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Tisztelt Pannonhalmiak!
A Pannonhalmi Hírek megjelenése óta (mivel a tavaszi 

szám késve jelent meg) két hónap telt el, de bővelkedett 
eseményekben.

A III. Generációk Találkozása Regionális Kulturális 
Fesztivál háromnapos rendezvényei nyitották a kulturális 
eseménysorozatot. Városunk hírnevét öregbítve, kistérségi 
szerepkörünket erősítve elismerést váltott ki a város 
polgárain túl a kistérségben, de a régióban is. Ezúton 
is köszönet és dicséret illeti a Pannonhalmi Pándzsa 
Egyesületet a színvonalas programok megrendezéséért. A 
pünkösdi koncert német testvérvárosunkkal közösen került 
megrendezésre több civil szervezet részvételével. Szívet 
melengető, lelki feltöltődést nyújtó napot jelentett számunkra. 
Az V. Dallos Fesztivál jól bizonyította, hogy a PIPACS civil 
szerveződés jól tudja összekötni a hagyománytiszteletet és 
a többi korosztálynak nyújtott kikapcsolódást, szórakozást. 
Az idén új civil szerveződés neve kezd gyökeret verni 
a lakosság fülében: ez a PANNTÚRA. A benzinkútnál 
felállított virágokból kirakott Pannonhalma címer az ő 
bemutatkozásukat jelzi ugyanúgy, mint a Cseidervölgyben 
megrendezett népművészeti és kézműves találkozó. Nehéz 
még felsorolni is a sok- sok eseményt, mely Pannonhalma 
életét gazdagította: így a Radnóti napok, „Mozdulj a 
pannonhalmi gyerekekért 2007”, 25 éves a nyugdíjas klub, 30 
éve avatták fel az óvodában az új épületszárnyat, szemtanúi 
lehettünk a polgárőrség, rendőrség, mentők, katasztrófa 
védelem bemutató gyakorlatainak. Városunkban került 
megrendezésre a régiós óvónők konferenciája, és a hónap 
utolsó nagy rendezvénye a Szent László napi főzőverseny. 
A felsorolt események ékes bizonyítékai annak, hogy 
Pannonhalmán pezsgő városi élet zajlik, melyhez az 
önkormányzat szívesen nyújt „szállást” és anyagi keretet.

Külön ki kell emelnem, hogy június 14-én Győr–
Moson-Sopron Megye 8 városának polgármesterei egy 
együttműködési megállapodást írtak alá a jövőben való, 
a korábbi évekre nem jellemző városi és megyei szintű 
összefogásnak.

Pannonhalma Város 2010-ig szóló gazdasági programjának 
ismertetésére közmeghallgatás keretében került sor. A téma 
és a jelenlévők létszáma is arra enged következtetni, hogy 
egyfajta pesszimizmus övezi ezt a tárgykört. Valóban az 
ország nehéz, néha kilátástalannak tűnő helyzete az egyik oka 
ennek, mely egyaránt sújtja a családokat, önkormányzatokat. 
Sok-sok tárgyalás, lassú előrehaladás, szívós munka, 

kevés felmutatható eredmény – ezzel jellemezhető a 
munkahelyteremtés irányába tett lépés. Pannonhalmára 
bénítólag hat az a tény, hogy a kijelölt ipari övezetünknek 
nincs kialakított infrastruktúrája (emiatt egy potenciális 
befektető elfordult tőlünk), továbbá az, hogy tájképvédelmi 
okok miatt csak korlátozott magasságú ipari üzem építhető. 
Személyes ismeretség révén kértem a német kereskedelmi 
attasét, továbbá Mór polgármesterét (mivel ott telített az 
ipari park), hogy segítsenek munkahelyteremtő befektetők 
felkutatásában, illetve ide irányításában.

A művelődési ház elkészült redőnyözése jó szolgálatot 
tesz a forró napok rendezvényeinél, továbbá télen a fűtési 
energia megtakarításában. A képviselő-testület döntött 
arról, hogy az önkormányzat épületeinek „energia térképét” 
elkészítteti, hogy pályázni tudjon az energia megtakarítását 
célzó pályázatokon. A volt rendőrségi épület kistérségi 
feladatait ellátó új épületszárny tervezését határoztuk el. 
A Petőfi utcai üzletsor előtt a tulajdonosok nagy részének
anyagi hozzájárulásával díszburkolattal kialakított parkoló 
került kivitelezésre. Az Egészségügyi Minisztériumban 
döntés született arról, hogy Pannonhalmán 2009 októberéig 
járóbeteg központot alakítanak ki, melyhez a könyvtár 
melletti szabad terület lett kiszemelve. Út felújítására 
nyertünk pályázati pénzt, de sajnos a járda felújítására 
beadott pályázatunk nem nyert. A legközelebbi terveink 
egyike a Hunyadi úttal párhuzamosan a Kosaras dombig egy 
gyalogosok és kerékpárosok részére kialakított biztonságos 
közlekedést szolgáló járda (kerékpárút) kialakítása, melyet a 
Főapátsággal közös pályázat útján szeretnénk mihamarabb 
megvalósítani. A képviselő testület döntött arról, hogy 2008 
szeptemberétől bölcsődei ellátás indul az óvodában, és 
ehhez a feltételeket biztosítjuk. A csökkenő gyereklétszám 
is szükségessé teszi az épületeink és a létszám hatékony 
kihasználását. Az iskola költséghatékonysági vizsgálatát a 
képviselő-testület elvégeztette szakértővel. Ezzel több évre 
előre támpontot kapott a képviselő–testület és az iskola 
vezetése a létszám és az ehhez igazítandó pedagógus létszám 
tekintetében.

A nyár a pihenés, szabadságolás, kirándulás, vakáció 
időszaka. Ez úton kívánok a város minden lakójának 
élményben gazdag pihenést, felfrissülést és jó egészséget!

    
Bagó Ferenc 
polgármester
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68/2007(V.15.) Kt. határozat: Pannonhalma 
Vá r o s  Ö n k o r m á ny z at  k é p v i s e l ő -
testület a REGIOPLAN Környezet és 
Településtervező Kft.-t azzal bízta meg, hogy
a pannonhalmi önkormányzat rendezési 
tervét a Pannonhalma Gyógyfürdő és 
Szálloda a volt Tsz major területén történő 
megvalósíthatósága céljából módosítsa. 

69/2007(V.15.) Kt. határozat: Pannonhalma 
Város Önkormányzat képviselő-testülete 
elfogadta a Radnóti Miklós Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
költséghatékonysági elemzését. 

71/2007(V.15.) Kt. határozat: Pannonhalma 
Város Önkormányzat képviselő-testülete 
a Radnóti Miklós Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
létszámkeretét a jelenlegi 30 fős kerettel 
szemben 26 főben határozza meg a testület. 
A létszámleépítést az intézményvezető a 
prémium évek programban való részvétel 
érvényesítésével és a közalkalmazotti 
jogviszony felmentéssel, végkielégítéssel, 
történő megszüntetésével valósítsa meg.

75/2007(V.15.) Kt. határozat: Pannonhalma 
Város Önkormányzat képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy 2008. szeptember 1-
jével bölcsődei csoportot indít.

80/2007(V.15.) Kt. határozat: Pannonhalma 
Város Önkormányzat képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy pályázatot ír ki 
védőnői álláshely betöltésére. 

92/2007(VI.11.)Kt.határozat: Pannonhalma 
Város Önkormányzat képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy a Petőfi utcában
a COOP abc mellett lévő üzletek előtt 
található parkoló díszburkolattal való 
ellátásában 60%-os önrészt vállal fel.

85/2007(V.15.) Kt. határozat:  Pannon-
halma Város Önkormányzat  Képviselő-
testülete 2007. 05. 15-ei ülésén úgy 
határozott, hogy az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium által meghirdetett KÖZ-
KINCS-III. felhívásra  pályázatot 
nyújt be a pannonhalmi Kazinczy 
Ferenc Művelődési Ház közösségi 
tereinek felújítása tárgyában támogatás 
elnyerésére.

98/2007(VI.26.) Kt. határozat: Pannon-
halma Város Önkormányzat képviselő-
testülete a 2007.évi költségvetésben 
táborozás támogatására biztosított fedezet 
felhasználásával az alábbi támogatást 
biztosítja a táborozó gyermekek részére:

1. A Radnóti Miklós Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
Győrújbaráti táborban szervezett 
- 40 fő tanuló - nyári táborozásához 
40 000,- Ft összeget biztosít.

2. A pannonhalmi KALÁSZ – csoport 
által szervezett – 40 fő – zömében 
hátrányos helyzetű családban élő 
gyermekek nyári táborozásához 
100 000,- Ft összeget biztosít.

3. A Gyermekjóléti Szolgálat által  a 
k o p r á b b i  é v e k  g y a k o r l a t á n a k 
megfelelően kizárólag hátrányos 
helyzetű gyermekek részére – 16 
fő pannonhalmi -  szervezett nyári 
táborozásához 40 000,- Ft összeget 
biztosít.

