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Tisztelt Pannonhalmiak!
Közeleg az év vége, egyben a számvetés és a visszatekintés 

ideje. Az egész évi tennivalókra visszanézve gyors  léptekkel 
telt el a 2008. év napjai. A világban sok keserűséget, tengernyi 
szomorúságot hozott magával.  Nálunk a jóléti rendszerváltás 
reménye már rég szertefoszlott. Emberek milliói élnek a 
létminimum  közelében és az alatt, több tízezren tengődnek  
otthontalanul, fiatalok  sokasága életcél nélkül. 

Ilyen terhelt környezetben kellett mindenkinek 
tevékenykedni, alkotni, gondolkodni a jövőről és a 
kitörési lehetőségekről. Ezt tette a képviselő-testület is  
páratlanul sok tanácskozása, ülése során. A nagy tervek 
kimunkálása, megvalósítása, mederbe terelése sok-sok 
tárgyalást, egyeztetést, érdekérvényességi mechanizmust 
és kompromisszumra való törekvést követel a mai napig 
is. A nagy kulisszák mögül kiszivárgó félinformációkból  
levont következtetések hangulatkeltésre szolgálnak, 
egyben zavarkeltést okozva megnehezítik a még le nem 
zárt szerződések létrejöttét. A termál beruházás területén 
önkormányzatunk ügyvédet fogadott fel, hogy segítse 
munkánkat a (jogi buktatókkal teli)  szerződés megkötéséhez, 
az érdekeink maximális érvényesítéséhez.  A Járóbeteg 
Központ létrejöttéhez szükséges társasági szerződés  aláírás 
előtt áll. Az alpolgármesterünk személye biztosíték és 
garancia arra, hogy megvalósítása és üzemeltetése  a lakosság 
érdekeit a lehető legjobban fogja szolgálni. 

Mindkét nagyberuházásra hatással van az a pénzügyi 
válság, mely  végigsöpör a világon, mely óvatossá és 
megfontolttá teszi a bankokat.  E két nagyberuházás 
hosszú távra meghatározza  Pannonhalma fejlődési irányát, 
egyben pénzügyi nehézségeit is.  Ezt fel kell vállalnunk. 
Határozataink is a bevételek növekedését célozzák minden 
területen. A képviselő-testület munkáját fogja erősíteni, 
bízunk benne, a megválasztott új jegyző is dr. Török Péter 
személyében,  az aljegyző Úrral közösen. 

Most, itt az adventi várakozás napjaiban, mintha az 
egész év sok-sok nehézsége, keserűsége könnyebbé válna. 
Várjuk a megváltó Jézus Krisztus születésének  napját, a 
karácsonyt.  A hit és a vallási élet az elmúlt évtizedekben sok 
tekintetben visszaszorult.  A karácsonyra felkészítő időszak 
még ha az inkább vásárlással is jár ilyenkor - valamiképp 
átalakítja , megváltoztatja az emberek belső életét, mert az 
ünnepre való előkészület, a  várakozás mindenkiben ott 
él.  Fontossá válik a szeretet, a barátság,  a család békéje,  
egymás megajándékozása. 

A karácsony a megváltó születésének ünnepe. Ha az 
ünnep igazi üzenetét keressük, ne az áruház reklámjait 
figyeljük, hanem csendesedjünk el, és forduljunk szívünkbe. 
Szeretetre  mindnyájan befogadóak  vagyunk , s ez a titkos  
erő, amely összeköt bennünket. 

Engednünk kell hát, hogy a szeretet ne csak vágyként 
éljen bennünk, hanem  életünk irányítója legyen  a családi 
közösségben, baráti és szomszédos kapcsolatokban  és az 
egész település közösségében. 

Ezt az örömöt élhetjük át a PIPACS  Advent-köszöntőjében, 
a PÁNDZSA  Egyesület szervezésében zajló  Mikulás napi 
rendezvényen, vagy a mindig karácsonyi feltöltődést adó 
adventi koncerten. Sok – sok karácsonyt megéltünk, és 
szívünkben még mindig a szeretetre vágyunk, melyet a 
Teremtő mélyen belénk ültetett.

Úgy teremtette az embert, hogy örülni tudjon ajándékainak, 
amiket láttunk, hallunk, érzünk. Civil szervezeteink ezt 
az érzést adják át a helyi közösségnek, melyet ezúton  is 
megköszönök. 

