkéntes tűzoltó egyesület a 
károk elhárításában, akik munkaidő után szabadidejüket áldozták 
fel. Köszönet érte. De köszönetet érdemel a polgárőrség is, akik 
biztosították a munka zavartalanságát.

Szeretném tájékoztatni az Arany János utca lakosságát, hogy a 
busz le- és felszálló öböl kialakítása folyamatban van. A tervrajzok 
készek, de hihetetlenül sok engedélyre van szükség még mindig, s 
ezek hátráltatják a kivitelezést. A Magyar Közút Kht. ígérete szerint 
augusztus hónapban biztosan elkészül. Kérem türelmüket, hisz nem 
a polgármesteren múlik a munkálatok lassú előre haladása.

Városunk elnyerte a 670 milliós pályázatot a városközpontra (Piac 
tér), amit a 2011. évben kell befejezni. 

Beadásra került az iskola pályáztatása, ami a felújítást és a bővítést 
szolgálja. Bízunk abban, hogy ez az elbírálás is pozitív lesz.

JÁRÓBETEG KÖZPONT
Mint már korábban is beszámoltunk Önöknek, az Árpád és a Ságvári 

Endre út sarkán épülő új, korszerű, megfelelő technológiával felsze-
relt kistérségi szakellátó központ napról napra kezdi elnyerni végső 
formáját. A kivitelezési munkák ténylegesen befejeződnek, a GRÁNIT 
Hungária Építővállalkozás néhány apróbb munkálat elvégzése után 
át fogja adni a létesítményt és területét a megrendelőnek.

Aki az építkezést a kezdetektől fi gyelemmel tudta kísérni, megállapít-
hatja, hogy az októberben megkezdett munkák jelen időre való befeje-
zése elismerésre méltó teljesítmény, különösen, ha fi gyelembe vesszük 
a szokásosnál zordabb telet és a példátlan májusi esőzéseket.

A kivitelezéssel párhuzamosan került lebonyolításra az intézmény 
orvosi műszer-, bútor- és informatikai közbeszerzése, mely eljárás 
ténylegesen a végéhez ért, eredményhirdetése június 21-én meg-
történt. Ha az eljárásban nem nyerő vállalkozások nem folyamodnak 
jogorvoslatért, akkor július 13-án sor kerülhet a szerződések aláírására, 
majd augusztus és szeptember hónapokban a berendezések és a 
bútorok beszerelésére.

Az épület földszintjén a védőnői szolgálat beteg-gyermek szak-
rendelés, 30 órás szakrendelés, fi zikoterápia, sebészet, (ügyelet,
ortopédia, reumatológia), sterilező személyzeti öltözőblokk, recepció,
optikai és gyógyászati és segédeszköz-bolt, gyógyszertár, valamint
hulladék- és tároló helyiség kerül kialakításra.

Az emeleti részen a belgyógyászat diabetológia, pszichiátria, kar-
diológia, tüdőgyógyászat, tüdőgondozó, urológia, terhestanácsadás,
fogászat, számítógépes szoba és háziorvosi rendelő kap helyet.

Egy-egy szakrendelőt a legjobb kihasználtság érdekében több
szakma is használni fog. Egy-egy rendelő napi 10-12 órában forog.
Az intézményben orvosi eszközpark és IT szolgáltatások lesznek
elérhetőek. Az infokommunikációs rendszer minden tekintetben
megfelel az általánosan teljesítendő követelményeknek.

Az intézmény 1496 m2 alapterületen a kistérség kilenc települése
(Écs, Győrság, Lázi, Pannonhalma, Ravazd, Sikátor, Tápszentmiklós,
Tarjánpuszta Veszprémvarsány), és a győri kistérség egy településének
(Nyúl), lakosai számára (összesen 15.635 lakosnak) biztosít korszerű
lakossági járóbeteg szakellátást az alábbi felosztásban:

200 óra/hét szakorvosi (15 szakrendelés) és 90 óra/hét nem
szakorvosi (fi zio- és mozgásterápiai, diagnosztika) kapacitással.

A 15 szakrendelés a következő szakterületeket érinti a megjelölt
szakorvosi és nem szakorvosi heti óraszámokban:

Kód-
szám

Megnevezés Szak-
orvosi óra

Nem
szakorvosi

óra

050 Labordiagnosztika 10

051 Röntgendiagnosztika és terápia 20

053 Ultrahang-diagnosztika és terápia 20

001 Belgyógyászat és endokrinólógia 28

040 Belgyógyászat 8

019 Tüdőgyógyászat 8

002 Sebészet és traumatológia 20

010 Ortopédia 8

004 Szülészet és nőgyógyászat 12

005 Csecsemő és gyermekgyógyászat 16

011 Urológia andrológia 8

057 Fizio- és mozgásterápia 40

014 Reumatológia  20

007 Szemészet 0

006 Fül-, orr-, gégegyógyászat 12

008 Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás 8

018. Pszichiátria 16

009 Neurológia 8

019 Tüdőgyógyászat, -gondozás 

Összesen: 200 90
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Polgármesteri tájékozató a 2010. nyári-őszi számból
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Az intézmény kivitelezésén és berendezésén túl a legfontosabb 
feladatunk az üzemeltetés megoldása, melynek hathatós közremű-
ködője lesz a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház. Velük tárgyalások 
folynak arról, hogy a pannonhalmi szolgálat jövőjében szorosabb vagy 
lazább együttműködés jöjjön létre a lakosság lehető legmagasabb 
szintű kiszolgálása tekintetében.

A lakosságot leginkább érdeklő kérdés természetesen az is, hogy 
milyen munkalehetőséget jelent az intézmény, kiket és milyen munka-
körben tud majd foglalkoztatni. Erre a kérdésre néhány hónap múlva 
az üzemeltető ismeretében tudunk válaszolni. Mindenesetre azon 
leszünk, hogy a leendő állásokat pannonhalmi jelentkezők nyerjék 
el. A jelentkezéseket szakmai önéletrajz kíséretében a polgármesteri 
titkárságon várjuk.

RAMADA RESORT PANNONHALMA
Amint az köztudott, a beruházó cég – miután minden jogi akadály 

elhárult – több pénzintézettel is elkezdte a tervezett pannonhalmi 
szálloda beruházásának pénzügyi megvalósíthatóságának tárgyalásait, 
ezen belül is a legkonkrétabban egy osztrák pénzintézet magyarországi 
leányvállalatával. A bank képviselői jártak Pannonhalmán, és mind 
koncepciójában, mind pénzügyi struktúrájában megfelelőnek és elfo-
gadhatónak tartják a projektet, valamint annak megvalósíthatóságát. 
Az érintett felek a város vezetésével személyesen is találkoztak.

Ezt alátámasztandó egy általuk kért és a beruházó által fi nanszíro-
zott auditálásra specializálódott cég elvégezte a projekt szükséges 
auditálását, szigorúan annak pénzügyi megtérülésére vonatkozóan, és 
pozitívan nyilatkozott a projekt megtérüléséről a pénzintézet felé.

A fi nanszírozó cég képviselői nyíltan és egyértelműen megfo-
galmazták: nagyon jónak és megvalósíthatónak tartják a tervezett 
szálloda-beruházást banki szempontból, ami a jelenlegi pénzügyi 
válsággal sújtott gazdasági környezet ismeretében kiemelkedő, és 
kivételes jelentőséggel bír. Jelen körülmények között a bankok csak 
az első osztályú minősítésű ügyeket hajlandóak fi nanszírozni, a pan-
nonhalmi ügy eddig megnyerte a tetszésüket. A bankok döntéseik 
során fokozottan vizsgálják a beruházás megtérülésének esélyeit.

A képviselő-testület egy tagjának a kérdésére a fi nanszírozó cég 
vezetője elmondta, hogy a számukra átadott dokumentáció – közte a 
megtérülést alátámasztó részletes pénzügyi tervekkel – alapján szoros 

tempójú tárgyalássorozaton tisztázzák a felek a pontos fi nanszírozási
konstrukció részleteit.

A fentiek eredményeképpen a beruházó és a szóban forgó pénz-
intézet képviselői heti többszöri rendszerességgel egyeztetnek a
projekt legapróbb részleteiről azért, hogy ennek a munkának az
eredményeképpen a beruházó és a bank közös nevezőre jusson a
projekt pénzügyi fi nanszíroztatásával kapcsolatban.

Kihangsúlyozandó, hogy ez a munka nagyon nagy precizitást és
pénzügyi hozzáértést igényel, hiszen a hitelt nyújtó bank biztosítva
szeretné látni a kihelyezésre kerülő összeg megtérülését.

Több építőipari generálkivitelező cég megadta az ajánlatát, alátá-
masztandó a beruházó cég helytálló kalkulációit. Az Országos Terv-
tanácson elfogadásra kerültek a projekt építésze által készített tervek
(a szóban forgó projekt terület az Unesco védelme alatt áll), s ennek
eredményeképpen a projekt rendelkezik elvi építési engedéllyel.

A fentiek eredményeképpen a beruházó cég egy ajánlat kidol-
gozásán dolgozik az említett pénzintézettel karöltve, mely ajánlat
tartalmazni fog minden olyan jogi és pénzügyi feltételt, amelyek
szerint a bank a projektet fi nanszírozná.

A beruházó természetesen tudatában van annak, hogy mit fog
tartalmazni ez az ajánlat, és ezért annak feltételein, hogy a bank tény-
legesen megadja a fi nanszírozást, folyamatosan és párhuzamosan a
banki egyeztetésekkel dolgozik. Ezek többnyire pénzügyi biztosítékok
(garanciák és egyéb pénzforrási lehetőségek, mint például megnyerhető
pályázatok), amelyek mind növelik a projekt pénzügyi értelemben vett
önerejét. A beruházó cég képviselői napi kapcsolatban állnak a polgár-
mesterrel és a jegyzővel, és bármikor állnak szíves rendelkezésre, hogy
az esetlegesen felmerülő kérdéseket megválaszolják.

Reményeink szerint a közeljövőben a folyamatos munka gyümöl-
cseként rendelkezésre fog állni az említett ajánlat, mely mutatni
fogja, hogy a beruházás jó irányban halad, és részletezni fogja a
fi nanszírozás feltételeit.

A beruházók ezúton is szeretnék megköszönni az eddigi együtt-
működést a városvezetésnek és a város polgárainak, és remélik,
hogy a közeljövőben együtt örülhetnek egy olyan fejlesztésnek, mely
mindenki javát fogja szolgálni.

Kedves Polgárok!
Kulturális vonatkozásban említésre méltó az elmúlt három hónap

eseményei közül a május 1-jén tartott majális, ahol a részt vevő
érdeklődők jól szórakoztak. Negyedik alkalommal került megrende-
zésre a futás – a győri Off  Road Klub rendezésében Laposa Károly úr
segítségével. Sokan vettek rajt részt, és a nevezési díjból az iskola is
részesült. Köszönetemet fejezem ki a rendőröknek, a polgárőröknek,
akik biztosították az útvonalat. 

A Szent László napi főzőverseny megint sok érdeklődőt vonzott
a Majális térre. Az Iparkamara és a Győri Ipartestület által megren-
dezett ünnepségen díjak átadására került sor, melyre Pér, Csorna,
Pannonhalma polgármesterei is meghívást kaptak.

Az iskolások számára kiírt pályázatra 1430 munka érkezett, melyből
30 pályázatot díjaztak. A díjazottak között volt két pannonhalmi iskolás
is: Maár Dzsenifer és Vörös András, akiknek személyesen adtam át
a díjakat. Lendvai Gáborné oklevelet kapott munkájáért.

A július, augusztus hónapok nagyon sok család számára a sza-
badságolások, nyaralások ideje.

Kívánom, hogy mindenki lehetősége szerint használja ezt az idő-
szakot pihenésre, szórakozásra. Ehhez kívánok sok szerencsét.

Bagó Ferenc polgármester
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HATÁROZATOK

65/2010. (III.30.) Kt. határozat   
Pannonhalma Város Önkormányzat kép-

viselő-testülete  úgy határozott, hogy a
46/2010 (II.23.) Kt. számú határozatát meg-
erősítve Hegedűs Ferenc ügyvezető igazgató
által képviselt Pannon Vásár Kft. részére idény
jelleggel először mintegy bevezető jelleggel
2010. április 10-től 2010. október 10-ig
havi 6.000,- Ft bérleti díj ellenében bérbe
adja a 191/3 hrsz.-ú 3200 m2 alapterületű
beépítetlen területű önkormányzati tulajdonú
ingatlanát abból a célból, hogy azon a kft.
kézműves vásárt tartson. A bérbeadás feltét-
eleiről a felek között megkötendő bérleti szer-
ződésben úgy kell rendelkezni, hogy abban
a bérlőt terhelje a terület tisztán tartásával,
fűnyírásával kapcsolatos kötelezettség. A kép-
viselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a bérleti szerződés aláírására. 

84/2010.( IV.27.) Kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képvi-

selő-testülete Ress Judit 9090 Pannonhalma
Dallos Sándor utca 14. szám alatti lakos kérel-
mének helyt ad, és részére határozott időre, 1
évre bérbe adja a Pannonhalma Petőfi  utca 1.
első emelet 6. szám alatti 63 m2 alapterületű
összkomfortos bérlakását. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a bérleti szer-
ződés elkészítésére és aláírására.

89/2010. (V.25.) képviselő-testületi 
határozat 

Pannonhalma Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Pannonhalmi Járóbeteg
Szakellátó Központ ellátási területének bő-
vítése, kapacitásának optimális kihasználása
érdekében felkéri az önkormányzat polgár-
mesterét, hogy kezdjen tárgyalásokat a pan-
nonhalmi kistérség azon tagjaival, amelyek
a Járóbeteg Nonprofi t Kft. megalakulásakor
nem kívántak részt venni annak üzemelte-
tésében, azaz Bakonygyirót, Bakonypéterd,
Bakonyszentlászló, Fenyőfő, Győrasszonyfa,
Nyalka, Pázmándfalu, Románd és Táp önkor-
mányzataival, valamint a kistérségen kívül
álló, de Pannonhalmához való közelsége
okán az ügyben érdekeltté tehető Pér ön-
kormányzatával. 

90/2010. (V.25.) képviselő-testületi 
határozat 

Pannonhalma Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Pannonhalmi Járóbeteg Szak-
ellátó Központ üzemeltetésével kapcsolatban
úgy határozott, hogy a Járóbeteg Nonprofi t Kft.
a projektmenedzsment és az önkormányzat
vezetőségét felhatalmazza arra, hogy megkez-
dett tárgyalásait folytassa a Petz AladárMegyei
Kórház igazgatója által megjelölt képviselőkkel
az alábbi tárgykörökben: 
1.) Az üzemeltetés esetlegesen a megyei

kórház által történő megvalósításának
feltételeiről, melyhez felhatalmazza a
Kft., a menedzsment és az önkormány-
zat vezetőségét, hogy a kórház esetleges
ajánlatának megtételéhez a járóbeteg
központra vonatkozó szükséges doku-
mentumokat a kórház rendelkezésére
bocsássa.

2.) Az üzemeltetés esetlegesen önkor-
mányzat által és a megyei kórház köz-
reműködésével történő megvalósítása
esetére egyeztessen a szakorvosi team
összeállításával, a szakmai programok
összeállításával,valamint az orvosigazgató
kiválasztásával kapcsolatban. A képvise-
lő-testület e megoldás esetére felhatal-
mazza az önkormányzat vezetőségét és
amenedzsmentet, hogy az opcionális
helyiségek lehetséges üzemeltetési part-
nereit feltérképezze. 

