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Kedves Pannonhalmi polgárok !
Ismét eltelt egy negyedév és tájékoztatom Önöket az elmúlt 

időszakról.
„Jót s jól, ebben áll a nagy titok” - írja Kazinczy. 
Ha egyetlen mondatban kellene megfogalmaznunk, mire 

is törekszik városunk vezetése és polgárai, aligha találnánk 
ennél találóbban megfogalmazott programot. Mert a jót s jól 
elve életprogramnak is kiváló, egy cselekvő közösség számára 
pedig politikai programnak sem utolsó. Jót tenni és jól tenni 
a dolgunkat, ez minden ember  elemi elvárása önmagával és 
környezetével szemben. Nagyon nehéz helyzetben van az ország, 
ami sajnos befolyásolja a mindennapi életünket.

Lehetőségeink napról napra változnak. Mégis mi lehet a 
megoldás ebben a helyzetben ? Egy biztos: az önfeladás nem.  
Pannonhalmának  fejlődnie kell. Magad uram, ha szolgád 
nincsen, tartja a közmondás. De mi a képviselő-testülettel 
közösen  mindent elkövetünk jövőnk fejlődéséért. Élnünk kell, 
fejlődnünk kell, mert  Pannonhalma többet érdemel. 

Ki kell emelnem, hogy a képviselő-testületnek nagyon nehéz 
döntést kellett hoznia, a Pannonhalmán megépülő „ járóbeteg 
ellátó központ” megvalósításához, amit a képviselő-testület  8 igen, 
két nem, 1 tartózkodással megszavazott.  A beruházás 1 milliárd 
forint, aminek az önrésze 100 millió forint. Sajnos a kistérség 
12 települése sem anyagilag, sem lakossági létszámot illetően 
sem támogatta a pályázatot. De előre kell nézni, és vállalnunk 
kellett. Ha megvalósul, akkor a következő szakrendelések 
lesznek: labordiagnosztika, röntgen,  ultrahang, sebészet, 
orthopédia, szülészet, nőgyógyászat, belgyógyászat, kardiológia, 
tüdőgyógyászat, szemészet, ideggyógyászat, pszichiátria, 
fül-, orrgégészet, fizikoterápia,  reumatológia, csecsemő-, és
gyermekgyógyászat, bőr- és nemibeteg szakrendelés, urológia, 
tüdőgondozó és gyógyszertár. 

A fentiek városunk  polgárainak és a kistérségünk lakóinak  is 
biztonságot nyújtnak majd. 

A képviselő-testületünk második fontos döntésére, a folyamatban 
lévő termálfürdővel kapcsolatos „megvalósíthatósági” terv 
elkészíttetéséhez volt szükség.  Mint ismeretes a kábeltelevízióban 
már  elhangzott, hogy területet kellett vásárolni a tulajdonosoktól 
– ami előszerződésekben már megtörtént. Itt szeretném 
megköszönni a polgárok támogatását. Március hónapban a 
végleges szerződéseket is kézhez kapják. De hogy termálfürdő 
legyen, ahhoz „ kút” is kell,  aminek összegét szintén megszavazta 
a képviselő–testület, és a közeljövőben megkezdik a fúrást. Ebből 
a két fontos döntésből látható, hogy mindenki a jövőt szeretné 
építeni. 

Pályázat benyújtása is megtörtént az iskolát érintően.
Február 26-án képviselő-testületünk  megszavazta  2008. évi 

költségvetését, ami nagyon komoly előkészületi munkát igényelt 
mindenkitől. 

Bízom benne, hogy az elmúlt időszakhoz képest most is 
gazdaságosan dolgoztunk. 

Meg kell említenem az elmúlt időszakban lezajlott farsangi 
bálokat, ahol mindenki kedve szerint szórakozhatott, és részt 
vehetett. Köszönet illeti a szervezőket. 

Szintén említésre méltó, hogy városunk adhatott helyet a „Győr-
Moson- Sopron Megyei Katasztrófavédelem napja” ünnepségnek 
február 29-én. Városok polgármesterei, megyei vezetők  és sok 
más magasrangú vendég vitte tovább városunk hírnevét. 

Közösen ünnepeltük  március 15-én szabadságharcunk 
és forradalmunk 160. évfordulóját, az ünnepnek megfelelő 
hangulatot adtunk, úgy érzem a jelenlévők megelégedésére. 
Köszönöm, hogy ilyen nagy számban részt vettek az 
ünnepélyen. 

Szeretném külön kifejezni köszönetemet a sport és a Majorette 
vezetőinek, valamint a Mozdulat Színháznak a hangulatos, szép 
bemutatóért. 

A tavasz közeledtével mindenkinek  jó egészséget kívánok.
Bagó Ferenc
polgármester
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Helyszín: sportpálya 
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Fontosabb közérdekű rendeletek és határozatok a képviselő-testület 
2008. január, február havi üléseiről

4/2008(I.29.) kt. határozat: a képviselő-
testület dr. Bertalan Péter (Pannonhalma, 
D a l l o s  S á n d or  u t c a  3 / a )  s z .  a l a t t i 
önkormányzati képviselő szóban és írásban 
előterjesztett lemondását tudomásul vette.
6/2008(I.29.) kt. határozat: a képviselő-testület 
a folyamatban lévő rendezési terv módosítás 
kiegészítéseként hozzájárult a Pannonhalma, 
belterület 948/94 hrsz-ú ingatlan borászati 
üzem és vendéglő létesítésére alkalmas övezetté 
történő átminősítéséhez, azzal a feltétellel, 
hogy az ingatlan beépíthetőségére, az építmény 
funkciójára, alapterületére és magasságára 
(7,5m ) vonatkozó meghatározásokat a 
rendezési terv módosítását előkészítő 

Határozatok

Regioplan Kft. a hivatkozott lakossági fórumon
elhangzottak figyelembe vételével végezze el.
10/2008(I.29.) kt. határozat: a képviselő-
testület 172/2006(XII.11.) kt. határozatát, 
melyben - a Pannonhalma Gyógyfürdő és 
Szálloda Komplexum leendő helyszínéül a 
volt tsz-majort és környezetét választotta 
– hatályon kívül helyezte és a Pannonhalma 
Gyógyfürdő és Szálloda Komplexum leendő 
helyszínéül a jelenlegi futball pályát és 
környezetét választotta. 
15/2008(I.29.) kt határozat: a képviselő-
testület a polgármesteri tisztség  ellátásának  
egyes kérdéseiről és az önkormányzati  
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 
LXIV. tv. 3. § (2) bek. alapján Bagó Ferenc 
polgármester illetményét 2008. január 
1- jei hatállyal havi bruttó 483 100,-  Ft-
ban, költségátalányát  havi 96 600,- Ft-ban 
állapította meg.     
16/2008(I.29.) kt. határozat: a képviselő-
testület a polgármesteri tisztség  ellátásának 
egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.évi 
LXIV. tv.3. § (2) bek. alapján Horváth Ferenc 
alpolgármester tiszteletdíját 2008. január 
1- jei hatállyal  havi bruttó 58 000,-  Ft-ban 
állapította meg.     
21/2008(I.29.) kt. határozat: a képviselő-
testület úgy határozott, hogy  pályázatot nyújt 
be a kistérségi járóbeteg szakellátó központok 
kialakítása és fejlesztése címmel. 
22/2008(I.29.) kt. határozat a képviselő-
testület támogatja   Écs, Győrság,  Pan-
n o n h a l m a ,  Pá z m á n d f a l u ,  R a v a z d , 
Tarjánpuszta települések részvételével - 
az önkormányzatok társulásáról szóló 
1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a szerint 
– az állatorvosi és gyepmesteri feladatok 
ellátására alapított Pannonhalma és Vidéke 
Állatorvosi és Gyepmesteri Társulás társulási 
megalakulását. 
26/2008(II.12.) kt. határozat: a képviselő-
testület úgy határozott, hogy a Pannonhalmi 
Te r m á l f ü rd ő  pro j e kt  e l ő k é s z í t é s e , 
megvalósítása és folyamatos felügyeletének 
ellátása céljából Világörökségi Termál 
Korlátolt Felelősségű Társaság néven 100%-
os önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságot hoz létre. A képviselő-testület a 
társaság törzstőkéjeként 500.000 forintot 
biztosít a költségvetésben. A képviselő-
testület a társaság ügyvezető igazgatójának 
Tanay Lajost (9090 Pannonhalma, Kisfaludy 
u. 9) szám alatti lakost választotta meg. 
28/2008(II.12.) kt. határozat: a képviselő-
testület a pályázathoz szükséges 100 millió 