Az ünnepek közeledtével szerető gondoskodással 
forduljunk  azok felé, akik  nélkülözik az otthon melegét, 
a napi kenyeret is alig – alig tudják megvenni, és  várnak a 
gondoskodó kézre. 

Meghitt ünnepeket, békés boldog karácsonyt és jó 
egészséget kívánok az új esztendőben magam és a képviselő-
testület nevében. 

     Bagó Ferenc
     polgármester 

Év végi gondolatok
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Fontosabb közérdekű rendeletek, határozatok  a képviselő-testület 
2008. október, november havi üléseiről

Rendeletek Határozatok

A képviselő-testület november 4-i ülésén megalkotta 
az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, vala-
mint elidegenítésükről szóló 1/2004(I.29.) rendelet mó-
dosításáról szóló 23/2008(XI.4.) rendeletét, melyben a 
művelődési ház termeinek bérleti díját az alábbiakban 
állapította meg. 

Bérleti díjak:
Kereskedelmi tevékenységek céljára: vásár, árubemutató, 

egyéb.
Nagyterem Kisterem Aula Emeleti terem 
2.000 Ft/óra 1.000 Ft/óra 1.000 Ft/óra 1.000 Ft/óra

Heti rendszerességű, bevételt termelő tanfolyamok, kép-
zések.

Nagyterem Kisterem Aula Emeleti terem 
1.500 Ft/alk. 1.500 Ft/alk. -------- 1.500 Ft/alk

Nonprofit civil szervezetek részére a helyiségek használa-
ta ingyenes.

A képviselő-testület november 25-i ülésén megalkotta a 
magánszemélyek kommunális adójáról szóló 19/1999 
(XII.14.) rendelet módosításáról szóló 26/2008 (XI.26.) 
rendeletét, melyben az adó mértékét a helyi adókról 
szóló törvény 11.§-ában, valamin 17.§-ában meghatáro-
zott adótárgyakra és a lakásbérleti jogra 2009. január 1-től 
6.000,-Ft-ban állapította meg.       

A képviselő-testület november 25-i ülésén megalkotta 
az építményadóról szóló 17/2004(VI.30.) rendelet mó-
dosításáról szóló 27/2008(XI.26.) rendeletét, melyben az 
adó mértékét 2009. január 1-től 500,-Ft/m2-ben állapí-
totta meg.

A képviselő-testület november 25-i ülésén megalkotta a 
helyi iparűzési adóról szóló 18/1999 (XII.14.) rendelet 
módosításáról szóló 25/2008.(XI.26.) rendeletét, melyben 
az adó mértékét 2009. január 1-től az adóalap 1,7%-ában 
2010. január 1-től pedig az adóalap 1,8 %-ában állapította 
meg.A képviselő-testület november 25-i ülésén megalkot-
ta az idegenforgalmi adóról szóló 9/1992 (XI.10.) rende-
let módosításáról szóló 28/2008(XI.26.) rendeletét, mely-
ben az adó mértékét 2009. január 1-től személyenként és 
vendég éjszakánként 300,-Ft-ban állapította meg.

206/2008(XI.04.) Kt. határozatával a képviselő-testület 
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés inno-
vatív intézményekben” című pályázattal kapcsolatban 
úgy határozott, hogy a pályázat benyújtásával egyetért, s az 
annak finanszírozásához szükséges  fedezetet 2009. évi költ-
ségvetésében biztosítja és egyben megbízza a Közoktatási 
Szakértők Nyugat-dunántúli Regionális Egyesületét (9021 
Győr, Aradi Vértanúk u. 18.) a pályázat elkészítésével. 

216/2008(XI.04.) Kt. határozatával a képviselő-testület 
az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokra 
vonatkozó haszonbérleti szerződések lejárati idejét 
2010. október 31-ig két évre meghosszabbította, és az 
ingatlanok haszonbérleti díját 2008. november 1-től, 2 
Ft/m2-ben állapította meg a mellékletben meghatározott 
árak figyelembe vételével.  
A képviselő-testület e meghosszabbításhoz azzal a felté-
tellel adta hozzájárulását, hogy a szerződést egy év után 
bármely fél felmondhatja. 

