
 2006. n y á r

Mélységes megrendüléssel és szomo-
rúsággal fogadtuk a hírt a kedves tanárnő, 
egy legendás tanáregyéniség, Papp Gáborné 
Erzsike váratlan haláláról.

A Radnóti Miklós Általános Iskola 
magyar-történelem szakos pedagógusa, 
mindannyiunk tanítómestere mindössze 
63 éves volt.

Élete és munkássága ezer szállal kötődik 
a településhez. Mit szeretett? Tanítani, azt 
nagyon, és azt nagyon tudott. Minden 
erejével ennek szolgálatában állt. Mint tanár 
és közéleti ember sokat munkálkodott a 
település művelődésének fejlesztéséért. Sok 
ezerre tehető azoknak a diákoknak a száma, 
akikbe diákként beleoltotta a tudományok 
szeretetét és átadásának képességét.

1943. november 16-án született Győrságon, 
ahol az általános iskolai tanulmányait is 
végezte. 1962-ben érettségizett a győri Zrínyi 
Ilona Gimnáziumban, majd tanulmányait 
Budapesten az ELTE Bölcsészettudományi 
karának magyar–történelem szakán 
folytatta. A diploma megszerzését követően 
nyugdíjazásáig a helyi általános iskola valamint 
gimnázium kiváló tanára volt. Számos magas 
kitüntetésben részesült, sok megyei, országos 
elismerést kapott az évtizedek alatt – főként 
honismereti és helytörténeti tevékenységéért, 
szakkörös diákjainak felkészítéséért, kiváló 
tanári munkásságáért. 

Amikor kegyelettel felidézzük nagy ívű 
életpályáját, annak eredményeit és sikereit, 
valamint tiszta, igaz emberségét, mindez 
erőt adhat és utat mutathat számunkra 
további munkánkhoz, életünkhöz.

Sugárzott belőle a megértés és tisztelet 
kollégái, ismerősei, minden körülötte 
lévő ember irányába. Sok történet szól 
szerénységéről, belső énjéből táplálkozó 
e mb e rs é gé rő l ,  s e g í tőké s z s é gé rő l , 
természetes kedvességéről és megnyerő, 
közvetlen egyéniségéről. 

Erős akarattal  és nagy energiával 
megáldott, tehetséges ember volt, olyan, aki 
mindig többet és többet, jót és még jobbat 
akart elérni és átadni ugyanúgy családjának, 
mint tanítványainak és embertársainak, 
nyugdíjas barátainak. 

1965-ben ment férjhez Papp Gáborhoz, 
akivel művészeti, kulturális téren is teljes 
szellemi egységben, igazi társként élte 
teljes életét az utolsó pillanatig. Gyermekei: 
Erzsébet, Gábor és Attila egy nagyszerű, 
gondoskodó édesanyát, unokái egy odaadó 
nagymamát veszítettek el benne. 

Erzsike kiválósága tanárként és emberként 
is utolérhetetlen, ennek ellenére vagy éppen 
ezért lelkesítő, követésre serkentő az ő 
mércéje és példája. Halálával pótolhatatlan 
űrt hagyott maga után szerettei, barátai, 
kollégái, tanítványai, tisztelői körében.

Ez a nagyszerű tanár, ez a kedves, 
tüneményes ember teljes életet élt, értelmes 
bölcs kedvtelésekkel. A természetjárás 
szeretete és az abban való részvételre 
késztető hajlama mindenkit megfogott, és 
ezáltal a helyi nyugdíjasokat is közelebb 
hozta egymáshoz. 

Engem személy szerint is nagyon közeli, 
baráti szálak fűztek Erzsikéhez. Nemcsak 
a közös szakmai munka, a megyei, 
országos pályázatok írása, de a veszprémi 
utak, a kirándulások, közös részvételek 
kiállításokon, koncerteken. A sok hasznos 
tanács, melyet mindennapi munkámba be 
tudtam építeni. De a gondban is lehetett 
rá számítani.

I n  m e m o r i a m
Az ő szerénysége e szavakat túlzásnak és 

fellengzősnek tartaná. Szinte látom, ahogy 
kezével kicsit rám legyint: „Ugyan már!” De 
azt is látom, hogy arcából biztató mosollyal 
csillantja ránk kedves tekintetének meleg 
fényét. 

Így őrizzük meg őt magunknak most már 
végleg, mindannyian.

Jelenünk és jövőnk gazdagsága attól 
is függ, hogyan őrizzük meg múltunk 
emlékeit. 

Nehéz az elválás, de meg kell tanulnunk, el 
kell fogadnunk, hogy a természet törvénye, 
a test elporlása elkerülhetetlen. Erzsike 
szellemi hagyatéka kultúránk maradandó 
értéke és további táplálója marad, kedves 
egyénisége, életének gazdag tanulsága élni 
fog emlékezetünkben.

  Kedves Erzsike! Nem felejtünk, emlékedet 
kegyelettel és szeretettel őrizzük. Isten 
Veled, nyugodjál békében!

Horváthné Rozsnoki Zsuzsanna

Elkészült a Krónusz-kép a 
Tóthegyben

Az átadás és szentelés június 25-én 
17 órakor lesz, melyre mindenkit
 tisztelettel és szeretettel várunk.
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Fontosabb közérdekű rendeletek,  határozatok a képviselő-testület 
2006. március, április és május havi üléseiről

Rendeletek

8/2006. ( IV.5.) rendeletében a képviselő-
testület elfogadta az önkormányzat 2005. 
évi zárszámadását.

10/2006. ( IV.25.) rendeletével a képviselő-
testület módosította az önkormányzati 
lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 1/2005. ( I.29.) 
rendeletét.
Az új szabályozás szerint 2006. május 1-től 
a lakástörvény alapján az önkormányzati 
bérlakások bérlőit csak elővásárlási jog illeti 
meg az általuk lakott lakásra, de vételi jog 
már nem. 
Az önkormányzati bérlakás bérlőjének a 
lakás értékesítése esetén a vételár továbbra 
is a forgalmi érték 60 %-a.
A vételár részletekben történő megfizetése
esetén a részletfizetés maximális időtartama
15 év a korábbi 25 évvel szemben.
Részletfizetés esetén a szerződés meg-
kötésekor, ha a jogosult bérlő kéri, a meg-
állapított vételár 20%-át kell egy összegben 
kifizetni a korábbi 50 % helyett.

H a t á r o z a t o k

43/2006. ( IV.4.) Kt határozat : A képviselő-
testület elfogadta a 2006. évi kulturális 
programokról szóló előterjesztést, melyek 
2006. júniusától az alábbiak lesznek:

Június 17. szombat: Dallos Fesztivál

Június 24. szombat: Szent László Napi 
Főzőverseny és Országos Kádár Talál-
kozó 

Július 3-7.: Parlando tánctábor

Július 22. szombat: Polgárőr Nap

Augusztus 14-18.: Ütős tábor

Augusztus 18-19.: X. Pro Pátria Napok

Szeptember 9. szombat: Családi délután

Szeptember 23. szombat: Szüreti nap

Október 1. vasárnap: Idősek napja

Október 6. péntek: Október 6-i ünnepség

Október 13. péntek: Holle Anyó mese-
színház előadása

Október 23. hétfő: Ünnepi megemlékezés

November 10. péntek: Holle Anyó Színház 
mesealőadása, Márton napi játszóház

November: Író-olvasó találkozó

November 21. kedd: Az év fotósa,  az év 
fotója kiállítás megnyitója

December 3. vasárnap: Szabadtéri betlehem 
ünnepélyes megnyitója

December 8. péntek Holle Anyó Mese-
színház előadása

December: karácsonyi játszóház

December 12. kedd: Lélektől-lélekig 
kiállítás megyitó

December 16. szombat Pándzsa kará-
csony 

50/2006. ( IV.4.) Kt. határozat :  a 
képviselő-testület a Lestárban a Lestár 
utcában található önkormányzati telkekre 
licitálást hirdetett meg 4.000 Ft/m2 áron. 
Az első meghirdetés nem járt sikerrel, ezért 
2006. júniusában ismételten sor kerül a 
licitálásra.

52/2006. ( IV.4.) Kt. határozat : a képviselő-
testület Kéri Ferenc körzeti megbízottat 
a településen végzett eredményes rendőri 
munkája elismeréseként jutalmazásra 
terjesztette fel  a Rendőrség napján tartott 
állománygyűlésre.

54/2006. (  IV.4.)  Kt.  határozat:  a 
képviselő-testület elfogadta a 2006. 
évi közbeszerzési tervet, melyben az 
alábbi faladatok közbeszerzése szerepel: 
kátyúzási munkák, járdafelújítás, Árpád 
utca burkolatfelújítása,  Petőfi utca
burkolatfelújítása, Lestár utca útépítése, 
iskolafelújítás, óvoda szigetelése.

58/2006. ( IV.4.) Kt. határozat : A 
képviselő-testület a településért végzett 
áldozatos munkája elismeréseként 
a Pannonhalmáért Kitüntető Címet 
adományozta a Pannonhalma Szent 
Márton Polgárőr Egyesületnek. A díj 
átadására 2006. július 22-én kerül sor az 

egyesület által tartandó rendezvényen. 

70/2006.(V.30.) Kt. határozat: a képviselő-
testülete elfogadta a Győri Kommunális 
Szolgáltató KFT munkatársainak a 
volt hulladéklerakó-telepen tervezett 
hulladékudvar kialakításáról és a 
hu l ladékszál l ítás  jövőjéről  sz óló 
tájékoztatóját.

A KFT munkatársai elmondták, hogy 
terveik között szerepel, hogy 2006. július 
1-től 2006. december 31-ig kísérleti 
jelleggel hulladékudvart működtetnének 
a volt szeméttelep területén, mely csak 
pannonhalmi lakosoktól, legfeljebb 1 m3 
hulladék átvételét biztosítaná a tervezett 
keddi és szombati nyitvatartással. A 
hul ladékudvar véleményük szerint 
ingyenesen, de korlátozott mértékben 
fogadná a különféle hulladékokat, így 
más-más konténerbe kerülne a papír, a 
fém, a háztartási vegyes, az épülettörmelék 
és a komposztálásra alkalmas hulladék. 
E tervek bíztatóak, de a hulladékudavar 
tényleges kialakítása és működtetése  a kft
és az önkormányzat várhatóan júniusban 
kötendő megállapodásától függ, melynek 
végső erdeményéről a lakosságot kellő 
időben, írásos formában  tájékoztatni 
fogjuk.