4. A diák polgárőrök részére szervezett 
szakmai tábor költségeihez történő 
hozzájárulásként   2 fő szakmai 
táborozásához 5000,- Ft/fő támogatást 
biztosít.

99/2007(VI.26.) Kt. határozat: Pannonhal-
ma Város Önkormányzat képviselő-
testülete elfogadta a Rák és a Dallos 
utca felújításával és a kátyúzással kap-
csolatos közbeszerzési eljárásról szóló 
tájékoztatást. 

100/2007(VI.26.) Kt. határozat: 
Pannonhalma Város Önkormányzat 
képviselő-testülete elhatározza, hogy Bagó 
Ferenc polgármestert távolléte, illetve 
akadályoztatása esetén a Pannonhalmi 
Kistérség Területfejlesztési Tanács ülésén 
Ferenczi Zsolt Győrság polgármestere 
helyettesítse és képviselje Pannonhalma 
város érdekeit.

101/2007(VI.26.) Kt. határozat: Pannon-
halma Város Önkormányzat képviselő-
tes tü le te  e l hat ározza ,  hog y  B agó 
Ferenc polgármestert távolléte, illetve 
akadályoztatása esetén a Pannonhalmi 
Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 
ülésén  főszabályként Horváth Ferenc 
az alpolgármester, az ő akadályoztatása  
esetén Pannonhalma Város Jegyzője 
helyettesítse és képviselje Pannonhalma 
Város érdekeit.

102/2007(VI.26.) Kt. határozat: Pannon-
halma Város Önkormányzat képviselő-
testülete támogatja a Többcélú Kistérségi 
Társulás Tanácsának azon szándékát, 
hogy a gyepmesteri feladatok ellátását 
a társulás által megbízott dr. Bertalan 
Péter állatorvos lássa el. A képviselő-

testület vállalja a 120,-Ft/lakos/év költség 
biztosítását. 

105/2007(VI.26) Kt. határozat: Pannon-
halma Város Önkormányzat képviselő-
testülete úgy határozott, hogy megkezdi 
hivatalos kapcsolat felvételét Pécsvárad 
Önkormányzatával, s az ezzel kapcsolatos 
teendők ellátásával megbízza Szilágyi 
Kemál képviselőt. 

RENDELETEK

8/2007(IV.13.) rendeletével Pannonhalma 
Város Önkormányzat képviselő-testülete 
módosította a  köztisztaság    fenntartásáról 
szóló rendeletét, mely szerint 2007. július 
1-től a lakossági szemétszállítás díja:

- egyszeri kötelező ürítést és igénybevételt 
alapul véve 135 Ft/ürítés + 20% 
ÁFA. 

- 50%-os kedvezményre jogosultak 
esetén: 80 Ft/ürítés + 20% ÁFA (erre 
jogosult az egy személy által lakott 
lakás tulajdonosa, bérlője, akinek a 
jövedelme a legkisebb öregségi nyugdíj 
150 %-át nem éri el, valamint azok akik 
az adott közigazgatási területen állandó 
lakóhellyel nem, csak üdülőtulajdonnal 
rendelkeznek.)

- 25% kedvezményre jogosultak 
esetén: 107 Ft/ürítés + 20% ÁFA (erre 
jogosult az egy személy által lakott 
lakás nyugdíjas tulajdonosa, bérlője.

110/2007(VII.05.)  Kt .  határozat: 
Pannonhalma  Város Önkormányzat 
képviselő-testülete Erdélyi Katalin pályázót 
2007. szeptember 1-től 2009. december 
31-ig megbízza  Pannonhalma megüresedő 
védőnői körzet feladatainak ellátására 
védőnői munkakörbe.  A képviselő-testület 
a védőnő részére a védőnői munkakör 
betöltéséig Pannonhalma, Petőfi  utca1.
fsz.1. sz. lakásban lakásbérleti jogviszonyt 
biztosít.

111/2007.(VII.05.) Kt. határozat:
Pannonhalma  város Önkormányzat 
képviselő-testülete az 1992. évi XXXIII. 
törvény, i l letve ennek végrehajtása 
tárgyában kiadott 138/1992 (X.8.) Korm. 
rend. 5.§ -nak megfelelően  a pannonhalmi 
Napköziotthonos Óvoda magasabb vezetői 
feladatainak ellátásával 2007. augusztus 
1-től - 2012. július 31-ig terjedő időszakra 
megbízza Erdélyi Istvánné  óvónőt.

Ö N K O R M Á N Y Z A T

Fontosabb közérdekű rendeletek,  határozatok a képviselő-testület 
2007. május, június, július havi üléseiről
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Ö N K O R M Á N Y Z A T

K Ö Z É R D E K Ű  I N F O R M Á C I Ó K
Tisztelt ingatlantulajdonosok, 

földhasználók!

F e l h í v o m  a  fi g y e l m e t , h o g y a
növény védelem ről  sz óló  többsz ör 
módosított 2000. évi XXXV. törvény 
kötelezése  alapján a parlagfű elleni 
védekezés ellenőrzését belterületen a 
jegyző , külterületen a Mezőgazdasági 
Sza k igazgatási Hivata l Növény- és 
Ta lajvédelmi Igazgatósága  köteles 
elvégezni.

Tisztelettel kérem az ingatlan-tulajdo-
nosokat, szíveskedjenek a parlagfű 
irtásáról gonodkodni!

 Kérem továbbá, aki parlagfűvel fertőzött 
területet észlel, szíveskedjék a Polgármesteri 
Hivatalban az  554-210- es  telefonszámon 
Szücs Erikánál jelezni!

Pannonhalmi lakóhellyel rendelkező, de 
nem pannonhalmi oktatási intézményben 
tanuló  általános és középfokú oktatási 
intézményben tanuló diákok részére  
lehetőség van tankönyvtámogatás 
igénylésére.

A támogatás igényléséhez szükséges: 
iskolalátogatási igazolás. 

Az  igazolást 2007. szeptember 15. 
napjáig  

Németh Katalin ügyintézőnél lehet 
leadni ügyfélfogadási időben.

A támogatás iránti kérelem 
a pannonhalma.hu 

honlapról  letölthető az - önkormányzat 
- ügyintézés - szociális ügyek 
menüpontból.

A támogatás összege min. 1200,- Ft/ fő.
Adó

Tájékoztatom az adófizető állampolgárokat,
hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény alapján a 2007. évi adószámláinak 
egyenlegéről értesítést kapnak, amelyből 
megállapítható, hogy milyen kivetéssel 
és befizetéssel rendelkeznek. (Aki az első
félévben a 2007. évi kötelezettségét teljesítette, 
nem kap értesítést.)

A második félévi határidő: 
2007. szeptember 17. 

A mellékelt csekket, csekkeket továbbra is 
a takarékszövetkezet helyi kirendeltségén 
szíveskedjenek befizetni. Az értesítések
kézbesítésének várható időpontja 2007. 
augusztus 31.

Az adótárgyakban bekövetkezett változást 
továbbra is 15 napon belül az adóirodában 
kapható nyomtatványon kell a hivatalnál 
bejelenteni. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a 2007. február 15-től bevezetésre 
került vizitdíj visszatérítése iránti ké-
relmet a lakóhely, ennek hiányában a 
tartózkodási hely szerinti illetékes települési 
önkormányzat jegyzőjénél terjeszthetik elő 
legkésőbb a tárgyévet követő 60 napon 
belül. 

Kizárólag a 300,-Ft-os vizitdíj 
igényelhető vissza.

A kérelmezőnek a nyugtát, illetve a 
számlát össze kell gyűjtenie, ez szolgál 
igazolásként a visszatérítésnél. 

A 21 alkalomtól fizetett vizitdíj összege
igényelhető vissza. A 20 alkalmat a 
háziorvosi ellátások (ideértve a fogászati 
alapellátást is) és járóbeteg szakellátások 
(ideértve a fogászati szakellátást is) 
tekintetében külön-külön kell figyelembe
venni.

A kérelmek elbírálásának határideje 
15 nap. 

Ez alól kivételt képez minden hónap 
utolsó hét szerdai napja 9.00-12.00 óra 
között, amikor a jegyző a biztosított által 
személyesen, vagy törvényes képviselője 
által előterjesztett, a vizitdíj visszatérítése 
iránt i  kérelem tárg yában azonnal 
dönt és gondoskodik a visszaigényelt 
összeg készpénzben történő azonnali 
kifizetéséről, amennyiben az ügyfél a 
fellebbezési jogáról lemondott.

A vizitdíj visszatérítése iránti kérelem 
benyújtása illetve 

bővebb információ (96/554-214) 
Pannonhalma Város Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalban Németh-Pataky 
Katalin ügyintézőnél.

Polgármesteri Hivatal

Vizitdíj  v isszatérítés e

Tanköny vtámogatás

Városunk képviselő-testülete május 15-i 
ülésén döntött arról, hogy a bölcsődei 
csoport beindítását 2008. szeptemberétől 
tervezi. Ehhez a személyi és tárgyi 
feltételeken túl 10-14 fő kisgyermek 
jelentkezésére is szükség van.