91/2010. (V.25.) képviselő-testületi 
határozat 

Pannonhalma Város Önkormányzat kép-
viselő-testülete a Pannonhalmi Járóbeteg
Központ üzemeltetésével kapcsolatban úgy
határozott, hogy a Járóbeteg Nonprofi t Kft. és
a projektmenedzsment és az önkormányzat
vezetését felhatalmazza arra, hogy a Petz Ala-
dár Megyei Kórházon kívül is egyeztető tár-
gyalásokat folytasson a leendő orvosigazgató
kiválasztására, a szakorvosi team összeállítá-
sára, valamint a szakmai program összeállí-
tására vonatkozóan, melyhez felhatalmazza
a kft., a menedzsment és az önkormányzat
vezetőségét, hogy egy vállalkozás esetleges
ajánlatának megtételéhez a járóbeteg köz-
pontra vonatkozó szükséges dokumentumo-
kat a vállalkozás rendelkezésére bocsássa. 

92/2010. (V.25.) képviselő-testületi 
határozat 

Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-
selő-testülete felkéri a járóbeteg szolgálat pro-
jektmenedzsmenti feladatait ellátó Nyugat-
Pannon Regionális Zrt.-t, hogy készítsen
döntés-előkészítő anyagot arra vonatkozóan,
hogy a járóbeteg szolgálat működésének
megkezdését mikorra szükséges terveznie. 

95/2010. (V.25.) képviselő-testületi 
határozat 

Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-
selő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi
értékeléséről szóló beszámolót elfogadta.

98/2010. (VI.15.) képviselő-testületi
határozat 

Pannonhalma Város Önkormányzat kép-
viselő-testülete a 2010. május 31. napját
követő elemi események következtében
egyetért a Pannonhalma, Petőfi  S. u. és Attila
u. kereszteződésének általános iskola melletti
szelvényen történő helyreállításával.

A képviselő-testület elfogadja a Makadám
Kft. 730.878,- Ft-os ajánlatát, s felkéri a pol-
gármestert a munkálatok mielőbbi elvégez-
tetésére.

99/2010. (VI.15.) képviselő-testületi
határozat 

Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-
selő-testülete a 2010. május 31. napját köve-
tő elemi események következtében egyetért
a Pannonhalma, Arany J. utcában, valamint a
Pannonhalma Rákóczi u. 6/A. szám előtt az
úttest felbontásával és átereszek elhelyezé-
sével. Elfogadja a Makadám Kft. 705.097,-
Ft-os ajánlatát, s felkéri a polgármestert a
munkálatok mielőbbi elvégeztetésére.

Ugyancsak egyetért a Kisfaludy utcát fenye-
gető felázás megszüntetése céljából Balogh
László tulajdonát képező 0210/38 területen
keresztül mintegy 360 fm hosszúságban
a Pándzsa vízfolyásig 324.000,- Ft+ÁFA
összegért elvégzendő árokásási munkála-
tokkal, valamint a Pándzsa vízfolyásba vezető
település fő vízelvezető csatornájának 350
fm hosszban, 320.000,- Ft + ÁFA Ft össze-
gért elvégzendő árokásási munkálatokkal

Határozatok, rendeletek
Fontosabb közérdekű határozatok, rendeletek a Képviselő-testület  2010. március, április, május, 

június, július, augusztus, szeptember, október, november havi üléseiről.
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és elfogadja a RAABVIA Kft. (9027 Győr,
Kandó Kálmán u. 17.) ajánlatát, s felkéri a
polgármestert a munkálatok mielőbbi elvé-
geztetésére.

103/2010. (VI.29.) képviselő-testületi 
határozat 

Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-
selő-testülete a Pannonhalmi Járóbeteg Szak-
ellátó Központ üzemeltetésével kapcsolatos
tárgyalásokról szóló tájékoztatást elfogadta
és tudomásul vette. A képviselő-testület fel-
hatalmazza a polgármestert, a jegyzőt, az
aljegyzőt a Járóbeteg Nonprofi t Közhasznú
Kft. vezetőjét, valamint a menedzsment ve-
zetését a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
vezetésével való további tárgyalásokra.

RENDELETEK

Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-
selő-testülete 10 igen szavazattal elfogadta
az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról
szóló 7/2010. (III.31.) rendeletét.

Pannonhalma Város Önkormányzat kép-
viselő-testülete 11 igen szavazattal elfogad-
ta az Önkormányzat Helyi lakástámogatás
rendjéről szóló 22/2009.(XII.23.) rendelet
módosítását, ezzel megalkotta a  9/2010.
(III.31.) rendeletét.

9/2010.( III. 31.) RENDELET 
A HELYI LAKÁSTÁMOGATÁS REND-

JÉRŐL SZÓLÓ 22/2009. (XII.23.) REN-
DELET  MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-
selő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése
alapján a helyi lakástámogatás rendjéről szóló
22/2009.(XII.23.) rendeletét  ( a továbbiak-
ban R.) az alábbiak szerint módosítja.

1. §
A  R. a jelzálog, valamint az elidegenítési

és terhelési tilalom bejegyeztetéséről szóló
5. § (3) és (5) bekezdése hatályát veszti, s
az 5.§ ennek következtében a fennmaradó
bekezdések sorrendjében (1), (2), (3), (4), és
(5) bekezdésre tagolódik.

2. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

A képviselő-testület ülésének napja: 2010.
március 30.

Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-
selő-testülete  9 igen szavazattal elfogadta az
önkormányzat  Házasságkötések és a bejegy-
zett élettársi kapcsolatok szolgáltatási díjairól
szóló 11/2010.(V.26.) rendeletét.

A rendelet 4.§-a tartalmazza a szolgál-
tatási díjakat:

SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK:
Szolgáltatási alapdíj: 12.000 Ft
Magában foglalja a zeneszolgáltatás, asz-

taldísz, gyertya, 1 üveg pezsgő, anyakönyvi 
kivonat átadásához díszborító költését.

Külső helyszínen történő házasságkö-
tés díja: Szolgáltatási alapdíj + 3.000 Ft.

HATÁROZATOK
118/2010 (VII.22.) képviselő-testületi

határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat kép-

viselő-testülete úgy határozott, hogy a meg-
hirdetett decentralizált vis maior tartalék
támogatási keret terhére igénybejelentést
nyújt be.

A káresemények megnevezése, helye:
• Rákóczi utca (846/4 hrsz.): a központi

víznyelő eldugulása miatt útátvágás és ve-
zetékcső cseréje

• Attila utca (562 hrsz.): a beton parkoló
felvágása, vízvezetékcső cseréje

• Kisfaludy utca (746/18 hrsz.): az utcát
fenyegető felázás miatt vízelvezető árok épí-
tése a Pándzsa vízgyűjtő területig

• A károk helyreállításának tervezett össz-
költsége 2.145.029 Ft, amelynek fedezetét 
az önkormányzat részben tudja vállalni.

• A testület nyilatkozik arról, hogy a káresemény-
nyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

• A bekövetkezett eseménnyel kapcso-
latban az önkormányzat biztosítással nem
rendelkezik.

119/2010 (VII.22.) képviselő-testületi 
határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-
selő-testülete úgy határozott, hogy az Arany
János utcában a 802/1 hrsz.-ú területen az
55-ös, illetve 57-es házszámok előtt, illetve a
másik oldalon a 10-es és 10/b házszámok
előtt megvalósítandó buszmegállóval egyet-
ért, és ahhoz költségvetésében 3.050.000,-
Ft fedezetet biztosít.

Megnevezés 2010 %

Saját forrás 214.502 10%

Biztosító kártérítése – –

Egyéb forrás – –

Vis maior igény 1.930.527 90%

Források összesen 2.145.029 100%

Forrásösszetétel: adatok Ft-ban

A képviselő-testület felkéri a polgármes-
tert, hogy a kivitelezővel oly módon kössön
szerződést, hogy az önkormányzat jövő évi
költségvetésének terhére történő fi zetéssel
teljesíthessen.

126/2010 (VII.22.) képviselő-testületi
határozat

Pannonhalma Város Önkormányzatának
képviselő-testülete a kistérségi járó beteg
szakellátó központban opcionális jelleggel
megvalósításra kerülő gyógyszertár üzemelte-
tésével kapcsolatban az alábbi döntés hozta.
Az önkormányzat felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy az épülettulajdonos Pannonhalmi
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Nonprofi t
Kft. taggyűlésén dr. Horváth Tamás vállal-
kozóval kötendő olyan bérleti szerződésre
adja le szavazatát, amely 1.650,- Ft/nm/hó
bérleti díjról szól. A testület felkéri egyben a
polgármestert, hogy a leendő üzemeltetővel
a bérleti szerződés részleteinek előkészítése
érdekében folytasson tárgyalásokat, és ezek-
ről a képviselő-testületnek számoljon be.

131/2010 (VIII.31.) képviselő-testületi
határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-
selő-testülete úgy határozott, hogy a szálloda
projekttel kapcsolatos tájékoztatót elfogadja.

139/2010 (VIII.31.) képvi-
selő-testületi határozat

Pannonhalma Város Önkor-
mányzat képviselő-testülete a
2010. évi gazdálkodás I. félévi
helyzetéről szóló tájékoztatást az
1.,2.,3.,4. számú mellékletben
foglaltak alapján elfogadja.

143/2010 (VIII.31.) képviselő-testületi
határozat

Pannonhalma Város Önkormányzatának
képviselő-testülete elfogadta a Radnóti Miklós
Általános Iskola és Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény igazgatójának a TV2 „Nagy
vagy!” című vetélkedőn történő iskolai csa-
pat részvételével kapcsolatos támogatási
kérelmét, és költségvetéséből biztosítja az
utazás fedezetét.

144/2010 (VIII.31.) képviselő-testületi
határozat

Pannonhalma Város Önkormányzatának
képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
Idősek Napjára tervezett rendezvényt 2010.
október 1-jén kívánja megtartani.
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Szilágyi Kemál és Orbán Péter képviselőket
választja meg.

174/2010 (X.14.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat kép-

viselő-testülete Bagó Ferenc polgármester
illetményét az 1994. évi LXIV. törvény 3 §-a
alapján az illetményalap 12,5-szeres szorzó-
szám megállapításával 483.100.-Ft/hó brut-
tó összegben határozza meg 2010. október
3-ától. A polgármester havi költségátalányá-
nak összegét 20%-os kulcs alkalmazásával
havi 96.600.-Ft-ban állapítja meg. Felkéri a
képviselő-testület a jegyző urat a szükséges
adminisztrációs teendők ellátására.

176/2010 (X.14.) kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat kép-

viselő-testülete a szociális bizottság elnöké-
nek Szilágyi Kemál képviselő urat választja
meg.

177/2010 (X.14.) kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-

selő-testülete a szociális bizottság tagjának
Kádi Antal képviselő urat választja meg.

178/2010 (X.14.) kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-

selő-testülete a szociális bizottság tagjának
Orbán Péter képviselő urat választja meg.

192/2010 (X.26.) kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-

selő-testülete úgy határozott, hogy alpolgár-
mesternek Vas Gábor képviselő urat választja
meg.

193/2010 (X.26.) kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-

selő-testülete úgy határozott, hogy az ügyren-
di bizottság elnökének dr. Horváth Benedek
képviselő urat választja meg.

195/2010 (X.26.) kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat kép-

viselő-testülete úgy határozott, hogy a meg-
alakított humánpolitikai bizottság elnökének
Orbán Péter képviselő urat választja meg.

196/2010 (X.26.) kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-

selő-testülete úgy határozott, hogy a humán-
politikai bizottság tagjainak Iby-Bors Kinga és
dr. Horváth Benedek képviselőket, valamint
külső tagnak Rozsnoki Zsuzsannát és Czumpf
Andrást választja meg.

145/2010 (VIII.31.) képviselő-testületi 
határozat

Pannonhalma Város Önkormányzatának
képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
október 23-i megemlékezést október 23-án
17 órakor kívánja megtartani, a Márton napi
rendezvények kezdő napja pedig november
11-ében került meghatározásra.

147/2010 (VIII.31.) képviselő-testületi 
határozat

Pannonhalma Város Önkormányzatának
képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
szállodaprojekttel, valamint a járóbeteg köz-
ponttal kapcsolatos napirendi pontok teljes
egészében kerüljenek közvetítésre a kábel-
televízióban.

157/2010 (IX.14.) képviselő-testületi
határozat

Pannonhalma Város Önkormányzata tu-
domásul veszi Horváth Ferenc ügyvezető
szándékát, miszerint közös megegyezéssel
2010. 10. 31. napjával meg kívánja szün-
tetni ügyvezetői jogviszonyát. A képviselő-
testület a Pannonhalmi Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó Központ Nonprofi t Közhasznú Kft.
ügyvezetését

•új ügyvezető keresésével, pályázat ki-
írásával,

• orvosszakmai vezető keresésével, pályá-
zat kiírásával kívánja ellátni.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy az ügyvezetés zavartalan biztosítása
érdekében haladéktalanul kezdjen tárgya-
lásokat.

167/2010 (IX.28.) kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-

selő-testülete úgy határozott, hogy az önkor-
mányzat csatlakozni kíván a hátrányos szoci-
ális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fi atalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zat 2011. évi fordulójához, és a csatlakozási
nyilatkozatot legkésőbb 2010. szeptember
30-ig ajánlott küldeményként eljuttatja az
OKM támogatáskezelő részére.

172/2010 (X.14.) kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-

selő-testülete az ügyrendi bizottság elnökének
Vas Gábor képviselő urat választja meg.

173/2010 (X.14.) kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-

selő-testülete az ügyrendi bizottság tagjainak

198/2010 (X.26.) kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának

képviselő-testülete a képviselő-testületi ülések
vágatlan közvetítését határozta el.

201/2010 (X.26.) kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-

selő-testülete úgy határozott, hogy képviselői
fogadóórákat kíván bevezetni.

206/2010 (X.26.) kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat kép-

viselő-testülete teljes tagságából vizsgáló
bizottságot hozott létre, és az érintettek közül
meghallgatta a polgármestert és a jegyző
urat a Bagó Ferenc által említett önkormány-
zati pénz felhasználásával kapcsolatosan.

207/2010 (X.26.) kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának

képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
elhangzottak és a képviselő-testület teljes
tagságából felállított vizsgáló bizottság ál-
tal lefolytatott vizsgálat alapján nem kíván
fegyelmi eljárást indítani a polgármester és
a jegyző ellen.

208/2010 (X.26.) kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának

képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
elhangzottak és a képviselő-testület teljes
tagságából felállított vizsgáló bizottság ál-
tal lefolytatott vizsgálat alapján nem kíván
büntető feljelentést tenni a polgármester és
a jegyző ellen.

211/2010 (XI.02.) képviselő-testületi
határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat kép-
viselő-testülete úgy határozott, hogy 2010.
november 19-én 17 órakor közmeghallgatást
kíván tartani a termálprojekt kapcsán felve-
tett kérdések megtárgyalására az érintett
Hungary Hotels and Resorts Kft. vezetőinek
a meghívásával.