72/2006.(V.30.) Kt. határozat: a képviselő-
testület elfogadta a Radnóti Miklós 
Általános Iskola 2006/2007. évre tervezett 
feladatairól és a várható tanulólétszámról 
szóló tájékoztatóját.

A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, 
hogy az iskola tevékenységi köre a 
jövőben bővüljön a művészeti oktatással 
a zeneművészet, a képzőművészet és a 
táncművészet terén.

A  m ű v é s z e t i  o k t a t á s  t é n y l e g e s 
bevezetéséhez még a tárgykör jogszabályi 
hátterének tisztázására és az alapító okirat 
módosítására van szükség, így e kérdésben a 
végső döntést a képviselő-testület várhatóan 
júniusi ülésén fogja meghozni.    
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Anyakönyvi hírek 
Újszülöttek 

2006. február 15. - 2006. április 30.

Halottaink 
2006. február 9. - 2006. április 30.

03.21. Krajczár Alex Váralja
03.30. Csillag Rebeka Árpád u.

K ö z é r d e k ű  
i n f o r m á c i ó k

I.    Az 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM 
rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint 
az ingatlan tulajdonosa vagy használója 
köteles gondoskodni az ingatlan előtti 
járdaszakasz melletti nyílt árok és annak 
műtárgyai tisztántartásáról és a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok 
és más hulladékok eltávolításáról. Az 
önkormányzat  15/2004.  (  VI .30.  ) 
rendeletének 2.§ (1) bekezdés b) pontja 
ugyanezen szabályozást tartalmazza, mely 
kötelezettségek elmulasztása szabálysértési 
eljárást von maga után.

A növényvédelemről szóló 2000. évi 
XXXV. törvény 7.§ (3) bekezdése szerint 
a földhasználó köteles az adott év június 
30-ig az ingatlanon a parlagfű virágzását 
megakadályozni és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani.     

A belterületek ellenőrzése a jegyző, a 
külterületeké pedig a Megyei Növény- 
és Talajvédelmi Szolgálat ( 9028 Győr 
Arató u. 5. Tel.: 529-330 ) feladata, akik 
a fenti kötelezettség elmulasztása miatt 
húszezertől -  kétmillió forintig terjedő 
bírságot szabhatnak ki.

Kérjük a lakosságot, hogy az árkok, 

ingatlanok tisztán tartása keretében 

a z o k  k a s z á l á s á ró l ,  ny í r á s á ró l  i s 

szíveskedjenek gondoskodni, mert a 

csapadékos időjárás következtében 

e l h at a l m as o d ott  g a z o s  ter ü l e tek 

csúfítják városunkat, s elszomorítják 

annak jellemes polgárait . Ma a fűnyírók 

és fűkaszák világában emlékezzünk 

arra, hogy e tevékenység nem is olyan 

régen csak kézi kaszálással történt, de 

szüleink, nagyszüleink idejében olyan 

természetes feladat volt, hogy esetleges 

késedelme, elmaradása nagy szégyent 

jelentett az ingatlan gazdájára nézve, 

s anélkül tette rendbe portáját, hogy 

jogszabályokkal, bírsággal fenyegették 

volna.          

02.09. Ónody József 74 Kossuth u.
02.16. Pintér Sándor 70 Alkotmány u.
02.18. Burnóczki József 70 Váralja
03.04. Tóth Ferencné 54 Dózsa Gy. u.
03.09. Tóth Béla 77 Ságvári u.
03.09. Ampli Nikolett 21 Hunyadi u.
03.19. Papp Gáborné 63 Árpád u.
03.25. Molnár János 40 Attila u.
03.27. Szilveszter atya 86 Várkerület
03.31. Simon István 79 Dózsa Gy. u.
04.04. Mazzag Ilona 94 Várkerület
04.04. Kurucz István 83 Várkerület
04.14. Sári László 58 Rákóczi F. u.
04.17. Földes Ferenc 52 Rákóczi F. u.
04.27. Szép Ferencné 85 Dózsa Gy. u.
04.28. Kovács Imre Lajos 57 Kossuth u.

II. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 

település kátyúzási munkálataira előre 

láthatóan 2006. június második felében 

kerül sor. 

III. Kérjük a jelenleg rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

Szülőket,  a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény  iránti kérelmüket 

2006. június 15-ig nyújtsák be

 annak érdekében , hogy július 01. 

napjával a támogatás megállapítható 

legyen.
(A támogatás iránti kérelmet  ez esetben 

az óvodában is és a polgármesteri hivatal 
I. em. 3. sz. szobájában lehet  igényelni, 
érdeklődni telefonon Novák Klaudia 
családgondozónál lehet az 554-210-es 
telefonszámon.)

(  Rész l e te s  tá j ékoz tató  a z  e lőz ő 
számban.)

IV. A 2006. évi kisebbségi választással 

kapcsolatos tudnivalók:

-  Te l e p ü l é s ü n k ö n  k i s e b b s é g i 
önkormányzat választása csak abban  
az esetben tűzhető ki, ha a településen 
az adott kisebbségi választói jegyzéken 
szereplő kisebbségi választópolgárok 
száma a választás kitűzésének napján 
eléri a 30 főt.

-  Május  hónapb an  a  k i s ebbs é g i 
választással kapcsolatos tájékoztatót és 
jegyzékbe vétel iránti kérelmet valamennyi 
választópolgárhoz kézbesítette a hivatal.

- A választói névjegyzékbe való felvételt 
2006. június 01. napjától 2006. július 
15. napjáig lehet kérni a jegyzőnél , 
a kézbesített kérelem-nyomtatvány 
kitöltésével és benyújtásával.

-  A kitöltött  és aláírt  kérelmet a 
polgármesteri hivatalban a 2006. június 
01. napjától elhelyezett gyűjtőládába 
történő bedobással vagy postai úton lehet 
a jegyzőhöz eljuttatni.

Településünkön a 2002. évi önkormány-
zati választások óta működik kisebbségi 
önkormányzat, melynek tevékenysége a 
2006. évi önkormányzati és kisebbségi 

önkormányzat i  vá lasztás  napjával 
megszűnik. A kisebbségi önkormányzat 
további működése érdekében fontos a 
kisebbségi névjegyzékbe történő felvétel 
kérése azon polgárok részéről, akik a 
kisebbségi közösség tagjának vallják 
magukat.

2006. június 27- én (kedden)
 a Polgármesteri Hivatal 

egésznapos ügyfélfogadást tart.
 

2006. június 30-án ( pénteken)
 a hivatal zárva. 

2006. augusztus 18-án (pénteken) 
ügyfélfogadás 11.00 óráig, 
12.00 órától a hivatal zárva.

A II. félévi adófizetési
kötelezettség határideje:  

szeptember 15.
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I s k o l á n k  a  P a n n o n h a l m i  K i s t é r s é g b e n 
A Pannonhalmi Többcélú Kistérségi 

Társulás közoktatásra történő kiterjesztése 
2005 novemberében vált érezhetővé 
iskolánk számára.  A megállapodás 
értelmében a kistérség pedagógiai 
szakszolgálatok működtetését  vállalta 
fel, így  az érintett iskolák számára 
fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás 
és nevelési tanácsadás valósulhat meg.

A kistérség 2005 júniusában egy pá-
lyázat segítségével egymillió forint 
támogatást szerzett a fenti feladatokhoz, 
amelyet – szakemberek tanácsára ösz-
szeállítottan - eszközbeszerzésre fordított. 

2006. január első felében megindult az 
érdemi munka: a kistérség vezetősége 
elhatározta, hogy a kistérségi feladatok 
s z a k m ai  ko ord i n á l á s a  é rd e ké b e n 
két mikrotérségben végzi a munkát: 
Bakonyszentlászló és Pannonhalma lett 
a mikrotérségek központja. Így iskolánk 
kistérségi mikrotérségi központtá vált. 
Megkezdődött a 3 feladatra történő 
szakemberek kiválasztása: fejlesztő 
felkészítés a mi településünkön nincs, 
logopédiai ellátásra Jenei Gábor logopédus-
gyógypedagógus kapott megbízást a 
Radnóti Miklós Általános Iskolában. A 
Pannonhalmi Napköziotthonos Óvodában 
ezt a feladatot dr. Váczi Miklósné végzi. 
A nevelési  tanácsadást  a Tanulási 
Képességvizsgáló Bizottság szakemberei 
(pszichológusok, gyógypedagógusok, 
gyermekorvos) látják el a kistérség 
minden közoktatási intézményében. 
Természetesen a logopédiai ellátás min-
den érintett településen – más-más 
szakember megbízásával – megvalósult, 
ami jelentős előrelépést jelentett a kistérség 
tanulóinak fejlesztésében, hiszen több 
intézmény korábban nem tudta biztosítani 
tanulóinak ezt az ellátást. Nagy előny 
továbbá, hogy a logopédiai ellátás anyagi 
fedezetét a Pannonhalmi Többcélú 
Kistérségi Társulás biztosítja, így azon  
intézmények számára is kedvező változás 
következett be, ahol korábban alkalmaztak 
logopédust, de az intézmények saját 
költségvetésükből finanszírozták az ellátást.

A harmadik szakszolgálati ellátás, a nevelési 
tanácsadás kistérségi lehetősége addig 
megoldatlan területre hozott megoldást, 
hiszen az iskolaérettségi vizsgálatok, 
a magatartási, beilleszkedési zavarok 
kiszűrése és orvoslása a szakszolgálati 
ellátás bevezetése előtt Győrben, térítés 
ellenében valósulhatott meg, most pedig 
a szakemberek az intézményekben, 

h e l y b e n  v é g z i k  a  v i z s g á l a t o k a t 
k is térs ég i  anyag i  fedezet  mel le tt .

Vit at hat at l an ,  hog y  a  k i s térs é g i 
szakszolgálati feladatok felvállalása a 
kistérség iskoláinak óriási segítséget jelent, 
hiszen a tanulók és szüleik érdekeit szolgálja, 
a pedagógusok szakmai munkáját segíti, és 
anyagi kondíciók hiánya már nem vet gátat 
a gyerekek vizsgálatának és ellátásának.