Ft önerőhöz …. pénzbeli hozzájárulással 
hozzájárul,  továbbá kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy a pályázat támogatása esetén a 
fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdonjoga a 
100%-os önkormányzati tulajdonban lévő 
nonprofit gazdasági társaság részére per-,
igény-, és tehermentes módon átadásra 
kerül.
A képviselő-testület a lakosságszám arányában 
rájutó beruházási és működtetési költségeken 
felül vállalja a beruházást és a működtetést 
anyagilag nem támogató önkormányzatok 
beruházási és működtetési költséghányadát 
is, ez alól kivétel Écs, Győrság, Ravazd 
és Tarjánpuszta önkormányzata, mely 
települések a lakosságszám alapján rájuk 
jutó beruházási és működtetési költségeket 
vállalják. 
31/2008(II.27.) kt. határozat: a képviselő-
testület úgy határozott, hogy részt vesz 
az Infrastrukturális feltételrendszer fej-
lesztése a Pannonhalmi Kistérség közösségi 
közlekedésében című pályázaton, s ennek 
keretében a Pannonhalma, Dózsa György 
út 55. valamint a Kossuth Lajos u. 10 szám 
előtti buszmegállókban buszváró felépítését 
tervezi. 
35/2008(II.27.) kt. határozat: a képviselő-
testület a képviselő-testület 2008. évi 
munkatervét elfogadta. 
37/2008(II.27.) kt. határozat: a képviselő-
testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 
vonatkozásában a teljesítmény- követelmények 
alapját képező kiemelt célokat a 2008. évre 
elfogadta.
39/2008(II.27.) kt. határozat: a képviselő-
testület az ügyrendi  bizottság  tagjának és 
egyben elnökének   dr. Horváth Benedek 
önkormányzati képviselőt megválasztotta.
42/2008(II.27) kt. határozat: a képviselő-
testület a  Cseidervölgy lakóinak arra 
vonatkozó kérelmét, hogy a városrész jelenlegi 
kisvárosias lakóterület terület felhasználási 
besorolását a képviselő-testület a rendezési 
terv folyamatban lévő módosítás során 
falusias lakóterület felhasználási egységbe 
sorolja át, az erre vonatkozó mellékelt építési 
hatósági szakvélemény alapján elutasította.
43/2008(II.27.) kt. határozat: Pannonhalma 
Város Önkormányzat képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy a testületi ülésekről 
készült kábeltévé közvetítést oly módon 
alakítja át, hogy ülések egészének közvetítése 
megszűnik, az ott született határozatokról, 
rendeletekről összefoglaló készül, melyet a 
polgármester ill. az adott bizottság elnöke 
ismertet a tévé kamerája előtt. 

3/2008(I.30.) rendeletével módosította 
a képviselő-testület Az önkormányzati 
lakások és helyiségek bérletéről valamint 
elidegenítésükről szóló 1/2004(I.29.) 
rendeletét.

„(2) Az önkormányzat az elővásárlási 
joggal  ér intett  lakás el idegenítésre 
kijelöléséről a bérlőt a döntést követő 30 
napon belül írásban értesíti. A bérlő az 
értesítés kézhezvételétől számított 30 napon 
belül írásban köteles nyilatkozni arról, hogy 
kíván e élni vásárlási szándékával.”

„A bérlakások vételára ingatlan értékbecs-
lést követően kerül meghatározásra a 
képviselő-testület döntése alapján. A 
bérlakás vételára a bérlő által a lakásra 
fordított és meg nem térített beszámítással  
el nem ismert és igazolt értéknövelő 
beruházások értékével csökkentett beköl-
tözhető forgalmi érték 60%-a.”

„Részletfizetés esetén a szerződés megkö-
tésekor, ha a jogosult kéri a megállapított 
vételár 20%-át kell egy összegben kifizetni.
Részletvétel esetén a szerződés megkötésétől 
kezdődően a vételár hátralékot a mindenkori 
jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű 
kamat terheli.„

„A vételár készpénzben egy összegben 
történő megfizetése esetén a bérlőt a vételár 
10 %-a illeti meg engedményként, de csak 
akkor, ha a vételár ajánlatot 30 napon 
belül elfogadja, és a vételárat a szerződés 
megkötésére vonatkozó értesítés átvételét 
követő 15 napon belül befizeti.”

5/2008(II.28.) Pannonhalma Város 
Önkormányzat képviselő-testületének 
2008.  é vi  költség vetési  rendeletét 
megalkotta (a költségvetési rendelet 
megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban 
és a város honlapján.)
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K Ö Z É R D E K Ű  I N F O R M Á C I Ó K
A temető használatával 
kapcsolatos tudnivalók

- A temető főbejárati kapuit (kettő nagy 
kapu)   temetés kivételével zárva tartjuk.

- A temetőben tilos járművel közlekedni, 
kivéve: a mozgássérült(ek)et, i l l.  az 
egészségi állapotuk vagy életkoruk miatt 
mozgásukban korlátozott személyeket 
szállító járműve(ke)t,

- a temetkezési tevékenységben részt vevő 
járművet,

- temetőben vállalkozásszerűen munkát 
végzők járműveit. 

- Síremlék készítésekor a főbejárati kulcsot 
a Szent Mihály Bt. Bajcsy úti irodájában lehet 
elkérni.  Ugyanott kell a temető fenntartási 
hozzájárulási díjat (2.000 Ft/eset + ÁFA) 
befizetni. A munkálatok csak ezt követően 
kezdhetők meg. 

- Munkavégzés során a szomszédos 
temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell 
arról, hogy az eredeti állapot ne változzon. 
Amennyiben a szomszédos temetkezési 
hely sérül, úgy a kárt okozó köteles az 
eredeti állapotot helyreállítani. Az építéssel 
(bontással) keletkező építési törmelék, 
hulladék és felesleges föld az építés (bontás) 
befejezését követő azonnali elszállítása az 
építtető feladata. 

− A temető rendjének megóvása érdekében 
a  keletkezett hulladékok gyűjtéséről 
hulladékgyűjtő hely kijelölésével az 
önkormányzat  gondoskodik. Ismételten 
nyomatékosan kérjük a kegyeleti helyeket 
látogató hozzátartozókat, hogy szemetet csak 
az arra kijelölt hulladékgyűjtő edényekbe 
helyezzenek. A hulladékgyűjtő edények 
kiürítéséről, a hulladék kezeléséről az 
önkormányzat  gondoskodik. A temetőbe 
állatokat bevinni tilos, kivéve a vakvezető 
kutyát.

− A sírhelyre vagy annak környezetében 
korábban ültetett bokrok, fák – amennyiben 
azok zavarják a környezetet – a fenntartó 
engedélyével távolíthatók el. 

Szociális alapszolgáltatások
Célja: a települési önkormányzatok által 

elsősorban az időskorúak, a fogyatékos 
emberek, a pszichiátriai betegek, szenve-
délybetegek, továbbá a hajléktalan emberek 
számára történő  szolgáltatás nyújtása.

Az alapszolgáltatások körébe tartozó,  
önkormányzatunk által biztosítható 
ellátások: 

− Étkeztetés:  legalább napi egyszeri meleg 
étkezésről történő gondoskodás azoknál, 
akik maguk vagy eltartottjuk számára ezt 

nem képesek biztosítani a Polgármesteri 
Hivatalban igényelhető. 

− Házi segítségnyújtás:  gondoskodás  azokról 
az időskorúakról, akik otthonukban önerőből 
nem képesek magukat ellátni. Ugyancsak 
ezen szolgáltatás keretében biztosítunk ellátást  
azon személyek részére , akik egészségi 
állapotuk miatt ezt igénylik, illetve bentlakásos 
intézményi elhelyezésre várnak. 

− Családsegítés: speciális segítő szolgál-
tatás a szociális munka eszközeinek és 
módszereinek alkalmazásával, mely  hozzá-
járul az egyének, a családok, valamint a 
különböző közösségek jólétéhez, fejlő-
déséhez, szociális környezetükhöz való 
alkalmazkodáshoz. 

A szociális alapellátás igénylésének 
módja 2008. január 1. napjától

Az eljárás rendje a következő: házi 
segítségnyújtás a 2008. január 1. utáni 
kérelmezők esetében két eljárás alapján 
biztosítható:

− átmeneti vagy halaszthatatlan gondo-
zási igény esetén  a települési önkormányzat 
jegyzője döntése alapján legfeljebb 3 
hónapig, 

− egyéb esetekben, illetve a 3 hónapot 
meghaladó gondozási igény esetén a 
gondozási szükséglet megállapításáról 
kiadott szakvélemény alapján.

A gondozási szükségletet az önellátási 
képesség hiánya alapozza meg, így vizsgálandó 
az egészségi állapot, az ápolásra való rászorulás 
és az önkiszolgálási képesség. 

− A szolgáltatás iránti kérelem alapján  a 
jegyző  kezdeményezi az ellátást igénylő személy 
gondozási szükségletének vizsgálatát, 

− A kijelölt városi jegyző – Pannonhalmi 
Kistérségben : Pannonhalma város jegyzője 
-a gondozási szükséglet vizsgálata céljából 3 
fős szakértői bizottságot, illetve - a felmerülő 
ellátási igényektől függően - bizottságokat 
működtet, amelynek tagjai: 

− az ORSZI illetékes kirendeltségének 
vezetője által kijelölt orvosszakértő vagy 
szociális szakértő, 

− a házi segítségnyújtást biztosító - kijelölt 
városi jegyző székhelye szerinti - szolgáltatás 
vezetője által kijelölt ápolási gondozási 
szakember, 

− a városi jegyző által kijelölt szociális 
ügyintéző.