212/2010 (XI.02.) képviselő-testületi
határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat kép-
viselő-testülete úgy határozott, hogy a Pan-
nonhalmi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
Központ Nonprofi t Közhasznú Kft. ügyveze-
tésével dr. Török Péter urat bízza meg.

217/2010 (XI.30.) kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat kép-

viselő testülete úgy határozott, hogy a Zöld
Ipari Parkkal kapcsolatos kérdéseket támoga-
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tásra alkalmasnak tartja, és felhatalmazza a
polgármestert, hogy az ügyben tárgyalásokat
folytasson, s a későbbiekben annak eredmé-
nyéről számoljon be a testület előtt.

219/2010 (XI.30.) kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a 2010. évi gazdálkodás
háromnegyed éves helyzetéről szóló tájé-
koztatást az 1.,2.,3.,4. számú mellékletben
foglaltak alapján elfogadja.

222/2010 (XI.30.) kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képvi-

selő-testülete az önkormányzat 2011. évi gaz-
dálkodásáról szóló koncepcióját elfogadta.

224/2010 (XI.30.) kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat kép-

viselő-testülete Vas Gábor alpolgármester
tiszteletdíját a képviselői tiszteletdíj 150
%-ának megfelelő összegben, azaz havi
bruttó 58.000. Ft-ban állapítja meg, mely
őt megválasztásától, azaz 2010. október
26-ától illeti meg.

225/2010 (XI.30.) kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-

selő-testülete dr. Török Péter jegyző köztiszt-
viselői jogviszonyának 2010. november 19.
napjával a Pannonhalmi Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó Központ Nonprofi t Közhasznú Kft.
ügyvezetői munkaszerződésének aláírásával
történő megszüntetését tudomásul vette,
és őt a munkavégzési kötelezettsége alól
mentesítette.

Az önkormányzat képviselő-testülete 2010.
december 1-től az új jegyző hivatalba lépé-
séig dr. Szabó György aljegyzőt bízza meg
a jegyzői teendők ellátásával.

226/2010 (XI.30.) kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-

selő-testülete pályázatot hirdet jegyzői állás
betöltésére.

A jegyzői álláshely betöltése, valamint a
feladat ellátása a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben, valamint
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvényben foglaltak alapján kerül
meghatározásra.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a pályázati feltételeket tegye
közzé a Közszolgálati Közlöny honlapján,
valamint a pannonhalmi honlapon.

Pályázati feltételek:
1. magyar állampolgárság,
2. büntetlen előélet,

3. cselekvőképesség,
4. igazgatásszervezői vagy állam - és jog-

tudományi doktori képesítés, vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés, jogi,
vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége
által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek
minősített tudományos fokozat alapján adott
mentesítés,

5. legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.

A kinevezés – 6 hónapos próbaidő kiköté-
sével – határozatlan időre szól, az illetmény
és juttatások megállapítása a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a
köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és
egyéb juttatásairól, valamint a szociális és
kegyeleti támogatásokról szóló 11/2003
(XI.07.) számú rendelete, illetve a köztisztvi-
selőket megillető szociális, jóléti, kulturális,
egészségügyi juttatásokról szóló helyi önkor-
mányzati rendelet és az egységes közszolgá-
lati szabályzat alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje:
2011. január 31.

A pályázat tartalmazzon:
1. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-

zonyítványt, (illetve megkéréséről szóló iga-
zolást)

2. végzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) má-
solatát,

3. részletes szakmai önéletrajzot,
4. a munkakör ellátásával kapcsolatos szak-

mai elképzeléseket,
5. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a

pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséget,
6. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy

személyes adatainak a pályázatban részt
vevő személyek általi megismeréséhez hoz-
zájárul.

A pályázatot Pannonhalma Város Polgár-
mesteréhez kérjük benyújtani (9090 Pan-
nonhalma, Dózsa 10.). „Pályázat jegyzői
álláshelyre” felirattal kell ellátni.

A pályázatot 3 tagú előkészítő bizottság
értékeli.

A pályázat elbírálása a benyújtási határ-
időt követő első képviselő-testületi ülésen
történik.

Az állás 2011. március 1-jétől tölthető be.
228/2010 (XI.30.) kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának

képviselő-testülete a Pannonhalmán létesí-
tendő faipari szakiskola, asztalos szakképző
tagintézmény létrehozását támogatja.

Felkéri a polgármestert, hogy az ügyben
érintettekkel folytasson tárgyalásokat annak
érdekében, hogy a képviselő-testület a későb-
biekben dönthessen az iskola helyszínéről és
működtetésének feltételeiről.

229/2010.(XI.30.) Kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat kép-

viselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező, az előterjesztésben hivatkozott kül- és
belterületi szántó és gyep művelési ágú ingat-
lanai haszonbérleti szerződéseit további egy
évvel meghosszabbítja, s egyben e területek
bérleti díját 2010. november 1-től 25.000
Ft/hektárban állapítja meg.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a haszonbérleti szerződések
aláírására.

231/2010 (XI.30.) kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-

selő-testülete a helyi lakástámogatás rendjé-
ről szóló 22/2009 (XII.23.) rendelet alapján
az e határozat mellékletét képező előterjesz-
tésben felsorolt pannonhalmi kérelmezőket
109.000.-Ft/kérelmező összegű vissza nem
térítendő támogatásban részesíti.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a támogatásban részesí-
tett személyekkel kösse meg a támogatási
megállapodásokat.

232/2010 (XI.30.) kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-

selő-testülete Orbán Péter (9090 Pannonhal-
ma, Petőfi  u. 1. fsz.1.) kérelmének helyt ad, és
részére határozott időre, 4 évre, bérbe adja
a Pannonhalma Petőfi  u. 1. fsz. 1. szám alatt
található 63 m2 alapterületű összkomfortos
szolgálati bérlakását.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a bérleti szerződés elkészítésére
és aláírására.

233/2010 (XI.30.) kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-

selő-testülete Harmath Mónika (9090 Pan-
nonhalma, Petőfi  u. 1. fsz.3.) kérelmének
helyt ad, és részére határozott időre, 4 évre,
bérbe adja a Pannonhalma Petőfi  u. 1. fsz.
3. szám alatt található 63 m2 alapterületű
összkomfortos szolgálati bérlakását.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a bérleti szerződés elkészítésére
és aláírására.

237/2010.(XI.30.) Kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-

selő-testülete úgy határozott, hogy a koráb-
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bi képviselő-testület által hozott 56/2010
(III.02.) számú határozatát, melyben a
Pándzsa Egyesület részére a 2010. május
21. és 23. között tartandó Generációk ta-
lálkozása című rendezvény megszervezésé-
hez 1,8 millió forint támogatás biztosítását
határozta el, hatályon kívül helyezi. Továbbá
úgy határozott, hogy a 2011-es költségvetés
tervezésénél ezen igényt fi gyelembe veszi, de
erre vonatkozó kötelező érvényű állásfoglalást
nem tud adni.A képviselő-testület az újabb
támogatás odaítélése előtt arra kéri a Pándzsa
Egyesületet, hogy a rendezvény programját
mutassa be a képviselő-testületnek.

241/2010 (XI.30.) kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-

selő-testülete úgy határozott, hogy a korábbi
képviselő-testület döntésével ellentétben nem
kíván részt venni a Bursa Hungarica felsőokta-
tási ösztöndíjpályázaton. A képviselő-testület
döntését az önkormányzat jelenlegi, illetve
várható jelentős kiadásai tükrében hozta meg,
bízva abban, hogy a következő években lesz
lehetősége e pályázati forma támogatására.

RENDELETEK
Pannonhalma Város Önkormányzat kép-

viselő-testülete 8 szavazattal elfogadta az
önkormányzat Növények telepítési távolsá-
gáról szóló rendeletét, ezzel megalkotta a
13/2010 (IX.01.) rendeletét.

13/2010 ( IX.01.) RENDELET
A növények telepítési távolságáról
Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-

selő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmá-
nyáról szóló 1949. évi XX. törvény 44./A.
§ (2) bekezdésében, valamint a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendelet alkotja:

A rendelet célja
1.§
E rendelet célja, hogy a növénytelepítési

(ültetési) szabályok megalkotásával előse-
gítse a faültetési, növénytelepítési gyakorlat
jogszabályi keretek közti megszilárdulását,
csökkentve ezáltal a szomszédjogi vitás
ügyek kialakulását.

A rendelet hatálya
2.§
A rendelet területi hatálya Pannonhalma

város közigazgatási területére, azon belül
a belterületre, valamint a mezőgazdasági
kertekre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed
minden természetes személyre, jogi személy-
re és jogi személyiség nélküli társaságra.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a
2009. évi XXXVII. törvényben és végrehaj-
tási rendeleteiben szabályozott erdőkre és
fatelepítésekre.

Értelmező rendelkezések
3.§
E rendelet alkalmazásában
Közterület: a közhasználatra szolgáló

minden olyan önkormányzati tulajdonban
álló földterület, amelyet a rendeltetésének
megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-
nyilvántartás ekként tart nyilván (pl.: közút,
járda, tér, közpark).

Mezőgazdasági kert: a volt zártkertek.
Nyírt sövény: a rendszeresen (évente leg-

alább 1-2 alkalommal) szabályos formára
és 2 métert meg nem haladó magasságra
visszametszett (nyírt), vonal mentén, rend-
szerint kötésben telepített cserje-, (bokor)
vagy fenyősor.

Telepítési (ültetési) távolságok
4.§
(1) Belterületen, valamint külterületnek

a mezőgazdasági kerten belül eső részén
a legkisebb telepítési (ültetési) távolság az
ingatlan határától:

a) szőlő, valamint 1-3 méternél magasabb-
ra nem növő gyümölcs- és egyéb cserje (bo-
kor), fa esetében: legalább 1,0 méter,

b) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs-
és egyéb cserje (bokor), valamint oszlopos
fenyőfélék esetében legalább 3,00 méter,

c) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs-
és egyéb fa esetében legalább 5,00 méter,

d) diófa, gesztenyefa, nyárfa esetében leg-
alább 10 méter,

e) nyírt sövény, valamint 1 métert meg nem
haladó magasságúra növő cserje (bokor) és
fenyő esetén legalább 0,5 méter.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti ülteté-
si távolság irányadó azon cserje (bokor) eseté-
ben is, amelyik természetes növekedésében
a 3 méteres magasságot meghaladja. Ebben
az esetben a tulajdonos köteles a magasságot
metszéssel 3 méterre korlátozni.

(3) Kúszó-kapaszkodó cserje csak saját
tulajdonú, tömör kerítésre futtatható fel.

Közterületi növénytelepítés
5.§
(1) Közterületre annak tulajdonosán kívül

másnak fát, cserjét (bokrot) ültetni csak a

közterület tulajdonosával történt előzetes
egyeztetést követően, írásban megadott hoz-
zájárulása birtokában lehet.

(2) A közterületre ültetett fák, cserjék
(bokrok) fenntartásáról (pl.: öntözés, pótlás,
karózás, metszés stb.) legalább 3 vegetációs
időszakon keresztül a növényzet telepítője
köteles gondoskodni.

(3) A közterületre nem az annak tulajdono-
sa által ültetett fák kivágására hatósági enge-
dély nélkül a fa telepítője nem jogosult.

Szabálysértési rendelkezések
6.§
Szabálysértést követ el és 30 ezer forintig

terjedő pénzbírsággal sújtható, aki jelen ren-
delet 4.§ (1)-(3) bekezdéseiben és az 5.§ (1)
és (2) bekezdésében foglaltakat nem tartja
be. Szabálysértési eljárás a telepítéstől (ülte-
téstől) számított 6 hónapon belül indítható.

Hatálybalépés
7.§
(1) Jelen rendelet 2010. szeptember 1-jén

lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lé-
pését követően történt növénytelepítések
esetén kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a fo-
lyamatban lévő engedélyezési eljárásokra,
valamint a hatályba lépését megelőzően
kiadott jogerős kertépítési tervek alapján
történő növénytelepítésekre.

Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-
selő-testülete 12 szavazattal elfogadta az Ön-
kormányzat Építményadóról szóló 9/2009
(IV.01.) rendeletének hatályon kívül helye-
zését, ezzel megalkotta a 14/2010 (IX.01.)
rendeletét.

Pannonhalma Város Önkormányzat kép-
viselő-testülete 10 szavazattal elfogadta a
helyi építési szabályzatról szóló módosított
7/2005. (IV. 19.) rendelet módosításáról
szóló javaslatot azzal a változtatással, hogy
a R. § (5) bekezdése hatályát veszti, ezzel
megalkotta a 15/2010 (IX. 29.) rende-
letét.

Pannonhalma Város Önkormányzat kép-
viselő-testülete 10 szavazattal elfogadta a
helyi parkolási rendről szóló 17/2008. (VIII.
27.) rendelet módosítását, ezzel megalkotta
a 16/2010 (IX.29.) rendeletét.

Pannonhalma Város Önkormányzat képvise-
lő-testülete 6 szavazattal elfogadta a magán-
személyek kommunális adójáról szóló rendelet
módosítását, ezzel megalkotta a 19/2010
(XII.01.) rendeletét, mely szerint az adó mér-
téke 2011. január 1-től 7.000,- Ft.
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Jelölt neve Jelölő szervezet Szavazatszám

Dr. Horváth Benedek független 898

Iby-Bors Kinga független 714

Vas Gábor független 653

Szilágyi Kemál László független 572

Kádi Antal független 549

Orbán Péter független 522

Horváth Miklós független 512

Rozsnoki Zsuzsanna Fidesz-KDNP 503

Pintér Gabriella független 460

NÉMETH ANNA BORBÁLA 2010.04.10.

KRISTÓF KIRA 2010.05.10.

NAGY DÁVID 2010.05.16.

NAGY ZOÉ  2010.05.16.

HADARÓ PANNA VIRÁG 2010.05.20.

KOLLER CSENGE 2010.05.23.

KISS KINGA ANGÉLA 2010.05.29.

JAGUDITS ESZTER 2010.06.25.

KÁDI NÁNDOR 2010.07.17.

KEMÉNY MARTIN 2010.07.20.

PARDAVI MÁTÉ 2010.08.11.

BAJNÓCZI JANKA 2010.08.17.

LŐRE MIRA 2010. 08.20.

LÁSZLÓ MÁRIA 2010.08.23.

DEKOVICS RENÁTA 2010.08.24.

DEKOVICS VERONIKA 2010.08.24.

JANCSÓ ZÓRA JENNY 2010.09.02.

HONNER LEVENTE 2010.09.08.

FORIKA MÁRK 2010.09.13.

KÖRMENDI KRISTÓF 2010.09.18.

HORVÁTH ALEX PÉTER 2010.09.22.

FÁY ZSÓFIA JULIANNA 2010.09.27.

BIRÓ BOTOND 2010.10.25.

ABONYI REGINA 2010.10.30.

PÁLFY BALÁZS 2010.11.03.

FARKAS LÉNA 2010.11.04.

HORVÁTH GERGELY FÉLIX 2010.11.21.