A kistérségi társulás az intézmények 
életében közvetett sikereket is hozott: 
kistérségi pályázatokon való részvételt 
tett  lehetővé,  aminek keretében a 
Pannonhalmi Kistérség pedagógusai egy 
Megyei Közoktatási Közalapítványhoz 
benyújtott eredményes pályázattal 3 előadás 
megtartását, szakemberek megbízását 
tudta megoldani az alábbi témákban: a 
gyógytestnevelés fontossága az oktatási 
intézményekben, egészséges táplálkozás és 
életmód, a sajátos nevelési igényű tanulókkal 
való bánásmód aktuális kérdései. Ezen kívül 
a pályázat keretében nyílt lehetőség az erdei 
iskolai programok bővebb megismerésére. 
A pedagógusok a hallottakat a tanulóknak 
átadva egy vetélkedőt szerveztek a diákok 
részére, ahol jó hangulatban mérhetővé vált 
a pályázaton nyert összeg felhasználásának 
eredményessége és szakmai hatékonysága.

A kistérségi együttműködés az intézmények 
mindennapjaiba is belopakodott: iskolák 
között szorosabb kapcsolatok alakultak 
ki, a szakos ellátottság javítása érdekében 
pedagógusok közös alkalmazására kerülhet 
sor, ami szintén a gyerekek javát szolgálja. 
Nagy lehetőséget hordoz a kapcsolatok 
kiaknázásában a kreativitás is. A kistérség 
iskolaigazgatói elhatározták egy kistérségi 
igazgatói munkaközösség létrehozását, 
ami a vezetők számára a feladatok 
folyamatos megbeszélését, a problémák 
együttes megoldását jelentheti. Hosszabb 
távon elképzelésünk több szakterületen 
is hasonló munkaközösségek életre 
hívása, hogy azokban az iskolákban, 
ahol nincs lehetőség ugyanolyan szakos 
nevelőből többet alkalmazni, tudjanak 
kihez  fordulni  szakmai  tanácsér t , 
megerősítést kapjanak munkájukban.

Az együttműködés egy sajátos és újszerű 
módját próbálta ki iskolánk május végén: 
a bakonyszentlászlói  mikrocentrummal 
„cserenapot” szerveztünk. A program 
lényege az,  hog y „kicseréljük” ta-
nulóinkat: az alsósaink ellátogatnak 
Bakonyszentlászlóra, az ottani felsősök 
nálunk tettek látogatást. Mindkét helyen 
különleges programok várták a diákokat: ott 

sportrendezvények, játszóház, ismerkedés 
a faluval és az iskolával, séta, vadász 
élménybeszámolója, és lövészet a lőtéren. 
Itt majorette-bemutató sportdélelőtt, a 
Mozdulat Színház bemutatkozása, túra 
a pannonhalmi várhoz, a Pannonhalmi 
Főapátság megtekintése, majd „testvér-
osztály” programok az iskola udvarán.

Reméljük, hogy a „csere-nap” minden 
tanulónak gazdag programot ,  sok 
élményt és tanulást jelentett, miközben 
megismertek egy másik kistérségi települést, 
annak intézményét,  diákjait, tanárait.

Ez a kezdeményezés első iskolánk eddigi 
életében, de biztosan lesz folytatása. 
Arra mindenképpen jó példa, hogy a 
kistérség megléte mind szakmailag, 
mind emberileg többletet hozott az 
iskolák életébe, aminek kiaknázása a mi 
kreativitásunkon, hozzáállásunkon múlik.

A Radnóti-napokról
24 esztendeje vette fel  iskolánk a 

Radnóti Miklós Általános Iskola nevet. E 
jubileum alkalmából kétnapos programot 
szerveztünk 2006. május 2-án és 3-án. 
Közel 300 vendég – diákok, tanárok - vett 
részt a kistérség iskoláiból, sőt még a győri 
Radnóti Miklós Általános Iskolából is 
érkeztek versmondók. 

A rendezvény célja az volt, hogy a tanulók 
különböző tanulmányi versenyeken 
összemérhessék felkészültségüket, a 
kézilabdában pedig ügyességüket. 

Az ünnepség a téglagyárnál kezdődött, 
ahol iskolánk tanulói, az önkormányzat 
képviselői és az engeni testvériskolából 
érkezett vendégek megkoszorúzták 
a tragikus sorsú költő emlékművét. 
Az igazgatónő megnyitója után elkezdődtek 
a tanulmányi versenyek. A délelőtt folyamán 
a vendégek érdekes kiállításokat tekinthettek 
meg, így Papp Gábor amatőr festő képeit, 
Pardavi Márton fafaragó alkotásait, a foltvarró 
szakkör gyönyörű munkáit, ásványkiállítást, 
bőrös és ékszerkészítő termékeit, a technika 
órákon készült munkákat. Köszönjük nekik. 

Nagy élményt volt a gyerekeknek Tassy 
Márk túravezető délutáni diaképes előadása 
a Himalájáról és az Alpokról. Másnap a 
záróünnepség fénypontját a győri Tánc-és 
Képzőművészeti Szakközépiskola balett 
csoportjának előadása jelentette. 

Természetesen egy ilyen ünnepség 
megszervezése rengeteg munkával és 
pénzkiadással jár. Itt köszönjük meg kollé-
gáink hozzáállását, a Szülői Munkaközösség 
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 IS K O L A

Még ki sem pihentük a Találkozóhely-
projekt élményeit és fáradalmait, máris 
újabb vendégeket fogadtunk az iskolában: 
április 29-én immár 11. alkalommal érkezett 
engeni tanulócsoport cserelátogatásra a 
pannonhalmi 8. osztályosokhoz. Nagy 
izgalommal vártuk a már nem ismeretlen 
gyerekeket, hiszen októberben mi jártunk 
náluk, s jó érzés volt újra találkozni.

Egy kicsit rendhagyó viszontlátogatás 
volt az idei, mert az engeniekkel tengeniek 
is érkeztek, mivel az idén jóval kevesebben 
vannak a partneriskolánk végzős osztályában, 
mint a miénkben. Így ősszel többen a mi 
diákjaink közül Tengenben laktak az ottani 
iskola tanulói vendéglátásában. (Tengen 
Engentől kb. 10 km-re fekvő kisváros.)

Az engeni diákok pannonhalmi társaiknál 
töltötték a hat napot, a többiek a ravazdi erdei 
iskolában, tehát közös szálláshelyen laktak, de 
ők is minden programunkon részt vettek.

Az első napot közös családi napnak 
terveztünk a Bakonyba, hosszú gyalogtúrával 
és a szülők által készített bográcsgulyással, 
de az időjárás közbeszólt, így Komáromba 
utaztunk, s az ottani erőd labirintusait és 
látnivalóit élvezhettük. A Pándzsán való 
átkelés élményét a Duna látványa kárpótolta. 
Sajnos a budapesti kirándulásunkat tényleg 
elmosta az eső, a legfontosabbakat is csak 
a buszból kitekintve tudtuk megmutatni a 
vendégeknek.

Annál nagyobb örömmel vették birtokukba 
a tekepályát esténként a gyerekek, itt 
felszabadultabban próbálkoztak a társalgással, 
ami nem is volt olyan nehéz, csak egy kis 
bátorságot kellett hozzá meríteni.

Meghatározó élmény volt a német tanulóknak 
a főapátság értékeinek megismerése, nagyon 
kedves fogadtatást kaptak a polgármesteri 
hivatalban Schaub György alpolgármester 
úrtól, és nagyon finom, szívvel-lélekkel 
készített bográcsgulyást a kedves szülőktől a 
búcsúesten. Itt szeretnénk külön megköszönni 
Kakics Tamásnak és Csomai Lajosnak, a két 
segítőkész apukának odaadó munkáját, 
a rugalmasságát, hogy alkalmazkodva az 
időjárás szeszélyeihez, vállalták mindkét 
időpontra a főzést és annak összes szervezési 
munkáját.

„Szeretnénk dicséretünket és elismerésünket 
kifejezni a szülőknek és az iskola kiszolgáló 
hölgyeinek fontos munkájukért és a finom
vacsoráért, amit kedden este kaptak tanulóink 
a bográcsból.” – írja Scheller úr hazaérkezésük 
után írt köszönőlevelében.

Újdonság volt ez alkalommal az is, hogy a 
Radnóti napi rendezvényeket tudatosan erre 
az időszakra helyeztük, hogy bevonhassuk 
a német tanulókat is iskolánk ünnepi 
rendezvénysorozatába. Elképzelésünk nagyon 
jól sikerült. Az angol nyelvi vetélkedőn és a 
rajzversenyen azonos eséllyel mérhette 
össze tudását és tehetségét magyar és német 

elnökének és tagjainak segítségét a 
szendvicsek elkészítésében. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Közoktatási 
Közalapítvány pályázatán nyert pénzösszeg 
mellett pannonhalmi vállalkozók is 
segítséget nyújtottak a rendezvény sikeres 
lebonyolításához. Nagyon köszönjük az 
alábbiakban felsoroltaknak, hogy támogattak 
bennünket: RIENDA Kereskedelmi BT, 
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet, 
Pogi bár, ABC, Markotics Divat-Bazár, 
Szilveszter András, Majer István, Szireju 
virágbolt, Roll-és Roll Kkt., Bencés Kiadó, 
Stipsits Károly és Zsebedics Zsolt.

A tanulmányi versenyeken iskolánk 
tanulói remekül szerepeltek, a követ-
kező tanulók értek el helyezéseket:  
- Versmondó verseny: Pusztai Gergő 
(1. oszt.) III. helyezett (felkészítő: Babics 
Zoltánné)

- Versmondó verseny: Huszár Lilla (4. 
b) III. helyezett (felk.: Vargáné Tomozi 
Valéria)

- Matematika verseny: Bekő Ákos (3. 
oszt.) I. helyezett (felk.: Erdélyiné Hajmási 
Ibolya)

- Matematika verseny: Koczmann Richárd 

(4. a) II. helyezett (felk.: Erdélyiné M. 
Anna) 

- NyelvÉSZ verseny: Pőcze Áron (4. b)  III. 
helyezett (felk.: Vargáné Tomozi Valéria) 

- Szövegértés verseny:  Mógor Annamária 
(2. b) II. helyezett (felk.: Cseténé K. 
Mária) 

- Szövegértés verseny: Vargyay Marcell 
(2. a)  III. helyezett (felk.: Bán Mihályné) 

- Szövegértés verseny: Pardavi Áron 
(3. oszt.) II. helyezett (felk.: Erdélyiné H. 
Ibolya) 

- Szövegértés verseny: Szabó Leila (4. b)  
III. helyezett (felk.: Vargáné T. Valéria) 

- Rajzverseny: Farkas Nikolett (4. b) I. 
helyezett (felk.: Vargáné T.   Valéria) 

- Rajzverseny különdíjasa: Nemoda Bianka 
(4. a) (felk.: Erdélyiné Maár Anna) 

- Rajzverseny: Horváth Gábor (5. a)  III. 
helyezett (felk.: Balla Mária) 

- Versmondó verseny: Raisli Vivien (5. a) 
I. helyezett (felk.: Koziczné Kele Ildikó) 

- Angol nyelvi vetélkedő:  I .  h e l y e z e t t 
csapat tagjai: Erdélyi  Krisztina 8. b., Szabó 
Dávid, 8. b, Komondi Viktória 8. a., Pintér 
Ádám 7. oszt. (felk.: Gombos Lilla)

- Műveltségi vetélkedő: Pannonhalma 

csapatai II. és III. helyezett lett (felk.: 
Pozsgainé Timlinger Renáta) 

- Radnóti Kézilabda Kupa: a fiúk és a 
lányok csapata egyaránt II. helyezett lett.  
(felk.: Zsalakó Kálmán).