Az átszervezés nem érinti a 2007/2008-
as tanévet, a gyerekek csoportjukban 
maradnak, az óvónők személyében egyéb 
ok miatt (GYES) várható változás. 

E z t  a  f e l a d at o t  s z e r e t n é n k  ú g y 
lebonyolítani, hogy a gyerekek életében a 
legkisebb változással járjon.

Erdélyi Istvánné
vezető óvónő

Ó v o d á n k r ó l

„Mozdulj a pannonhalmi gyerekekért 2007”
„Mozdulj a pannonhalmi gyerekekért 2007” címmel a Győri Off-Road Club

sportnapot szervezett a Pannonhalmi Iskoláért Alapítvány megsegítésére. 
Június 2-án, szombaton a 2300 méteres hosszúságú futásra Pannonhalmán 

a Kazincy Ferenc Művelődési Háztól a Petőfi Sándor út, Bajcsy Zsilinszky
út, Mátyás király út szakaszán került sor. A táv sikeres teljesítése után a 
futókat szódavízzel, pólóval és emléklappal jutalmazták a szervezők. A 
jótékonysági futás teljes bevételét az iskola alapítványán keresztül a diákok  
támogatására  ajánlották fel.

Iskolánk valamennyi dolgozója és tanulója nevében szeretnénk 
köszönetet mondani Laposa Károly főszervezőnek, valamint a 
megmozdulás összes támogatójának.
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I S K O L A

„Június volt, s ujjongtunk, nincs tovább…” 
fogalmazta meg halhatatlan sorait Ady 
Endre, ami minden júniusban eszembe 
jut. S nemcsak én érzek így, hanem a 
pedagógusok, tanulók, szülők is.

Véget ért ismét egy tanév, s következik a 
nagy szabadság, a kikapcsolódás, a nyári 
szünidő.

A Radnóti Miklós Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
különösen munkás, szakmailag és emberileg 
is kivételesen nehéz tanévet zárt.

Két olyan szakmai innováció került 
be a mindennapi munkába, mint az 
alapfokú művészetoktatás és az integrációs 
pedagógiai rendszer szellemiségében 
megvalósuló oktatás-nevelés. Ez utóbbi 
a környék kevés iskolájában létező 
kezdeményezés. Lényege, a tanulók 
esélyegyenlőségének megteremtése, a 
képességek  szer int i  d ifferenciá lás
megvalósítása, az együttnevelés művészete. 
Mindez a szülők támogatásával, aktív 
részvételével teljesedhet ki igazán.

A  tanév során az Integrációs nevelési 
program kidolgozásán és szakértetésén túl 
elkészült az új Intézményi Minőségirányítási 
programunk is, valamint új Pedagógiai 
program szerint kezdjük meg a 2007-2008-
as tanévet. Mindegyik programunk országos 
listás szakértő által jóváhagyásra javasolt, és 
az intézmény honlapján olvasható lesz.

A programíráson kívül két komoly 
ellenőrzésen is átesett az intézmény. 
2007 februárjában az Oktatási Hivatal 
OKÉV hatósági ellenőrzést végzett nálunk, 
aminek a művészetoktatás ellenőrzése 
állt a középpontjában. Áprilisban pedig 
költséghatékonysági vizsgálatot végzett a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai 
Intézet független szakértője.

Szeretném megköszönni Pannonhalma 
Város  Önkormányzata  Képvise lő-
testületének, hogy az osztályösszevonásoktól 
eltekintett, és a szakértők által javasolt 
szakmai  úton va ló  továbbha ladás 
lehetőségét biztosítja az intézménynek.

Köszönöm az Oktatási Bizottságnak, 
hogy segítőkész támogatása és a „jó gazda” 
szemlélet egészséges összhangja közötti 
középúton tartja az intézményt, mindig 
szem előtt  tartva a gyerekek érdekeit. 
Köszönöm kollegáimnak, hogy ezt az 
egyáltalán nem szokványos, munkával 
teli tanévet végigdolgozták velem, és 
tanulóinkat sok-sok szép eredmény 
elérésére ösztönözték. Különös köszönet 
illeti Némethné Petrovicz Gertrúd igazgató-
helyettes asszonyt, aki a tanév folyamán két 

teljes hónapig két munkakör munkáját 
végezte el, minőségi kivitelben, pedig az 
igazgató-helyettesi teendők is egész embert 
kívánnak.

Köszönöm a Kedves Szülőknek, a Szülői 
Munkaközösségnek, és főleg elnöküknek, 
Németh Anettnak, hogy a szülők támogató, 
vigyázó szemét mindig magunk mellett 
érezhettük.

Köszönöm iskolánk támogatóinak, a 
civil szervezeteknek, cégeknek anyagi 
és erkölcsi támogatását, akik egy-egy 
rendezvény sikeres lebonyolításához 
nyújtottak segítséget.

Ilyenkor, tanév végén, a gyerekek 
eredményei jelentik az igazi örömöt és 
sikert minden pedagógusnak, minden 
iskolának. A tanévzáró ünnepély után 
készült fotók felhasználásával a jövő tanév 
elejére elkészül első „Akikre büszkék 
vagyunk” c. faliújságunk. Tervem az, 
hogy a „Dicsőségtáblára” tanév közben 
is ki lehessen kerülni egy-egy kimagasló 
versenyeredménnyel, példamutató tettel, 
kitűnő év végi bizonyítvánnyal, vagy egyéb 
kimagasló cselekedettel.

Akikre nagyon büszkék vagyunk, hiszen a 
2006-2007-es tanévben kitűnő tanulmányi 
eredménnyel és példás magatartással, 
szorgalommal büszkélkedhetnek:

1. osztály:  Fél Alexandra, Fél Patrícia, 
Pardavi Dániel, Pardavi Ruben,

2. osztály: Knipper Bernadett, Kovács 
Martin, Sükösd Valentina,

3. a osztály: Fleck Nikolett, Knipper 
Olívia,  Zemlényi Csenge,

3. b osztály : Lengyel Kata, Mógor 
Annamária, Pardavi Abigél,  Orbán 
Elizabet, 

4.  osztály: Bekő Ákos, Csernikovics 
Milán, Horváth Flóra, Koczmann Klaudia, 
Lampért Ádám, Molnár Melinda, 

5. a osztály: Koczmann Richárd, Komondi 
Petra, Mógor Szilárd,

5. b osztály: Szabó Leila,  Tóth Edina,
6. a osztály: Horváth Gábor, Lampért 

Dávid, 
8.  osztály: Lendvai Tekla  - Radnóti-

plakett /8 éven át tartó kitűnő tanulmányi 
eredményéért, szorgalmáért/

Gratulálok, és köszönöm a gyerekek 
kitartó munkáját, a pedagógusok felkészítő 
tevékenységét és a szülők támogatását!

Pannonhalma Város Önkormányzata 
„Jó tanuló, jó sportoló”  kitüntető 
címet adományozott  Palej Tibor 5. a  
osztályos tanulónak, aki a Győri Dózsa SE 
cselgáncsszakosztály  igazolt versenyzője. 

Tibor a 2006/2007-es tanévben vala-
mennyi országos cselgáncsversenyen 
első helyezést ért el. A kitüntetést Bagó 
Ferenc polgármester adta át ünnepélyes 
keretek között.

Már valójában tombol  a  nyár,  és 
ilyenkor legjobb a hűs vízpartokon 
vagy kellemes táborokban kipihenni 
a tanév fáradalmait. Táborokban idén 
sem szenvednek hiányt  a  tanulók. 
Győrújbaráton a gyermektáborban vesznek 
részt iskolánkból 40-en, Balatonszárszóra 
megy 5 fő térítésmentesen, és a HEFOP 
2.1.5. pályázat finanszírozásában 9 fő vehet
részt a győrújbaráti Ökológiai parkban 
egy 4 napos táborozáson. Köszönjük 
Pannonhalma Város Önkormányzatának, 
hogy a kitüntetéshez és a táborokhoz 
támogatást nyújtott!

A tankönyvosztás rendjéről, a jövő 
tanév indításáról, a művészeti iskolába 
való pótbeiratkozásról az iskola bejárati 
ajtaján elhelyezett  tájékoztatóról 
értesülhetnek majd az érdeklődők. A 
nyáron a nyitvatartási rend a tanulók 
által hazavitt Évzáró levélben olvasható. 
Egyéb esetekben is szívesen állunk 
rendelkezésükre, ha a 06-20-468-56-16-os 
telefonszámon jelzik számunkra.

Ballagó diákjainknak további sok 
sikert, kitartást, örömöt kívánok a jövő 
évi tanulmányaikhoz, a nyárra minden 
diákunknak, pedagógusnak, szülőnek 
és partnerünknek kellemes időtöltést, 
tartalmas kikapcsolódást!