2010. évi képviselő-választás eredménye

TOLMÁCS ILONA MARGIT 2010.04.01. 67 év

JÁSZAI ISTVÁN 2010.04.05. 87 év

PAPP ERZSÉBET 2010.04.18. 78 év

KOVÁCS JOLÁN 2010.04.27. 88 év

HORVÁTH LÁSZLÓ 2010.05.04. 61 év

FEKETE FERENC 2010.05.06. 86 év

SZAKÁLL ALAJOS 2010.05.19. 65 év

NÉMETH JÓZSEF 2010.05.23. 70 év

ERDÉLYI TERÉZIA 2010.05.25. 73 év

DR.AMBRUS-LAKATOS ISTVÁN LAJOS 2010.06.04. 75 év

KRAJCZÁR JÓZSEF 2010.06.07. 52 év

NYIKOS ILONA 2010.06.10. 78 év

ERBELE ILONA 2010.06.11. 76 év

JÁSZAI ISTVÁN 2010.06.22. 59 év

JÁRÓKA KÁROLY 2010.06.24. 70 év

SZABÓ ANDRÁS 2010.06.30. 82 év

FEHÉR ERZSÉBET 2010.07.11. 75 év

HARMATH MÁRIA 2010.07.29. 74 év

ÉDEL ZOLTÁN 2010.08.06. 47 év

RESS ÁRPÁD 2010.08.20. 57 év

RESS MÁRIA 2010.08.29. 78 év

SZENDI ZOLTÁN 2010.08.29. 59 év

VAJDA VILMOS 2010.09.06. 84 év

GICZI TIBOR 2010.09.07. 65 év

KOVÁCS ERZSÉBET 2010.09.12. 74 év

KOMÁROMI MÁRIA TERÉZIA 2010.10.03. 84 év

VÖRÖS JULIANNA 2010.10.06. 53 év

SZABÓ ISTVÁN LÁSZLÓ 2010.10.14. 64 év  

BEKE MÁRIA ERZSÉBET 2010.10.27 67 év

REGENYE EDIT 2010.11.10. 81 év

TÓTH JÓZSEF 2010.11.10. 84 év

DR.DÁNIEL TIBOR 2010.11.18. 73 év

NAGY VILMA 2010.11.23. 88 év

Újszülöttek
2010. április 1. – november. 30.

Halottaink
2010. április 1. – november. 30.

Baki László független 428

Szabó Attila Pándzsa Egyesület 404

Balogh László független 382

Vörös Endre László független 352

Czumpf András független 325

Majer Józsefné Pándzsa Egyesület 266

Siska Béla Pándzsa Egyesület 255

Németh Tamás független 200

Laposa Károly független 122

Szabó László független 109
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Pannonhalmi HÍREK 2010. október

Magyarország eddigi legnagyobb ipari katasztrófája történt 2010. 
október 4-én, amikor a Magyar Alumínium Zrt. területén az iszaptá-
roló gátja átszakadt. A vörös iszap és víz elegye elöntötte Kolontár, 
Devecser és Somlóvásárhely települések mélyebben fekvő részeit.

A katasztrófát követő napokban a Pannonhalma és Vidéke Men-
tésügyének Támogatásáért Közhasznú Egyesület elhatározta, hogy 
valamilyen módon segít a bajba jutottakon. Gyűjtést szerveztünk, ami 
nagyon hatékonynak bizonyult, mert rövid időn belül elkezdtek érkezni 
a felajánlások. A pannonhalmi és környékbeli magánemberek és 
vállalkozók élelmiszert, ruhákat, tisztítószereket, játékokat, használati 
tárgyakat, védőfelszereléseket hoztak a Pannonhalmi Mentőállomásra. 
Egy héttel az iszapömlés után látogattunk először Devecserbe, ahol 
a plébánián adtuk át főként élelmiszeradományainkat a Katolikus 
Karitász szervezetének, valamint 100 adag gulyást készítettünk a 
takarításban segítőknek és a lakosságnak. Közben még egy hétig 
gyűjtöttünk, minek eredményeként második utazásunkkor egy –fő-
ként ruhaneművel- megrakott 7,5 tonnás teherautóval érkeztünk. Az 
adományokat egy központi ruharaktárban adtuk át, ezzel biztosítva 
a korrekt elosztást. A katasztrófa nagysága és hatása minket is meg-
döbbentett, és biztos, hogy az ott élők soha nem felejtik el azokat 

2010. szeptember 30-án
Pannonhalmán átadásra került
a Kistérségi Járóbeteg-szakellátó
Központ. Az intézetben tizenöt
szakrendelés várja majd Pannon-
halma és 18 település ellátásra
szoruló betegeit. Az épület két-
szintes, 1500 négyzetméter alap-
területű, minden igényt kielégítő
komplexum, melyet a betegellá-
táshoz szükséges legmodernebb
eszközökkel fognak felszerelni.  A

A Kistérségi Járóbeteg-szakellátó 
Központ átadása

gyógyászat, a diabetológia, a
pszichiátria, a kardiológia, a tü-
dőgyógyászat, a tüdőgondozó, az
ideggyógyászat, a szemészet, a
fül-orr-gégészet, a bőrgyógyászat,
a nőgyógyászat, az urológia, a
terhes-szaktanácsadás, a röntgen,
az UH-diagnosztika fog működni.
A jövőben elképzelhető, hogy a
háziorvosi és a fogorvosi rendelő
is itt kap majd helyet. Mindezek
mellett a komplexum számos
munkahely megteremtését teszi
lehetővé. Orbán Péter
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Mi is segítettünk

a napokat. Mivel a segítők listája több oldalt tenne ki, ezért kérem,
nézzék el nekem, hogy név nélkül tolmácsolom az áldozatok és az
egyesület köszönetét minden jó szándékú ember felé. 

Bán Péter, az egyesület elnöke

teljes projekthez több mint 816 
millió forint uniós támogatást 
nyert Pannonhalma a Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program 
pályázatán, a város - az érintett 
falvak kisebb hozzájárulásával - 
10 százalékos önrészt fi zetett. A 
projektben 9 település csatlako-
zott Pannonhalmához.

Az átadáson Bagó Ferenc pol-
gármester és mások után Szakács 
Imre, a megyei közgyűlés elnöke 

is köszöntötte a megjelent polgá-
rokat, érdeklődőket. Az elhangzó 
beszédek után József atya meg-
szentelte az intézményt, majd a 
szalagátvágást követően a jelen lé-
vők megtekinthették az épületet.

A komplexum földszintjén a 
védőnői szolgálat, a gyermek-
szakrendelés, a fizikoterápia, 
az ortopédia, a reumatológia, 
a sebészeti ügyelet, a sterilező, 
a gyógyszertár működik majd, 
és számos kiszolgálóhelyiség 
kap helyet. Az emeleten a bel-
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Nem is gondolták volna, hogy 
a nagy esőzések és az azt követő 
árvizek, a Cuhai-Bakony-ér és a 
Fekete-Víz-ér (Concó-patak) ára-
dása miatt milyen gyorsan szük-
ség lesz a közös összefogásra, 
segítségre. Az új szervezet tag-
sága - így Bakonyszentlászló, Écs, 
Győrasszonyfa, Győrság, Lázi, 
Ménfőcsanak, Mezőörs, Nyúl, 
Pannonhalma, Pér, Ravazd, Si-
kátor, Tápszentmiklós - egyetlen 
hívó szóra 50-60 fővel ment a 
településeknek segíteni. Az árvíz-
védelmi munkálatokkal jelentős 
mértékben segítették Mezőörs, 
Pér és Bőny községekben a ho-
mokzsákok kihelyezésével az ár 

Polgárőrök a gáton
megfékezését, a gátak megerősí-
tésével az értékek mentését.

Polgárőrök, rendőrök, tűzoltók, 
katonák dolgoztak azon, hogy 
a házakba ne törjön be a víz. 
Néhány útszakaszon vízátfolyás 
miatt nehéz vagy már-már le-
hetetlen lett a közlekedés. Volt 
település, ahol temetésnél kel-
lett segítséget nyújtani. Lázin 
több tucat polgárőr irányította 
a forgalmat Kisbér irányába az 
M1-es főút leszakadása által 
keletkezett forgalomelterelés 
miatt. Megfeszített munkával, 
rászervezett szolgálatban dol-
goztak sokan azért, hogy ne tör-
ténjen baleset. Pannonhalmáról, 

A közelmúltban a Pannonhalmi Kistérség 13 polgár-
őr egyesületének összefogásával megalakult egy 

új szervezet, melynek célja az elemi csapásokban, 
közlekedési balesetekben történő közös segítség-
nyújtás, valamint a bűnmegelőzés.

Bakonyszentlászlóról is csatlako-
zott a gyors segítség. Nyúlon a
82-es út egyes szakaszai járhatat-
lanok voltak. Nagy teljesítményű
szivattyúkat működtettek, hogy a
házakat meg tudják védeni.

A polgárőr egyesületeket és
a többi civil szervezetet példa-
értékű összefogás jellemezte a
bajban. A pannonhalmi kistérségi

polgárőr egyesületek kezdemé-
nyezésére támogatás gyűjtésébe
kezdtek a természeti katasztrófa
sújtotta településeken az árvíz-
károsult nagycsaládosok, ill. arra
rászorulók részére, hiszen a se-
gítő, törődő támogatásra most
még jobban szükség van.

Horváthné
Rozsnoki Zsuzsanna

IN MEMORIAM
Szemünk könnyes, a szívünk sajog. Örökre 
elment egy jó barát, az orvos, az ember: dr. 
Dániel Tibor.
Halála nem szolgál ürügyül arra, hogy meg-
szépítsük a múltat, mert neki erre nincs szük-
sége.
Tanúja voltam élete számos fontos momentu-
mának, együtt éltük át az egyetemi diákévek 
lelki terrorját, amikor is az ellenállás legjobb 
fegyvere a tudás volt. Szívta magába a szakma 
millió titkát, de emellett szenvedélye volt a 
történelem és a fi lozófi a is – valóságos élő 
lexikon volt. Ez a tudáshalmaz nyújtott biztos 
alapot a múlt és jelen szövevényében való 
eligazodáshoz, a történések higgadt értékeléséhez.
Diákként és később orvosként is kimondatlan kulcsszavai 
lettek az erkölcs, a tudás, a szorgalom, hivatás, kötelesség, 
felelősség – ez volt mindennapjaink etikája.
Államvizsga után a Hargita megyei orvosi kar igen tisz-
telt és megbecsült tagja volt 1963-1988 között. Kitűnő 
diagnoszta és biztos kezű sebész főorvos volt Erdélyben, 
Gyergyószentmiklóson, egy ideig kórházigazgató is. Kevés 
szabadidejét a családjával és a Gyilkos-tó körüli hegyekben 
töltötte.Nem a jobb megélhetés, hanem a politikai kénysze-

rűség és a zaklatások miatt hagyta el szülő-
földjét, főleg két orvos lánya jövőjét nem látta 
biztosítottnak. Ózdon sebészként, később 
Pannonhalmán családorvosként dolgozott, az 
apátság betegeit is gondozta. Szerette ezt a 
munkát is, az embereket, a közösséget.
Emellett szellemi atyja lett egy olyan – szak-
májától független – alkotói közösségnek, amit 
művésztelepnek hívnak, és amely 1996-ban 
és 1997-ben kitárta karjait a Kárpát-medence 
magyar képzőművészei felé. 2007 után is 
pártfogóként tevékenykedett. Élete húrja hir-
telen elszakadt, és a koporsó mellett állva el 
kell hinnünk a hihetetlent: miénk a veszteség, 

hátralevő napjaink sivárak és színtelenek lesznek nélküle. 

Ady szavaival búcsúzunk:
„Akik lakoznak csendben valahol,
Szomorú fűz akikre ráhajol,
Akiknek sírján halvány mécs lobog,
A gyötrődést azok már rég feledték:
Mi sírva élünk, ők meg boldogok...”

Pannonhalma, 2010. november 25. dr. Gaál Katalin
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I.  A globális felmelegedés számlájára
írt hatásokkal szinte naponta találkozunk
a tv híradásán keresztül akkor, amikor tu-
dósítanak a szélviharok, tornádók okozta
pusztításokról, az özönvízszerű esőzések-
ről, áradásokról. A jelenség hazánkat sem
kíméli,amit bizonyít a hirtelen lezúduló májusi
esők okozta károk. Településünk lakói főleg
az Arany János utcában, Rákóczi utcában,
Attila utcában, Tóthegyben tapasztalhatták
ennek a nagy esőzésnek kártékony hatását.
Az extrém nagyságú lehulló csapadékmeny-
nyiségek és intenzitások miatt a meglévő
vízelvezető rendszerek kapacitása elégtelen,
sok esetben kivédhetetlen helyzetek állnak
elő a lehulló csapadékkal szállított sárlavina
következtében.

 A vízellátással, szennyvíz- és csapadékvíz-
elvezetéssel számos jogszabály foglalkozik.
A 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az or-
szágos településrendezési és építési követel-
ményekről megfogalmazott paragrafusokban
a lakosságot érintően a  következőket írja a
szennyvíz-és csapadékvíz-elvezetés kapcsán:
47.§ (8) A telek, terület csapadékvíz-elveze-
tési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz
a terepen és az építményekben, továbbá a
szomszédos telkeken és építményekben, vala-
mint a közterületeken kárt (átázást, kimosást,
korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetés-
szerű használatot ne akadályozza. (9) A csa-
padékvíz a telken belül elszivárogtatható,ha
ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá
az építmények állékonyságát és rendeltetés-
szerű használatát nem veszélyezteti. (10)
A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt
vízelvezető árokba csak zártszelvényű ve-
zetékben és az utcai járdaszint alatt szabad
kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok  a
közút tartozéka, úgy abba a környezetéből - a
telekről - csapadékvíz bevezetése csak az út
kezelőjének hozzájárulásával történhet.

  A jogszabályban előírtakon túl számos
intézkedést kell megtenni ahhoz, hogy az
esőzések okozta károk, bosszúságok csökken-
jenek. A települési önkormányzatok felada-
ta, hogy a csapadék elvezetését megoldják.
Ennek a sok problémát hordozó feladatnak
ma már nemcsak a klasszikus csatornaépí-
tési tevékenységgel tud eleget tenni, hanem
szükségessé vált a lakosság partnerül hívása
a közös érdekre tekintettel. Ennek első lépcső-
je a tájékoztatás, a felvilágosítás fontossága,

melyet ez az írás is próbál megcélozni. Mit
tehet az átlag polgár a közösségi feladatok
érdekében? Elsősorban a hibák felderítésé-
ben és a problémák jelzésében van fontos
szerepe a lakosoknak. Jelezzék, ha a csapa-
dékvíz-elvezető utcai víznyelőaknákban és
csatornacsövekben az évek során felisza-
polódások és eltömődések keletkeztek, a
víznyelők körül megsüllyedt a burkolat, a
növényzettől megduzzadt útpadka akadályát
jelenti a csapadékvíz árokba vonulásának,
vagy emiatt tócsák keletkeznek. Jelezzék
továbbá, ha észlelik a külterületi árkok „el-
szántással” történő megszűnését, mert ez
is részét képezi a vízelvezetésnek.  Ezen túl
mindenkitől elvárható, hogy az utcafrontján
elvégezze a kapubejárók átereszeinek tisztí-
tását, a vízzel szállított és eltömődést okozó
hordalék eltávolítását, biztosítva ezzel a víz
szabad folyását. Ha ezekkel a feladatokkal
nem tud megbirkózni, akkor kérjen segítsé-
get. Az itt megfogalmazott kérések, javasla-
tok más önkormányzatok környezetvédelmi
rendeleteiben  pontosan és szigorúan vannak
szabályozva.