A pannonhalmi alsósok közül a legjobb 
helyesíró évfolyamként:  Pusztai Gergő 1. 
osztályos (Babics Zoltánné) 

 Pardavi Abigél 2. b (Cseténé Kárász 
Mária) 

 Lampért Ádám 3. osztályos (Erdélyiné 
Hajmási Ibolya, Vargáné Tomozi Valéria) 

 Pőcze Áron 4. b osztályos tanuló. 
(Vargáné Tomozi Valéria) 

Az évfolyam legjobb matematikusa:
Pintér Bence 1. osztályos (Kovácsné 

Regner Judit) 
Mészáros Máté 2. b (Cseténé Kárász 

Mária) 
Bekő Ákos 3. osztályos (Erdélyiné 

Hajmási Ibolya, Erdélyiné Maár Anna) 
Koczmann Richárd 4. a osztályos tanuló. 

(Erdélyiné Maár Anna)
Gratulálunk nekik! 

Némethné Petrovicz Gertrúd 
igazgatóhelyettes         

1 1 .  d i á k c s e r e  E n g e n b ő l
diák. Különösen megható volt a Radnóti 
szobornál a megemlékezés, melyre Scheller 
úr már Engenben felkészítette tanítványait. 
Németként a németek által megölt költő 
emlékének fejet hajtani és a kegyelet virágait 
elhelyezni, majd azt kívánni, hogy ilyesmi soha 
többet ne forduljon elő – a leghatékonyabb 
kiaknázása pedagógiai lehetőségeinknek. 
Scheller úr így fogalmazott:

„Különösen szépnek találtuk, hogy minket 
is és tanulóinkat is bevontak a Radnóti 
napok eseményeibe. A Radnóti szobornál 
történt megemlékezés fiataljaink számára 
hatékonyabb és tanulságosabb volt, mint sok 
tanítási óra, melyeknek ugyanez a célja: ti. 
tudatosítani azt, hogy a nacionalizmus és az 
ebből fakadó gyűlölködés nem jó dolog. Az 
emlékműnél a mély csend és hangulat révén 
olyan érzelmi szintet érintettünk meg, amit 
a tantermekben egyszerűen nem tudunk 
elérni.”

Köszönjük ismét mindenkinek, aki 
bármilyen módon hozzájárult az iskola és 
partneriskolánk tanulói közös együttlétének 
sikeréhez. De leginkább a vendéglátó 
családoknak, akik valóban sokat áldoztak 
azért, hogy a vendégek szép élményeket 
vigyenek haza magukkal Magyarországról, 
Pannonhalmáról, a magyar emberekről.

M. Szanati Erzsébet
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M E G K É R D E Z T Ü K  A  K É P V I S E LÕT

B e s z é l g e t é s  V ö r ö s  E n d r e  k é p v i s e l ő v e l

Baki László

- Ön 1991-től nyolc évig volt képviselő, majd négy év szünet után 
2002-től újra a testület tagja. Mikor volt nehezebb elkezdeni a 
ciklust?

- Nehéz összehasonlítani a két időszakot. ´91-ben teljesen új 
helyzettel találtuk magunkat szembe. Szinte senki sem tudta 
mit is kell tennünk, kevés volt a tapasztalatunk  alig-alig volt 
rálátásunk az egyes területekre. Nagyon kevés információval 
a birtokunkban kellett meghozni a döntéseinket. 2002-ben 
szerintem a legütőképesebb testülettel vágtunk neki a négy évnek. 
Most sokkal több a munka, s talán eljutottunk arra a szintre, mikor 
a testületi üléseken nemcsak a napi dolgokkal foglalkozunk.

- 1998-ban a polgármesteri jelölés mellett miért nem indult 
képviselőnek? Úgy gondolom, nem okozott volna nehézséget a 
megfelelő szavazatot megszerezni.

- Akkor úgy gondoltam, képviselőként nyolc év alatt megtettem, 
amit tudtam. Szerettem volna kipróbálni magam polgármesterként, 
hiszen mégiscsak a település első embere teheti legtöbbet a 
közösségért. Ma már nem biztos, hogy ugyanolyan döntést hoznék, 
mint akkor.

-Ön most több bizottságnak is tagja, de úgy tudom, a szíve csücske 
talán mégis a területfejlesztési bizottság. Nemrég elkészült egy 
városközpont fejlesztési pályázat. Mit érdemes tudnunk erről a 
tervről?

- Az EU következő költségvetési időszaka 2007-ben kezdődik. A 
célunk az, hogy amint kiírják a pályázatokat, nekünk már beadható 
anyagunk legyen. Amennyiben a pályázatunkat elfogadják, 
jelentősen átalakul a városközpont.
Én személy szerint nagyon örülnék, ha lenne még néhány ilyen 
előkészített anyagunk, ahol viszonylag kicsi önrésszel és jelentős 
támogatással eredményt érhetnénk el. Úgy tudom, kidolgozva 
nincs olyan terv, mely a következő időszakban meghatározná 
a város fejlődési irányát, közös célként összefogná a tenni 
akarókat.
Sikerként értékelem, hogy megfordítottunk egy az eddigi 
gazdálkodásunkra jellemző nagyon rossz gyakorlatot. A korábbi 
években a város felélte vagyona egy részét, eladta ingatlanjait, és 
várta az állami segítséget.
2006-ban eljutottunk oda, hogy a képviselő-testület elfogadta azt a 
javaslatomat, miszerint ingatlant csak a város hosszútávú terveinek 
megvalósítása érdekében értékesítsünk. Lehetőségeink szerint 
inkább vásárolunk területeket, befektetünk, és saját erőnkből 
fogunk valami újat létrehozni. Városunknak az elkövetkező 
időszakban sokkal inkább gazdálkodnia kell a lehetőségeivel, 
mint eddig tette.

- De azért ennek a pályázatnak a kapcsán arról is beszélnünk kell, 
hogy akár a városközpontban, akár a település többi részén sok 
olyan elhanyagolt ingatlan van, amiket a pályázattól függetlenül jó 
lenne gondozásba venni.  A teljesség igénye nélküli lista:  Pax Hotel, 
Magtár, Kenyérgyár, Tsz-major....

- Itt több dolgot kell figyelembe venni. Ezek az ingatlanok

magánkézben vannak. Semmi okuk nincs a tulajdonosoknak, 
hogy bármit is kezdjenek az üresen álló épületekkel. Nincsenek 
rákényszerítve, hogy gondozzák, esetleg sürgessék a terület 
értékesítését. Valószínű, hogy a tulajdonosok többsége felesleges 
pénzkidobásnak tekint bármilyen , az ingatlannal kapcsolatos kiadást. 
Úgy gondolom, a következő képviselő-testületnek egyik első feladata 
lesz valamilyen megoldást keresni erre a többéves problémára.

- A másik -ehhez kapcsolódó- napirenden  lévő kérdés a volt tsz- és 
TÖVÁL-épületek  lakóinak  új helyre költöztetése. Mi lehet a legjobb 
döntés?

- Ezt a kérdést szintén két oldalról lehet megközelíteni. A 
leromlott épületekben lakó családoknak mindenképpen találunk 
jó megoldást. Az azonban már egyáltalán nem biztos, hogy a 
településen mindenkinek tetszik majd az,  amit a végén a testület 
elfogad. Ami biztos, hogy december 31-ig ezt az ügyet meg kell 
oldanunk. 

- Az áprilisi testületi ülésen tárgyalták a városgazdálkodás 
átalakításának lehetőségét. Ön szerint mi lenne a megfelelő 
megoldás?

- Ami biztos, az az, hogy nem a városvezetők dolga lenne a 
közmunkások napi munkáinak kiadása, ellenőrzése. Emellett 
például a településen sokkal több zöldfelület van, mint amennyit 
jelenleg karbantart, gondoz a város. Az elkövetkező hónapokban 
ki kell dolgoznunk  egy olyan tervet, amely kiválthatja a jelenlegi 
rendszert. Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy akár egy 
nyereséget hozó vállalkozást is létrehozhatunk. Az idei esztendőben 
ebben a tárgyban is döntenie kell a képviselőknek.

- Beszéljünk egy kicsit más témáról. Ön az egyik kezdeményezője 
volt a női kézilabda szakosztály létrehozásának. Meséljen, mit kell  
tudnunk a jelenlegi helyzetről?

- Azon soha nem volt vita a sportot szerető városvezetők között, 
hogy minél több ember mozog rendszeresen, az jó dolog. Eleinte 
a pénzügyi alapok jelentették a legfogósabb kérdést. Mára a női 
kézilabdázás anyagi feltételei adottak. A következő szezonban 
több változás is lesz. A női csapat a megyei első osztályban játszik 
majd, s az iskolai testnevelők segítségével elindítunk egy utánpótlás 
csapatot is.  Tárgyalásokat kezdtünk az iskolavezetéssel is egy 
sportosztály indításának lehetőségéről.

- Ön az egyik kezdeményezője volt a képviselőtestületi-ülések TV- 
közvetítésének. Mit gondol, beváltotta a hozzá fűzött reményeket?

- Úgy gondolom, sokan nézik az ott készült felvételeket. Az 
emberek kíváncsiak arra, hogyan döntünk egy-egy kérdésben. 
Engem fiatalok, idősek rendszeresen megállítanak, hogy elmondják
gondolataikat, véleményüket a látottakról, hallottakról. Szerintem 
teljesen jól működik a közvetítési rendszer.