Koziczné Kele Ildikó
iskolaigazgató

V É G E  A  TA N É V N E K …
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Iskolánk és a helyi  polgárőrség jó 
kapcsolata többéves múltra nyúlik vissza. 
A Radnóti Miklós Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
és a Pannonhalmi Polgárőrség közös 
szervezésében több közös programot 
szerveztünk, melyhez támogatóként részt 
vettek az alábbi szervezetek is: megyei, 
kistérségi, helyi polgárőrség, megyei és 
helyi rendőrség, tűzoltóság, mentők, a 
megyei katasztrófavédelmi, polgári védelmi 
szervezetek, határőrség, a pannonhalmi 
karatékák valamint a pannonhalmi kistérség 
településének diákjai.

Ilyen programjaink voltak többek között: 
a Pannonhalmi Polgárőrség színvonalasan 
megrendezett 5 éves, 10 éves évfordulója, az 
I-II. Pannonhalmi Tűz-, Közrendvédelmi és 
Baleset-megelőzési Nap, valamint az előadások, 
vetélkedők, az intézmény éves munkatervéhez 
megfelelően igazodó tűz- és bombariadók, 
bemutatók és kiállítások, a szervezetek 
tevékenységének részletes ismertetése, melyet a 
Pannonhalmi Szent Márton Polgárőr Egyesület, 
a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőrség, a 
Pannonhalmi Rendőrőrs, a helyi Tűzoltóság 
és a Mentőállomás, a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári 
Védelmi Kirendeltsége és a Határőrség vezetői és 
munkatársai nagymértékben segítettek.

Az OMSZ Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Mentőszervezetének Pannonhalmi 
Mentőállomása és az iskola rendezésében az 
I. Pannonhalmi Mentők Napja rendezvénye-
ként I. Kistérségi Elsősegélynyújtó vetélkedőt 
tartottunk a Sokoróaljai Kistérség általános 
iskolásai részére - egészségnevelési, elsőse-
gélynyújtási teszt és gyakorlati feladatok, 
közúti elsősegélynyújtás témakörben. 
Polgárvédelmi témájú műveltségi vetélkedőt 
többször szerveztünk a kistérség felső tagozatos 
diákjai részére. Az iskola sportcsarnokában 
sportrendezvények, futballmérkőzések, karate 
bemutatók - a Tradicionális Kyokushin Karate-
Do Takuan Dojo pannonhalmi szakosztályának 
szereplésével - gazdagították programjainkat. 

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk 
arra, hogy a polgárőr mozgalom céljait, 
tevékenységét minél szélesebb körben 
megismertessük diákjainkkal, kollégáinkkal. 
Így ebben a tanévben csatlakoztunk az „Egy 
iskola - egy polgárőr” mozgalomhoz is. Két 
pedagógus kolléga polgárőr tagként is segíti 
ezt a közös munkát. 

Június első hetében tartottuk az I-II. 
Pannonhalmi Tűz-, Közrendvédelmi és 
Baleset-megelőzési Nap folytatásaként a 
Pannonhalmi Kistérségi III. Kék Napot, 
melyet a pedagógusok, szülők, diákok, 
a Szent Márton Polgárőr Egyesület és a 
közrendvédelmi társszervezetek nagy 

lelkesedéssel támogattak. 
Szervezés területén kiemelném Sáfárné 

Dohar Erika rendőr törzszászlósnak és 
Pusztai Antalnak, a Szent Márton Polgárőr 
Egyesület elnökének szervező, szakmai 
koordináló munkáját.

A tanulók széles skálájú, színes, változatos 
programokban vehettek részt, játékos 
sport- és műveltségi vetélkedőkön, színházi 
előadásokon, külön órákon, kiállításokon, 
bemutatókon ismerkedhettek a téma 
fontosságával. 

Bagó Ferenc Pannonhalma Város Polgár-
mesterének és Kara Ákos a Győr-Moson-
Sopron Megyei Közgyűlés alelnökének 
ünnepi köszöntője után a közrendvédelmi 
szervezetek tevékenységét ismerhették meg 
a diákok az alábbi szervezetek vezetőinek 
bemutatásában:            

Pusztai Antal - a Pannonhalmi Szent 
Márton Polgárőr Egyesület elnöke, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Polgárőrség titkára,

Gangl András - a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Polgárőrség elnöke,

Huszár Levente - százados, a Pannonhalmi 
Rendőrőrs parancsnoka,

Féli Zoltán - a Pannonhalmi Tűzoltóság 
elnöke,

Szilágyi Kemál László - a Pannonhalmi 
Mentőállomás vezetője,

Csepi László - polgári védelmi százados, 
a katasztrófavédelmi igazgatóság győri 
kirendeltségének vezetője,

Cseri József –határőr ezredes, határőrségi 
főtanácsos, igazgató.

Az iskola sportcsarnokában kispályás 
labdarúgó-mérkőzéseket tartottunk a 
térségi iskolák  (Bakonyszentlászló, Écs, 
Győrasszonyfa, Győrság, Lázi, Nyúl, 
Pannonhalma, Pér,  Ravazd, Sikátor, 
Tápszentmiklós)  diákjainak részvételével.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi 
Kirendeltségének valamint a társszervek 

látványos bemutatóival egybekötött előadása 
felejthetetlen élményt jelentett valamennyiünk 
számára .  (A  tűz ol tók  mun káj ána k 
bemutatása tűzoltás közben, a rendőrség 
kutyás bemutatója, a határőrség kommandós 
bemutatója, a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári 
Védelmi Kirendeltségének és a Mentősök 
bemutatóval egybekötött előadása, valamennyi 
szerv jármű- bemutatója.)

Nagy tetszést aratott tanulóink körében 
a Műveltségi vetélkedő, a MINI POLICE 
vetélkedő, a drogprevenciós témájú színházi 
előadás Zsákutca címmel a Soproni Polgárőr 
Egyesület Ifjúságvédelmi csoportjának
bemutatásában, a Drogtalanság - humorral 
a drog ellen c. színházi előadás AYALA 
vendégművész előadásában. 

„A jövő járművei” című rajzpályázatra 
beérkezett alkotások ünnepélyes ered-
ményhirdetésével és a társszervezetek 
(rendőrség, tűzoltóság, mentők, pol-
gárőrök) munkáját bemutató kiállítás 
megnyitójával fejeződött be a KÉK NAP  
programsorozata.

A szer vezetek  közös  összefogása , 
támogatása nagymértékben hozzájárult a 
programok sikeréhez, s ezáltal a városunk, 
kistérségünk közrendjét óvó helyes szemlélet 
kialakításához tanulóink körében. Ebben a 
tanévben már több mint 40 fő tevékenykedik 
az ifjú polgárőrök soraiban.

Közös összefogással a jövő szövetségeseit, a 
környezetét védő, óvó, embertársait tisztelő 
és értük felelősséget érző fiatal polgárőröket
tudunk a közös cél érdekében megnyerni. 

E nemes célt szolgáló közös programsorozat 
színvonalas megrendezéséhez sok támogatót 
találtunk. Ezúton szeretnénk valamennyi 
rendező szerv nevében köszönetet mondani 
nekik segítségükért, további munkájukhoz 
pedig sok sikert és jó egészséget kívánunk. 