217/2008(XI. 04.) Kt. határozat a képviselő-testület el-
határozta, hogy a Pannonhalma-Engen város között 
létrejött testvérvárosi kapcsolat, valamint Magyarország 
UNIÓS csatlakozásának 5. évfordulója közös ünneplése 
céljából 2009. április 30. és 2009.május 3. közötti időpontban 
testvérvárosi találkozót szervez Pannonhalma városban.

A képviselő-testület a közös ünneplésre meghívja Engen 
város vezetőin és polgárain kívül a Pannonhalma város 
részéről testvérvárosi kapcsolatot létesített szlovákiai Al-
sószeli település polgármesterét, a civil szervezetek vezetőit 
és egy kulturális csoportot, max. 45 fő résztvevővel.

A képviselő-testület a találkozó szervezési és egyéb 
költségeinek kiegészítésére pályázatot nyújt be uniós tá-
mogatás elnyerése céljából.

223/2008(XI.04) Kt. határozatával a képviselő-testület 
a pannonhalmi termálfürdővel kapcsolatos munka-
csoport létrehozásáról szóló 79/2008(IV.29.) Kt. határo-
zatát módosította és Tanay Lajos 9090 Pannonhalma, Kis-
faludy u. 9 szám alatti lakos munkacsoportbéli tagságát 
megszüntette.

224/2008(XI.04) Kt. határozatával a képviselő-testület 
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a Világörökségi Termál Kft. megalakításáról szóló 45/
2008(II.27.) Kt. határozatát módosította, és Tanay Lajos 
9090 Pannonhalma, Kisfaludy u. 9. szám alatti lakost a 
társaság ügyvezetői posztjáról visszahívta. 

233/2008 (XI.25.) Kt. határozatával a képviselő-testület 
elfogadta az Önkormányzat 2009. évi költségvetési kon-
cepcióját.

235/2008 (XI.25.) Kt. határozatával a képviselő-
testület elfogadta az Önkormányzat 2008. évi ¾ éves 
gazdálkodásáról szóló beszámolót.

236/2008(XI.25.) Kt. határozatával a képviselő-testület 
elfogadta  az Önkormányzat Hivatalának informatikai 
stratégiáját. 

237/2008(XI.25.) Kt. határozatával a képviselő-testület  
a képviselő-testületi ülések felvételére, közvetítésére és 
archiválására vonatkozó szerződéstervezetet jóváhagy-
ta, és  felhatalmazta a polgármestert, hogy a szerződést a 
Pannon-Net Kft.-vel (9090 Pannonhalma, Szabadság tér
7.)  megkösse.

243/2008 (XI.25.) Kt. határozatával a képviselő-testület 
a Pénzügyi Bizottság külsős tagjaként Unger Györgyöt 
(9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 1.) választotta meg. 

251/2008 (XI.26.) Kt. határozatával a képviselő-testület 
2009. január 1-től dr. Török Pétert választotta meg Pan-
nonhalma Város Önkormányzat jegyzőjévé.

Ünnepek körüli ügyfélfogadás 

a Polgármesteri Hivatalban:

december 20. szombat 8-11

december 24. szerda pihenőnap

december 31. szerda 8-11

január 2.péntek  pihenőnap

A POLGÁRMESTERI  HIVATAL  

DOLGOZÓI  NEVÉBEN 

SZERETETTELJES,  ÁLDOTT  

KARÁCSONYI   ÜNNEPEKET,

BÉKÉS,  BOLDOG  ÚJÉVET  

KÍVÁNOK  

dr. Szabó György
a jegyzői feladatok 

ellátásával megbízott 
aljegyző

Téli hóeltakarítás, síktalanítás  
 Felhívás

Kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy a tulajdonukat, 
bérleményüket     képező ingatlanok előtt a hó eltakarításáról, 
a síkosság megszüntetéséről a balesetmenetes közlekedés 
érdekében szíveskedjenek gondoskodni.

A n y a k ö n y v i  h í r e k  -  2008. október 1. - november 5.

Újszülöttek Halottaink 

10.10 Farkas Liliána Kossuth u. 10.07     Maár Istvánné   76    Bajcsy Zs. u. 49.      
10.18  Varga Éva   64    Hunyadi utca 8.
10.29   Sturm András   24   Újtelep 9.
11.05     Pintér Sándorné   65    Alkotmány út 6.
11.05 Bögi László      56    Béke u. 19/A.