− a települési önkormányzat kötelező 
feladatai keretében  a szakértői bizottság 
által megállapított gondozási szükséglettel 
rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő 
személyek ellátásáról köteles gondoskodni.

− A házi segítségnyújtást legfeljebb 
napi 4 órában kell nyújtani. Kérelem a 

Polgármesteri Hivatalban igényelhető.
− A gondozási szükséglet megállapítását 

követően, de még az ellátás igénybevételét 
megelőzően az ellátást nyújtónak  kérnie 
kell - a kérelmező lakcíme szerint illetékes 
települési önkormányzat jegyzőjétől - 
az igénylő jövedelmének vizsgálatát. A 
kérelmező lakóhelye/tartózkodási helye 
szerint illetékes jegyző házi segítségnyújtás 
esetében az ellátást igénylő családjában 
vizsgálja az egy főre jutó jövedelmet, és erről 
igazolást állít ki.

A személyes gondoskodást  nyújtó 
ellátásokért - néhány kivételtől eltekintve 
- térítési díjat kell fizetni. 

Az alapszolgáltatások esetében − szemé-
lyi térítési díjat kell fizetni étkeztetés, házi 
segítségnyújtás esetén - az étkeztetésnél 
- a jövedelemvizsgálatot már a kérelem 
beadását megelőzően meg kell kérni a 
települési önkormányzat jegyzőjétől (15 
napon belül el is kell bírálni), és az erről 
szóló igazolás szerint alapul vett jövedelemre 
megállapítani a személyi térítési díjat, 
illetve igénybe venni a differenciált állami 
normatív támogatást.  

A településünkön nyújtott alapellátás 
keretében  térítésmentesen kell biztosítani 
a családsegítést, valamint a fenntartó 
ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, 
aki jövedelemmel nem rendelkezik, 
étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében 
akinek a családja jövedelemmel nem 
rendelkezik,az önkormányzat rendeletében 
további kedvezményt nyújthat.

Az ellátásokkal kapcsolatos részletes 
felvilágosítás Németh-Pataky Katalin 

szociális ügyintézőtől kérhető 
ügyfélfogadási időben személyesen vagy 

a 554-210-es telefonszámon.

Közlemény mozgáskorlátozottak 
közlekedési kedvezményeiről

Értesítjük Ügyfeleinket, hogy a súlyos 
mozgáskorlátozott   közlekedési kedvezmények  
iránti kérelmek (közlekedési támogatás és  
személygépkocsi szerzési, személygépkocsi 
átalakítási támogatás) a tárgyév április 30-ig 
nyújthatók be. Az ezt követően benyújtott 
kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell 
utasítani. Kivételt képez ez alól az átalakítási 
támogatás, vagy ha a mozgáskorlátozottság 
ténye év közben következik be.

Tisztelt Szülők!

A bölcsődei és az óvodai 

beiratkozás időpontja április 7-8. 

(hétfő és kedd)  8-16 óráig.
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 A magyar fogathajtó sport napjainkra kivívta a világ figyelmét, 
és elérte az előkelő elismerést kettes- és négyesfogat-hajtás 
kategóriájában is. 
1978-ban régiónkban - egészen pontosan Pannonhalmán - 
rendeztek már háromnapos fogathajtó versenyt. 

Néhányan már nem is emlékszünk ezekre az időkre, de találunk 
olyan embereket, akik tisztelettel és örömmel gondolnak vissza 
ezen eseményre. Az akkor már aktívan sportoló fogathajtók közt 
szerepelt dr. Szalay Gyula, aki a mai napig sem távolodott el a 
lovaktól, a fogathajtástól, hisz jelenleg a Felső Dunántúli Fogathajtó 
Régió Szakbizottságának elnöke, valamint országszerte elismert 
bíró. Személyével és előadásával megtiszteli rendezvényünket.

Az 1978-as eseményre szívesen emlékezik vissza Szakál Ferenc 
is, aki szintén fogathajtóként indult az akkori mezőnyben. Ma is 
részt vesz ő is a magyar lovasok életében, aktívan tevékenykedik 
a lipicai lótenyésztésben Banán.

1988-ban szintén itt, Pannonhalmán rendezték meg a patinás 
Pannónia Kupát már osztrák-magyar részvétellel. Az indulók 
névsorában találunk olyan neveket, akik napjainkban is elismert 
személyek, és szintén megtisztelik jelenlétükkel és szaktudásukkal 
versenyünket. 

Az akkor fogathajtóként induló Molnár János áprilisi 
versenyünkön a versenybíróság elnökének feladatait látja el.

Fehér Mihály, aki a mai napra már világbajnoki címmel 
büszkélkedik, szintén jelen lesz, és fogatával bemutató hajtást tart 
mind az érdeklődőknek, mind a versenyzőknek. 

Vendégeink lesznek még a magyar fogathajó sport kiválóságai: 
Józsa Vendel, illetve Egri Péter, akik több verseny győztesei, és a 
magyar négyesfogat-hajtó válogatott kerettagjai voltak. 

Április 26-án vendégeink között köszönthetjük Váczi Ernőt, 
a magyar fogathajtó sport szaktekintélyét, valamint a 2008-ban 
Lengyelországban megrendezésre kerülő egyes fogathajtó világ-
bajnokságra készülő egyes fogatokat, illetve számos, a mai napig 
versenyző sporttársunkat az ország távolabbi területeiről is.

A versenyen az alábbi fogathajtók jelezték indulási szándékukat:
Egyes fogat kategóriában:
Jámbor Vilmos (Ászár), Ecker János (Ászár), Árkovics György 

(Hajmáskér)
Kettes fogat kategóriában:
Pintér Lajos (Nyalka), Udvari Zoltán (Ászár), Kosztolányi Sándor 

(Ászár), Hock Ferenc (Nagyvázsony), Varga Adrienn (Abda), Végh 
Ferenc (Zirc), Császár Antal (Vitnyéd), Oross Zoltán (Nagybajcs), 
Szalay Ferenc (Farád), Kismárton Csaba (Kiskunmajsa), Saru 
Zsolt (Győr), Baranyi Lajos (Ladánybene), Karsai Anna (Farád), 
Karsai Sándor (Farád), Nyári György (Tata), Szanyi Ferenc 
(Nagyszentjános), Nagy Sándor (Császár), Zólyomi Sándor 
(Etyek), Molnár Csaba (Kóny), Tóth Alajos (Jászárokszállás), 
Dosztál József (Ács), Török László (Halásztelek), Takács Attila 
(Börcs), valamint a kistérség válogatott fogathajtói.

Rendezvényünket nemcsak azoknak ajánljuk, 
akik szeretik a lovakat, hanem mindazoknak, akik 
szabadidejüket egy kellemes hangulatú szabadtéri 
rendezvényen szeretnék eltölteni Pannonhalmán.

Minden látogatónak kellemes kikapcsolódást, jó szórakozást kíván 
a rendező, Katona Ferenc és Pannonhalma Város Önkormányzata 
nevében Bagó Ferenc polgármester.

F o g a t h a j t á s  -  P a n n o n h a l m a  1 9 7 8 - 2 0 0 8

Közterületet használata 
Pannonhalma  Város Polgármesteri 

Hivatala értesíti a lakosságot, hogy 
a közterületet bármilyen célra csak 
engedély birtokában lehet igénybe venni.  
Igénybevétellel kapcsolatos engedélyeket 
(közterület-foglalás,  a PM Hivataltól kell 
megkérni. Az igényeket  személyesen, 
ügyfélfogadási időben fogadja a hivatal. 
A közterületek igénybevételének rendjét  
és díját az  Önkormányzat   módosított 
2/2007 (II.28.)  rendelete tartalmazza, 
megjelent a 2007.tavaszi számban.

Ebtartás
Kérjük  az ebtartókat, hogy az ebek zárt 

helyen történő tartásáról gondoskodjanak. 
Az önkormányzat társulási formában a 
gyepmesteri feladatok ellátása keretében  
gondoskodik a település belterületén a kóbor 
ebek befogásával, őrzésével, értékesítésével 
vagy ártalmatlanná tételével, továbbá 
az emberre egészségügyi szempontból 
veszélyes, valamint az állatállomány 
egészségét veszélyeztető betegség tüneteit 

mutató vagy betegségre gyanús kóbor 
ebek és macskák kiirtásával kapcsolatos 
feladatok ellátásáról.

Település tisztaság

− Kérjük a lakosságot,  az ingatlanok előtti 
átereszeket a  csapadékvíz elvezetésének 
biztosítása érdekében szíveskedjenek 
kitisztítani, az ingatlanok előtti területet 
t isztán tartani,  a  gyomtalanításról 
folyamatosan gondoskodni.

− A szeméttelep nyitva tartása 2008. 
május 1-től:  kedden és pénteken du. 15.00 
órától  20.00 óráig.

− Parlagfű elleni védekezés   2008.évben is  
egészségünk védelme érdekében  továbbra is 
kiemelt feladata kell, hogy legyen az ingatlan 
tulajdonosoknak, földhasználóknak. Kérünk 
mindenkit folyamatosan törekedjen e feladat 
ellátására.