Horváthné Rozsnoki Zsuzsanna

KÉK NAP - Szövetségben a polgárőrséggel és a közrendvédelmi társszervezetekkel
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- A tavalyi választásokon második alkalommal indultál képviselőnek. 
Mi volt a különbség az 5 évvel korábbi jelöléshez képest? 
- Az Országos Mentőszolgálat győri Mentőállomásán huszonnégy 
évet dolgoztam, 2000- től lettem a Pannonhalmi Mentőállomás 
vezetője. Így 2002- ben még nem nagyon ismertek, ezért pár 
szavazattal lemaradtam. Tavaly ismét megpróbáltam, megismertek, 
jobban tudtak azonosítani az emberek. Szerintem az is sokat 
számított, hogy minden családhoz eljuttattam bemutatkozó 
szórólapomat. Örültem a választók bizalmának, mindent 
megteszek, hogy városunk érdekeit felelősséggel képviseljem. 
- Lassan egy év telt el a ciklusból, hogyan sikerült a beilleszkedés? 
- Az első hónapok valóban az egymás és a munka megismerésével 
teltek. Tapasztalatokat kellett szerezni, össze kellett csiszolódni. 
Úgy érzem, kezdünk hasonlóan gondolkodni, s az újak is felvették 
a munka ritmusát. 
- Mit gondolsz a képviselők lemondásáról? 
- Sajnálom, hogy különböző okok miatt ketten is lemondtak 
tisztségükről. Viszont a helyükre került fiatalok mindenképpen
vérfrissítést, új színt hoztak a testületbe. Gondolom ők is 
igyekeznek új ötletekkel, elképzelésekkel segíteni a munkánkat. 
A fontos az, hogy egy irányba a haladjunk a lakosság és városunk 
érdekében. 
- Mennyire sikerült megszokni a kamera jelenlétét a testületi 
üléseken? Mi a véleményed a közvetítésről? 
- Fontos elmondani, hogy az érdemi döntés-előkészítés a 
bizottságokban zajlik. A néző néha azzal sincs tisztában, hogy éppen 
miről dönt a testület. Miután egy-egy ülés több óra, nem hiszem 
hogy mindenki végignézi az egészet. Így viszont előfordulhat, hogy 
fontos dolgokról lemaradnak. Az elmúlt hónapokban kapcsolatba 
kerültem Pécsváraddal, ahol 15 éve működik Városi Televízió. 
Szívesen segítenének nekünk az indulásnál, s szerintem ez lehetne 
a továbblépés. 
- Most, hogy az egészségügyben változások vannak, mit várhatunk, 
mi lesz a mentőállomás sorsa? 
- Jelenleg két mentőautó áll rendelkezésünkre. Igyekeztünk, hogy 
az itt dolgozók szakmailag képzettebbek legyenek. A mentőautók 
felszereltsége folyamatosan fejlődjön, és közel azonos felszereltségű 
legyen, hogy a rászoruló a lehető legjobb ellátást kapja. A 
továbblépés egy esetkocsi, amiért évek óta küzdünk. Miután hat 
település csatlakozott a megyéhez, nagyobb az ellátandó terület, 
ezért szükségszerű a fejlesztés. Így a speciálisabb egészségügyi 
ellátás közelebb lenne kistérségünkhöz. 
- A képviselők közül Te a Szociális Bizottság vezetését vállaltad el. 
Milyen kép alakult ki benned, hol tart ma Pannonhalma?
- Nagyon érdekes tapasztalataim vannak ezen a téren. Úgy 
látom az elmúlt évtizedben egyre többen gondolták úgy, 
hogy az önkormányzattól kapott segélyből tartsák fenn 
magukat. Megengedhetetlen, hogy munkaképes, életerős fiatalok
segélyezésért folyamodjanak. Aki akar, az ma talál munkát. Inkább a 
rászoruló időseket kellene támogatni, akik valójában rossz szociális 
helyzetben vannak, de szégyenérzetük miatt náluk a segélykérés 
fel sem merül lehetőségként. Egy másik aktuális kérdés a járóbeteg 
rendelés. Téten például évek óta laborvizsgálatokat végeznek. 
Előttünk járnak, de ha a jelenlegi képviselő-testület céljait, terveit 
megvalósítja, még el is kerülhetjük őket, hiszen ezért dolgozunk. 
Terveim között szerepel a szociális gondozói hálózat elindításához 

szükséges feltételrendszer kidolgozása is. Sok esetben az idős, 
beteg embereknek nem elsősorban pénzbeli támogatásra lenne 
szüksége, inkább egy olyan valakire, aki türelmesen meghallgatja 
őket, testi-lelki gondját viseli és eltölt velük naponta egy kis időt. 
Éppen ma hívott egy idős néni a segélyezéssel kapcsolatban. 
Miután válaszoltam a kérdésére, majdnem húsz percet mesélt 
napi gondjairól, nehézségeiről. Szerintem az, hogy meghallgattam, 
többet jelentett neki, mint bármilyen anyagi támogatás. 
- Tudomásom szerint évek óta foglalkozol fiatalok oktatásával is.
Mit tanítasz és hol? 
- Hosszú éveken keresztül, Pannonhalmán, Ravazdon és a győri 
Radnóti iskolában is oktattam elsősegélynyújtási, polgári védelmi 
ismereteket valamint drogprevenciót. A felkészítés sikerességét 
igazolta a versenyeken elért jó eredmény. De tartottam az écsi 
iskolában is előadást a mentők munkájáról. Városunkban az iskola- 
igazgató váltásakor egy év kimaradt a képzésből, de most már újra 
megkezdtem a munkát. 
- A település civil életének legújabb színfoltja a Panntúra egyesület. 
Alapítótagként miben látod az egyesület feladatát? 
- Mindenképp a város turisztikai kínálatának szélesítését 
tűztük ki elsődleges célként. Képzőművészeti, népművészeti, 
népi iparművészeti hagyományok felélesztésével városunk 
látogatottságát, turisztikai vonzerejét szeretnénk fokozni. 
Célunk, hogy az ide látogató, elvigye jó hírünket, visszatérjen, és 
hosszabb időt töltsön nálunk. Az elmúlt hónapok kiállításai, egyéb 
programjai sok ember figyelmét felkeltették. Tagságunk kétszer
akkora mint induláskor. Fontos elmondani azt, hogy a tagok aktív 
munkájával, segítségével az eddigi rendezvények lényeges külső 
segítség nélkül, saját erőből valósultak meg. Rendezvényeinken 
kistérségi alkotókra is számítunk. 
- Ezek mellett a teendők mellett, amikor egy kis szabadidőd van, 
mivel töltöd szívesen? 
- Lassan 10 éve vagyok sportlövő bíró, sok versenyre hívtak az 
elmúlt években. Fiatal koromban éveken át a pécsi Zsolnay-
porcelángyár képzőművészeti szakkörének tagjaként rajzoltam, 
festettem. Ma egyre gyakrabban veszem elő a ceruzát, ecsetet. 

Baki László

Pünkösd napját ezer éve virággal köszöntik Európa sok országában. 
A PANNTÚRA Egyesület környezetvédelmi tagozata - Kovács József 
kertészmérnök, tagozatvezető irányításával - ennek az ünnepnek a tisz-
teletére készítette el Pannonhalma Város Virágcímerét egynyári virágok-
ból. Az ünnepséget a Himnusz közös eléneklése után Horváth Ferenc 
alpolgármester úr ünnepi beszéde nyitotta meg. majd a virágcímert dr. 
Marton József osb atya megáldotta. 

B e s z é l g e t é s  S z i l á g y i  K e m á l  k é p v i s e l ő v e l
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T E S T V É R V Á R O S I  H Í R E K

Énekkarok pünkösdi fellépése
Komolyzenei életünk kérdőjelei

     2003 őszén a testvérvárosi születésnapon itt járt az engeni 
Liederkranz énekkar, és illendőségből meg egyenrangúságunk 
fölmutatására fölléptették melléje a mi templomi énekkarunkat. 
Vendégeink ekkor kedvet kaptak, hogy a két együttes építsen ki 
szorosabb kapcsolatot: fölvetésüket nem illett volna vagy nem 
lett volna szerencsés hallatlanra venni. Testet öltött hát a kedves 
és megtisztelő óhaj, így találkoztunk azóta  két éve kint, most 
pedig itthon. 
     Senkinek se jutott eszébe összejöveteleinket versenynek 
tekinteni, de azt gondolom, hogy újra meg újra megmutatkozni 
mindketten akartunk. Ebből fakadóan született is két emlékezetes 
zenei rendezvény, rajtuk mindkét részről elhangzott több szépen 
formált, élményt adó zenedarab. Az is hamar kiderült, hogy 
kórusaink élete/működése más-más elvekre/elképzelésekre épül. 
Adódik ez pusztán abból, hogy ők elsősorban polgári közösségnek 
tekintik magukat, mi pedig egyházinak.
      A mostani közös éneklés mégis mutatott egy félfordulatot 
a műsorválasztásban mindkét nagyobb kórus részéről. 
Vendégeink több kifejezetten szentzenei művet hoztak – ezeket 
a pünkösdhétfői bazilikabeli fellépésükön szólaltatták meg –, és 
egy-egy reneszánsz, valamint barokk kompozició (Morley- és 
Hassler-szerzemények)  találkozott az általunk is választottak 
világával (Marenzio és Friderici kórusai): a tavasz jöttén érzett 
ujjongással. Mi ezt a tartalmat további hasonló darabokban 
énekeltük meg, egyként választottunk viszont népdalanyagokat 
is az általános vigalom jegyében.
      Abban nem volt semmi meglepő, hogy emlékezeteset ki-ki az 
általa inkább szokott anyagokban alkotott. Ilyenek voltak náluk 
Brahms magyar táncai és más egyéb népek dalai, nálunk pedig a 
nagy klasszikus, Palestrina és a reneszánsz-technikára építő 20. 
századi magyarok: Kodály, Bárdos és Halmos földolgozásai.
      Örvendetes jelenség, hogy ahogy mi Engenben több együttest 
is megismerhettünk, úgy immár mi is képesek vagyunk kiállítani 
és bekapcsolni helyi vagy ide kötődő énekes-zenés csoportokat. 
Belőlük most pünkösdkor hallhattuk Szombathelyi Szaniszló 
énekeseit és Simon László Gyertyaláng Kisegyüttesét. Arra 
számítottunk, hogy az ő szereplésük a mi jogos büszkeségünket 
erősíti, és ez így is lett. Markánsan elütő színfoltot jelentettek, 
érettséget a szinte profi, illetve amatőr kategóriában.     
     Nem lenne teljes a beszámolónk, ha nem figyelnénk az ilyenkor
kristályosodó tanulságokra, vagy nem engednénk fölvetődni a 
látottak/hallottakból kikandikáló/kihallatszó kérdéseket. Ez egyszer 
talán az utóbbiak kaphatnának reflektort/mikrofont. Közülük
legalább egy, a „Minek a dal? Minek a lélek balga fényűzése?” kérdése. 
Miért tolakszik elénk  most éppen ez a kérdés? 
     Mert éltek itt hat nemzedék óta pedagógusok (Szilvásy János, 
Gaulacher Iván, Kovács Gábor) és mások is (Wilhelm Ferenc, 
Serényi József), akik együttesben vagy szólóban a városért és 
lakóiért művelték a zenét, de az nem bírta átjárnia lelkeket, legalább 
is nagyobb számban vagy nagyobb intenzitással nem. Nem volt 
képes újabb és szélesebb körökben föllépő igényeket generálni. Pedig 
erre való a dal, ezért áldozunk mai utódok is időt, erőt, hogy ebben 
használjunk. De jó lenne, ha adományunk hathatósabban szolgálna! 
Ebben az ember- és nemzetmegtartó erők megfogyatkozott 
állapotában! Ezért szólt szép pünkösdi fohászunk is:   
              „Szentlélek Isten, szállj le ránk / elmét derítő tiszta láng!”