  Az építési hatóságok részéről nagyobb
fi gyelmet kell fordítani az építési engedé-
lyek kiadásakor a csapadékvíz-elvezetésre,
a csapadéklefolyás csúcsainak csökkentése
érdekében záportározók szükség szerinti ki-
építésére. Egyes dombos településeken vagy
településrészeken gondot okoz a szomszédos
magasabb külterületek felől a belterületet
elöntő záporvíz és sárfolyás. Ezt meg lehet
és meg is kell akadályozni. A kezelés többféle
lehet; ehhez a szakemberek tudásának igény-
bevétele elengedhetetlen. Egyes síkvidéki
mélyebb részeken eső után tartósan pang
a csapadékvíz. Ennek elvezetése általában
összetett feladat; itt is szakemberek bevo-
nására lesz szükség.

  Érezhető, hogy a klíma megváltozása
megváltoztatta a csapadék évi eloszlását
is. Ritkább, de kiadósabb mennyiségekre
lehet számítani a jövőben, amit kezelni kell.
A jelenlegi vízelvezető rendszerek nem erre
lettek korábban tervezve. Az összefogás, a
közös gondolkodás, a közösen végzett munka
segítségével tudunk úrrá lenni a természet
erői felett.

II. A tudósok a XXI. század stratégiai fegy-
verének mondják az ehető élelmiszert és az

iható vizet. A tiszta ivóvíztartalékok a talaj-
víz szennyeződésének növekedésével egyre
jobban csökkennek az ivóvíz-felhasználás
növekedése mellett. A legnagyobb problé-
ma, hogy a háztartások szinte minden fel-
adatra ivóvizet használnak. Ez nagy pazar-
lás, és bizonyos esetekben nem is kedvező
megoldás. Emiatt fontos, hogy a családok
új vízforrásokat vonjanak be a mindennapi
használatba, mert így csökkenteni tudják a
felhasznált ivóvíz  mennyiségét. A víz értéke
egyre növekszik, ezért a jövőben törekedni
kell a csapadékvízzel történő gazdálkodásra,
mely mérsékelni tudja az egyre drágább ivó-
víz használatát ott, ahol a biológiai tisztaságú
víz használata nem követelmény. Mivel a
vízgazdálkodási törvény alapján az ingatlan
határain belül levő természetes állóvizek (tó
vagy holtág), amelyek más ingatlanon elhe-

lyezkedő vizekkel közvetlen kapcsolatban
nincsenek, valamint az ingatlanra lehulló és
az ingatlanon maradó csapadékvíz az ingat-
lan tulajdonosának a tulajdonában van, így
kézenfekvő a csapadékvíz összegyűjtése és
hasznosítása Ez azt jelenti, hogy zárt ciszter-
nában vagy földmedencében összegyűjtjük a
talajra, a burkolatokra vagy a háztetőre hulló
esővizet, amelyet aztán különböző célokra fel
lehet használni. A felhasználás lehetősége
széles körű:

  Az ivóvíz az ország legnagyobb részén
meglehetősen kemény, ezért mosógépeink
védelmében célszerű volna (különféle vízlá-
gyítók helyett) közvetlenül lágy vizet, vagyis
esővizet használnunk.

A kerttulajdonosok számára ismerősek
a nyári időszakban a locsolással járó kiadá-
sok. A legtöbben saját kutak kialakításába

A csapadékvízről – áldás vagy átok?
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kezdenek, a növények számára azonban
élettanilag sokkal kedvezőbb a csapadékvíz.
Ráadásul könnyen kivitelezhető és megfelelő
alternatívát jelent. Nagy pazarlás, amikor az
ivóvizet a toalett öblítésére használjuk. Ebben
az esetben is szóba jöhet a csapadékvíz,
esetleg a kútvíz, de az előbbieknél egysze-
rűbb megoldást kínál a mosdóvíz („szürke
víz”) felhasználása. A vízfogyasztás harmada
megtakarítható, ha a WC-t kikötjük a tiszta-
víz-hálózatról.

A házon belüli és kívüli – például autómo-
sás - takarítási munkákra fölösleges ivóvíz tisz-
taságú vizet használni. A tisztított csapadékvíz

ide is megfelelő. A csapadékvíz felhasználá-
sával a vezetékes vízfogyasztás körülbelül a
felére mérsékelhető. Ilyen csapadékvíz gaz-
dálkodási módszerrel a háztartások jelentős
költségeket takaríthatnak meg. A csapadékvíz
hasznosítása révén nem csupán a közműves
ivóvíz felhasználása csökkenthető, hanem a
csapadékvíz visszatartásával késleltethető,
illetve redukálható a csapadékvíz lefolyása
is, és ezáltal a belterületi elöntési kockázat
is kisebb lesz.

 A csapadékvíz összegyűjtése és felhasz-
nálása szárazabb időszakban ősrégi meg-
oldás. A régészek szerte a világon feltárták

a különféle ciszternák, víztározók nyomát,
mely a civilizáció kezdete óta jellemző volt
az emberi közösségek életében. Hazánkban
is van múltja a vízgyűjtésnek. Az őrségi skan-
zenben a pityerszeri portán élőben látható a
„tóka”, mely elkerített házi vízgyűjtő. A csa-
padékvíz házilagos kezelését, felhasználását
a vízügyi szakemberek is próbálják népsze-
rűsíteni, mely egyaránt szolgálja az egyének
és közösségek érdekét. Ez a cikk is próbált
rávilágítani arra, hogy nem kell mindig újat
kitalálni, csak vissza kell nyúlni az őseink jól
működő megoldásaihoz.

Kádi Antal

December 5-én, egy hideg téli estén vá-
rosunkba is ellátogatott a Mikulás. Díszes
kocsijával, csengőszóval járta végig a város
minden zegzugát a hóval borított utcákon,
hogy a gyermekeknek örömet szerezve aján-
dékokkal lepje meg őket. A város több helyén
várták is lelkesen, és énekszóval köszöntötték
őt. A kisebbek, akik először látták, áhítattal,
nagy, csodálkozó szemekkel nézték, míg a
nagyobbak bátran mentek elé, és izgatott-
sággal teli örömmel fogadták a télapót. A
szép énekek után puttonyából minden gye-
rek átvehette az ajándékot, akik boldogan
szaladtak szüleikhez, hogy megmutassák,
mit kaptak. Az este zárásaként a gyerekeket
forró tea, a szülőket forralt bor, valamint sü-
temény, szaloncukor és ennivaló várta. Az
egész estét átfűtötte a szeretet, feledtetve
a fagyos időjárást az emberekkel. Jövőre is
visszavárjuk őt.

 Orbán Péter

Itt járt a Mikulás!
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Borrendünk, az egyesületi formában működő
Pannonhalmi Szent Márton Borrend, 2009-
ben került bejegyzésre, első avatási ünnepsé-
gét 2010. augusztus 19-én tartotta. Nevét a
pannóniai születésű, legnépszerűbb középkori
védőszentünkről, Győrszentmárton névadójáról
kapta. Borrendünk azzal a céllal jött létre, hogy
saját eszközeivel és lehetőségeivel népszerűsítse
a Pannonhalmi Borvidék és Pannonhalma kör-
nyékének kiváló minőségű borait és borászatait.
Rendezvények, borverseny szervezésével és
egyéb programokkal adja hírül a világnak, hogy
a Pannonhalmi Borvidéken vannak kiváló borok,
borászok és a tájra jellemző hagyományok.

A borrend alapvető céljai:
• Kiemelten a Pannonhalmi Borvidék rej-

tett minőségű borainak és borászatainak
felkutatása, a borvidékek területeinek sző-
lő- és bortermelési, a hozzá kapcsolódó
történeti, kulturális hagyományainak,
értékeinek fejlesztése és megerősítése.

• A magyar nemzeti karakter, a lokálpat-
riotizmus és büszkeség erősítésének
ösztönzése a borkészítés, borkezelés,
borfogyasztás hagyományos eszközeivel
(biokultúra).

• A magyar borvidékek, termőhelyek, illetve 
kiemelten a Pannonhalmi Borvidéken
termelt borok hírnevének, minőségének
védelme, a borkultúra megismertetése és
színvonalának emelése.

• Az emberi kapcsolatok alakítása, ápo-
lása, értékekkel való gazdagítása közös
rendezvényekkel, ezen értékek regionális
és országos megismertetése.

• A borturizmus fejlesztésének, nemzetközi 
borút szervezésének elősegítése.

• Belső élete, ceremóniája, külső megje-
lenésének felhasználásával előadások,
borbemutatók tartása, kiállítások, bor-
versenyek, fesztiválok szervezése. 

• Más borrendekkel és gasztronómiai, borá-
szati egyesületekkel való kapcsolattartás.

A Pannonhalmi Szent Márton Borrend ezen
értékek felismerésével, a borkultúra népsze-
rűsítésének lehetőségével és a borturizmus
kialakításával, segítésével, fellendítésével kí-
ván a Pannonhalmi Borvidék, a Pannonhalmi
Kistérség és Pannonhalma Város szerepének
megerősítésében részt venni. 

Tájékoztató a pannonhalmi
Szent Márton Borrendről

Megalakulásunkat követően elsőként
borversenyt rendeztünk a Pannonhalmi
Borvidék termelői számára. Célunk az volt,
hogy megismerjük és a nagyközönséggel is
megismertessük a borvidék legjobb borait,
továbbá borrendhez méltóan kiválasszuk azt
a borfajtát, melyet a borvidék legjellemzőbb
borfajtájaként - borrendünk zászlós boraként
– mutatunk be a borkedvelő közönségnek. 

A borversenyre közel 50 bort neveztek, ami
meghaladta várakozásunkat, és a tisztelt zsűri
is elégedetten hajtotta végre a mustrát. A
borminősítés során a zsűri elnöke, dr. Vaszari
László a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának
elnöke, valamint Tálos Tamás, a Magyaror-

szági Borrendek Országos Szövetségének
alelnöke is elégedetten nyilatkozott a borok
minőségéről, és elmondták, hogy a versenyre
nevezett borok alapján nagy lehetőséget
látnak a borvidék borászaiban.

A borverseny eredményhirdetésére a nagy-
közönség előtt augusztus 20-án Pannonhal-
mán, a Majális téren tartott rendezvényen
került sor. Borrendünk az első avatási ün-
nepségét augusztus 19-én tartotta a Pan-
nonhalmi Főapátság bazilikájában, ahol 34
borlovagot, illetve udvarhölgyet avattak fel.
Az avatás során Pintér Ambrus OSB celebrált
liturgiát, majd ezt követően Tálos Tamás, a
móri Brindisi Szent Lőrinc Borrend elnöke
mint avató vezényelte le az ünnepi rendez-
vényt. Avatásunkon 11 társ-borrend és közel
130 fő vendég vett részt, melyet megtisztelt
dr. Terts András, a Magyarországi Borrendek
Országos Szövetségének elnöke is.

Másnap Pannonhalma Városával karöltve
tartottunk ünnepi rendezvényt, ahol városunk
apraját-nagyját vendégül látva ünnepeltük

meg avatásunkat, illetve várossá nyilvánítá-
sunk 10. évfordulóját.

Az elmúlt időszakban is igyekeztünk öreg-
bíteni városuk és a borvidék hírnevét, ezért
képviseltettük magunkat a győri, a balaton-
füredi és a móri borfesztiválon, valamint
Esztergomban, Budapesten, Keszthelyen a
borrendek kiemelt rendezvényein. 

Célunk továbbra is az, hogy a borvidék
kiváló borain és borászain keresztül mutas-
suk be Pannonhalma térségének kulturális
és turisztikai nevezetességeit, településeit,
és ezáltal keltsük fel az ország érdeklődését
régiónk iránt. Hisszük azt, hogy közös össze-
fogással térségünk a közeljövőben megkapja

országos elismertségét.
E célok által vezérelve, vala-

mint névadónk, Szent Márton
elveit követve november hónap-
ban újborversenyt rendezünk,
melynek eredményhirdetésére
november 27-én kerül sor az
Apátsági Viator étterem konfe-
renciatermében, majd ezt köve-
tően jótékonysági bált tartunk.
A bál bevételét a Magyarországi
Borrendek Országos Szövetsé-
gének kezdeményezéséhez
csatlakozva a vörösiszap-káro-

sultak, valamint - a Pannonhalmi Kistérség
Gyermekjóléti szolgálatán keresztül - a tér-
ségben élő halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekes családok részére ajánljuk fel. Ren-
dezvényünkre borrendünk honlapján - www.
pannonhalmiborrend.hu - lehet jelentkezni,
illetve támogatásokat felajánlani.

A következő évben szeretnénk a már meg-
kezdett munkát tovább folytatni, és a helyi
egyesületek, illetve önkormányzatok támo-
gatásával olyan rendezvényt, borfesztivált
lebonyolítani, ahol megmutathatjuk, hogy a
Pannonhalmi Borvidéken is kiváló borok te-
remnek, hagyományaink értéket képviselnek,
valamint boraink, borászaink és régiónk felké-
szült arra, hogy vendégül lássa az országból
vagy akár a határainkról túlról érkezőket.

Kérjük, hogy céljainkat a jövőbeni rendez-
vényeinken való részvétellel Önök is támo-
gassák.

Köszönettel:
Huszár Levente, elnök-nagymester
Pannonhalmi Szent Márton Borrend
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Idén 4 éves a Pannonhalmi Sport és
Majorette Egyesület. Eleget téve a Pannon-
halmi Hírek előző számában megjelent ígé-
retünknek, most további élménybeszámo-
lóval és a jövőre vonatkozó információkkal
jelentkezünk.

Az idén harmadik alkalommal megren-
dezett nyári intenzív felkészítő táborunkban
eredményesen töltöttünk együtt egy hetet
azzal a szándékkal, hogy a július 10-én Haj-
dúszoboszlón megrendezett Nemzetközi
Majorette Versenyre felkészüljünk, illetve
július 23-26. között testvérvárosunkban,
Engenben, az Altstadtfesten (óvárosi fesztivá-
lon) öregbítsük – határainkon túl is – Pannon-
halma hírnevét. Ezen kívül egész évben részt
vettünk helyi rendezvényeken, iskolai-, illetve

Sikeres nyár, meglepetéseket ígérő tél…
kulturális műsorokon, városi ünnepségeken,
a környező falvak falunapi programjain, vala-
mint Győr város több rendezvényén.

Egyesületünk igyekszik minden felkérésnek
eleget tenni, fellépéseink során szívesen tá-
mogatunk olyan kezdeményezéseket, ame-
lyek városunk, megyénk javát szolgálják.

Nyári felkészítő táborunk kemény edzése-
inek eredményeképpen a hajdúszoboszlói
Nemzetközi Majorette Versenyről 2 arany, 1
ezüst és 1 bronz minősítést hoztunk. Örömteli
hír továbbá, hogy testvérvárosunkban való
fellépéseink során elnyertük Engen város
2010-es fesztiváldíját. A közönség számára
ízelítőül a legutóbbi versenyről fényképek,
illetve a számunkra legértékesebb díjaink a
Kazinczy Ferenc Művelődési Ház kirakatában

kerültek elhelyezésre. Itt szeretnénk még egy-
szer megköszönni a biztató szavakat mind-
azoknak, akik hittek bennünk, és remélték,
hogy egyesületünk táncosai méltón képviselik
Pannonhalmát. Külön köszönet mindazon he-
lyi és környékbeli vállalkozóknak, akik anyagi
támogatással segítették egyesületünk utaz-
tatását. Nélkülük nehezen jutottunk volna el
Hajdúszoboszlóra és Németországba.