Tisztelettel kérem a lakosságot, hogy 
a hivatali munka hatékony működése  
érdekében az ügyintézőket ügyfélfogadási 
időben szíveskedjenek keresni telefonon és 
személyesen egyaránt.

Emlékeztetőül a hivatal ügyfélfogadási 
rendje : 
Általános ügyfélfogadási rend: 

Hétfő ............ 8.00 órától   16.00 óráig
Kedd ............. Szünnap
Szerda .......... 8.00 órától   16.00 óráig
Csütörtök .... 8.00 órától   16.00 óráig
Péntek .......... 8.00 órától   12.00 óráig

Hivatal központi telefonszáma: 
96/554-210

Építésügy, Gyámhivatal: 
• Hétfő: 8:00 - 12:00 
• Kedd: szünnap 
• Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 
• Csütörtök: 13:00 -17:30 
• Péntek: 8.00 órától 12.00 óráig

A gyámhivatal telefonszáma : 96/470-187

Okmányiroda ügyfél fogadási rendje: 
Telefonszám : 96/554-017

Hétfő .............8.00 órától   16.00 óráig
Kedd ..............Szünnap
Szerda ...........8.00 órától   16.00 óráig
Csütörtök .....9.30 órától   17.30 óráig
Péntek ...........8.00 órától   12.00 óráig

Majer Józsefné 
jegyző 
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M E G K É R D E Z T Ü K  A  K É P V I S E L Ő T

Baki László

B e s z é l g e t é s  d r .  H o r v á t h  B e n e d e k  k é p v i s e l ő v e l
- A választásokon csupán néhány szavazaton múlott, hogy nem lettél 
elsőre a testület tagja. Mit éreztél azon az estén?
- Végig azt gondoltam, hogy elegendő választó jelöl be, s én is képviselő 
leszek, ezért amikor kiderült, hogy csupán néhány szavazattal 
maradtam le, csalódott voltam. Később, a kezdeti csalódottság után 
úgy gondoltam, hogy ennyi idősen, első próbálkozásra ez sem volt 
rossz eredmény. 
- Aztán az élet úgy hozta, hogy édesapád helyét foglaltad el. Mennyire 
volt hatással az indulásodra az ő korábbi munkája? Mi lett volna, ha 
vele kellett volna együtt dolgozni?
- Azt gondolom, teljesen függetlenül döntöttem úgy, hogy indulok 
a választásokon. Bár különösen nem foglalkoztam a közös munka 
lehetőségével, de valószínűleg kezdetben zavart volna, hogy együtt 
kell dolgoznunk a testületben. De végül is erre nem került sor.
- Jelenleg Czumpf Andrással ketten vagytok a legfiatalabbak a
képviselők között. Te hogy látod, milyen volt az első év?
- Mindenképpen jó dolognak tartom, hogy többen is képviseljük a 
fiatalabb korosztályt a képviselők között. Akikkel azóta beszélgettem
erről, mindenki pozitívan  értékelte a helyzetet. Ugyanakkor azt 
gondolom, hogy a személyünk mellett fontos az általunk képviselt 
munkaterület. András az egyetlen pedagógus a testületben, 
nekem pedig a jog a szakterületem. Úgy érzem mindketten fontos 
kérdésekben tudunk szakszerűen véleményt nyilvánítani. Szerintem 
amikor egy közösség megválaszt valakit, az illetőben nagy a 
megfelelési kényszer. Úgy érzem az elmúlt egy évben megtaláltam 
a helyem a testületben, a képviselőtársak, és különösen a Hivatal 
elfogadott. Az pedig, hogy ilyen fiatalon sikerül valakinek bekerülni,
egyben egy nagy lehetőség is, mivel így már fiatalon megszerezheti azt
az önkormányzati tapasztalatot, amit mások esetleg csak idősebben. 
Én hosszú távra tervezek, és remélem, hogy a következő ciklusokban 
már nagyobb tapasztalattal tudok részt venni a munkában. Nemrég 
lemondott képviselőtársunk is huszonévesen lett tagja a testületnek, 
és azt gondolom, hogy a négy ciklus alatt olyan tapasztalatra tett 
szert, ami hiányozni fog a testületi munkából. 
-A februári ülésünkön döntöttünk arról, hogy a kábeltévé közvetítés 
ebben a formában már nem tölti be a lakossági tájékoztató szerepét. 
Mi erről a Te véleményed?
-Mindenekelőtt azt gondolom, most fog kiderülni, hogy eddig 
mennyien nézték a felvételt. Ugyanakkor azt is elfogadom, hogy 
a tv közvetítés nézői valóban nem azt látták, milyen munka folyik 
a testületben. Egyrészt a legtöbb kérdést a bizottsági üléseken 
előzetesen megtárgyaljuk, a testületi ülésekre szinte már csak a 
döntés marad. Másrészt előfordul, hogy a testületi üléseken egy-egy 
megnyilatkozás a „kamerának szól”.
- Az elmúlt hónapokban nagyon komoly fejlesztésekről döntött a 
képviselő testület. Volt olyan alkalom, amikor te más véleményen 
voltál, mint a többség.
-Azt  gondolom, az elmúlt egy évben most kerültek elénk olyan 
fejlesztési kérdések, amelyeken alaposan el kellett gondolkodni. 
A település jövőjét alapvetően meghatározó kérdésekben nem 
egyszerű a döntést meghozni. Úgy érzem, felelős döntés nem 

születhet pusztán érzelmi alapon. Szerintem néha nemet kell 
mondani olyan dolgokra, amiről az ember tudja, hogy jó, hasznos 
lehet a településnek. Például rövid idő alatt kellett döntést hoznunk 
a termál kérdésben, a járóbeteg központ és az iskola-korszerűsítés 
pályázatával kapcsolatban. Már csak azért sem egyszerű dönteni, 
mert úgy tapasztaltam, egyik-másik fejlesztési terület nem volt teljes 
mértékben kidolgozva, akadtak megválaszolatlan, nyitott kérdések 
még a döntés előtti percekben is. Szerintem mindhárom fejlesztést 
nem bírja el a város költségvetése, nem tudom, hogy mi fog történni, 
ha az említett három projekt valósággá válik, egy időben kell azokhoz 
az anyagi forrást hozzárendelni.  Ilyenkor lenne szerencsés az, 
amit több képviselőtársam is rendszeresen hiányol, az évekre előre 
meghatározott stratégia, a prioritások felállítása. 
-Egyike vagy azoknak a képviselőknek, akik a testületben egy civil 
szervezetet is képviselnek. A PIPACS egyik alapító tagjaként hogyan 
látod, mennyire aktív a civil élet városunkban?
-Nagyon fontos szerepet töltenek be ezek a szervezetek a város életében.  
Talán az sem túlzás, hogy a település kulturális életét alapvetően ezek 
az egyesületek formálják, tartják fenn. Viszont azt is látom, hogy 
vannak még tennivalók. Szerintem a gyakorlati kérdésekben az egyes 
szervezetek szorosabban együttműködhetnének. Elég arra gondolni, 
hogy vannak olyan időszakai az évnek, mikor 2-3 hét alatt több 
egyesület is hasonló témájú rendezvényre várja a város lakosságát. 
Ha ezekben az ügyekben szorosabban együtt tudnánk működni, az 
emelhetné a rendezvények színvonalát, és takarékoskodni is lehetne 
ezáltal. 
-Végül mesélnél néhány szót magadról. Mit csinálsz most, milyen 
terveid vannak a jövőre vonatkozóan?
-Győrben dolgozom egy ügyvédi irodában ügyvédjelöltként, nem 
egészen egy évem van a szakvizsgáig. Utána szeretnék ezen a területen 
dolgozni, s mivel magánéletemben minden Pannonhalmához köt, 
úgy tervezem, hogy előbb-utóbb itt helyben is praktizálok majd.

Horváth Győrgy:  Életfa
HITEL ÉS KEDVEZMÉNYEK, 
ÜGYINTÉZÉS SORON KÍVÜL

Pannonhalma városközpontban újon-
nan épült társasházban 4 db lakás (34, 
22, 51, 57 m2) fűtéskész állapotban 
eladó. Irányár: 10.200.000 Ft-tól, mely 
a telekárat és a zárt teremgarázs beállót 
is tartalmazza. A társasházban 1 db 
utcafrontra nyíló 30, 67 m2 alapterületű 
üzlethelyiség, 1 db zárt teremgarázs 
beállóval, azonnali nyitással eladó.
 Irányár: 10.300.000 Ft
Érdeklődni lehet: 96/470-097, 

20/572-4459
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 I S K O L A

A Radnóti Miklós Általános Iskolában az elmúlt három hónapban 
sem tétlenkedtünk, ezzel kapcsolatban szeretném megosztani 
gondolataimat a Kedves Olvasókkal:

December végén nagy örömünkre hivatalosan is megkaptuk a 
Minősítő Testület határozatát, miszerint iskolánk KIVÁLÓRA 
MINŐSÍTETT ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 
LETT. Szeretném megköszönni Mindenkinek, aki e cím eléréséhez 
akármilyen apró dologgal is hozzájárult, hogy a környéken azon 
kevesek közé tartozunk, akik a kiváló minősítést megszerezték.