                                                                             Dr. Ábrahám Imre

ISMÉT NYÁRI TANULMÁNYI ÉS SZAK-
MAI GYAKORLATOK ENGENBEN

Július 1-jén indult útra a kilencszemélyes kisbusz pannonhal-
mi fiatalokkal, hogy bővítsék nyelvtudásukat, és mélyítsék a két
város közötti baráti kapcsolatokat.  Fekete Annamária, Horváth 
Katalin, Simon Barbara, Ribb Bernadett, Ribb Péter, Szilvesz-
ter Brigitta, valamint Balla Mária, az általános iskola fiatal rajz-
tanára élvezhetik ezen a nyáron négy héten át partnervárosunk 
vendéglátását, és a különböző intézményekben kapott tanulási 
illetve munkalehetőséget. 

Élményeikről és tapasztalataikról őszi számunkban tudósítjuk 
olvasóinkat.

A koncert fináléja mindenki számára örömteli volt.

A közönség érdeklődve hallgatta a tavasz- és pünkösdköszöntő 
énekeket.

Igazi megértés alakult ki - nemcsak a két karnagy között.
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I S M E R E T L E N  I S M E R Õ S Ö K

Az eltelt egy-két évben látványosan kezd fellendülni Pannonhalma 
művészeti élete. Sorra nyílnak az alkotóműhelyek, egymást követik 
a kiállítások, a művészek bemutatkozásai. A közelmúlt legnagyobb 
kiállításának egyik résztvevője a néhány éve pannonhalmán élő 
Ganzer Katalin. Ez alkalomból beszélgettem vele életéről, művészi 
pályafutásáról. 

- Három generáció a neve annak a kiállításnak, amelynek a 
meghívóját kezemben tartom. Kérem, bemutatná nekünk?
- A három generáció egy kiállítás címe, mely néhány napja 
nyílt meg Révkomáromban. Ez az első olyan alkalom, 
ahol édesanyám festményei, a saját alkotásaim és fazekas 
fiam művei eg y kiál l ítás keretében tekinthetők meg. 
Szüleimmel Csallóközben, Révkomáromban éltünk. Édesapám 
híres ácsmester volt, máig álló ácsszerkezetek dicsérik keze 
munkáját. Édesanyám tizenkét gyermeknek adott életet, így 
születtem én az akkor még Magyarországhoz tartozó városban. 
Testvéreim közül még nyolcan élünk. Szűkebb családom két fiú és
hat unoka. 
- Révkomáromból Pannonhalmára hogyan vezetett az út?
- Elég kacskaringós volt. 1987-ben települtünk át Magyarországra, 
és itt is többször költöztünk már. Pannonhalmán 4 éve élek. Már 
jóval régebben szerettem volna Pannonhalmára költözni, de nem 
találtunk megfelelő lakást. Gyermekeim távol élnek, nekem pedig 
nincs szükségem nagy lakásra. 
- Térjünk vissza a kezdetekre. Hogy kezdődött pályafutása?
- Mint már említettem, édesanyám hetedik gyerekeként 
születtem. Már gyermekkoromban nagyon érdekelt  a 
rajzolás. Édesanyámmal és testvéremmel beiratkoztunk 
Harmos Károly komáromi festőművész önképző iskolájába, 
ahol megtanultuk a festészet alapjait. Ilyen indíttatásból 
választottam a festői pályát, és mint rajztanár diplomáztam 
Nyitrán. Aktív éveimben rajztanárként dolgoztam Szlovákiában 
és Magyarországon. Büszke vagyok rá, hogy a mai nap is vannak 
magántanítványaim, pannonhalmi és környékbeli gyerekek. 
Édesanyám a tizenkét gyermek felnevelése után tudott aktívabban 
a festészettel foglalkozni. Képeit mi, a gyermekei őrizzük, melyek 
legnagyobb számban a mostani kiállításon láthatók.
- Keveset hallottunk eddig a generáció harmadik tagjáról, a fiáról!
- Ő egy kicsit más irányba indult. Gyerekként szeretett agyagozni, 
és az élet úgy hozta, hogy fazekas lett belőle. Már régóta 

Ausztriában él és dolgozik. A hétköznapi tárgyaktól kezdve az 
egyedi dísztárgyak készítését is vállalja. Szabadidejében készülő 
művészi alkotásokból válogattuk a kiállítás darabjait.
- Szomszédként egy kis bepillantást már nyertem abba a változatos 
gyűjteménybe, mely az elmúlt sok év alatt készült. Tényleg minden 
technikában otthon van? 
- Ez egy kicsit a szakmámból adódik, mert rajztanárként minden 
technikát meg kell tanítani a gyerekekkel. Az, hogy műveimben 
is megtalálható a festménytől az akvarellen át a tusrajzig sokféle 
technika, ennek főképpen saját érdeklődésem az oka. Izgalmas 
kihívás egy témát az ahhoz legjobban illő technikával ábrázolni. 
Az, hogy a festmények a legismertebbek, csak azért van, mert 
abból van a legtöbb. 

Nemz e dék ről  nemz e dék re
Beszélgetés Ganzer Katalin művésztanár, festőművésszel

- Mennyire ismerte meg a pannonhalmi képzőművészeket?
- Az utóbbi idők rendszeressé váló találkozói, kiállításai során 
összeismerkedtünk egymással, rendszeresen találkozunk 
festők,  fafaragók,  profi és amatőr alkotók. Ismerjük
egymás munkáit, és úgy érzem, jól kiegészítjük egymást.  
- Milyen  további tervei vannak a közeljövőben?
- Nagyon izgalmas helyeket találtam a környékben, amelyeket 
mindenképpen szeretnék vászonra vinni. Megpróbálom 
egy kicsit más látószögből bemutatni azokat a szépségeket, 
melyek körülvesznek bennünket  itt  Pannonhalmán. 
Legtöbb időmet azonban a kiállításokra való felkészülés, azok 
lebonyolítása, szervezése tölti ki. A mostani kiállítás anyagát 
néhány hét múlva költöztetjük át a Monostori Erődbe, és még az 
idén további meghívásoknak is eleget kell tennem. Mindeközben 
pedig kis tanítványaimról sem feledkezhetem meg.
- Köszönöm a beszélgetést, további sok sikert és jó egészséget 
kívánunk Pannonhalma lakóinak nevében!
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K U L T Ú R A

A Pannonhalmi Kistérségi Idegenforgalmi, Turisztikai-és 
Környezetvédelmi Egyesület (PANNTÚRA) a 2007. június 
21-24. között rendezte meg a Cseidervölgyi Népművészeti és 
Kézműves Találkozót, melynek helyszínt az Esthajnal Vendégház 
és környezete biztosította.

Az egyesület tagjait az a felismerés, hogy csak a helyi értékek, 
a humán erőforrások aktivizálásával, a lakossággal összefogva 
lehet elindulnunk a fejlődés útján - ösztönözte arra, hogy 
megalakítson egy olyan új egyesületet, mely az idegenforgalom, 
turisztika és környezetvédelem területén kíván hathatósan tenni  
városunkért, kistérségünkért. Főbb célkitűzései között szerepel - 
többek között -, hogy a pannonhalmi kistérség nyújtotta páratlan 
természeti adottságokat, a kulturális és a helyi folklór adta 
lehetőségeket népszerűsítse, idegenforgalmát felpezsdítse, továbbá 
hagyományőrző és hagyományteremtő szándékkal szervezett 
programokkal gazdagítsa a kistérség közösségi életét.  

A Cseidervölgyi Népművészeti és Kézműves Találkozó térségi szintű 
programsorozatán kiállító művészek egy szeletet adtak át nekünk  abból 
az örökségből, melyet szeretnénk mindenkihez eljuttatni, hogy minél 
többen megtalálják a széphez és talán annak igazi forrásához vezető 
utat. Ezzel nem teszünk mást, mint visszanyúlunk a gyökereinkhez, 
ápoljuk a magyarságunkat, a hagyományainkat, tisztelgünk őseink 
előtt, őrizzük a szokásainkat, a népművészetünket és emlékezünk. 
S mivel a kultúra közkincs, szellemi és tárgyi emlékeink őrzése, a 
népszokások felelevenítése, részvételünk a kulturális rendezvényeken 
mind a művelődésünket, mind az ismeretszerzésünket szolgálja. 
A magyar nemzeti kultúra a magyar nemzethez való tartozást, a 
történelmi tradíciók, a nyelv és a kultúra ismeretét és annak tudatosan 
vállalt közösségét jelenti.