A városi könyvtár 
év végi nyitva tartása: 

de cemb er 24-29.  zár va 

de cemb er 30.  9 00 -13 00  ny itva

de cemb er 31.  -  január  1.  zár va
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Szerettem volna egy beszélgetéssel elbúcsúztatni a de-
cemberben nyugdíjba vonuló jegyzőt, Majer József-
nét, Vikit. Amikor megkerestem, és felvetettem neki a 
lehetőséget, ő elzárkózott, hiszen ahogy mondta: “Engem 
gyermekkorom óta mindenki ismer Pannonhalmán, tud-
ják mi minden történt velem és  a Hivatalban az elmúlt 
években, évtizedekben. Nem nagyon  tudnánk olyan dolo-
gról beszélni, ami újdonság lehetne.” Ezzel nem nagyon 
tudtam vitatkozni, de mégis csak jó lett volna megtudni: 
ő jegyzőként és/vagy pannonhalmi lakosként hogyan élte 
meg azt a nem kevés eseményt, ami településünkön az 
elmúlt 15 évben történt.

A beszélgetés hiányában csak saját és közvetlen környeze-
tem tapasztalatait tudom  megírni. 

Az első időkben mint „külső szemlélő” figyeltem
munkáját, néha - mint a Mártonharang című kiadvány 
szerkesztője - tettem fel neki nem mindig kellemes 
kérdéseket. Nem nagyon tudtam olyan témával, vagy 
olyan időpontban megkeresni őt, hogy ne próbált volna 
segíteni, megoldást keresni. 

Az elmúlt két évben képviselőként egy kicsit job-
ban bele láttam a hivatal életébe, s munkakapcsolatunk 
is szoro-sabbá vált. Saját magamról tudom, hogy amit 
megcsinálok az biztosan olyan ahogy szerettem volna. 
Valószínűleg ő is így állt sokmindenhez, ezért aztán szinte 
minden ügy rajta keresztül került intézésre. Ez jelentősen 
megnehezíthette munkáját, hiszen - ahogy gondolom - a 
jegyző feladata elsősorban a Hivatal életének vezetése, sz-
ervezése,  a törvényességi felügyelet biztosítása, s  csak 
ezután jöhet az ügyintézés.  Persze azt sem szabad elfelej-
teni, hogy a pannonhalmiak - mivel őt ismerték - minden 
apró-cseprő dolgukkal őt keresték, tőle várták a megoldást 
problémájukra. Ez szerintem néhányszor komoly fejtörést 
is okozott neki, hiszen olyan emberek ügyes-bajos gond-
jaira kellett megoldást találni, akiket esetleg évtizedek óta 
jól ismer. Nem lehetett könnyű így például elmarasztaló 
ítéletet hozni.

Az is nagyon fontos tényező volt munkájában, hogy ő 
képviselte a folytonosságot a hivatal életében.  Polgár-mes-
terek, képviselő-testületek váltották egymást, ugyanak-
kor ciklusokon átnyúló beruházások, település-vezetési 
feladatok szervezése, lebonyolítása állított minden dolgo-
zót komoly kihívások elé. Többekkel beszéltem, akik 
hiányolták a város fejlődését, talán néha jogosan állítva 
elém ellenpéldaként a környező falvakat. Valóban lehetett 

(kellett) volna olyan látványos fejlesztéseket megvalósítani, 
ami előbbre vitte volna Pannonhalmát. Az elmúlt néhány 
hónap tapasztalata alapján azonban bátran kijelenthetem, 
hogy a politikai (a szó igazi értelmében véve) döntések 
meghozatala kizárólag a polgármester és a képviselők 
feladata. A jegyző által vezetett hivatal utána mindent 
meg kell hogy tegyen a megvalósításért, de az ott dolgo-
zókon számon kérni mindent, nem tisztességes. Az elmúlt 
évek egyik legnagyobb eredményének tartom ugyan-
akkor, hogy az egyre csökkenő állami  normatívák s az 
egyre bővülő feladatkörök ellenére a város költségvetését 
sikerült minden évben működési hitel felvétele nélkül zár-
ni, s elindítani egy-két olyan beruházást, amely magában 
hordozza a fejlődés lehetőségét.