Persze üröm is vegyült az örömbe két esetben is: az egyik akkor, 
amikor a helyi óvodában felmérettem a leendő elsősök szülei körében 
iskolaválasztási szándékukat, és a beérkező adatok szerint 7 gyermeket 
íratnak más intézménybe, kettőt költözés miatt visznek el, többeket 
pedig a Nevelési Tanácsadó javaslatára még óvodában tartanak a 
szülők. Így a beérkező leendő elsős létszám 27 lesz. Szerencsére más 
településről is érkeznek gyerekek. A probléma nemcsak az, hogy  
elviszik a szülők a gyerekeket, hanem az, hogy mindezt úgy teszik, 
hogy iskolánk céljairól, jövőképéről nem tudnak és nem is akarnak 
tudni. Próbálkoztam a kapcsolatot felvenni ezekkel a családokkal 
az óvónőkön keresztül, de a válasz az volt: „ Nincs miről beszélni, 
döntöttünk.” Sajnálom. Talán ha nagyobb figyelmet fordítanának a 
munkánkra, az új elképzelésekre, megváltozna a véleményük. 

De a legszomorúbb nem ez. Működik a településen egy internetes 
fórum – remélem nem csinálok neki reklámot - , amelyen a 
kedves fórumozók az iskola szakmai munkájának becsmérlését 
tűrték ki zászlajukra. Sajnálatos és jogsértő cselekedet. Bár február 
eleje óta nem került új „hír” az oldalra, szeretném megkérni a 
tisztelt érintetteket és mindenkit, aki ezután keresi fel a fórumot, 
hogy amennyiben az iskola munkájának segítése, a kistérségben 
elfoglalandó centrális szerepkör mielőbbi elérése az ő céljuk is, és 
ennek érdekében bármit tudnak segíteni, ötleteiket, javaslataikat 
szívesen vesszük. Ha nem tudnak segíteni, annyi a kérésem, hogy 
ne ártsanak! Megértem, hogy lokálpatrióta lakosokként felelősséget 
éreznek a település iskolájának sorsa iránt, de nem ez a megfelelő 
módja a segítésnek. Ha problémát látnak – és valóban a jobbító 
szándék vezeti Önöket – kérem, az illetékeseknek mondják el azokat, 
akik biztosan szívügyüknek tekintik a változtatást. Én magam is 
szívesen állok rendelkezésükre az iskoláról szóló beszélgetéseikben, 
sőt nekem is fontos, hogy ez az iskola Pannonhalma város nevéhez 
méltóan működjön. Ezért dolgoztunk és dolgozunk a kollegáimmal 
és nagyon sok támogató szülővel, partnerrel, képviselővel. 

Szerencsére van is mit büszkén említeni iskolánk háromhavi 
munkájából:

• Megnyertük az elektromoshulladék- gyűjtési akciót, amit az 
ácsi Bazax Kft. hirdetett meg 2 megye iskolái közt (Győr-Moson-
Sopron megye, Komárom-Esztergom megye.)
Pannonhalma 55 iskola közül első lett 10460 kg-mal. Díjunk egy 

digitális Sony kamera, amit egy ünnepélyes díjátadó ünnepség 
keretében vehettünk át. Az ünnepségre Pusztai Antal képviselő 
úr is elkísérte a tanulókból és pedagógusokból álló küldöttséget. 
Köszönjük neki és a  polgárőröknek, hogy segítették a gyűjtést, ahogy  
 a részt vevő szülőknek, „A Pannonhalmi iskoláért” alapítvány 
elnökének, Baki László képviselő úrnak is a segítséget. Leginkább 
azonban a kollégáknak és a gyerekeknek tartozom köszönettel, 
hiszen két szombaton és egy teljes hétig hétköznap délutánonként 
hordták és rakták teherautóra az elektromos berendezéseket. 
Igazi ÖKO-iskolához méltó cselekedet volt. Reméljük, nem 

hiába dolgoztunk akkor sem, amikor az ÖKO-iskola címet újra 
pályáztuk.

Az első hely elérésében a legnagyobb érdeme Némethné Petrovicz 
Gertrúd igazgató-helyettes asszonynak volt, aki az elindítója, 
kapcsolattartója, szervezője is volt a programnak..

• 2007 novemberétől új kezdeményezés indult a tanulók 
tanulmányi eredményeinek, fegyelmének javítása céljából. 
Alapítványunk kuratóriumának javaslatára meghirdettük „ A hónap 
osztálya” címet alsó és felső tagozatban. A díj egy oklevél és 5000-
5000 Ft a győztes osztálynak havonta, amit osztálykirándulásra, 
osztályprogramra költhetnek. A cím többször is elnyerhető, sőt a 
legtöbb „A hónap osztálya” címet elnyerő közösség „Az év osztálya” 
lesz, akik egy vándorserleget őrizhetnek egy éven át.

A hónap osztálya eredményei:
december: 3. osztály (Babics Zoltánné) 6. b és 7. osztály 
(megosztva) (Koller Ervin, Kollerné Németh Zsuzsanna) 
január: 3. osztály (Babics Zoltánné) 5. osztály: Szabó Gábor 
február: 3. osztály (Babics Zoltánné) Spec. tagozat II. csoport 
(Horváth Miklós)

• Tanulmányi és kulturális versenyekben is jeleskedtek 
diákjaink és a pedagógusok. A tantermi munka eredményeiről 
tanúskodnak a következő adatok:      

Tét – 2008. febr. 7-8.
Kisfaludy Napok versmondó verseny:
- Porcz Réka Tamara 3. o. – II. helyezett

Felkészítő: Babics Zoltánné 
- Fél Alexandra 2. o. – II. helyezett

Felkészítő: Erdélyiné Maár A. – Vargáné Tomozi V.
Kisfaludy Napok helyesíró verseny:

- Pardavi Abigél 4. b – I. helyezett
Felkészítő: Kovácsné Regner J.

Kisfaludy Kupa
fiú kézilabda – II. helyezés,  felkészítő: Zsalakó Kálmán 
lány kézilabda – II. helyezés, felkészítő: Zsalakó Kálmán

Pannonhalma, 2008. február 12.
Pannonhalma Kupa

Fiú kézilabda – I. helyezés, felkészítő: Zsalakó Kálmán

Pannonhalma, 2008. február 20.
Amatőr kézilabda III. kcs. Fiú megyei döntő verseny, 
bajnokság I. helyezés, felkészítő: Zsalakó Kálmán

Győr-M-S-megyei Közlekedési Verseny – 2008. márc. 3.
elméleti és gyakorlati forduló, Pőcze Ábel /4. oszt./ megyei  
II. helyezés, felkészítő: Szabó Gábor

XXII. Hanyvári Pál Kommunikációs emlékverseny
Szövegértelmezés felső tagozat
Szórádi Adrienn 7. o. – II. helyezés, felkészítő: Dobos Éva

Ált.Iskola, Óvoda és AMI Écs-Ravazd Közoktatási Társulása 
Kistérségi Tehetséggondozó Versenyén  /2008. márc. 10-11

Rajz kategória 
Rimai Ágnes 5. oszt. tan. – II. helyezés
Orbán Elizabet 4.o. - különdíjas, felkészítő: Balla Mária

Népdaléneklés kategória
Hadarics Balázs 1. oszt. tan. – II. helyezés, 

felkészítő: Karsai Klára

„ I s k o l a ,  i s k o l a ,  k i  a  c s u d a  j á r  o d a ! ”
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Gémesi Marianna 2. oszt. tan. – III. helyezés
felkészítő: Karsai Klára

Raisli Vivien 7. o. tan.  – I. helyezés 
felkészítő: László Balázs

Versmondás  kategória 
Fél Alexandra 2. oszt. tan. – II. helyezés
Vargáné Tomozi Valéria – Erdélyiné Maár Anna

Szépírás  kategória 
Fél Patrícia 2. o. tan. – II. helyezés, 
Felkészítő. Vargáné Tomozi Valéria

Szépírás  kategória 
Pardavi Dániel 2. o. tan. – III. helyezés
Felkészítő. Vargáné Tomozi Valéria

Műveltségi  vetélkedő kategória - Csapatverseny - II. helyezés 
(Fehér Anna Luca, Fehér Virág, Horváth Klaudia,
 Krajczár Dóra), felkészítő: Kollerné Németh Zsuzsanna

Petőfi Sándor Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Oktatási. Intézmény, 
Sopron, 2008. 03. 13. 

Megyei Petőfi Versmondó Verseny 
Skutovics Viola 6. a  - II. helyezés 
Felkészítő: Mészárosné Szanati Erzsébet

Kulturális rendezvényekben is bővelkedett az intézmény: 
március 6-10-ig az engeni diákok tettek látogatást Pannonhalmán. 
Szokásos jó hangulat, gazdag programok várták őket. Köszönet 
érte Mészárosné Szanati Erzsébetnek és minden kollegának, hiszen 

A hartensteini Paul Fleming-iskola igazgatójának, Andreas Becher 
úrnak meghívására az a megtiszteltetés ért bennünket, néhány 7. 
osztályos pannonhalmi tanulót, hogy együtt tölthettünk el több 
szép napot a Drezda közelében fekvő kisvárosban és környékén 
az engeni és az ottani hetedikesekkel. Nagy örömmel képviseltük 
Pannonhalmát ezen a hármas testvériskolai találkozón.