- Az ősszel önkormányzati választások lesznek. Hol olvashatjuk 
Vörös Endre nevét?

- Polgármesternek és képviselőnek egyaránt pályázom.
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Folytatódik a „Találkozóhely-projekt”
Ez év áprilisában sikerült ismét egy lépéssel előbbre jutnunk 

annak az elképzelésnek a megvalósulásához, amelyet városunk 
díszpolgára, Ulrich Scheller álmodott meg az iskola udvarán évek 
óta használatlanul árválkodó, rozsdásodásnak induló, esztétikailag 
elszomorító látványt nyújtó üvegház átalakításáról.

Újságunk minden eddigi számában beszámoltunk az éppen 
aktuális munkálatokról, az újabb tervezett lépésekről, a fiatalok
lelkesedéséről. 

Ez alkalommal is – akárcsak az elmúlt évben – a pannonhalmi, 
engeni és hartensteini diákok (8. osztályosok) dolgoztak együtt 
április 5-11. között, s befejeződött az acélszerkezet rozsdamarózása 
és védőfestése, valamint folytatódott a terület- és talajrendezés.  

Nagyon szép hat napot töltöttek együtt a gyerekek, a munka 
mellett változatos programokban volt részük. Természetesen 
megtekintették a főapátságot, szerveztünk számukra ismerkedési 
és sportestet a tornacsarnokban, diszkót egybekötve a Diamond 
Dance dzsessz-balettosainak bemutatójával, kirándulást Győrbe 
és Budapestre, városnéző sétát Pannonhalmán. Meghallgatták 
a passiót a virágvasárnapi misén a Kistemplomban a Cantate 
kamarakórus előadásában, az utolsó estét pedig a Parlando 
Művészeti Iskola táncosai valamint az iskola fiatal  énektanárának, 
Imreh Lorándnak a klarinétjátéka varázsolták emlékezetessé.

A vendégek ingyenes elszállásolását József atya tette lehetővé 
a Boldogasszony házban, ellátásukról pedig az önkormányzat 
és az iskola gondoskodott. A vacsorákat Pusztai Antal, Vörös 
Endre, dr. Bertalan Péter képviselő urak, valamint Imre László, 
Kovács Szabolcs, és Koczka Péter vállalkozók szponzorálták. 
Mindenkinek köszönjük az anyagi támogatást, és nagyon 
hálásak vagyunk minden egyéb segítségért, hiszen rengeteg 
elő- és utómunkálatot, illetve szervezési feladatot kell egy-
egy ilyen alkalomkor elvégezni, melyhez sok együttműködő, 
együttgondolkodó emberre van szükség. 

Külön köszönet illeti az iskola valamennyi dolgozóját, akik 
minden alkalommal kiveszik a részüket a feladatokból időt és 
fáradtságot nem ismerve.

A munka érdemi folytatásának, vagyis a ház tető alá helyezésének 
legfontosabb feltétele természetesen a pénzforrás. Ennek 
előteremtését Scheller úr vállalta, ezért 2004 decemberében 
pályázatot nyújtottak be az engeniek a Berlinben székelő Robert 
Bosch Alapítvány „Junge Wege und Mit-Ost” című kiírására. 
Sajnos az akkor még nem került a nyertes pályamunkák közé. 
Mivel ez a kiírás 2005-ben megismétlődött, újra próbálkoztak, s az 
alapítvány által javasolt módosítási szempontokat figyelembe véve 
átalakították pályázatukat, mely ezúttal a legsikeresebb lett a több 
száz beadvány között. Ez pénzösszegben 9000 eurót jelent, melyből 
előreláthatólag 2500 euró jut anyagköltségre. A többit – a pályázat 
követelményeinek megfelelően – egy a projektet megelőző (2006. 
június 8-11.) és egy a projektet utólagosan értékelő tanácskozás 
(az időpontot még egyeztetni kell) megrendezésére, a fiatalok
utaztatására, valamint a tényleges munka ideje (2006. augusztus 

6-16.) alatt szervezendő különféle kulturális, közösségi programok 
finanszírozására kell fordítani. A cél ugyanis a következő: 

„Magyar és német fiatalok dolgozzanak együtt, hogy létrehozzanak 
egy találkozóhelyet az elkövetkező évekre a jövő generációjának. 
… A fiatalok a partnerségi munka szellemében a szabadidő közös 
szervezése és a tervszerű munka révén tudatosan alkotnak egy 
maradandó értéket, melyet maguk is kihasználhatnak, s amely 
más korosztályoknak is rendelkezésére áll. … Mindenekelőtt a 
legfontosabb, hogy a résztvevők nemcsak a munkában töltik együtt 
az idejüket, hanem szabadidejükben is együtt vannak, s így olyan 
kapcsolatba kerülnek egymással, amelyből barátságok születhetnek 
és mélyülhetnek el.” (Részlet a pályázatból)

A másik feltétel a továbblépéshez egy tervrajz, melyet a 
polgármesteri hivatal építési osztályának el kell fogadnia. A terv 
és a statikai számítás elkészült, melyet ezúton szeretnénk szívből 
megköszönni Valler Tamás úrnak, aki ezzel a nem kis munkával is 
támogatja a projektet, tehát térítés nélkül elkészítette a szükséges 
építőmérnöki feladatokat.

A tetőfedő anyagként szükséges szendvicspanelek beszerzéséhez 
Burján Sándor úr ígért segítséget, amit szintén örömmel fogadunk 
és köszönünk.

A projekt az alábbi három fázisban indul tehát útnak:
Júniusban (8-11.) találkoznak a pannonhalmi és az engeni 

fiatalok képviselői az előzetes tanácskozáson Engenben. 
Kovács Ádám csoportvezető, Hercsel Attila, Horváth Tamás, 
Sárovics Júlia, Simon Barbara, Szabó Gábor és Szendi István 
utaznak az előkészítési feladatok kidolgozására. Kísérőjük 
Mészárosné Szanati Erzsébet.)

Augusztusban (6-16.) engeni és trilport-i fiatalok jönnek a 
konkrét munkavégzés céljából Pannonhalmára (mindkét országból 
kb. 10-12 fő).

Ősszel kell lebonyolítani az értékelést (valószínűleg októberben 
Pannonhalmán).

Lapunk őszi számában újra beszámolunk a fejleményekről.
M. Szanati Erzsébet
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I S M E R E T L E N  I S M E R Õ S Ö K

V e n d é g s é g b e n  G a á l  A n d r á s n á l
Ismeretlen ismerősként érkeztem a Gaál család-

hoz a Tóthegybe. Látogatásom apropóját az is 
adta, hogy ebben az évben ünnepelte a művész 
70. születésnapját, és már ebben az évben számos 
kiállítás van mögötte, közöttük a márciusban 
megrendezésre került pannonhalmi is, valamint 
több díjjal is büszkélkedhet (1972. és 1973. 
Káplár Miklós-díj, 1996. Pro Urbe Díj, 1999. 
Boromisza Tibor-emlékérem, Magyar Vízfestők 
Társasága Díj, Szárhegyi Alkotótáborért 
Emlékérem, EMKE Szolnay Sándor–díj, 2000. 
Kriterion Koszorú, 2001. Tőkés Sándor-díj, 
2002. Cívis Nemzetközi Művésztelep Nívódíja, 
2003. Életmű Díj, Hargita Megyéért Díj.)

Munkásságáról már hallottam, de magát az 
alkotót és a munkáit –azt gondoltam ez idáig nem ismertem, viszont 
már az első néhány bemutatkozó mondatunk után közös kapcsolódási 
pontokat találtunk: hiszen mi mégis csak ismerjük egymást, mi már 
találkoztunk! 2003 óta él Pannonhalmán, de ez a „Pannonhalmi 
szerelem” már jóval előbb kezdődött.

10 évvel ezelőtt, 1996 augusztusában Pannonhalmán megrendezésre 
került az első Pannonhalmi Nemzetközi Művésztelep alkotótábora, 
(1997-ben másodízben, azóta nem volt a szerk.) ahol a művéaz úr 
tábornak nemcsak a résztvevője, hanem aktív szervezője is volt. Ebbe 
az alkotótáborba tíz, elsősorban Erdélyből, a szomszédos országokból 
és az anyaországból érkeztek művészek.

A pannonhalmi önkormányzat mellett a főapátság is támogatta a 
művésztelep megvalósulását. A művésztelep irányítói munkájában 
dr. Dániel Tibor, Horváth Ferenc és maga a művész, Gaál András is 
részt vett. Tudnunk kell, hogy ezek a munkák, alkotások itt maradtak 
Pannonhalmán, többségük látható is a művelődési házban.

Gaál András „Pannonhalmi impresszió” című munkáját pedig az akkor 
még csak leendő testvérvárosunk akkori polgármestere (Manfred Sailer) 
vásárolta meg, és az azóta is ott található az engeni Városházán. Egy másik 
pannonhalmi képe pedig a mi polgármesteri hivatalunkat ékesíti.
- De kis is ez az alkotó, tettre kész ember? Honnan származik? 
- 1936-ban születtem Gyergyóditróban (Hargita megyében). 1950 
– 1954 között a Marosvásárhelyi Zene és Képzőművészeti Középiskola 
tanulója voltam, majd a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti 
Akadémia festészet-pedagógia szakán végeztem, és 1959-től 
negyven évig Csíkszeredán a Művészeti iskolában rajzot tanítottam. 
Az ábrázoló geometrián át a művészettörténetig a klasszikus zene 
segítségével oktattam és szerettettem meg a rajzot a fiatalokkal.
- Hogyan kezdődött az alkotótáborok szervezése? 
- 1972-ben Hajdúböszörményben, az ottani tanítóképző főiskolán 
részt vettem egy alkotótáborban, ahol megismerkedhettem nagyon 
sok művésszel. Ez inspirált arra, hogy Szárhegyen (Gyergyószárhegy- a 
szerk.) is meg kellene szervezni egy hasonló közösségi tábort.

Zöld Lajos újságíróval és Márton Árpád kollégámmal, barátommal 
sikerült a szárhegyi művésztelep megszervezésének elindítása: a megyei 
pártbizottság jóváhagyását, az egykori ferences rendhez tartózó romos 
kolostor igénybevételéhez pedig az egyház, nevezetesen Márton Áron 
püspök áldását megkapni. Noha ő maga is először lehetetlennek gondolta 
e vállalkozást, de elkezdődhetett a munka, a tábor megszervezése. 