Úgy érzem, a Pannonhalmi kistérség munkájában töb-
bet is tudott volna tenni Pannonhalmáért, de  ugyanakkor 
tudom, hogy ez megint elsősorban a városvezetés felada-
ta. Képviselőként magam is többször tapasztaltam, men-
nyire él még egyes  környező települések emlékezetében 
Pannonhalma járási központ szerepe, amikor mindent 
itt kellett intézni. Nagyon meg kell „dolgozni” minden 
apró eredményért, s megértem, hogy hagyta, hogy ezen a 
területen más is megmutassa oroszlánkörmeit.

Nem megkerülhető körülmény, hogy  a hivatali el-
foglaltságai mellett mindig aktív közéleti személy volt. 
Ki ne emlékezne olyan jelentős rendezvényekre, mint 
a Szüreti Lovas Napok, amelyek a ’70-es, ’80-as évek-
ben a legjelentősebb „civil” esemény volt Pannon-
halmán. Ezeknek ő volt a fő szervezője. Ezen aktivitása 
a későbbiekben is megmaradt. Hónapokon keresztül sz-
ervezte, fogta össze  például 1999-ben a várossá válás pá-
lyázatát, az eredményt mindenki tudja. Minden segítséget 
megadott a város civil szervezeteinek, részt vett a ren-
dezvényeken, és féltő szemmel óvta a programok sikerét.
 Legfrissebb hír vele kapcsolatban ezen a téren, hogy a 
város egyik legjelentősebb civil szervezetében aktív, meg-
határozó szerepet vállalt.

Természetesen ez nagyon kivonatos és szubjektív 
„értékelése”, összegzése egy nagyon szerteágazó és össze-
tett életpályának. Ahogy Vikit ismerem, előbb-utóbb eljön 
az az idő, hogy higgadt fejjel, a történteket már sokkal 
inkább egészében nézve tudjuk megbeszélni, akár egy in-
terjú keretében is.  

bl

I n t e r j ú  h e l y e t t

Ö N K O R M Á N Y Z A T
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Június 16-20. Pannonhalma
A hartensteini és engeni tanulók töltöt-
tek el néhány hasznos és kellemes napot 
Pannonhalmán magyar társaikkal.

2008 IS ESEMÉNYEKBEN GAZDAG ESZTENDŐ VOLT 
A PANNONHALMA - ENGEN TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATBAN

Január 13. Engen
„Engen Város Megbecsült Polgára” címet 
adományozott testvérvárosunk a part-
nerkapcsolatért önzetlenül dolgozó pan-
nonhalmi és trilport-i polgártársainak.

Február 3-7. Hartenstein 
Az engeni iskola kelet-német partneriskolája 
7. osztályos tanulók egy-egy delegációját lát-
ta vendégül Engenből és Pannonhalmáról.

Március 6-10. Pannonhalma
Engeni diákok látogattak Pannonhalmára 
az általános iskola 8. osztályosaihoz

Március 13-17. Engen
Borbély Károly festőművész kiállítását 
tekinthették meg az engeniek a Várostem-
plomban, illetve a Sparkasse-ban.

Április 3-7. Engen
A pannonhalmi 8. osztályosok vendéges-
kedtek az engeni Hauptschule mit Werk-
realschule diákjainál.

Május 1-4. Engen
A testvérvárosi kapcsolat 10 éves évfor-
dulójának ünnepelte a két város lakossága 
100 pannonhalmi polgár részvételével.

Július, Engen
Nyári szakmai gyakorlaton vehettek részt 
pannonhalmi fiatalok ebben az évben is.

Szeptember 25-28. Hartenstein
A “Három iskola projekt” keretében 
tanári találkozóra és pedagógiai szakmai 
tapasztalatcserére került sor. 

Október 2-6. Pannonhalma
Az DRK Engen (Német Vöröskeresztes 
Egyesület) ismét Pannonhalmára kirán-
dult.

November 30. Pannonhalma 
A Pipacs Egyesület adventköszöntő ha-
gyományt teremtett Ulrich Scheller úr betle-
hemének évről évre történő felállításával. 

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki 
Pannonhalma minden polgárának, 
akik bármilyen módon hozzájárul-
nak a barátságok ápolásához, s 
ezáltal a nemzetek békéjéhez.