Február 3-án izgatottan indultunk el a hosszú útra, melynek során 
megcsodálhattuk többek között Pozsony és Prága szépségeit. Este 
hét óra körül értünk Hartensteinbe, ahol sok szeretettel és finom
vacsorával vártak bennünket vendéglátóink. Eleinte kézzel-lábbal 
igyekeztünk megértetni magunkat egymással, de hamar feloldódtunk, 
és egyre könnyebb lett a társalgás. Különösen, amikor vacsora 
után birtokba vehettük a tornacsarnokot, s egy kis labdajátékkal 
felfrissítettük magunkat a hosszú út után. Kellemesen elfáradva 
tértünk nyugovóra, s másnap egy kiadós reggeli után kíváncsian 
indultunk el Vogtlandba, az óriás sánchoz. Kényelmes felvonópályán 
jutottunk fel a sánc tetejére, ahonnan Európa legjobb síelői csúsznak 
le egy-egy bajnokság során. Mi persze „csak” a csodálatos kilátásban 
gyönyörködtünk, s élveztük a téli napsütést. Délután a várva várt 
szánkózás következett, melyben mindenki szívesen részt vett. Nagy 
élmény volt számunkra a hangszermúzeum, ahol nemcsak a régi 
hangszerek voltak szórakoztatóak, hanem az idegenvezető előadása 
is. Nagy  örömünkre szolgált, hogy élményfürdőzés is szerepelt 
a következő nap programjában. Nagyon sokat túráztunk az Érc-
hegység szebbnél szebb erdőiben, a hartensteini herceg-barlanghoz 
is elgyalogoltunk. Ezek ugyan próbára tették „öreg csontjainkat”, de 
sok szép élménnyel lettünk gazdagabbak általuk. A városházára is 
meghívtak bennünket. A polgármester úrtól sok információt kaptunk 
a városról, az iskoláról, az iskola névadójáról, Paul Flemingről. A 
hartensteini iskola egy régi kastély épületében található, melyet nagyon 
szépen felújítottak, és teljesen modern felszereltséggel rendelkezik. 
Két informatika termében a legújabb számítógépeken dolgozhatnak 

a tanulók, a stúdió és a színházterem, melyhez próbaterem is tartozik, 
nagyon tetszett nekünk.

Mind az engeni, mind a hartensteini gyerekek nagyon kedvesek 
voltak, és könnyen megértettük velük magunkat. Szállást és teljes 
ellátást kaptunk az iskolában, ahol az ottani tanár nénik és tanár bácsik 
készítették nekünk nap mint nap a reggelit, ebédet és vacsorát.

Valamennyien úgy gondoljuk, hogy nagyon hasznos volt ez 
az út. Egy kicsit mi is hozzájárultunk a testvérvárosi kapcsolat 
erősítéséhez, melynek igazán örülünk. Nagyon köszönjük 
Andreas Becher és Ulrich Scheller uraknak a meghívást és a 
vendéglátást, Pannonhalma Város Önkormányzatának, az iskola 
diákönkormányzatának és a szülői munkaközösségnek az anyagi 
hozzájárulást, Zsuzsa néninek és Böbe néninek a sok fáradozást és 
szervező munkát, mellyel lehetővé tették ezt a szép utazást.

Babics Bence, Csomai Klaudia, Imre Bence, Krajczár Dóra, Raisli 
Vivien, Szórádi Adrienn, Zemlényi Marcell

Német - magyar - német diáktalálkozó
Jutalomutazás Engen kelet-német testvériskolájába, Hartensteibe

igazi csapatjátékosként vette ki a részét mindenki a különböző 
programokból: sportest, kirándulás, tekézés, fogadás, búcsúest.

Ünnepi megemlékezés tartottunk iskolai keretben is márc. 
15-e tiszteletére. Köszönöm a zeneiskolás és énnekkaros 
gyerekeknek a bensőséges műsort, felkészítőiknek a lelkiismeretes 
munkát: Bojtár Imrénének, Bojtár Imrének, László Balázsnak. 
Rendhagyó hagyományőrző délutánt tartottunk az óvodások 
meghívásával a húsvét jegyében. A leendő elsősök és az iskolások 
együtt tevékenykedtek a különböző húsvétot idéző dísztárgyak 
elkészítésében: készültek tojásalátétek, tavaszi virágfüzérek, 
kiscsibe kosárban,  amelyeket a gyerekek hazavittek, és reméljük, 
hogy ajándékként vagy a húsvéti asztal díszítésére szolgáltak. 
Március 27-én 14.00. órakor kerül sor a HEFOP 2.1.5. 
zárókonferenciára Koroncón. A projekt lezárult, de az elkészült 
Integrációs Pedagógiai Rendszer a jövőben is szolgálja az 
esélyegyenlőség és az egyéni haladás lehetőségét Pannonhalmán.

A projektről egy kiadványt is készítettünk, amit – ha a nyomda 
elkészül vele - a konferencián vehetnek kézbe a résztvevők. 
Köszönöm Zsalakó Kálmán kollegámnak a szerkesztési munkákat, 
amelyekkel a kiadvány létrejöttét segítette.

Remélem, hogy a leírtakból, és a kiadványból is kitűnik, hogy 
Pannonhalmán az iskola sokat tesz azért, hogy elérje kistérségi 
vezető szerepét.

Koziczné Kele Ildikó
igazgató 

Téli napsütésben az óriás sánc lábánál a három iskola diákjai

 I S K O L A
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T E S T V É R V Á R O S I  H Í R E K

Engen Városa tíz éve kitüntetésben részesíti azokat a polgárokat, 
akik önzetlenül, önként, társadalmi munkában odaadóan 
tevékenykednek embertársaikért, a társadalomért, a közösségért.

A német-magyar partnerkapcsolat tízéves évfordulójához kötődően 
ebben az évben pannonhalmi és trilport-i polgárok kitüntetetését 
határozta el Engen Város képviselő-testülete, amit 2008. január 13-án 
az újévi fogadás ünnepélyes keretei között adott át az illetékeseknek 
Johannes Moser polgármester. Az ünnepi beszédet Andreas Jung, a 
berlini Bundestag parlamenti képviselője tartotta.

Mindketten megköszönték a kitüntetettek munkáját, 
hangsúlyozva, hogy nélkülük nem lett volna lehetséges a rendkívüli 
siker és a két testvérváros között zajló nagyon sok tevékenység.

Hosszú évek óta teljes erőbedobással dolgoznak annak érdekében, 
hogy az embereket összehozzák: találkozókat szerveznek, 
tolmácsolási szolgálatokat vállalnak, és a testvérkapcsolatok 
sikeressége érdekében „köveket gördítenek el az útból”, mindent 
megtesznek azért, hogy a városok közötti kapcsolatok ne csak 
papíron létezzenek, hanem valóban éljenek. Garantálják, hogy 
csoportok sokasága - szakmai vagy tanulmányi gyakorlatot 
végző fiatalok, tanulók és valamennyi korosztály képviselői - 
hozzáférjenek az európai összenövés gyümölcsének élvezetéhez. 

„Engen Város Megbecsült Polgára” kitüntetésben részesült 
munkájáért: 

Szanati Erzsébet, a pannonhalmi Radnóti Miklós Általános 
Iskola magyartanára és könyvtárosa

Vörös Endre partnerkapcsolat-felelős 
Dr. Várszegi Asztrik főapát úr 
A főapát úr a kitüntetést a májusban Engenben sorra kerülő 

tízéves jubileumi ünnepség keretében veszi majd át, amelyre 
meghívást kaptak Engen Várostól a partnerkapcsolat alapító tagjai 
és a kapcsolat hű támogatói mellett azok a pannonhalmiak is, akik 
eddig még nem vettek részt a testvérvárosi tevékenységekben. 

A cél az európai gondolkodás erősítése és minél több ember 
bevonása e nemes ügy szolgálatába.

Keresztúti ájtatossággal nyílt meg március 16-án Engenben Borbély 
Károly festőművész kiállítása az engeni Mária Mennybemenetele 
Várostemplomban. A Radnóti Miklós Általános Iskola egykori rajztanára 
partnervárosunk meghívására készítette el a keresztút stációit a katolikus 
templom számára. A modern művészi képek teljes harmóniával simulnak 
a többféle stílusban pompázó bazilika bensőséges hangulatához. 

A polgárok Európáját építik
Pannonhalmi polgárok kitüntetése Engenben

Balról: Andreas Jung parlamenti képviselő, Paulette és Michel 
Vallier trilport-i ex-polgármester-házaspár, Vörös Endre 
és Szanati Erzsébet Pannonhalmáról, valamint az engeni 
polgármester, Johannes Moser. Mögöttük az engeni népviseletes 
hölgyek (Trachtendamen) az engeni polgári asszonyok ünnepi 
öltözékében.