Az eredményes, emlékezetes nyár után
szeptemberben friss erővel feltöltődve, még
nagyobb intenzitással kezdődött a felkészü-
lés az elkövetkezendő időszakra. Megalakult
a 2-5 éves kislányokból álló új csoportunk
is, akik előreláthatólag decemberben már
színpadra állhatnak.

2010-ben negyedik alkalommal ünnepel-
tük együtt egyesületünk megalapításának
évfordulóját. December 4-én, szombaton
délután szeretettel vártunk minden érdek-
lődőt a Kazinczy Ferenc Művelődési Ház
nagytermébe, ahol hagyományos Télköszön-
tő zenés-táncos estünkön egyesületünk cso-
portjai izgalmas műsorral, új koreográfi ákkal
léptek a színpadra. Bemutatkozott továbbá
a legkisebb csoportunk, ezen kívül további
meglepetésekkel kedveskedtünk a közön-
ségnek.

„A táncban benne van kicsinyben a világ:
jóság, erő, lassúság mind együtt. Az egyik 
ember ezt szereti, a másik azt, de nincs, kinek 
ne tetszenék a tánc...” (Kalidásza)”

A PSME vezetősége
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Ezt az újságcikket elsősorban azokhoz a
leendő első osztályos szülőkhöz szeretném
eljuttatni, akik – sajnos – nem jönnek el a
szülői értekezletekre, nem tanúsítanak érdek-
lődést a helyi általános iskola munkája iránt,
döntésüket az iskolaválasztással kapcsolatban
már korán, jóval a gyermekük első osztályba
lépése előtt meghozzák, és elviszik más te-
lepülésre gyermekeiket.

Divat ez, vagy tényleges indokok rejlenek
mögötte? Sajnos nem tudjuk, pedig nagyon
fontos lenne, hogy tudjuk, mi, helyben dolgo-
zó pedagógusok. Kimondva vagy kimondat-
lanul az iskolával szembeni elégedetlenség
érződik a tények mögött. Tények, hiszen, az
idei tanévben 20 fős első osztály indult 30
fős helyett. 

Tisztelettel kérem a kedves Olvasókat,
olvassák el kínálatunkat, és fontolják meg
döntésüket!

Problémáikra pedig nyitottak vagyunk,
kompromisszumképesen, megoldást keres-
ve várjuk Önöket!

Az iskolaotthonról röviden:
Napjainkban az iskolába lépő hatéves (hét-

éves) kisgyermekek fejlettsége között igen
nagy eltérés mutatkozik, emiatt a tanulók
nem terhelhetők egyformán. Vannak, akik
nagyobb teherbírásúak, akik „megfelelően”
felkészültek az iskolai elvárásokra. De vannak
olyan kisgyermekek is, akik fáradékonyabbak,
izgágábbak, vagy valamilyen területen lassab-
ban fejlődnek, mint társaik. Ráadásul a nap-
közi összevont csoportja is ront a helyzeten.
Ezért tartja fontosnak az iskolavezetés, hogy
változtasson a megszokott kereten az egyik
első osztályunknál, és a 2010/2011-es tan-
évben indítson egy iskolaotthonos osztályt.

Ennek célja, hogy megújult módszerekkel,
szervezési formával az iskola oktató-nevelő
munkáját és a napközit eredményesebben
tudjuk megvalósítani. Az iskolaotthonban
nagyobb tekintettel lehetünk az eltérő érett-
ségi szintű és teherbírású kisgyermekek
igényeire.

A szülők terhein kívánunk enyhíteni az-
zal, hogy tanulóink egész napos oktatásban
részesülnek. A napi időbeosztás jobban

Várjuk az elsősöket!

megfelel a tanulók életkori sajátosságainak,
megtanulják a napirend fontosságát.

A délelőtt és a délután folyamán is tartunk
tanítási órákat. Egy-egy tantárgyi óra után
szabadidős foglalkozás, sport stb. következik,
és leckét is készítenek a tanulók, gyakorol-
ják, elsajátítják az új anyagot, levegőznek,
étkeznek, játszanak, szakkörre, sportkörre,
művészeti iskolába, fejlesztő foglalkozásra
mehetnek. A nap folyamán, mivel a tanulás
és a szabadidő váltja egymást, egyenlete-
sebb a tanulók terhelése. Mivel egész napos
rendszerben dolgozunk, lehetőségünk van az
órakeretek rugalmas alkalmazására.

Bábozással, kreativitást fejlesztő kézműves
és dramatikus játékokkal, sok mozgásos te-
vékenységgel segítjük a felfrissülést. Mindkét

tanító látja a gyermeket az önálló tanulás
folyamatában, megfi gyelheti szabadidőben
társai között, így a nevelés is lényegesen
hatékonyabb lehet. A fő tantárgyakhoz szer-
vesen illeszkednek az integrációt biztosító
készségtárgyak is. 

Reggel 8 órától délután 4 óráig van tanítás.
Lehetőség van arra, hogy a gyerekek a táskát
és a tanszereket az iskolában hagyják hét
közben, és csak hét végén vigyék haza. Házi
feladatot is csak hét végén kapnak.

 Reméljük, tervünk találkozik  az Önök igé-
nyeivel! 28 fő fölötti beiratkozás esetén nyílik
lehetőség intézményünkben erre az oktatási
– nevelési formára!

Koziczné Kele Ildikó, igazgató

Ezt kínáljuk 2010-2011-re:
• Egy osztály indítása 28 főig (25 fölött csoportbontás)
• Diff erenciált képességfejlesztés, egyéni odafi gyelés, szociális érzékenység, empátia

és diszkréció
• Hangoztató-elemző-összetevő olvasás-tanítási módszer az Apáczai Tankönyvkiadó

könyveivel
• Integrált fejlesztés gyógypedagógusok alkalmazásával, képesség-kibontakoztató és 

integrációs felkészítés fejlesztő pedagógusok segítségével egyéni foglalkoztatással
• Logopédiai foglalkozás beszédproblémák és részképesség-zavarok csökkentésére és

megszüntetésére
• Tantárgyi korrepetálás (felzárkóztatás) a rászorulóknak
• Tehetséggondozás,  versenyekre való felkészítés, versenyeztetés
• Barátságos környezet, osztálytermi rendszer, kiegyensúlyozott, nyugodt légkör, 
 a továbbtanuláshoz szükséges szilárd alapozás, környezettudatos nevelés
• 1. osztálytól angol vagy német nyelv választása
• délutáni játékos sportfoglalkozások szabadtéri sportpályáinkon és a tornateremben
• Zeneiskolai képzés (zongora, furulya, hegedű, trombita, szolfézs) - bizonyítvánnyal, 

képzőművészeti (grafi ka, ) és táncművészeti (néptánc,moderntánc, társastánc)  
 foglalkozás művészeti iskolai keretben – bizonyítvánnyal
• Jól felszerelt könyvtár
• Színes osztály- és iskolai programok, gyermekcentrikus bánásmód
• A szülőkkel való együttműködés, szülői igények fi gyelembe vétele
• Modern technikával felszerelt tantermek
• Új pedagógiai módszerek (projektpedagógia, kooperatív technikák, játékos óravezetés,

témahetek)
• Kiemelt tevékenységek (környezetvédelem, egészségvédelem, ÖKO-iskolai tevékeny-

ségek, pályázatok)
•Fakultatív hit-és vallásoktatás
•Iskolaotthonos oktatás lehetősége
•Testvériskolai kapcsolatok: Engen (Németország), Alsószeli (Szlovákia), Pécsvárad

Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI
9090 Pannonhalma, Petőfi  u. 27. • Tel: +36 96/470-043 • +36 96/554-001

http://pannonhalmaiskola.hu/
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Ismét páratlan összefogás és akarat hozott
sikert a Pannonhalma TKT Radnóti Miklós
Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény életében.

Miután 2010 júniusában iskolánk lány
focicsapata országos bajnok lett, a sport siker-
sorozat újabb állomásához érkezett: a Szülők
Közösségének néhány képviselője azzal a
képtelennek tűnő ötlettel állt az iskolavezetés
elé, hogy nevezzük be iskolánkat a NAGY
VAGY! országos vetélkedőre, amit a TV2 nagy
sikerrel sugároz vasárnap délelőttönként.

Az ötlet nyitott fülekre talált, hiszen tudjuk,
sportban is jók vagyunk. Miért ne próbálkoz-
nánk újabb megmérettetéssel, újabb babér
begyűjtésével, miért ne akarnánk, hogy ta-
nulóink, szülőink és pedagógusaink még
szorosabb szálakkal kötődjenek egymáshoz,
és még inkább érezzék, hogy egymás nélkül
a másik félkarú óriás.

A jelentkező iskolák közül bekerültünk
az elődöntőbe, ahol ötnennégy 10-10 fős
csapat mérte össze tudását, ügyességét és
felkészültségét Budapesten a SPORTMAX
Arénában.

Az őszi szünetet kemény munkával töltöt-
ték a csapat tagjai: 3  szülő, 1 pedagógus
és 6 diák, valamint cserejátékosok. A szü-
lők saját autójukkal szállították a gyerekeket
Győrbe, ahol Zsalakó Kálmán tanár úr készí-

 A  Pannonhalma TKT Radnóti Miklós Ál-
talános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény  szakmai innovációs mun-
kája a 2009-2010-es tanév TÁMOP 3.1.4.
projekttel közel sem ért véget. A tavalyi tanév
után a nyári szünet nagy részét azzal töltöttük,
hogy a további szakmai utat kikövezzük: az
integráció mellett egyre nagyobb hangsúlyt
szeretnénk fektetni a tehetséggondozásra.

A tehetség felismerése legalább olyan fon-
tos feladat, mint gondozása. Intézményünk e
téren alapos munkát végzett az elmúlt évek-
ben is, melyek  talán mostantól  kamatoznak,
ha megfelelő publicitást kapnak.

Ehhez nyílt jó lehetőség a nyár folyamán
egy új pályázati konstrukció segítségével,
amelyen azok az intézmények vehetnek részt,
amelyek megengedik, hogy egy bíráló bi-
zottság betekintsen szakmai munkájukba,
dokumentumaikba, ezek alapján – ha úgy

Nagy vagy!
tette őket az úszós
feladatokra. A
tornacsarnokban
Koller Ervin tanár
úr pedig a száraz-
földi ügyességi
versenyfelada-
tokhoz edzette a
csapatot.  A 10
fő kiválasztása
kemény edzések
és szintmérések
után következett,
hogy tényleg a
legjobbak képviselhessék iskolánkat.

A csapat tagjai nagy odaadással készültek,
bár tudták, hogy a sporttagozatos iskolákkal
és medencével rendelkező iskolakomplexu-
mokkal igen nehéz felvenni a versenyt.

Elérkezett a nagy nap, november 13-a. Az
utazáshoz az autóbusz költségét Pannonhal-
ma Város Önkormányzata biztosította, amit
ezúton is szeretnék megköszönni.

A versenynap még a legmerészebb elkép-
zeléseinket is felülmúlta. Izgalmakban nem
volt hiány, a csapat utolsó erejével is küzdött
a középdöntőbe jutásért, a szurkolók pedig
mindenféle eszközökkel, kereplőkkel, cintá-
nyérokkal, dobokkal és csörgőkkel buzdították
a csapatot. Volt ott kötélszakadás, izomhú-

zódás, holtverseny, mégis megszereztük a
továbbjutás lehetőségét.

Szerencsére celebünk, Rippel Ferenc is
mindent megtett a sikerért. Megható volt
az az akarat, az az összefogás, az a családi
hangulat, amelyben együtt akartunk valami
jót,  együtt dobbant minden szív, és együtt
üvöltött minden torok.

Nézzék meg az adást 2010. december
12-én 10.00-kor a TV2-n, és tanúi lehetnek
annak, hogy a pannonhalmi iskola megér-
demli a támogatást, mert bár kicsik vagyunk,
mégis NAGYOK VAGYUNK!

Köszönöm MINDENKINEK, hogy részünk
lehetett ebben a csodában!

Koziczné Kele Ildikó

Iskolánk tehetségpont lett
ítélik meg – referenciaintézménnyé válhat-
nak, lehetőséget kapnak a TÁMOP 3.1.7.
pályázaton való részvételre, és innovációs
tevékenységüket más intézmények számára
kínálni. Ez elsősorban nem az anyagi bevétel,
hanem a presztízs miatt fontos. Én iskolánk
tanulómegtartó erejét,  jobb szakmai meg-
ítélését remélem tőle.

Jelenleg előminősítéssel már rendelkezünk,
és tagjai lettünk a TEHETSÉGPONT hálózat-
nak is. Ez utóbbi egy országos szervezet,
amely nagy hangsúlyt fektet a tehetséggon-
dozásra, és támogatja azokat az intézménye-
ket, amelyek a hálózathoz tartoznak.

Egy előzetes eljárás után intézményünk
felvételt nyert a hálózatba, ahol 2011.
március 10-én a TEHETSÉGNAPON a győri
Richter teremben bemutatkozhatunk, mint
TEHETSÉGPONT. A tehetséggondozást je-
lenleg matematika-logika, mérés-értékelés,

diff erenciálás, művészeti nevelés és környe-
zet-egészségnevelés terén gyakoroljuk, de
a szakmai repertoárt folyamatosan bővítjük.
Az elkészített saját szakmai anyagok, ame-
lyek más intézmények számára is elérhetők
megtekinthetők, megvásárolhatók, a www.
kosar.educatio.hu weboldalon.

A VÁROSI KÖNYVTÁR
2010. december 24-től – 

2011. január 5-ig

ZÁRVA tart.

Nyitás: 2011. január 6-án
(csütörtökön)
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2010. november 25-29-ig - nyolcadikos di-
ákjainkkal együtt – Engen város vendége volt
iskolánk gyermekkara. Testvérvárosunkban
a Pannonhalmi Gyermekkar 12 alkalommal
adott koncertet. A gyerekek nagy lelkesedés-
sel énekeltek az engeni nyugdíjas-otthonok-
ban, az adventi vásárban, a testvériskolában
és a helyi katolikus templomban. A magyar
népdalokat és adventi énekeket örömmel
és áhítattal hallgatták testvérvárosunk lakói.
Testvériskolánk igazgatója, Engen város plé-
bánosa és a katolikus templom orgonistája

Pannonhalmi
énekkarosok Engenben

külön köszönetet mondtak a diákok szép
énekéért.

László Balázs, ének-zene tanár

Éneklő Ifjúság 
Kórustalálkozó

Az előző tanévben, 2010. áp-
rilis 21-én a győri zsinagógá-
ban rendezték meg az Éneklő 
Ifjúság Kórustalálkozót. A győri 
kórushangversenyen iskolánk 
gyermekkara, a Pannonhalmi 
Gyermekkar ezüst minősítést 
ért el. 
Zongorán kísért Bojtárné Gál 
Anikó, a kórust betanította és 
vezényelt László Balázs.  

Az előző tanévben a Hungaroton - Hang - Játék országos ének-zenei 
vetélkedőt körzetünkben a 8-12 éves korosztálynak szervezték.  A 
verseny célja a tudáspróba; gyakorlati haszna, hogy a résztvevő iskolák 
a lemezkiadótól akár 90%-os kedvezményes vásárlási jogosultságot 
nyerjenek. 