Az oldalt összeállította: 
Szanati Erzsébet
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 M á r t o n - n a p i  V i g a s s á g o k
Értékelés  eg y  k ics it  másképp

Második alkalommal szervezte meg Pannonhalma váro-
sa a Márton-napi vigasságokat. A fogalmazás azért helyes 
így, mert a rendezvények összefogása valóban a város fela-
data volt, de az egyes programoknak külön-külön gazdája 
volt. Ezúton is köszönjük a segítséget minden szervezőnek, 
rendezőnek, aki egy kicsit is segített november elején.

Településünk nagyon szerencsés helyzetben van, hiszen 
a civil szervezetek feladatuknak érzik olyan programok le-
bonyolítását, melyet a város - különböző okok miatt - nem biz-
tos, hogy magára tudna vállalni. Miután maguk a város polgárai 
szerveznek egy-egy rendezvényt, azok, akik részt vesznek az 
eseményen, szerintem nem azért mennek el, mert „muszáj ott 
lenni”. Ismerik a rendezőket, tudják, hogy jól fogják magukat 
érezni, s ezért aztán szinte mindig telt házas programok za-
jlanak.

A Márton-napi vigasságok rendezvényei között vannak 
olyanok, amelyek szintén civil kezdeményezések, például 
a lampionos felvonulás, a fotókiállítás vagy az iskolai pro-
gramok. Itt is borítékolható a résztvevők nagy száma. Nagy 
örömömre szolgált viszont, hogy azokra az eseményekre is 
sokan jöttek el, amelyek mögött csupán egy-két szervező állt. 
Megtelt a művelődési ház kisterme a Szent Jakab útjáról szóló 
előadásra, s nagy eredménynek tartom, hogy az előadót már 
mások is megkeresték, meséljen nekik is élményeiről.

 Szombaton este sokan buliztak a Mozdulat Színház 
maroknyi társasága szervezésében a 70-es 80-as évek zenéire 
- bizonyítva azt, hogy lehet kulturáltan is önfeledten szóra-
kozni. A hajnalig tartó diszkó sokaknak emlékezetes marad.

Többen jelezték, hogy nem kellene ennyire széthúzni a prog-
ramsorozat idejét. Látványosabb lenne az egy-két napos ese-
mény. Vannak olyan programok, amelyek adott napokhoz 
köthetők. A Márton-napi vásár a november 11. hetének 
csütörtökén van már évtizedek óta. A  lampionos felvonulás 
résztvevői Márton napján sétálnak immár öt éve. Ezek mellé 
kell szervezni a többi eseményt, így könnyen előfordul, hogy 
8-10 nap is eltelik a nyitó és a záró rendezvény között. Egy 
kis párhuzamot vonnék az adventi eseményekkel -bár ezeket 
a programokat ( Betlehem, Mikulás-fogat, Karácsony váró 
koncert) egyelőre külön-külön tartjuk nyilván.

Végezetül szeretnék néhány gondolatot a jövő évi es-
emények kapcsán előrebocsátani. A képviselő testület meg-
kezdte a következő évi költségvetés tervezését. Az állami 
normatívák drasztikus csökkenése az élet minden területén 
éreztetni fogja hatását. Valószínűleg a civil szervezetek 
önkormányzati támogatása is egészen más lesz, mint eddig. 
Ahhoz, hogy a már jól bejáratott programok továbbra is szí-
nesítsék a város életét,az eddigiekhez hasonló összefogásra, 
segítségre lesz szükség a polgárok részéről.

SKUTOVICS VIOLA:
MÁRTON-NAPI FOHÁSZ

Patrón, aki védelmezel,
Fordítsd rám vigyázó szemed,
S minden hajnal hasadtán
Emeld rám óvó tekinteted.

Ki a bornak áldott földjét
Egész évben táplálád,
Újbort hozó novemberben
Patrónusom, tekints rám!

Márton, kinek nevéhez
Oly sok jó és szép tapad,
Kit a lúdak hangos szóval
Egyszer elárúltanak.

Szent, aki egy koldusban is
Isten hangját hallja meg,
Köpenyének felével őt
Fagyhaláltól menti meg.