Ulrich Scheller 
Engen Város partnerkapcsolat-felelőse

N a g y h é t  E n g e n b e n 
„ m a g y a r  e c s e t t e l ”

Ez évben is könnyek között vettek búcsút egymástól az engeni és 
pannonhalmi diákok az ötnapos iskolai találkozó befejezésekor. Március 
6-10. között sok színes program során szereztek felejthetetlen élményeket 
és hasznos ismereteket mind a német, mind a magyar tanulók. A tizedikes 
vendégek belekóstolhattak az itteni nyolcadikosok iskolai életébe, együtt 
sportoltak velük a tornacsarnokban, illetve a tekepályán, fogadást kaptak 
a polgármester úrtól a Városházán, kirándultak a Bakony lankás tájain, 
ismerkedtek a magyar földrajzzal, történelemmel, művészettel a főapátság 
falain belül és kívül; ellátogattak a fővárosba és a megyeszékhelyre, 
valamint Csesznekre, Zircre és Bakonybélbe. Bepillantást nyertek a 
magyar családok életébe, szokásaiba, hagyományaiba, s nem utolsó 
sorban barátságokat kötöttek, próbálkozva egymás anyanyelvének 
megismerésével, ill. használatával. Az együtt töltött idő gyorsan elrepült, de 
a találkozás rövidesen megismétlődik, hiszen április 3-án a pannonhalmi 
gyerekek utaznak viszontlátogatásra engeni barátaikhoz. 

Diákok találkozója
Idén tizenharmadszor

Borbély Károly egyéb műveiből a Sparkasse Engen-Gottmadingen 
csarnokában több mint húsz kép került kiállításra, melyet sajtótájékoztatóval 
nyitottak meg március 17-én az érdeklődő közönség számára. 

Mindkét kiállítás az Engen - Pannonhalma testvérvárosi kapcsolat 
tízéves évfordulója keretében kíván teret adni a magyar kultúra széles 
körű megismertetéséhez.

Az oldalt összeállította: M. Szanati Erzsébet
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K U L T Ú R A

N a p j a i n k  L o v a g j a
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány  1998-ban alapította a Kultúra 

Lovagja címet.  Évente maximálisan 36 lovagi cím adható.  2008. 
január  22-től várhatóan 370 fő lesz az elismertek száma, akik 4 
földrész 22 országának állampolgárai.

Az alapítvány hosszú távú célja, hogy ezen elismerés a civil 
szervezetek legmagasabb elismerési formája legyen.  Az alapítvány 
tudja, hogy az általa adományozott cím nem helyettesíti az állami és 
művészeti díjakat. Nem jár vele pénzösszeg, de az alapítvány széles 
körben tapasztalta, hogy a lovagok örömmel veszik az elismerést, mert 
azt azok kezdeményezték részükre, akik munkájukat, emberségüket, 
lovagias tetteiket legjobban ismerik. 

(Részletek az alapítvány tájékoztatójából.)
2008. január 22-én a Pándzsa Egyesület felterjesztése alapján 

Horváth György is megkapta e kitüntető címet „A  közművelődés 
fejlesztéséért”, az alábbi indoklással:

Polihisztorként a magyar és egyetemes kultúra megértetésének, 
megszerettetésének művelője. Életműve fő jellemzője a közösségi 
értékteremtés. Keramikusként a használati tárgyak mellett 
művészi alkotások készítője. Az ősi magyar és a népi fazekasság 
elemeinek éltetője. Pannonhalma művelődési életének és a város 
rendezvényeinek meghatározó személyisége, a tárogató és a klarinét 
kiváló megszólaltatója. Köztéri képzőművészeti alkotások alkotója. 
Kulturális és lokálpatrióta tevékenységek támogatója.

 Ennek kapcsán beszélgettünk vele.
- Emlékszel, hogy ezt az ünnepséget megelőzően utoljára mikor 
ismerték el ilyen módon a munkádat?
- Hát, ha megelégszel ennyivel,  akkor azt mondom: régen.
- Mit jelent neked ez a kitüntetés?
- Egy nagyon összetett, szép érzés, ami bennem van ezzel 
kapcsolatban. Szerintem annak az embernek, aki akar, tud adni 
valamit egy közösségnek, másoknak, elsősorban nem az elismerés 
a fontos. Nem azért teszi, amit tesz, de jólesik neki.

Nagyon fontos, hogy ez a kitüntetés minden tekintetben civil 
kezdeményezés. Egyrészt a cím kiírója a Falvak Kultúrájáért Alapítvány, 
másrészt a díjra felterjesztő a Pándzsa Egyesület, akik nélkül nem 
jöhetett volna létre ez az ünnep. A Pándzsával a kezdetek óta sok közös 
feladatot oldottunk meg, (Kelemen Krizosztom emlékmű, Generációk 
találkozása, rendezvények, kiállítások, koncertek) ami nagymértékben 
köszönhető a kiváló szakmai és baráti együttműködésnek.
-Szép és megható volt a Karácsonyi koncerten a kitüntetés 
bejelentése....
-Hónapokon keresztül készülődtek. Viszonylag sokan tudtak 
róla - például a családtagjaim is, és nekem senki nem szólt róla 
semmit. Talán az a leghelyesebb, ha azt mondom, gyermekien 
tiszta titkolózás, ami az egész előkészítést jellemezte, s ez aztán 
igazán naggyá tette a bejelentést. Azt gondolom, az az este úgy volt 
jó, ahogy lezajlott. Nem is lehet és nem is kell kommentárt fűzni 
hozzá. KÖSZÖNÖM.
-Egy ilyen elismerés hogyan alakítja, módosítja az alkotói munkát?
- Talán még nagyobb a felelősség. Még többen kísérik figyelemmel
munkámat, s még többfelé kell nekem is figyelni, megfelelni.
Ugyanakkor természetesen inspiráló hatása is van. Azt azonban 
megígérem, hogy nem fogok megváltozni. A játékosság (nem 
komolytalanság!) szerintem nagyon fontos az ember életében. 
Mindig is meg kell, hogy maradjon az emberben a Homo Ludens.
- Hogyan fogadta a tágabb környezeted az elismerést, milyen 
visszhangok jutottak el hozzád?

-Talán az a legelső, amit ezzel kapcsolatban el szeretnék mondani, 
hogy az emberek reakcióival kapcsolatban nincsenek bennem 
negatív érzések. Mindig őszintének éreztem a gratulációkat.  A 
pannonhalmiak jókívánságai mellett olyan emberek is megkerestek, 
akikkel évtizedekkel korábban voltam kapcsolatban, s meghatározó 
személyiségek számomra. De nagyon jólesett az is, ahogy a Kisalföld 
hasábjain több SMS üzenetet kaptam, közöttük szülőfalum is 
kifejezte jókívánságát. Amikor felhívtam az ottani polgármestert (ő 
volt a jókívánság aláírója), elmesélte, mennyien szólították meg őt, 
milyen sok embert tölt el büszkeséggel földijük elismerése.
-Ahogy az Alapítvány tájékoztatójában olvastam, a kitüntetettek 
jelentkezhetnek a Lovagrendbe, kapcsolatban maradnak egymással, 
figyelemmel kísérik egymás tevékenységét. Felvetted a kapcsolatot a 
többiekkel?
- A Kultúra Lovagrend elnökétől, Nick Ferenc úrtól meghívást 
kaptam a június közepén Tihanyban megrendezésre kerülő lovagi 
találkozóra, ahol lovagtársaimmal közelebbről megismerhetjük 
egymást, és alkalmam lesz egy hangszeres bemutatkozásra is.
A pannonhalmi Pándzsa Klub meghívására a lovagrend elnöke és 
néhány lovagtársam ellátogat hozzánk a már hagyományos László 
napi főzőversenyre, július 28-án.
- Végezetül egy kérdés az idei terveidről: hol láthatók munkáid, hol 
szólal meg a tárogató?
-Áprilisban nyílik a „Fészer Galéria”, az udvarunkon álló bemutató-
teremben néhány új munkám is megtekinthető lesz. Az év második 
felében Győrben, a Városi Könyvtárban lesz egy kiállításom.
A tárogatómmal meghívást kaptam a szerencsi Országos Tárogató 
Találkozóra, s ahogy évek óta, úgy idén is ott leszek a Cseszneki 
Nyár Tárogató-fesztiválján.
Munkásságának elismeréseként Pannonhalma Város Önkormányzata 
2008. január 22-én a Pannonhalmáért kitüntetést adta át Horváth 
Györgynek. bl
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K U L T Ú R A

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Csűry Bálint-emlékérmet és -díjat ítélt oda dr. Ábrahám 
Imre nyugalmazott tanárnak.

(A díjat a nyelvjáráskutatás, a földrajzinév- és személynévgyűjtés, illetőleg az önkéntes nyelvjárásgyűjtés 
területén végzett számottevő eredmények elismerésére alapították.)