A játék vezetője a 85 éves Varga Károly, a Kossuth és Bartók Rádió 
nyugalmazott riportere, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanár-
képző Intézetének ny. szakvezető tanára volt.

A „kicsik” versenyébe Győr vonzáskörzetében a 2009/2010-es 
tanévben öt iskola kapcsolódott be: Bakonyszentlászló, Lébény, Nyúl, 
Pannonhalma és Táp. Az első „alapjáték” 2009. november 5-én Pannon-
halmán, a második „záró játék” 2010. február 26-án Nyúlon, a harmadik 
„döntő” 2010. május 27-én Bakonyszentlászlón került megrendezésre. 
A tavalyi három fordulón az alábbi eredmények születtek:

1. Alapjáték:
1. Pannonhalma (arany – summa cum laude)
2. Lébény (arany – summa cum laude)
3. Táp (arany – cum laude)
4. Nyúl (arany – cum laude)
5. Bakonyszentlászló (arany)

Hungaroton – Hang – Játék 2009/2010

2. Záró „bécsi” játék:
1. Pannonhalma (arany – summa cum laude)
2. Lébény (arany – summa cum laude)
3. Nyúl (arany – cum laude)
4. Bakonyszentlászló (arany)
5. Táp (arany)

3. Döntő „Tarka – barka – muzsika”:
1. Pannonhalma  (arany - summa cum laude)
2. Táp (arany – cum laude)
3. Lébény (arany)
4. Nyúl (ezüst)
5. Bakonyszentlászló (bronz)

A pannonhalmi csapat tagjai: Takács Hermina (5. o.), Kovács
Patrícia (6. o.), Lengyel Kata (6. o.), Mógor Annamária (6. o.), Orbán
Elizabet (6. o.), Pardavi Abigél (6. o.), Zemlényi Csenge (6. o.) és
Szabó Leila (8. b) voltak.

A felkészítő tanárok Bojtárné Gál Anikó és László Balázs voltak.
A pannonhalmi csapat nevében köszönet illeti az általános iskola

vezetőit, hogy áldozatos munkájukkal lehetőséget biztosítottak az
egész tanéves vetélkedőre.

László Balázs, ének-zene tanár
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A Hungaroton – Hang – Játék Országos Zenei Vetélkedő az idei 
tanévben is folytatódott. Az első alapjáték 2010. november 18-án 
volt a pannonhalmi Kazinczy Ferenc Művelődési Házban. 

A résztvevő öt csapat az alábbi eredményeket érte el:

1. Lébény (Arany - summa cum laude)
2. Écs (Arany - summa cum laude)
3. Pannonhalma  (Arany - summa cum laude)
4. Nyúl (Arany - summa cum laude)
5. Táp (Arany - cum laude)

2010. május 13-án vendé-
günk volt Varga Károly, aki egy 
új játékot mutatott be iskolánk 
9-14 éves diákjainknak. A Mi 
is tudunk muzsikálni zenei ve-
télkedő célja, hogy az ötven év 
óta tartó „tudós  játékok” mellett 
azokat az általános iskolásokat 

Hungaroton – Hang – Játék 2010/2011

Mi is tudunk muzsikálni
is elvezesse a nemes zenéhez, 
akik nem tanulnak hangszert, 
vagy még hangversenyen sem 
voltak eddigi életükben, azoknak 
pedig, akik a zene közelében él-
nek, lehetőségük legyen tudásuk 
örömteli bemutatására, átadva 
azt társaiknak is. E játéksorozat-

másoknak is átadhatják élménye-
iket. A cél tehát: minél több gyer-
mek részesülhessen mindabban,
ami a zene segítségével érzelmi
többletet, szellemi gyarapodást
jelent.

A jól sikerült játékos zenei ve-
télkedőn intézményünk diákjai
közül a csapatversenyben negy-
venen vettek részt, s legalább
ugyanennyien a közönség sora-
iból is biztatták őket. A gyerme-
kek lehettek karmesterek, dal-
nokok, és „lab-dal-iskolások”, de
ezeken kívül még a hangszereket
és a zeneszerzőket is fel kellett
ismerniük.

Intézményünk négy csapata a
vetélkedőn összegyűjtött pont-
számok alapján az országos át-
lagot is meghaladva summa cum
laude minősítésben részesült.

László Balázs,
ének-zene tanár

ban eddig több mint 50.000
általános iskolás vett részt.

A kreativitásra, fantáziára,
cselekvő részvételre, megszer-
zett ismeretek feltárására, új is-
meretek szerzésére épülő, sok
örömet, élményt adó játék a
nemes értékekkel való találko-
zást jelenti a gyerekek számára.
Napjainkban, amikor oktatási
intézményeinkben a tanrend
szerinti művészetoktatás – kü-
lönösen a zenei oktató-nevelő
tevékenység – kényszerű visz-
szavonulásban van, felfokozott
jelentőséggel bír ez a játék: azok
az iskolás gyermekek, akik más
módon nem juthatnának hozzá
az emberi értékek művészetek
általi megismeréséhez, ezáltal
részesei lehetnek.  A zenében
jártasabbak pedig egy nagy játék
keretében tanúsíthatják e téren
szerzett jártasságukat, egyúttal

A zsűri tagjai voltak:
Madarász Iván (Erkel Fe-
renc-díjas zeneszerző, a
Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem tanára),
Pappné Farnadi Tamara
(a győri Bartók Béla Ze-
nei Általános Iskola ének-
zene tanára) és Kaskötő
Marietta (a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem
zenetudományi szakos
hallgatója).

A játékot az idei tan-
évben is Varga Károly (a
Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Főiskola Tanárkép-
ző Intézetének ny. vezető
tanára) irányította.

A diákokat felkészítették: Bojtárné Gál Anikó és László Balázs.
A pannonhalmi csapat tagjai: Göntér Boglárka (7. o.), Imre Flóra

(7. o.), Kovács Patrícia (7. o.), Lengyel Kata (7. o.), Mógor Annamá-
ria (7. o.), Orbán Elizabet (7. o.), Pardavi Abigél (7. o) és Zemlényi
Csenge (7. o.) voltak.

László Balázs
ének-zene tanár
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A VI. Alsószeli Jurtanapok Kulturális Fesz-
tivál és Nyári Szabadegyetem rendezvény-
sorozatának egyik napján, július 3-án részt
vehettünk testvértelepülésünk egyik kiemel-
kedő rendezvényén, ahol Seres Lajos polgár-
mester úr fogadta busznyi delegációnkat a
Nemzetközi és Testvérvárosi Bizottság tagjait,
valamint az „Őszikék” Nyugdíjas Klub tagsá-
gát. A délelőtt tíz órakor kezdődő szombati
program felvonulással kezdődött. A Millen-
niumi emlékműnél a pannonhalmi polgárok
koszorújával is tisztelegtünk az ősmagyarsá-
gukat őrző Zele törzs emléke előtt.

A színes programok között volt vásári komé-
dia, gólyalábas utcaszínház, előadások, gyó-
gyító jurta, barantázás (hagyományos magyar
harcművészeti bemutatók), borudvar, népi
mesterségek utcája, koncertek, gyerekprogra-
mok, lepénysütés, faloda, hörpintő és serelde.
Valamennyien érezhettük, hogy milyen mély
gyökerek kapcsolják össze a program szervező-
it, résztvevőit. Szabados Zsolttól, a jurtanapok
egyik szervezőjétől megtudtuk, hogy a siker
a programok egyediségében rejlik, abban,
hogy a magyarságot ilyen módon is tudják
ápolni és mélyíteni, és az értékeket tovább-
adni. Ebben is különböznek a többi környék-

Testvértelepülésünkön, Alsószeliben jártunk

beli fesztiváloktól. Sajnos ebben az évben a
belvíz megnehezítette a szervezők dolgát. A
felázott talaj miatt a színpadot és a konyhát
is máshová kellett helyezni, de ez mit sem
változtatott a kínálaton, hiszen volt helyi recept
alapján készült fi nom, kemencében sült édes,
gyümölcsös és sós lepény, langalló is, melyet
mi is megkóstoltunk. A délután folyamán ellá-

togattunk a helyi nyugdíjas otthonba is, ahol
szintén nagy szeretettel fogadtak bennünket.
Az élményekkel teli, csodálatos nap végén
fájó szívvel hagytuk ott az esti rendezvényt
és a sok jó barátot.

Köszönjük Alsószeli vezetésének és polgá-
rainak ezt a kellemes napot!

Rozsnoki Zsuzsanna

2010. július 23-tól 26-ig németországi
testvérvárosunkban, Engenben képviselték
magukat a pannonhalmi önkéntes tűzoltó
egyesület és a pannonhalmi mentőállomás
képviselői. A tűzoltóktól Lüvi Péter egyesü-
leti elnök, Kovács Krisztián parancsnokhe-
lyettes, Danielisz Gábor egyesületi tag és a
Lánglovagok internetes portál fotóriportere
képviselte az egyesületet. A mentőktől Orbán
Péter mentőállomás-vezető és Kállai Lajos

Kirándulás Engenben
egyesületi tag tette látogatását.  Az ott eltöltött
idő alatt megcsodálhattuk Engen gyönyörű
városát, nevezetességeit, megismerhettük a
helyi kultúrát, valamint sok csodálatos helyen
jártunk. Emellett látogatásunk fő célja az volt,
hogy felvegyük a kapcsolatot a helyi önkéntes
tűzoltó és vöröskereszt egyesületekkel is. A
második napon érdekes szakmai kiránduláson
vehettünk részt, ahol megtekintettük a helyi
önkéntes tűzoltóállomást és a vöröskeresztet.

A pannonhalmi de-
legációt mindkét
helyen szeretettel,
baráti hangulatban
fogadták. Először
az önkéntes tűzol-
tóállomást jártuk
körbe, ahol meg-
néztük a munkához
szükséges eszközö-
ket, felszereléseket,
és ahol szakmai
tapasztalatcsere is

történt. Ezután a vöröskereszt következett, az
ő munkájukkal és székhelyükkel ismerkedtünk
meg. Innen továbbvittek minket egy másik vá-
rosba, Radolfzellbe, az ottani mentőállomásra
és a térségi irányító központba, ahol szintén
szakmai megbeszélést folytattunk a vendég-
fogadó mentőkkel. Mindkét részről hasznos
tapasztalatokkal gazdagabban tértünk haza
az engeni kirándulásból. A továbbiakban is
szeretnék ápolni a kapcsolatot testvérvárosunk
egyesületeivel, vendéglátásukat viszonozva
szeretettel várjuk őket az elkövetkezendő lá-
togatásuk alkalmával. 

A kirándulás alkalmával a részt vevő pan-
nonhalmi egyesületek összekovácsolódtak,
és egy csapatot alkottak. A pannonhalmi
kézilabdások, a majorettesek, a tűzoltók és
mentők között nagyon jó baráti viszony alakult
ki, amelyet nem szeretnénk kihűlni hagyni,
hanem a barátságot megtartva továbbra is
őrizni kívánjuk azt, hogy ez a csapat még
hosszú évekig együtt maradjon.

Orbán Péter
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A Pannonhalma és Engen 
között már 14 éve fennálló kap-
csolat intenzív működését egy 
újabb engeni egyesület Magyar-
országra látogatása erősítette. 
Május 21-25. között szép, vidám 
és hasznos napokat töltött ná-
lunk a Narrenzunft Erzglonker 
egyesület, akik Engen egyik 
városrészében, Biesendorfban 
élnek, és közösségükkel a vidám, 
bolondozó farsangi hagyományo-
kat őrzik. (Innen a „BOLONDOK” 
elnevezés!) Vezetőjük, Klaus 
Leiber, aki egyúttal Engen Város 
képviselő-testületének tagja is, 
nagy örömmel készítette fel tár-
sait erre a kirándulásra, melynek 
programja sokrétű és változatos 
volt. A hosszú éjszakai utazás 
után jólesett a magyar pálinka és 

Biesendorfi  „BOLONDOK” Pannonhalmán
pogácsa, amellyel Bagó Ferenc 
polgármester, Pusztai Antal és 
Horváthné Rozsnoki Zsuzsanna 
képviselők, valamint Horváth End-
re az Engeni Baráti Kör vezetője 
fogadta a közel 40 fős csoportot 
szálláshelyük, a Pannon panzió 
udvarán. Ez azonban csak egy kis 
bemelegítés volt, délután ugyanis 
a Pannonhalmi Pálinkáriummal 
ismerkedtek meg a vendégek. 
Hagyományőrző egyesület lévén 
szokásaik bemutatásával is ké-
szültek, ezért a művelődési ház-
ban színpadi próbát tartottak. Ez 
idő alatt megérkezett egy másik 
kis küldöttség is Engenből: Ulrich 
Scheller úr saját kisbuszával hoz-
ta el hozzánk az engeni Gyermek-
otthon két kedvesnővérét és egy 
idősebb házaspárt, akik a hosszú 

éjszakai utazást nem tudták volna
megtenni. Így az esti vacsorán
– melyet az Engeni Baráti Kör
készített és szervezett – már tel-
jes volt a létszám. Fergeteges
hangulatban zajlott az este: Maár
Marci bácsi kiváló pörköltje, a
baráti kör hölgy tagjainak ízletes
süteményei, a fi nom borok (Pusz-
tai Antal és Némethné Szabadi
Piroska képviselők felajánlásai) és
persze a táncra perdítő zene (ifj.
Horváth Endre jóvoltából) meg-
tette hatását. Éjszakába nyúló
beszélgetések, jókedvű, kelle-
mes szórakozás közben újabb
ismeretségek és barátságok
köttettek, újabb tervek születtek
a testvérvárosi tevékenységeket
illetően. Pünkösdvasárnap Bu-
dapest, pünkösdhétfőn pedig

Pannonhalma nevezetességei-
nek megtekintése került sorra,
majd a már hagyományos zenés-
táncos kulturális találkozóesten
kölcsönösen megörvendeztette
egymást engeni és pannonhal-
mi: fellépett a Városi Énekkar,
a Sport és Majorette Egyesület
és a Mozdulat Színház, illetve a
biesendorfi  „BOLONDOK” adták
elő hagyományőrző farsangi tán-
caikat. A Liget kávéházban vacso-
rával egybekötött búcsúesten fe-
jeződött be a gyorsan elröppenő
négynapos program.

Ezúton is köszönjük minden
közreműködőnek és támogatónk-
nak a partnerkapcsolat eredmé-
nyessége és továbbszélesítése
érdekében nyújtott segítségét.

Szanati Erzsébet

Az idei tanévben 8. osztályosaink olyan al-
kalmat kaptak az engeni diáktalálkozó során,
amelyre az előző 14 évben még nem volt
példa: részt vehettek a hagyományosan ad-
vent első hétvégéjén megrendezésre kerülő
karácsonyi vásár forgatagában, sokrétű ren-
dezvénysorozatában, a karácsonyi ünnepekre
való ráhangolódásban. A kétnapos program
kicsiknek és nagyoknak egyaránt kedves és
emlékezetes élményeket nyújtott, mindenki
megtalálhatta az őt leginkább érdeklő prog-
ramot, elbűvölő látványosságot, a karácsonyi
ajándékozáshoz a különféle ötleteket nyújtó
vásári sátrat, vagy az ínycsiklandó ételeket-
italokat. A hófehérbe öltözött óváros igazi
karácsonyt varázsolt az emberek szívébe, a
forralt bor és az édes sütemények illata csak
fokozta ezt az érzést, a felcsendülő adventi
és karácsonyi dallamok pedig betöltötték az
utcák és terek hangulatát.