1974. augusztus elején a romos szárhegyi kolostor néhány újjáépített 
szobájában megnyílt a Barátság művésztelep, és eközben a Lázár grófok 
romos reneszánsz kastélya is évről évre megszépült az ide érkező 
művészek segítségével.

1974-től mára már 1500 munka gyűlt össze, melyeket, a környező 
országok kortárs képzőművészei készítettek, és egy-egy munka mindig 
ott maradt. Ezekből készült a gyűjtemény, amelyeket leltárba is vettek.

Nehéz szívvel hagytam ott a szárhegyi 
művésztelepet, ma már 10 alkalmazottal 
dolgoznak, egy külön kultúrbizottság 
foglalkozik a szervezéssel. Az alkotótáborban 
festészet, szobrászat, grafika, fafaragás
mellett népművészeti tábor is működik.

Idegenforgalmi szempontból is jelentősen 
megnőtt az idelátogatók száma, hiszen 
maga Szárhegy 6 km-re a Gyilkos-tó 
közelében található.

Az alkotótábor egyik szervezőjeként 
képes volt Gyergyószárhegyre vonzani az 
erdélyi és romániai festők, grafikusok és
szobrászok színe-javát. A Lázár család 
pártázatos reneszánsz kastélyának történelmi 

keretei között Erdély huszadik századi képzőművészetének egyik 
legfontosabb gyűjteményét hozta létre. A művészettörténészek véleménye 
alapján: a gyergyószárhegyi gyűjtemény Románia negyedszázados 
képzőművészetének leghitelesebb, legátfogóbb keresztmetszetét nyújtja.

A beszélgetés során azonban a műveiről is szó esik, nem csak a 
szervezői munkájáról.

Munkáira a nagybányai művészet és a francia impresszionisták hatnak. 
Művei megtalálhatók számos erdélyi múzeumban (Marosvásárhely, 
Csíkszereda, Kézdivásárhely, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, 
Székelykeresztúr) és számos magánygyűjteményben Magyarországon, 
Németországban, Ausztriában, Kanadában, Izraelben, az USA-ban, 
Ukrajnában, Svájcban, Svédországban, Japánban, Franciaországban, 
Hollandiában.

Szinte észrevétlenül, de máris egy képzőművészeti óra hallgatója lettem: 
a tanárra figyelek, aki a képekkel kapcsolatban megjegyzi: nincsen 
félresikerült, elrontott kép. Ha nincsen meg a kellő ihlet a kép befejezéséhez, 
félre kell tenni, várni kell vele, amíg újra inspirál a folytatásra.

Akvarell képei olyan szintet értek el, hogy Erdély nagy akvarell 
festőjének tartják. De pasztellel is szívesen dolgozik. Sőt, Kányádi 
Sándor könyvéhez is készített illusztrációkat.

Ahogy a képeket nézegetem, a természeti képek mellett portrékat 
is felfedezek: az egyik számára oly kedves alkotás a „Krisztina” című 
kép, melyet 1962-ben festett.

Monumentális alkotásaira is büszke: négy nagyméretű történelmi 
témájú táblafestményt készített, melyek Hajdúhadházon, illetve 
Debrecenben láthatók: Kodály örök, Debrecen Póétái, Nagyjaink, 
Szent István Intelmei. Az utóbbiról csillogó szemmel meséli, hogy még 
ugyanabban az évben az Esztergomban látott rockoperában (teljesen 
függetlenül) ugyanolyan ruhában játszottak a színészek, mint ahogy 
ő maga is elképzelte és megörökítette pannóján.

Munkáját már több helyen, több díjjal is elismerték, talán az Életmű 
Díjra a legbüszkébb, melyet 2003-ban kapott, valamint arra, hogy 
szülőfalujában, a gyergyóditrói Idősek Klubjában állandó kiállítása 
nyílt 2004-ben.

Kedves Gaál András! Köszönöm az élményekben gazdag beszélgetést, és 
kívánom, hogy a még meg nem valósult álmai, tervei minél előbb valóra 
váljanak! Záró gondolatként pedig álljon itt a művész ars poeticája:

„Szeretem és szenvedéllyel járom a természetet, képeim nagy 
részén ezek az élmények jelennek meg, legtöbbször nem fizikai 
valóságukban, hanem egy-egy táj hangulati elemei villannak 
meg. Az ég és a föld feszített ívei között játszom a ritmusok 
és harmóniák bennem visszhangzó rezzenéseivel. Szeretem az 
embert, az arcok barázdáit, a szemekből sugárzó emlékekkel 
kacérkodom, miközben portrét festek. Még a televízió 
képernyője is az arcok megörökítésére ingerel.”

Pálfi Mária
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K U L T Ú R A

2006. április 4-én az ország minden részéről sok-sok ember 
érkezett Pannonhalmára, hogy Sólymos Szilveszter bencés atya 
temetésén részt vegyen. 

Szilveszter atya március 27-én egy hosszú, gazdag, tevékeny 
földi élet után költözött át az örök életbe.

Bár fiatal korában hosszú ideig küszködött súlyos betegséggel, 
hosszú életet, 86 évet ajándékozott neki a Teremtő. Akik ismerték 
és szerették, tudták, hogy édesanyja megérte a 100. életévét is, ezért 
sokan remélték, hogy őt is sokáig maguk körül tudhatják. 

Szép, hosszú földi élete rendkívül gazdag volt örömben és 
szenvedésben, békés derűben és próbatételben. Gyászjelentésén 
a Római levél 8. fejezetének 28. verse állt: „az Istent szeretőknek 
minden javukra szolgál”. Szilveszter atya ilyen Istent szerető 
volt, ezért gond, nehézség, megpróbáltatás mind-mind javára 
szolgált. Mert hosszú élete során volt része megpróbáltatásban: 
súlyos betegségben, életfogytiglanra ítélten politikai fogságban, 
szerzetesként a bencés renden kívüli, bizonytalan sorsban. Mindez 
érlelte meg benne azt az emberi értelmet meghaladó békét, 
nyugalmat és derűt, amit csak a végtelenül irgalmas, az embert 
elképzelhetetlenül szerető Isten adhat. Szilveszter atya ebben a 
felfoghatatlanul irgalmas Atyában bízott. Őt hirdette sokaknak 
országszerte, hiszen élt a Rábaközben, Pannonhalmán, Kőszegen, 
Budapesten, tanulmányait végezve külföldön is.  

Élete rendkívül tevékeny volt. Dolgozott bencés gimnáziumban 
hittanárként, volt főiskolai tanár és a bencés szerzetes növendékek 
nevelője, segédlelkész, házgondnok és a művészeti gyűjtemények 
gondnoka. De a tevékeny élet nemcsak azt jelentette az ő esetében, 
hogy sokféle munkakörben dolgozott, hanem azt is, hogy élete 
minden napját, napja minden percét okosan és hasznosan használta 
fel. „Ora et labora!” – szól a bencések jelmondata. „Imádkozzál 
és dolgozzál!” Szilveszter atya élte ezt a jelmondatot. Tanított, 

nevelt, lelkigyakorlatot tartott, országos szervezetekben dolgozott, 
könyvet írt, a művészeti gyűjteményt rendezte, mindezekhez tanult, 
készült. Az örökös tevékenység nem eredményezett kimerültséget 
és túlhajszoltságot mégsem, mert minden feladatát imádkozva 
végezte, egész életét, élete minden eseményét Istennel való 
kapcsolatában élte meg. A folyamatos munkás életbe belefértek 
kirándulások, túrák, séták vagy a ma oly divatos kézműveskedés 
is. Ezek is mind az imádságos feltöltődést és a következő feladatra 
való készületet szolgálták. 

A folytonos elfoglaltságok között szinte hihetetlen, hogy 
hogyan volt ideje komoly találkozásokra, nagy beszélgetésekre is. 
Szilveszter atyát sokan ismerték és szerették országszerte. Kisebb-
nagyobb közösségeknek, saját nagy családjának, osztálytársainak, 
tanítványainak és azok családjainak, szerzetesi közösségeknek és 
tudományos munkaközösségeknek volt igazi lelki atyja. De egy-egy 
embernek is azok közül, akikkel élete és munkája során kapcsolatba 
került. Sokan találtak el vagy vissza Istenhez az ő vezetésével, mert 
figyelemmel, kedvesen és szeretettel fordult mindenkihez. Sajátos 
karizmája volt ez.

Szilveszter atya sajátos értelemben volt lokálpatrióta. A 
Rábaközzel, Pannonhalmával és Pannonhalma környékével, de 
minden magyar és bencés vonatkozású hellyel (Celldömölkkel, 
Balatonfüreddel) egyforma lelkesedéssel foglalkozott.  Ám 
nemcsak egy-egy helységet kutatott nagy kíváncsisággal, hanem 
nagy magyar és bencés történelmi személyiségek, szentek életét és 
a magyar történelem fontos eseményeit is nagy lelkesedéssel tárta 
fel, és lehetőségei szerint publikálta is. A pannonhalmiak leginkább 
ezt az arcát ismerhették előadásaiból, pannonhalmi vonatkozású 
könyveiből, személyes kapcsolataiból, beszélgetésekből.  

2006. április 27-én rendeztük meg immár 
harmadik alkalommal a Föld Napját a 
helyi általános iskolával közösen.

A programot megelőzően az iskola 
felső tagozatos osztályai hulladékból 
különböző szobrokat készítettek, melyeket 
a délután megtartott KI TUD TÖBBET 
FÖLDÜNKRŐL? vetélkedő során értékelt 
a zsűri. Az öt különböző feladatból álló 
vetélkedő során a következő sorrend 
alakult ki:

1. 8/B – 58 pont
2. 6. osztály – 55 pont
3. 8/A – 51 pont
4. 7.osztály – 42 pont
5. 5/B – 41 pont
6. 5/A – 40 pont 

A vetélkedővel egy időben Potyondy 
Ákos a Sokoró Alapítvány munkatársa 

„az Istent szeretőknek minden javukra szolgál” (Róm 8,28)
Dr. Sólymos László Szilveszter - 1920-2006

A FÖLD NAPJA
Az Öko-hét keretében

tartott érdekes, vetítéssel egybekötött 
előadást a gyerekeknek lakóhelyünk 
természeti értékeiről.