A fesztivál ideje alatt Pannonhalmán és térségében fellelhető 
csodálatos népművészeti alkotások sokaságát láthattuk a kerámiákból, 
fafaragásokból, gyöngyfűzésből, kézimunkákból és egyéb népi 
használati eszközökből álló kiállításokon. Emellett olyan kicseket 
is bemutatott az egyesület a fesztivál ideje alatt - mint Majer József 
antik szikvízüveggyűjteménye vagy Ress Árpád helytörténeti 
gyűjteménye. Maradandó élményt nyújtott a dr. Timaffy Lászlóné
Edit asszony kézimunka kiállításának megnyitója, id. Pusztai 
Antal és Pusztai Anna Jozefina gitárkoncertje, ahol a gitármuzsika 
csemegéit hallgathatták neves előadóművészeink előadásában. Id. 
Pusztai Antal gitárművész - az országban egyedülálló módon - 
varázslatos magyar nótákat szólaltatott meg hangszerén. A tehetséges 
Tavaszi Szél Együttes koncerjét az autentikus népi-hangszeres 
kíséret, az egyedi, olykor páratlan ritmusok, valamint az eredeti 
énekhangok tették különlegessé. A magyar népzenei alapokra épülő, 
zenéjében a hagyományos rock-zenekari felállású fiatal együttes,
ígéretes muzsikájával bővölte el a hallgatóságot.

A Cseidervölgyi Népművészeti és Kézműves Napok térségi 
szintű ünnepélyes megnyitóján ünnepi köszöntőt mondott 
Bagó Ferenc Pannonhalma város polgármestere, Mondovics 
László a Pannonhalmi Kistérségi társulás elnöke és Kara 
Ákos Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnöke, akik 
beszédükben kiemelték és felhívták a figyelmet a PANNTÚRA
egyesület művészeti tagozatának egyik legfontosabb jellemzőjére, 
arra, hogy a közösségi tevékenység milyen varázslatos dolgot 
tud felszínre csalni.  Embercsoportok, kisebb közösségek 
művelik és élvezik az együtt alkotás, éneklés, a közös zenélés, 
a csoportos táncolás élményét. Ez a közösségképző funkció az, 
ami napjainkban kiemelkedő társadalmi jelentőséget kölcsönöz 
ezeknek a mozgalmaknak. „Ha ezen értékeket megismertük, 

becsüljük meg, és próbáljuk hasznosítani azt, hiszen ahogy nagyon 
kicsiben e népművészeti fesztivál megvalósulását segítette az igazi 
értékek önzetlen közzététele, úgy nagyban a város boldogulása, 
előbbre jutása is a lakosság értékeinek megbecsülésétől és annak 
hasznosításától függ. 

A településnek az a polgára, aki érdeklődéssel eljön megnézni egy 
szép kiállítást, később pedig tevékenyen bekapcsolódik a kulturális 
programokba, figyelemmel fogja kísérni a település életének egyéb
területeit is, és idővel csatlakozni fog olyan civil szervezetekhez, 
melyek hatékonyan segíthetik, vagy akár befolyásolhatják 
az önkormányzat munkáját. Vagyis ez, és az ehhez hasonló 
fesztiválok, rendezvények, két oldalról is hasznosak, hatékonyak 
lehetnek. Egyrészt aktív részvételre hívja a tulajdonosokat, 
másrészt az érdeklődők az alkotások megtekintése után olyan 
élménnyel térnek haza, amely reméljük máskor is elcsábítja őket 
a Cseidervölgyi Népművészeti fesztiválra, melyet a Panntúra 
Egyesület hagyományteremtő szándékkal rendezett meg.

A programok közül kiemelném még az országosan is ismert és méltán 
elismert Kátai Zoltán énekmondó, előadóművész,  magyar históriás 
énekeit, melyben múltunk dalban megörökített emlékeit énekelte el. 
A kézműves foglalkozások, népi kismesterségek bemutatkozása, 
játszóházi foglakozások mellett jurtasátor bemutató, viselettörténeti 
és enteriör kiállítás, íjász bemutató és egyéb kiváló népzenei 
programok várták az idelátogatókat. Régi vendéglátások, vendéglők, 
csárdák elmaradhatatlan szereplői voltak a híres prímások, neves 
cigányzenekarok. Szinte nem akadt olyan vendéglátóhely, amelyiknek 
ne lett volna dédelgetett, megbecsült prímása, zenekara. Ma már sajnos 
egyre kevesebb helyen hallgathatunk cigányzenét. Ezen kevesekhez 
csatlakozva, kedves vendégeink megelégedésére játszott Vörös Árpád 
és zenekara. Esténként pedig gasztronómiai ínyencségek, borkóstolás 
csábította a vendégeket. 

Tiszteletemet és köszönetemet fejezem ki a fesztivál 
támogatóinak, rendezőinek, az egyesület vezetőjének, Horváthné 
Rozsnoki Zsuzsannának, az Esthajnal Vendégház tulajdonosainak 
a Szántai családnak, akik a Cseidervölgyi Népművészeti 
Találkozót nagy mértékben támogatták. És természetesen a 
népművészeknek, sok sikert kívánva nekik, hogy még sokszor 
viszontláthassuk őket és megismerhessük későbbi alkotásaikat 
is. Nekünk pedig azt, hogy minél inkább igyekezzünk feltárni, 
megismerni egymás értékeit, és itt tágabb értelemben használom 
a szót, hiszen ugyanúgy érték egy emberi tudás, képesség, készség, 
illetve ismeretség, kapcsolat is. Pannonhalmának minél több 
nyitott, sokoldalúbb, és a hagyományokból táplálkozó emberre 
van szüksége. S biztos vagyok benne, hogy e tekintetben számos 
lépés megtételére nyílik lehetőségünk, melyet magyarságtudatunk, 
a helytörténet, a népművészet intenzívebb találkozásával is módunk 
nyílik fejleszteni. 

Cs eider völg y i  Népművész eti  és  Kézműves  Talá l koz ó

Ganzer Katalin
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E G Y E S Ü L E T E K

P a n n o n h a l m a  S E  h í r e k
2007. február 23-án a Pannonhalma Sportegyesület tisztújító 

közgyűlést tartott, ahol leköszönt az egyesület addigi vezetése és 
az elnöke, Schaub György. 

A közgyűlésen résztvevők új elnökséget, elnököt és társelnököt 
választottak. A SE elnöke: Pánczél Gábor, társelnöke: Szabó Vilmos, 
pénztárosa: Tóth László. Az elnökségi tagok: Ábrahám József, 
Csáfordi Zsolt, Fehér László, Novák Béla, Ress Tamás és Szabó 
Zoltán. Megválasztották az SE életét felügyelő bizottságokat is. 
Felügyelő bizottság tagjai: Baki László, Erdélyi Antal és Németh 
Zoltán. Fegyelmi bizottság tagjai: dr. Bertalan Péter, Hóbor Miklós 
és Honner László. Az egyesület elnöksége az alábbi szakosztályok 
működését felügyeli és segíti: labdarúgó szakosztály, női és férfi
kézilabda szakosztály, férfi teke szakosztály.

A labdarúgó szakosztály 2006/07 bajnoki évadban a Megyei I. 
osztályban szerepelt három csapattal (felnőtt, UP19, UP16). A 
tavaszi szezon kezdete előtt a vezetőségi tagok részvételével sikerült 
korszerűsíteni az öltőzőket, melyek új bútorzatot kaptak és az 
elavult, lyukas labdafogó háló helyett a Loland Kft segítségével egy
új és korszerű került felállításra. A pályát körülvevő kerítés festése 
is megtörtént ezzel egyidőben.

Hagyományteremtő szándékkal a csapattagok és a vezetőségi 
tagok megjelentek a Vöröskereszt által szervezett véradáson, ahol 
a részvételért kapott ételkuponokat felajánlották a szociálisan 

rászorulók javára. Ugyanilyen fontos esemény volt a Fuss az 
iskoládért! kezdeményezés, ahol szintén szép számmal vettek részt 
a sportegyesület tagjai.

A felnőtt csapat a 16 csapatos bajnokságban a kitűzött célt elérve 
a bennmaradást biztosító 12. helyen végzett. A csapat gerincét 
helybeli játékosok alkotják. A felnőtt csapat edzője Novák Béla, aki 
már a harmadik évben tartotta a csapatot a Megyei I. osztályban, 
főleg saját utánpótlásra támaszkodva. A felnőtt csapat gólkirálya 
Csollány Balázs 11 góllal. A játékosok és vezetők szavazata alapján 
a legjobb játékos Csollány Balázs lett.