K U L T Ú R A

Kinek sírján, ha csak egy
Csepp víz is találtatik,
Másnap abból finom nedű
Egykettőre kiválik.

Tekints reám, halandóra,
Védj meg engem szüntelen,
Add, hogy az év termésében
Semmi hiány ne legyen.

Patrón, aki védelmezel,
Figyelmezz a jó borra:
Ő az, ami fáradt ember
Kedvét mindig meghozza.

Ki a bornak áldott földjét
Egész évben táplálád,
Újbort hozó novemberben
Patrónusunk, tekints ránk!

Rajzolta: Pőcze Ábel

baki
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„Légy üdvözölve ragyogó színű bor, légy üdvözölve páratlan 
zamat!” „Ave color vini clari, ave sapor sine pari!” Az újbor 
ünnepe hagyományosan Márton naphoz kötődik mindenhol 
az országban, hiszen ekkorra forrnak el és tisztulnak meg 
valamennyire a borok, tehát már iható, kóstolható, kínálható 
állapotúak lesznek többségükben. Ugyanis ezen a napon szolgálják 
fel első ízben az adott év bortermését. A néphit úgy tartja, hogy 
„mire Márton megérkezett, minden must borrá érett”. „Aki 
Márton napján újbort nem iszik, egész évben szomjazik” - tartja 
a mondás. Újra eltelt egy év, újra összegyűltünk, hogy köszöntsük 
az újbort, köszöntsük az új borok megtermelőit, hálát adjunk 
azért, hogy ezt megérhettük, hogy a borokat megtermelhettük, és 
megáldjuk az újbort. Az újbor ünnepe azoknak is az ünnepe, akik 
a zsidó-keresztény kultúrkör legnemesebb italának, a bornak az 
előállításán fáradoznak. 

A verseny célja a megye kiemelkedő, rejtett minőségű borainak 
és borászatainak a felkutatása, a borászati termékekben 
rejlő érzékszervi értékek megjelenítése, széles körben való 
megismertetése, a Szent Márton Napokhoz kapcsolódóan - 
hagyományteremtés céljából - a megyei újborok versenyének 
megrendezése volt.

Bagó Ferenc, Pannonhalma Város Polgármesterének ünnepi 
köszöntője után Mondovics László, a Pannonhalmi Többcélú 
Kistérségi Társulás elnöke mondott beszédet. A díjakat a 
borverseny fővédnöke, Kara Ákos a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Közgyűlés alelnöke és Tálos Tamás, a Magyarországi Borrendek 
Országos Szövetségének alelnöke, a zsűri elnöke adta át.

A II. Szent Márton Napi újborverseny eredményei a következők 
lettek:

 NR. PONTSZÁM BOR TERMELÓ

ARANY OKLEVELESEK

1. 90,4 St. Martinus Cuvée
Pannonhalmi 
Apátsági 
Pincészet

2. 89,2 Chardonnay Soós Péter

3. 88 Chardonnay Németh Borház 
Kft.

EZÜST OKLEVELESEK

4. 83,8 Olaszrizling Féli Zoltán

5. 82,4 Zefír Hajduk Henriett

6. 81,6 Kékfrankos Rosé Hajduk Henriett

7. 81,4 Nektár Pusztai Ferenc

8. 80,8 Pannonhalmi 
Királyleányka

Németh Borház 
Kft.

9. 80,6 Rajnai rizling Nagy Géza

10. 80,6 Napsugár Cuvée Szemenyei Imre

11. 78,6 Irsai Olivér Deé Családi 
Pincészet

BRONZ OKLEVELESEK

12. 73,4 Vegyes Pusztai Ferenc

13. 71 Sauvignon Blanc Nagy Géza

A zsűri az értékelés során kiemelte a szőlőtermelés és a borkészítés 
hosszú és nagyon változatos lépéseit, feladatait, fortélyait,  és 
abbéli örömüknek is hangot adtak, hogy térségünkben egyre 
több és több kiváló bor készül.