     Amelyekből nekem hármat adott a sorsom. Három volt, 
mert három helységtől kaptam olyan útravalókat, amelyek 
másféléket megelőzve késztettek kutatói és írói ténykedésre. 
Azzal pedig, hogy a bennük érzett és sejtett, magamévá is 
tett értékeket sok egyéb jelenségnél mélyebben meg akartam 
ismerni.
    Nyúl volt a test és lélek alaprétegének adományozója. 
Szőlőhegyei és erdei, dombjai és lapályai, a körülölelő 
család, a gazdák ismert mindennapjai, falurészünk képe 
kitörölhetetlen vonások az emlékezet magamnál hordott 
tábláján. A 20. század első felének társadalmi élete az én 
életközegem is volt, ez a gyermek és ifjú számára természetes
levegő, a megszokott és elfogadott világ: ezt szerettem volna 
megörökíteni, másokkal is megismertetni. A lényeges 
kérdések a nyúli ember körül sűrűsödtek, őt kellett vizsgálat 
tárgyává tenni: tetteit, érzéseit-gondolatait és beszédét. A 
parasztember megszólalását addig is sokan minősítették, 
értékelték, tájankénti sajátosságait föltérképezték, elemezték, 
de nem a nyúli földművesét.
     Első szülőföldem nyelvjárásáról az ideig még senki nem 
írt, és míg földrajzi környezetünkben a szigetközi, rábaközi 
és bakonyalji már tudományos fölfedezettségnek örvendett, 
a mienket nagy hallgatás övezte. Pedig a bennszülött 
érezte, hogy neki is vannak a magyar népnyelv kincstárába 
tartozó, de oda még be nem gyűjtött értékei. Induló írásaim, 
könyveim ezt a munkát végezték el.
    Écset is szülőföldemnek tekintem, mert továbbigazította 

S z ó l o k  s z ü l ő f ö l d e i m r ő l az arcon a későbbi ráncok vonásait. Az igazítók közvetlenül 
ketten voltak: écsi születésű anyám, aki lelkét, szemhatáron 
táncoló látomásait és nyúli családtagjaimnál határozottabb 
becsvágyát is belém csorgatta, másik igazítóul pedig a korábbi 
állapotokat lepréselő - egy néhai tanár által összeállított - écsi 
szójegyzék szolgált. Ennek hagyományőrző anyagában még 
régiek a haszonnövények, többfélék a kívánatos gyümölcsök, 
háziasabbak az étkek; szép, bár ódivatú a ruhaviselet; szűkebb, 
egyben emberibb a világlátás, és micsoda más a gyerekek 
játéka és a felnőttek szórakozása! És ahogy Babitsot egy új 
dal, akként teremtett engem újjá a bennem elkülönülő másik 
tudattartalom. Écsi könyvem ebből építkezik, belőle rajzol 
világot, elsősorban a beleszerkesztett tájszótár segítségével.
     És a harmadik szülőföld? Pannonhalma? Mert ő is az 
lett nekem. Vele egyenesen reméltem az újjáformálódást, 
egy kulturáltabb-civilizáltabb, tehát polgári világ képére 
való alakulást. Hiszen tudtam még régről, hogy itt sürög 
az ipar, mozog a kereskedelem, más összetevők teszik ki a 
társadalmi életet, kelete van tudománynak és művészetnek. 
És múltja, történelmi története van a városi címet is 
viselt településnek. Nem a mai lakosságon múlt, hogy a 
fölhozottakból érezhetően csak az utóbbi megismerése 
gazdagította bensőmet; a nyelvészkedő elme töltekezni is - 
bennük búvárkodni is -  csak a patinás helynevekkel tudott. 
Így lett másmilyen - számos cikk és tanulmány mellett - a 
Pannonhalmáról írt könyvem.
     A megtisztelő kitüntetést a Nyelvtudományi 
Társaság tagjaként kaptam, főleg nyelvjáráskutatói 
munkásságomért.

                                                                  Dr. Ábrahám Imre 
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Könyvtár

Az NKA támogatásával érkező folyiratok:
 2000
Alföld
Bárka
Beszélő
Csodaceruza
Édes Anyanyelvünk
Élet és Tudomány
Életünk
Esély
Eszmélet
Forrás
Fórum - társadalomtud.szemle
Földgömb
História
Hitel
Holmi
Irodalomtörténet
Jelenkor
Kalligram

Kassai Figyelő
Korall
Kortárs
Korunk
Kultúra és Közösség
Látó
Magyar Napló
Magyar Nyelvőr
Magyar Orvosi nyelv
Moldvai  Magyarság
Mozgó Világ
Műhely
Művelődés
Nagyvilág
Prae

K U L T Ú R A

2008. évben  a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelentősen gyarapodott   
könyvtárunk  folyóirat kínálata.  A számos  irodalmi, művészeti, nyelvészeti,  történelmi 
és természetudományi  lapot olvasóink nemcsak helyben olvashatják, hanem egy hétre 
ingyenesen kölcsönözhetik is.

Prágai Tükör
Regio
Rubicon
Székelyföld
Szépirodalmi Figyelő
Tábortűz
Természet Világa
Természetbúvár
Thalassa
Tiszatáj
Tücsök
Új Forrás
Valóság
Várak, Kastél Templomok
Vigilia

K ö n y v t á r i  s z o l g á l t a t á s o k  2 0 0 8 M a j á l i s
Tisztelt Olvasok, kedves Pannonhalmiak! 

Az idei évben is megszervezzük a már 
hagyományos Majálist.

Május 3-án, szombaton

 nagy szeretettel várunk minden szórakozni 
vágyó családot a Majális térre (a művelődési 
házzal szemben).

A részletes programot szokás szerint 
mindenki postaládájába eljuttatjuk.

Előzetesként annyit már biztosan 
ígérhetünk, hogy egy rendkívül népszerű 
televíziós sorozat sztárjai lesznek a 
vendégeink.

A műsoruk címe: A zene kell. Élőzenés 
vidám esztrádműsor. Kuplék, sanzonok, 
musicalrészletek, meglepetés-világszám.

Pándzsa Klub Egyesület

Sokat gondolkodtam, hogy ezeket a sorokat 
leírjam-e, mert érintett vagyok, és ezért kérem, 
hogy a Kedves Olvasó nézze el nekem, ha a 
következő sorokból némi elfogultságot vél 
kiolvasni.
A Mozdulat Színház az év elején jelezte 
a képviselő-testületnek, hogy szívesen 
készítenének egy összeállítást a március 15-i 
ünnepségre. Természetesen a testület üdvözölte 
az ötletet.
Nagy várakozással és drukkal figyeltem az 
előkészületeket, és az oldalamat majd kifúrta a 
kíváncsiság, vajon milyen lesz a műsor. Odahaza 
hétről hétre azt hallottam, hogy késésben 
vannak, sok és hosszú az anyag, de megoldják.
Nos, megoldották. Akik ott voltunk, láthattuk, 
hallhattuk, hogy mire képes egy maroknyi lelkes 
csapat, akik hónapok óta minden hétvégéjüket 
azzal töltötték, hogy minőségi műsorral 
állhassanak ki a pannonhalmi közönség elé, 
és ezt nem először tették.(„Rikkancsok a 
színpadon”, kétszer).
Ritka példa ez bármelyik településen, hogy 
„diszkóérett” fiatalok helyben találjanak 
maguknak értelmes időtöltést.
Képviselőként büszkeséggel tölt el, hogy 
Pannonha lmának van eg y  Mozdulat 
Színháza.
Gratulálok valamennyi szereplőnek és Farkas 
Zsuzsának, aki irányítja ezt a remek csapatot. 

S.B.

M á r c i u s  1 5 .
További folyóiratok:

Bencés Hírlevél
Chip-számítógép magazin
Fürge Ujjak
HVG 
Lakáskultúra
Liget
National geographic
Magyar konyha 
MúzeumCafe
Ötlet mozaik 
Praktika 
Pannonhalmi szemle 

Az egyes lapszámok tartalomjegyzéke, 
illetve a korábbi számok teljes tartalma 
néhány kivétellel elérhető az interneten a  
Magyar Elektronikus Könyvtárban  az
epa.oszk.hu címen.

A könyvtár nyitva tartás:
  kedd 9-13

 szerda 14-18
 csütörtök 9-13
 péntek 14-18
 szombat 9-13

A könyvtár egyéb szolgáltatásai:
- könyvtárközi kölcsönzés – a Főapátsági 

Könyvtár, a Győr-Moson-Sopron megyei 
és a Komárom-Esztergom megyei 
könyvtár kölcsönözhető állománya 
térítésmentesen könyvtárunkon keresztül 
is kölcsönözhető, más egyetemi és megyei 
könyvtárakból kért könyvek kölcsönzési 
díja súlytól függően 300-500 Ft,

- információ keresés, irodalomjegyzék 
készítés adott témához,

- számítógép használat irodai munkákhoz, 
(gépeinkhez saját adathordozót csatla-
koztathat)

- internethasználat, saját laptoppal is, 
- segítség az interneten való tájékozódáshoz, 

adatlapok kitöltéséhez,
- nyomtatás, fénymásolás öt oldalig 

ingyenes (nagyobb mennyiséget nem 
vállalunk)

- szkennelés, jogtiszta tartalmak cd-re írása 
térítésmentesen,

- könyv és információkérést sms-ben és 
e-mailben is fogadunk, 

sms: 20/468-4621
e-mail: 
konyvtar@vk-pannonhalma.bibl.hu

- önképző körök, egyesületek munkájához 
teret és technikai hátteret biztosítunk.
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