Nem kis szerepet játszott a hangulatterem-
tésben a pannonhalmi általános iskolások
kórusának csodaszép koncertje, amellyel
már hónapok óta készültek az énekkaros
gyerekek László Balázs tanár úr és Bojtár
Imréné tanárnő segítségével a tanév eddig
eltelt időszakában. Magyar népdalcsokrok-
kal, illetve adventi és karácsonyi énekekkel
ejtették ámulatba és hatották meg az engeni

Adventi hangulat Engenben

közönséget a Piac téri szabadtéri színpadon
és a város több idősotthonában. A magyar
zenekultúra Németországban is nagy meg-
becsülésnek örvend, így partnervárosunk
lakosai is érdeklődve hallgatták meg a pan-
nonhalmi gyermekkórus összeállítását. Szé-
pen szólt a hangjuk minden fellépéskor, de
talán a legszebben a legilletékesebb helyen
csengett: a városi templom szentélyében
a vasárnap délelőtti szentmisén. Jó érzés
volt mindnyájunknak az első adventi gyer-
tyagyújtás alkalmával magyar dallamokkal
melegséget vinni az emberek szívébe part-
nervárosunkban, Engenben. Az ünnepi prog-
ramokon kívül természetesen kirándulásra is
volt lehetőség: ezúttal is megtekintettük a
Duna eredetét Donaueschingenben, megis-
merkedtünk Hegau vulkáni eredetű hegyeivel,

megcsodáltuk a Boden-tó partján található 
barokk templomot Birnauban, megnézük 
a másodpercenként 15 ezer liter vizet ter-
melő Ach-forrást, és bebarangoltuk Engen 
legszebb utcáit. Nyolcadikosaink az iskola 
életében is részt vehettek: angolórán ügyes-
kedhettek, majd az intézményt is megtekint-
hették, mialatt az énekkarosok az engeni 
gyerekekkel közös énekléssel töltötték az időt. 
A közös programok jó alkalmat adtak a nyelv-
gyakorlásra, ösztönzőleg hatottak az idegen 
nyelv tanulására.  Fájó szívvel, síró szemekkel 
búcsúztunk ismét a visszautazás reggelén, 
s azóta is jönnek-mennek az elektronikus 
üzenetek a két város fi ataljai között.

Szeretettel várjuk áprilisban a következő 
csoportot Engenből, és örömmel készülünk 
az újabb találkozásra. Szanati Erzsébet
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A Pannonhalmi Sport és
Majorette Egyesület tagjaival
egy felejthetetlen élménnyel gaz-
dagodtunk testvérvárosunkban,
Engenben 2010. július 23. és
26. között.

Ulrich Scheller és Mészárosné
Szanati Erzsébet partnerkapcso-
lat-felelősöknek köszönhetően
jutottunk ki ebbe a gyönyörű kis
városkába. Scheller úr jóvoltából
egy csodálatos iskolát birtokol-
hattunk ez idő alatt, ami a szál-
lásunkat képezte.

23-án pénteken érkeztünk oda
az esti órákban, amikor is Margit
asszony nagyon fi nom, bőséges
vacsorával várta kis csapatunkat
az iskolában, valamint minden-
nap ő gondoskodott teljes ellátá-
sunkról, köszönet érte neki.

Még érkezésünk napján be-
jártuk a várost, hogy a másnapi
Altstadtfest (Óvárosi fesztivál)
programjainak helyszíneit feltér-
képezzük, mivel mi is műsorral
érkeztünk a rendezvényre.

Szombaton korán reggel ébredt
a csapat, s nagy sürgés-forgással
(táncruha vasalás, frizurakészítés,
smink, öltözködés stb.) készültünk
a fellépésre. A csodálatos meg-
nyitó, ahol népviseletbe öltözött
helyi asszonyok, férfi ak, gyerekek
közrefogták a majoretteseket, s a
fegyveres díszsorfal díszlövései
után első fellépő helyszínünk 11

Engenben járt a PSME

órakor a Piac tér volt. Itt magyaros 
táncokkal kápráztatták el a lányok 
Engen város polgárait és az ide 
látogatókat. Ezután egy másik 
helyszínen 12:30-kor show 
táncokat mutattunk be, köztük 
a nemzetközi versenyen arany-, 
ezüst-, illetve bronzminősített ko-
reográfi ákat is, majd ezután ebéd 
következett.

A délutáni programok színesí-
tésében is részt vettek lányaink 
az iskola melletti téren 15:30-tól. 
Itt magyaros táncokkal álltunk 
elő nagy sikerrel, ugyanis Fran-
ciaországból s más országokból 
érkezett vezető beosztású embe-
rek is érdeklődtek az egyesület 
munkájáról s műsorairól. Talán 
újabb lehetőségek is alakulhat-
nak számunkra?! :-) Engen vá-

ros vezetősége 60 euróval s a 
3 legjobb közé tartozó műsor 
kitüntetéssel jutalmazta egyesü-
letünk produkcióit. A műsoraink 
után a lányok szabad programot 
kaptak, s megismerhették Engen 
város szépségeit, vacsorázhattak, 
szórakozhattak (természetesen 
az egyesület vezetőségének fel-
ügyelete alatt!).

Sokat szórakoztunk, táncol-
tunk az est folyamán. Másnap 
(vasárnap) reggel reggeli után 
indultunk kirándulni. Megnéztük 
a Duna-forrást, a Boden-tót, ahol 
Margit asszony nagyon fi nom 
pizzát készített nekünk. Miután 
jóllakott a csapat, Svájcot vet-
tük úti célba, s vonattal men-
tünk Schaff hausenbe, a Rajna 
vízeséshez. Ezt kár lett volna 

kihagyni, mert a csodálatos táj,
a fergeteges víztömeg, zuhatag
nagy élmény volt, amelyet nem
mindennap lát az ember. Szállá-
sunkra érkezésünk után készü-
lődtünk a vacsorához. A velünk
együtt kiutazó s egy szálláson
lakó kézilabdás hölgyekkel, tűz-
oltó-, s mentős férfi akkal tüzet
raktunk, és grillpartira készültünk,
amely szintén jól sikerült.

A vacsora után a majorette
egyesület vezetői kezdeményezé-
sére „Ki mit tud”- ot szerveztünk
az összes magyar vendéggel
együtt az iskola sportcsarnoká-
ban, ami fergeteges volt. Úgy
gondoljuk, ez nagymértékben
összekovácsolta az együtt kiuta-
zott magyar társaságot! :-)

Mindezek után mindenki kez-
dett összepakolni, mert sajnála-
tos módon másnap reggel korán,
reggeli után indultunk haza. Haza
utunk zavartalanul zajlott. Az utat
szinte mindenki végigaludta,
mert valljuk be: nem volt sok pi-
henésünk ez idő alatt.  :-)

Bízunk abban, hogy a további-
akban is megmarad a jó kapcsola-
tunk Engen város vezetőségével,
s örülünk, hogy megismerhettük
egymást, valamint lehetőséget
kaptunk egy nemzetközi fellépés-
re! Csodálatos Engen, aki még
nem járt ott, ne hagyja ki! 

Köszönjük a lehetőséget!
PSME vezetősége
és a táncos tagok
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 Női kézilabdacsapatunk 2002-ben alakult,
amit a sportágat szerető két fi atal lánynak
köszönhetünk.

A kezdeti időszakban ugyan voltak nehéz-
ségeink, de sok segítséget kaptunk mind a
várostól, mind pedig a szülőktől. Az általános
iskola rendelkezésünkre bocsátotta és azóta
is bocsátja a tornacsarnokot heti két edzésre,
illetve a hazai pályán játszott meccsek idejére.
Első edzőnknek, Németh Gyulának nem volt
egyszerű feladata velünk, hiszen neki kellett
szembesítenie minket azzal, hogy ez a sport
milyen sok lemondással, áldozattal és fájda-
lommal is jár.  Első évben elindultunk a megyei
bajnokságban, és a 12. helyezést értük el.
Másfél év elteltével a sors sajnos úgy hozta,
hogy fájó szívvel, de meg kellett válnunk attól
a személytől, aki elindított bennünket ezen a
pályán. A kiadó posztot egy reményekkel és
önbizalommal teli pannonhalmi fi atal töltötte

A csapat tagjai: 
Felső sor: Valiczkó Csilla, Csáfordi Judit, 
Vörös Tímea, Gansberger Rita, Bara 
Krisztina, Gartner Andrea, Nagy Nikolett.

Alsó sor: Balla Edit, Gunyhó Szabina, Hardi 
Réka, Balogh Imre (edző), Bara Zsuzsanna, 
Csizmadia Melinda, Kovács Adrienn. 

A képről hiányzik: Polgár Eszter, Kék Eszter, 
Kné Hujter Krisztina.

A pannonhalmi női kézilabdacsapat története
be: Kompis Szilárd. Az ő tevékenységének
köszönhető, hogy csapatunk megtanulta,
mit jelent a kemény, határozott védekezés a
kézilabdában. Ennek megvoltak a szemmel
látható eredményei, mind a lila, zöld foltokban
a végtagjainkon, mind a 2004. évi megyei
bajnokságban elért 8. helyünkben.

Eltelt még 12 hónap, és ismét cserélődött az
edző személye. Választásunk egy győri edzőnő-
re esett, Frickné Tecára. A nálunk eltöltött edzői
pályafutása alatt sikerült egy igazi, összetartó
csapattá kovácsolnia minket. Ez a változás
meghozta a sikereket, hisz a 2005-2006. évi
bajnokságban már a 7. helyet értük el. Jelen-
legi edzőnknek, Balogh Imrének köszönhetjük
eddig a legtöbbet. Ő tanította meg nekünk, mi
az igazi játék a pályán. Segítségével nemcsak
gólokat lőttünk és lövünk, hanem olyan látvá-
nyos játékot produkálunk, amely egyre több
és több önbizalmat ad nekünk és a mellettünk

álló szurkolóknak egyaránt. A 2007/2008-as
bajnokságban ismét a 7. helyen végeztünk,
a 2009/2010-esben pedig a 6. helyezést
harcoltuk ki magunknak. A csapat 8 éves fenn-
állása óta voltunk már a szakadék szélén, de
a hegycsúcs közelében is, és bízunk abban,
hogy a fogyhatatlan edzői lelkesedéssel és
a játékosok kitartásával, áldozatkészségével
elérjük a csúcsot is.

Szeretnénk megköszönni mindenkinek,
aki támogatta és a jövőben támogatni fogja
a pannonhalmi női kézilabdacsapatot akár
szurkolással, akár mezek vásárlásával vagy
éppen a terem ingyenes biztosításával.

Ha bárki kedvet érez a kézilabdához, és
tagja szeretne lenni csapatunknak, jelentkez-
ni lehet Balla Editnél a 0630/316-86-35
telefonszámon, illetve szerdán és pénteken
19 órától a tornacsarnokban.

Vörös Tímea, Balla Edit

A pannonhalmi kézilabdacsapat kirándulása Engenben
Végre elérkezett július 23-a, az indulás napja. A korai időpont 
ellenére mindenki nagy lelkesedéssel gyülekezett a megbeszélt 
helyen. Az utazás jó hangulatban telt, ezért a 12 órás buszozás nem 
tűnt olyan nagyon hosszúnak, mint az elképzeltük. Már útközben 
érezni lehetett, hogy az egyesületek (noha eddig még nem volt 
közös programjuk) kezdik megismerni egymást.
Az Engenben bennünket fogadó polgárok nagyon fi nom vacsorá-
val vártak bennünket, és nem sokkal később már egy barátságos 
kézilabdameccsen vettünk részt, ami fergeteges hangulatban és 
sok-sok lőtt góllal zajlott. A jó hangulat megteremtésében persze 

segítségünkre volt a majorette lányok pomponjátéka, illetve a
mentők és tűzoltók képviseletében velünk együtt utazott fi atalok
erőteljes szurkolása. A 60 perces játék végére mindkét fél kellőkép-
pen kimerült, de fáradtságunknak nyoma veszett, mikor a német
csapat tagjai meghívtak minket megünnepelni ezt a nagyszerű
mérkőzést, mely 30:30-as eredménnyel zárult.

Szombaton az Altstadtfesten töltöttük el a napot, ahol a sok színvo-
nalas előadás között, nagy örömünkre, többször is végigtapsolhattuk
a pannonhalmi majorette csoportok fellépéseit.
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A GRANIT Hungária Építőipari és Szolgáltató Kft. 2004-ben ala-
kult mosonmagyaróvári székhellyel, ezen idő óta folytat magas- és 
mélyépítési tevékenységet Magyarországon. A GRANIT Hungária 
Kft-ben 100%-ban a BAUUNTERNEHMUNG GRANIT Gmbh  (Graz) 
a tulajdonos. Grazi anyavállalatunk több mint száz éve van jelen az 
ausztriai építőipari piacon. A GRANIT Hungária Kft. csakúgy, mint az 
anyavállalat, rendelkezik ISO 9001, és ISO 14001 tanúsítvánnyal. 
A társaság 2006-ban Budaörsön, 2007-ben Győrben egy újabb 
irodával bővült, melyek a megrendelőinkkel történő zökkenőmentes 
kapcsolattartást szolgálják. Társaságunk főbb referenciái magas- és 
mélyépítési tevékenységei közül:

Mélyépítési referenciák
FRIKUS telephely út- és térburkolat készítése, Szombathely
Szélerőműpark alapozási munkái, Mosonmagyaróvár
Városi utcák felújítása, Mosonmagyaróvár
21. sz. főút felújítása, burkolat-megerősítése (4 szakasz, össz. 12 km)
6. sz. főút burkolat-megerősítése Érd-Dunaújváros között (1-4. szakasz)
HÖDLMAYR telephely bővítése, Győr
Mo Win Park (ipari park) útépítési munkái, Mosonmagyaróvár
M6 autópálya Paks-Szekszárd szakasz: Ckt-keverék előállítása
és bedolgozása

GRANIT Hungária Kft.
Magasépítési referenciák
Park Center Szakáruház, Mosonmagyaróvár
ALDI Áruház, Mosonmagyaróvár
ALDI Áruház, Budakeszi
ALDI Áruház, Cegléd
ALDI Áruház, unaföldvár
RENAULT autószalon és szerviz szerkezeti munkái, Szombathely
NISSAN autószalon bővítése, Sopron
HASLINGER üzemcsarnok építése, Dunavecse
NOVOMATIC telephely bővítése, Veszkény
SPAR Áruház, Hajdúszoboszló
Mentőállomás, Mosonmagyaróvár
Győrújfalu Idősek Otthona Lakópark II. ütem (33 lakásos társasház)
II. Rákóczi Ferenc ÁMK bővítési, felújítási munkái, Győrújbarát
Súr oktatási intézmény bővítési, felújítási, fejlesztési munkái, Súr
Benedek Elek Általános Iskola bővítési, felújítási, fejlesztési 
munkái és multifunkciós terem kialakítása, Bakonyszombathely

Folyamatban lévő munkák
5113 j. út burkolat felújítása
Pannonhalma Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ építése, 
Pannonhalma
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