A nap folyamán veszélyeshulladék- 
gyűjtést is szerveztünk. A művelődési 
ház elé kihelyezett gyűjtőkbe hozhatták 
a város lakói a kimerült szárazelemeket, 
akkumlátorokat, lejárt szavatosságú 
gyógyszereket.

Ezt követően az iskola udvarában 
emlékfát ültettünk, melyet dr. Ábrahám 
Imre ültetett el. 

Másnap az iskola és a környékén 
terveztünk szemétszedést, de sajnos az 
eső miatt mindez meghiúsult.

Reméljük, eme programsorozattal 
sikerült felhívni a figyelmet lakóhelyünk 
é s  a  Fö l d  é r t é k e i r e ,  a  t e r m é s z e t 
megóvásának fontosságára, mely nem 
csak ezen a napon fontos, hanem az év 
minden napján.

Horváth Roland

FELHÍVÁS
A művelődési ház szívesen fogadja 
azon megunt vagy a lakást kinőtt 

szobanövényeket, virágokat, 
kültéri növényeket, melyeket akár 
átmeneti megőrzésre vagy örökbe 

odaajándékoznának nekünk. 
A virágokkal még szebbé, 

otthonosabbá tehetjük 
intézményünket.

A növényeket naponta 8-16 óráig 
várjuk a művelődési házban.

Segítségüket és felajánlásaikat 
előre is köszönjük!

Horváth Roland
intézményvezető

Ásványi Ilona
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KULTÚRA

Tíz év egy ember életében nagy idő. Tíz éve, 
amikor Pannonhalmán már tűrhetetlenné 
váltak az olyan események,  mint az ABC 
áruház betörése, iskola, óvoda, napközi 
otthon, húsbolt elleni bűncselekmények, 
néhányan kezdeményeztük egy helyi 
polgárőr szervezet létrehozását. 

Az elhatározásból  megvalósulás született, 
törvényes keretek közt létrehoztuk 
egyesületünket, amely azóta is hatásosan 
működik. 

Az év minden napján, nagy ünnepek 
kivételével, éjszaka járőrözünk, ami azt 
jelenti, hogy évi mintegy  1400 órát  
töltünk az utcán, hogy jelenlétünkkel 
megakadályozzuk bűncselekmények 
kialakulását, megvédjük a település 
nyugalmát. 

Sajnos még így is történnek főleg van-
dál cselekmények, de a település nagy, 
mindenütt nem tudunk ott lenni, mégis úgy 
érezzük, hogy munkánk nélkül a lakosság 
biztonságérzete gyengébb lenne. 

Jelenleg 40 polgárőr tagja egyesü-
letünknek. Hogy a munkánkat elis-
merés övezi, jó példa rá,  hogy az önkor-
mányzat évi jelentős összeggel járul hozzá 
munkánk hatékonyságához; hogy közel 
300 pannonhalmi lakos aláírás gyűjtést 
kezdeményezett, hogy a  tíz éves jubi-
leumunkat méltóképpen ünnepelhessük 

meg. A képviselő-testület egy emberként 
szavazta meg a „Pannonhalmáért” 
kitűntető cím adományozását. Tagságunk 
nevében tisztelettel megköszönöm, úgy 
a kezdeményezőknek, mint az önkor-
mányzatnak a pozitív hozzáállást. 

Tisztelt  Lakosság, Kedves Barátaim !

2 0 0 6 .  j ú l i u s  2 2 - é n  s z o m b a t o n 
délután  színvonalas, kultúrműsorral 
egybekötött jubileumi ünnepséget 
szervezünk. Helyszíne a művelődési 
házzal szembeni Majális tér.

Az eseményre neves vendégeket hí-
vunk meg. A polgárőrség zászlajának 
megszentelése után ( Marton József Plébános 
úr ) énekesek, táncosok közreműködésével, 
bogrács partival, zenés, táncos műsorral 
szeretnénk emlékezetessé tenni a tízéves 
jubileumunkat. 

A rendezvényre minden pannonhalmi 
l a kost  nag y  szere te t te l  vár un k ,  a 
rendezvényre meghívót minden lakóházba 
eljuttatunk.

Kérjük, tiszteljék meg rendezvényünket.

Mi védjük az Önök biztonságát, legyenek 
ebben segítségünkre.  

10 éves a pannonhalmi 
Szent Márton Polgárőr Egyesület 

Horváth Endre
 polgárőrség elnöke 

Játszó és olvasó tábor 
alsótagozatos gyerekeknek 

a könyvtárban 
július 24-től 27-ig.

Jelentkezés június 24-ig.
Bővebb információ 

a könyvtárban! 
Tel.:  96/554-050, 20/468-4621

A táborban használt 
módszerről

 a www.mindlab.hu címen 
olvashat.

Ne bánkódjunk, ha lemaradtunk egy 
érdekes riportról vagy valamely kedvelt 
tévéműsorról. Május 1-től a könyvtárba 
látogatók hozzáférhetnek a Nemzeti Di-
gitális Archívumhoz.

A NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archí-
vum) a magyar nemzeti műsorszolgáltatói 
kötelespéldány archívum, mely gyűjti az 
országos földfelszíni terjesztésű televí-
ziók és rádiók magyar gyártású műsorait. 
A NAVA olyan az elektronikus műsorok 
számára, mint az Országos Széchényi 
Könyvtár a nyomtatott kiadványok, vagy a 
Magyar Nemzeti Filmarchívum a magyar 
filmek számára.

A NAVA  adatbázisához az interneten 
keresztül bárki hozzáférhet:

http://kereso.nava.hu/nava/public/
Regisztráció után saját fiókba

elmenthető a kiválasztott műsor leírása, 
a megtekintésükre csak az ország NAVA 
pontjain van lehetőség, Pannonhalmán a 
Városi Könyvtárban. 

A r c h í v  m ű s o r o k 
m i n d e n k i n e k

A könyvtár 
július 1-jén (szombaton),

július 9-15.,
július 24. - augusztus 5., 

augusztus 15. - szeptember 2. 
között zárva lesz.

Izer Zoltán

Kedves pannonhalmi 
Lakosok!

A laphoz egy kérdőívet mellékeltünk, me-
lynek kitöltésével Ön a városban működő 
egyesületek és a kultúrház munkáját seg-
ít-heti. A kérdőív által az Ön szórakozási 
szokásairól szeretnénk átfogóbb képet kap-
ni, hogy a jövőben a programok összeál-
lításában az Ön igényeit is figyelembe
vehessük. Programjaink célja, hogy minél 
nagyobb számban vegyenek részt rajtuk 
városunk polgárai. Ahhoz, hogy az Ön 
igényeit is kielégítő, színvonalas progra-
mokat tudjunk szervezni, szükségünk van 
némi „súgásra”.  

A kérdőív végén láthatja, hogy a kitöltés 
név nélküli. Csak a programok szem-
pontjából fontos személyes információk 
szükségesek. A kérdőíveket sorszámoztuk,  
hogy a  visszaküldőket a nyeremény szem-
pontjából azonosítani tudjuk.

Minden kérdőíven szerepel két azonos 
sorszám, amelyek közül az egyiket kér-
jük tépje le és őrizze meg. Ez lesz az Ön 
azo-nosítója. A másik sorszám a sor-
soláshoz szükséges, amelyet kérünk a 

Horváth Zsófia
PiPACS Egyesület

kérdőíven hagyni.
A kitöltött kérdőíveket a város több 

pontján elhelyezett dobozokba dobhatják 
be július 31-ig. Ha egy családból többen 
is szívesen kitöltenék, akkor további szá-
mo-zott kérdőívekért kérjük fáradjanak a 
Városi Könyvtárba!

Gyűjtési helyek:  
Coop abc – Petőfi utca
Kisbolt – Béke u. és Bocskai u. sarkán
Gesztenyés abc – Piac tér 
Városi Könyvtár – Árpád utca

A kérdőívet kitöltők között a PiPACS 
őszi szüreti báljába háromszor két személy 
részére vacsorát is tartalmazó belépőt sor-
solunk ki. A nyilvános sorsolást augusztus 
27-én a műveltségi vetélkedő keretében 
tartjuk. A nyertesek nevét a kábeltévében 
és gyűjtő helyeken tesszük közzé. 

KÖSZÖNJÜK, HOGY HOZZÁJÁRUL 
PANNONHALMA KULTURÁLIS FEJLŐ-
DÉSÉHEZ!
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Idén is megrendezzük Dallos Fesztivál 
elnevezésű rendezvényünket, melynek 
időpontja 2006. június 17-e, helye pedig 
változatlanul a Dallos u. - Petőfi u.
kereszteződése lesz.

A délutáni színpadi programok között a 
helyi tehetségek fellépésén túl latin zenés-
táncos konga-show, harmonikaegyüttes 
valamint rockzenekar szórakoztatja a 
nagyérdeműt. 

A program sztárvendége Fenyő Miklós 
lesz, aki az ezt követő utcabálhoz teremti 
meg a hangulatot. 

A rendezvényt hagyomány szerint 
különböző gyermekprogramok színesítik. 

Étkezési lehetőség a helyszínen biz-
tosított.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel 
várunk!

IV. Dallos Fesztivál

A PiPACS Egyesület 2006. 
augusztus 27-én, vasárnap 16 
órakor műveltségi vetélkedőt 

szervez a Liget kávéházban. 

A vetélkedőre 3-5 fős csapatok 
jelentkezését várjuk 

2006. július 31-ig.

A vetélkedő többfordulós, az 
első három helyezett díjazásban 

részesül. 

Részletes feltételek és jelentkezési 
lapok a Városi Könyvtárban és a 

Liget kávéházban 
szerezhetők be.

 Jelentkezni az itt kitöltött 
jelentkezési lapon vagy telefonon 

az egyesület elnökénél 
a 20/343-01-35 telefonszámon 

lehet.

Minden kedves érdeklődőt és 
versenyezni vágyót szeretettel 

várunk!
     