Az ifjúsági csapat (UP19) edzője Németh László, akinek a csapata
a 13. helyen fejezte be a bajnokságot. Gólkirály Polgár Roland lett 
12 góllal. A legjobb játékosnak Madarász Róbert választották.

A serdülő csapat (UP16) edzője Novák Péter, aki a felnőtt 
csapat kapuját is őrzi. A csapat a 6. helyen végzett a 10 csapatos 
bajnokságban. Gólkirály Horváth Márton lett 17 góllal. A legjobb 
játékos pedig Guszter Zsolt.

A 2007-2008-as bajnokság ismét nehéz feladat elé állítja a 
szakosztály vezetését, hiszen a tavalyi három csapat helyett hat 
csapat (UP7, UP9, UP11, UP16, UP19, felnőtt) szereplését kell 
biztosítani. Ehhez kérjük a település polgárainak és Pannonhalma 
Város Önkormányzatának segítségét!

Novák Klaudia

V.  Szent László napi vadétel készítő Bogrács-fesztivál
Nyertesek:
I. helyezettek: Kenguru — abszolút első helyezett (Csalló Tamás)

Nátloz Sakraf (Farkas Zoltán)
Embör a Pap-hegyről (Csomai Lajos)

II. helyezettek: Kiskukta (Borbély Csaba)
Valler Tamás
Csodaszarvas (Hegedűs Ferenc)

III. helyezettek: Pannonhalmi Madarász Klub
Berecz Laura és Nagy Tibor
Nyalkai Penderedők Táncegyüttes

Különdíjasok:
 A legfiatalabb versenyző: Bariska Gergő (Győr)
 A leghigiénikusabb csapat: Cseider-Izek (Balog Tamás)
 A legtöbb felajánlást tett csapat: Csendõr-Bendõ 
 (Borbély Csaba, Huszár Levente) 
 A leghamarabb elfogyott étel (közönség díj): 
 Lázár&Géza (Samodai János, Sári László)

Gratulálunk a nyerteseknek és a különdíjasoknak!

Tavaszi  Művész eti  Tárlat

Megtekinthető augusztus 18-ig a Borbirodalomban.

A PANNTÚRA művészeti tagozata 2007. május 20-án rendezte 
meg tavaszi tárlatát, ahol Ganzer Katalin és Petrovicz Mihály 
festőművészek mutatták be alkotásaikat.  

Tiszteletünket és köszönetünket fejezzük ki a kiállítás 
rendezőinek, támogatóinak, a Borbirodalom vezetőjének, 
Hajduk Henriettnek, aki a kiállításnak helyszínt biztosított, és 
az ünnepélyes megnyitót követően borkóstolóval lepte meg a 
közönséget; valamint Váray Tamás előadóművésznek, a Kisalföld 
Szerkesztőségének, Pannonhalma Város Önkormányzatának, 
hogy hozzájárultak a tavaszi művészeti tárlat színvonalas meg-
rendezéséhez. 
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   A képviselő-testület tagjai sok tervvel, ötlettel indultak neki az új 
ciklusnak. A lakosság részéről is jócskán kaptunk elképzeléseket a 
fejlesztés irányairól, ill. konkrét elképzelésekről. 

   Az ötlettől a megvalósulásig több lépcsőfokot kell végigjárni, 
mely megkerülhetetlen. Az első lépcsőfok a az ötletek rangsorolása, 
fontossági sorrend kialakítása. Ezt követi a tervezés, költségvetésben 
való megjelenítés. Kész terv meglétekor következik országos vagy 
regionális pályázatokon való részvétel, az anyagi forrás előteremtése 
(állami források megcsapolása) érdekében, hogy minél kevesebb 
önrészhez minél több központi forrást kapjunk a megvalósításhoz. 
Elnyert pályázat esetén a kivitelezők versenyeztetése következik, 
hogy a legjobb árajánlatot adó kaphassa meg a megbízást a 
kivitelezésre.

   A járdák felújítására beadott pályázatunk sajnos nem nyert. Ami 
a kiírásban még sújtott bennünket:az a tény, hogy a Közútkezelő 
tulajdonában lévő utak járdáira nem vonatkozott ez a kiírás. Pedig 
településünkön legfontosabb lenne a Dózsa Gy. u., Szabadság tér, 
Petőfi S. utca járdaszakaszainak felújítása (mert ezeket használják
legtöbben). A Dallos S. utca és a temető előtti Rák utca burkolatának 
megerősítésére a projekt összköltségének 50%-át elnyertük. A 
kivitelező meghívásos közbeszerzési eljárás keretében választjuk ki. 
A megye kisvárosainak és nagyobb településeinek polgármestereit 
meghallgatva referenciák alapján a LANG-SZOLG Kft-t, SZAKOD
Útépítő Kft-t, BETONÚT Zrt-t, EGUT Rt-t, és a MAKADÁM
Kft-t versenyeztetjük a kivitelezés elnyerésére. A Tóthegy útjainak
megépítése csak többlépcsős formában valósítható meg, ha lesz rá 
kiírt és elnyert pályázat.

   Június végén a Megyeházán „Partnerség 2007-pályázati fórum” 
címmel az önkormányzatok tájékoztatót kaptak a régió pályázati 
lehetőségeiről, támogatási konstrukciókról. Ez iránytűt jelent a 
fejlesztések tekintetében, mert ez alapján tudhatjuk, hogy milyen 
területek élveznek támogatást, és melyek nem. Sajnos az új termál-  
fürdő építése 2008-ig nem szerepel a régió pályázati listáján. 
A városközpont rehabilitációja, a járóbeteg-ellátás fejlesztése, 
óvoda- és iskola-rekonstrukció, turisztikai vonzerő fejlesztése,  
a környezetvédelmi infrastruktúra prioritásai viszont szervesen 
illeszkednek a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által 
támogatott felsorolásba, melyekre jó eséllyel pályázhatunk.

   Abban bízhatunk, hogy Pannonhalma neve még mindig jól 
cseng mind a magán befektetők, mind pedig a pályázatokat 
elbírálók fülében. Ehhez elkészült konkrét tervekre, állandó 
pályázatfigyelésre, a lehetőségek felkutatására van szükség,
mert csak ezzel lehet eredményeket elérni. És persze kitartásra, 
optimizmusra, sok-sok türelemre, mert az állami pénzek manapság 
csak lassan csordogálnak.

Kádi Antal                                               
Településfejlesztési-, Közrend-, Közbiztonsági-

és Környezetvédelmi Bizottság elnöke             

Fejlesztési elképzelések
a valóság tükrében július 13. (péntek) 17 óra  - ÜTŐSTÁBOR záró koncertje

Helyszín: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház

július 13. 19.30 - Pannonhalmi Jazz Terasz - Lantos Zoltán-
Horváth Kornél Duó (esőnap július 15.)
Helyszín az Apátsági Pincészet kóstolóterasza

július 21. (szombat) - Aratónap a Karzat Alapítvány várja régi és 
új vendégeit pannonhalmi aratóbáljába. Programon 
Gombai Tamás és zenész barátai, a Rába és a Rábca 
táncegyüttes táncosai, a Büdös Vornyik zenekar, 
Paprika Jancsi Csúzlízdája. 
Várjuk Kigyelmedéket is, legyenek a vendégeink! 
Jöjjenek a fülük meg az orruk után, egészen a 
kultúrház udvaráig! 
Báli belépő: 400 Ft 
További információ: karzat@karzat.hu, tel.: 20/210-9031 
A programot az NKA Népművészeti Kollégiuma 
támogatta.

augusztus 17. 19.30 - Pannonhalmi Jazz Terasz - Babos Project 
Special (esőnap augusztus 31.)-
Helyszín az Apátsági Pincészet kóstolóterasza

augusztus 19. vasárnap  
17 óra - Erdélyi művészek tárlata 
Helyszín a Kazinczy Ferenc Művelődési Ház
20 óra a Mozdulat Színház zenés műsora
Helyszín a Kazinczy Ferenc Művelődési Ház
22 óra – Tűzijáték, helyszín a majális tér

augusztus 20. hétfő
10 óra – Szabadtéri Szentmise és terményáldás
A misét celebrálja – Marton József plébános
Helyszín: Szabadság tér 
11 órától családi nap a Főapátságban
11.30  és  14.30 a Tihanyi Alapítólevél bemutatása
20.00 Szent István intelmeinek előadása a bazilikában
Ezen a napon a Főapátság megtekintése ingyenes. 
16 óra - Nyári Művészeti Tárlat (Panntúra)
Helyszín a Kolostor Étterem

17 óra - FTC öregfiúk – Pannonhalma SC – barát-
ságos labdarúgó mérkőzés

augusztus 24-26. - IV. Archus Temporum Fesztivál
Bővebb információ, jegyrendelés az Apátság 
fogadóépületében vagy a www.arcustemporum.hu 
honlapon. Helyszín a Főapátság és környéke.

szeptember 22. szombat -  Szüreti nap
Helyszín: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház és környéke

N y á r i  p r o g r a m o k
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