  PiPACS Egyesület

Felhívás

Pannonhalmi programok
2006. nyár

Június 9. péntek  
Gyermek- és sportnap
Kazinczy Ferenc Művelődési Ház/ 
Radnóti Miklós Általános Iskola

Június 17. szombat
IV. Dallos Fesztivál
Dallos utca-Petőfi utca sarok

Június 24. szombat
Szent László Napi Főzőverseny és 
Országos Kádár Találkozó
Majális tér

Június 25. vasárnap 17 óra
Krónusz-kép szentelése
Tóthegy

Július 3-7.
Parlando Tánctábor
Kazinczy Ferenc Művelődési Ház 

Július 21. 
Aratóbál - szervezi a Karzat Alapítvány
Kazinczy Ferenc Művelődési Ház udvara

Július 22. szombat
Polgárőr Nap - 10 éves a pannonhalmi 
Szent Márton Polgárőr Egyesület
Majális tér

Július 24-27. 
Játszó és olvasó tábor 
Városi Könyvtár

Augusztus 7-11.
Hip-Hop Tánctábor
Kazinczy Ferenc Művelődési Ház 

Augusztus 14-18.
Ütőstábor
Kazinczy Ferenc Művelődési Ház 

Augusztus 18-19. 
X. Pro Patria Napok
Művelődési ház és környéke

Augusztus 20. 
Csalási nap a Főapátságban (Részletes 
program Tourinform Irodában 
és www.bences.hu  honlapon)
Ezen a napon a Főapátság megtekin-
tése ingyenes.

Augusztus 25-27.
III. Arcus Temporum Fesztivál
Részletes program Tourinform Irodában 
és www.bences.hu  honlapon)
Főapátság

Augusztus 27. 16 óra
Műveltségi vetélkedő a PiPACS 
Egyesület szervezésében
Liget kávéház

Szeptember 16. 15.30 óra 
Bernard Sawicki OSB orgonahangver-
senye
Főapátság

Programok a térségben
2006. nyár

Június 15-18.  Bakonyszentlászló:
  Moziünnep, Találkozá-
saink rendezvénysorzat

Július 1. Veszprémvarsány: Falunap
Július 2. Bakonyszentlászló: Búcsú
Július 2. Bakonypéterd: Búcsú
Augusztus 4-5. Románd: Villa Romana 

fesztivál 
Augusztus 5. Bakonypéterd: Falunap
Augusztus 13. Tarjánpuszta: Falunap 
Augusztus 19.  Győrság: Lovas falunap
Augusztus 26. Bakonyszentlászló: Falunap
szeptember 17. Győrasszonyfa: Búcsú

Gaál András: Krisztina (1962)

K r ó n u s z - k é p
A várkert északi sarkánál állt. A Plébá-

nia-története szerint Krónusz Antal, az 
uradalom számtartója állíttatta 1820-ban. 
A Fájdalma Szűz, Szent Antal, Szent 
Sebes-tyén és Szent Donát tiszteletére lett 
imahely. Az 1960-as évek közepére teljesen 
elpusztult. Farkas Virgil plébános szerette 
volna újra felépíteni, de a településrész is 
kihalásnak indult. Most újra népesül és így 
aktuális lett a „Fehérkép” újraépítése. Szor-
galmazta Sólymos Szilveszter, Ress Árpád, 
Szilas Katalin mérnök, Schaub György al-
polgármester, helyben lakók és régi hívek.

A szükséges engedélyek megszerzése után a 
terepet Papp László támogatásával  Valiczkó 
Ferenc rendezte. A teljes kivitelezést Bognár 
Zoltán (Tárnoki Ágnes férje, Bognár Ági és 
Fanni édesapja) végezte. A tető Komon-
czi Béla és munkatársai műve. A képek: 
Fájdalmas Szűz, Szent József, Szent Márton 
és Szent Benedek Lendvai Lilla alkotásai. 
A kertészeti munkát Szecsődi Pál végezte. 

Mindenkinek mindenért hála!



122006.  nyárPANNONHALMI HÍREK

PANNONHALMI HÍREK - Kulturális és információs kiadvány - Megjelenik negyedévente az önkormányzat támogatásával 1200 példányban.
 ISSN 1785-2919 Elektronikus formában elérhetõ a http://www.pannonhalma.hu címen. Nyomda: Wasco Trade Kft. http://www.wasco.hu
 Szerkesztõség: Városi Könyvtár 9090 Pannonhalma, Petõfi Sándor út 25/a. Tel.: 96/554-050 E-mail: ujsag@pannonhalma.hu
 Szerkesztõbizottság: Baki László, Izer Zoltán, Mészárosné Szanati Erzsébet, Pálfi Mária Éva, Papp László, Siska Béla

IV. Pándzsa-parti Pándzsa party vadétel készítő bogrács fesztivál,  
Borvidéki Bormustra és Országos Kádártalálkozó

Szent László királyra emlékezünk

E több éve sikeres fesztivált 2006-ban is a 
László-naphoz legközelebb eső szombaton, 
június 24-én rendezi a Pándzsa Klub 
Egyesület a Majálistéren.

Ez évben a fesztiválhoz kapcsolódik egy 
társrendezvény: a főzőverseny napján, 
részben azzal közösen, Pannonhalma ad 
otthont az Országos Kádártalálkozónak.  
Megtisztelő városunknak, hogy egy helyi 
rendezvényhez országos szakmai program 
is társulni kíván. 

A tavalyi évben először a helyi borászok 
is fontosnak tartották, hogy jelen legyenek 
a fesztiválon, és a kondérok kevergetése 
közben megfáradt  versenyzőknek, 
valamint a térre látogató nagyérdemű 
publikumnak kínálták legjobb boraikat. A 
fesztivál szervező bizottsága és a borászok 
képviselői úgy gondoltuk, hogy az idei 
évben meghívjuk a térség összes borászát, 
reméljük sokan jönnek.

Nagy örömünkre szolgál, hogy elfogadta 
meghívásunkat a vadételek készítésében 
jártas és vadászként is ismert Kossuth-díjas 
színművész, Bodrogi Gyula. A rendezvény 
ideje alatt figyelemmel fogja kísérni a 
vadételek készítését, ő lesz a zsűri elnöke 
és színpadi produkcióval is készül.

Bízva abban, hogy az időjárás kegyesebb 
lesz hozzánk, mint a majálison, minden 
pannonhalmi lakost ismerőseivel együtt 
nagy szeretettel várunk. 

A versenyezni szándékozók a jelentkezési 
lapot a következő helyeken szerezhetik be: 

- Bokréta virágüzlet
- Kolibri söröző
- Zsóka fagyizó
- Tourinform Iroda

illetve letölthető, vagy online módon 
kitölthető a www.pannonhalma.hu 
weboldalon.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a versenyzők 
által felajánlott ételeken kívül is készítünk 
értékesítésre vadpörköltet, a helyszínen 
megvásárolt ételek árát természetesen az 

idén is karitatív célra fordítjuk!

16 órától a téren felállított színpadon 
fellépnek: 

- Viszló László és a Nyalkai Penderedő 
Tánccsoport

- Bodrogi Gyula
- Jatari Indián Népművészeti Egyesület
- Horváth György 
- Fajkusz Attila és népi zenekara
Közben kádárok munkái - kiállítás- 

megnyitó 17 órakor a művelődési ház 
kistermében.

Pannonhalma sok történelmi emlékkel 
büszkélkedik. Ezek közül létezik egy, amely 
csak azért nem merült feledésbe, mert 
igazából soha – legalábbis emberöltőnyi 
időszakra visszatekintve – nem is volt az 
emlékezet középpontjában. 1077-ben Szent 
László király törvénynapot (országgyűlést) 
tartott Pannónia szent hegyén, tehát 
a  városunk területén lévő,  méltán 
híres apátság falai között. Az esemény 
önmagában talán nem lenne különös, 
de vegyünk figyelembe néhány fontos 
tényezőt. A magyar jogtörténetben ez az 
első alkalmak egyike, amikor ilyen pontosan 
megjelölik a törvénykezés helyszínét. 
Olyan jelentős törvények születtek itt (a 
II. törvénykönyv), melyek az ország belső 
rendjének, a közrendnek a megszilárdítását 
eredményezték. Erre viszont az István 
utáni trónviszályok, az állandó hadakozás, 
illetve az ezek következtében kialakult 
kóbor1ások miatt volt égető szükség. 
A Vata-féle pogánylázadás egyrészt az 
előbbiek következménye (is) volt, másrészt 
a visszapogányosodás – másként kifejezve: 
a törvények nélküli lét iránti vágy – az 
államiság kereteit kezdte ki. Mindemellett 
a külső ellenség támadásaiban sem 
szűkölködött az ország, sőt trónviszály is 
színesítette az amúgy sem egyszerű képet.

Élt akkor egy lovag, akinek nagyapját 

első királyunk még megvakíttatta és 
száműzte az országból, de ő felismerte a 
kor követelményeit. Szentté avattatta (azaz 
tiszteletét kötelezővé tette, illetve messze 
földön megismertette) az akkor még 
jobbára keménykezűségéről ismert Istvánt. 
Vazul unokája, I. Béla király fia, László 
volt e jelentős államférfi, akit megilletett
az „Elegantissimus Rex” (a legelőkelőbb 
király) titulus is.

A híres-hírhedt törvények (amely 
például már azt is halállal büntette, 
ha valaki a határvidéken lovat akart 
eladni) köztudomással bírnak, de azok 
keletkezésének helye még szűkebb 
pátriánkban sem ismert eléggé.

Úgy gondoljuk, hogy e tekintetben 
sok a  teendő.  Például  eg y  v issza-
visszatérő rendezvénnyel emlékezni arra 
a királyra, aki személyesen is megtisztelte 
településünket. Mi lehetne méltóbb, mint 
egy nemes versengés, közös étkezés, ami 
hagyományosan jó magyar szokás.

De miért épp vadételfőző verseny a 
legalkalmasabb egy ilyen történelmi tényre 
való emlékezés alkalmával?

László király legendájában találjuk ezeket 
a sorokat

 „…S míg a sereget az éhség kísértette, 
ő eltávolodott tőlük, imádkozva földre 
borult, és Isten irgalmáért könyörgött, 
hogy aki egykoron Izráel fiait mannaesővel 
táplálta, ne engedje a keresztény népet 
éhségtől-koplalástól elpusztulni. Mikor 
pedig imájából felkelve visszaindult, 
íme szarvas- és marhanyáj ballagott 
vele szemben, s vadságát levetkezve, a 
királlyal együtt vonult a sereg közepébe. 
Szedett  ki-ki  az  ál latokból  annyit , 
amennyire szüksége volt…”,
 ami valójában felajánlja az alkalmat és az 
emlékezés módját. 900 éves legendára épül 
egy, ma oly divatos közösségi rendezvény, 
ami ezáltal – minden bizonnyal – egyedül 
álló a maga nemében.

Pándzsa Klub