A verseny rendezésében együttműködtek, támogatók voltak és 
az önzetlen segítségnyújtás példájával szolgáltak mindannyiunk 
számára: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Pannon-
halmi Többcélú Kistérségi Társulás, Pannonhalma Város 
Önkormányzata, Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet, 
a Brindisi Szent Lőrinc Borrend tagjai, a győri Szent László 
Borrend tagjai,  Kazinczy Ferenc Művelődési Ház, Bencsics 
Ákos - Agyagnap Bt. Fazekárium - Komárom, a győri Pannon 
Kvartett, Hefter Üveggaléria, Bokréta Virágüzlet - Pannonhalma, 
COOP  ZRT., Chio -Wolf  Magyarország Kft. Győri kirendeltsége, 
Zepter.

Köszönjük a borturizmus kialakításához, fellendítéséhez 
nyújtott segítségüket, munkájukat. 

Egyesületünk nevében kívánunk áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket és boldog, sikerekben gazdag új évet.

S z e n t  M á r t o n  N a p i  Ú j b o r v e r s e n y

Rajzolta: Kakics Judit
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A  P a n n o n h a l m a  S E  u t á n p ó t l á s a

A településen kevés szó esik a labdarúgó utánpótlásunk-
ról, ezért megköszönöm a helyi újság szerkesztőinek a 
lehetőséget, hogy néhány szó erejéig tájékoztathatom 
Önöket a lap hasábjain. 

A Pannonhalma SE serdülő csapatának hivatalos meg-
nevezése az U-16-os korosztály, ahol az 1993. január elseje 
után született játékosok / labdarúgók játszhatnak. Az őszi 
fordulók után a 4. helyen áll a 9 csapatos bajnokságban 
a csapat. Minden esélyük megvan arra, hogy a dobogón 
végezzenek, mivel a 2. helyezettől csupán négy pontra 
vannak lemaradva! 

Már régóta szerettük volna az utánpótlás bázisunkat ki-
terjeszteni a környező településekre, és ez ebben az évben 
már megvalósulni látszik! Járnak Écsről, Tápról, Veszprém-
varsányból, Sikátorból és Tarjánpusztáról a lelkes és ügyes 
fiatalok. A pannonhalmi gyerekekkel együtt nagyon sokat
tesznek az utánpótlás sikereiért. Ez már önmagában is 
nagy eredmény, mivel sajnos a körülményeink nem a 
legideálisabbak. Ezúton is szeretnék köszönetet mon-

dani a szülők áldozatos munkájukért, mivel az idegenbeli 
mérkőzésekre ők szállították a gyerekeket, és ezzel nagy 
terhet vettek le az egyesületről.

Szeretnénk egy új garnitúra mezt is venni a gyerekeknek, 
remélem tavasszal megvalósul.

A kisebbekről is szeretnék még néhány mondatot írni. 
Mivel a felnőtt csapatunk a megyei I. osztályban játszik, 
kötelező három utánpótlás csapatot U-7, U-9 és U-11-
es korosztályban indítanunk. Ez a harmadik év, hogy 
ősszel és tavasszal három-három tornán kellett részt ven-
nünk. Amikor elkezdtük, nagyon kevés gyerek játszott, 
de már itt is elértük, hogy a környező településekről is 
járnak hozzánk. Győrságról, Tápról és Pázmándfaluról 
hozzák a szülők a gyerekeiket. A tornák Mezőörsön és 
Nyúlon vannak, ahová a gyerekek szállítását szülői se-
gítséggel oldjuk meg. Sajnos nekünk egyenlőre még nincs 
lehetőségünk tornát rendezni, mivel hiányoznak hozzá az 
alapvető feltételek, gondolok itt a kapukra és a hálókra. 
Reméljük, hogy tavasszal már sikerülni fog ezeket is be-
szereznünk, és akkor már nincs akadálya annak, hogy mi 
is rendezhessünk tornákat. Ennél a három csapatnál idén 
ősztől Hóbor Miklós lett az edző, aki áldozatos munkát 
végez a gyerekkel, a gyerekekért.

Végül szeretném megemlíteni, hogy összesen a négy 
csapathoz 50-60 gyerek jár futballozni, ami önmagában 
szép szám, de szeretnénk, ha még többen választanák a 
Pannonhalma SE csapatát, hogy a felnőtt csapatunk a 
jövőben is saját utánpótlásából tudjon tehetséges játéko-
sokat kiemelni.

Tisztelettel:
Novák Péter 

        Pannonhalma SE 

A Pannonhalmi Kistérségi Idegenforgalmi Turisztikai - és 
Környezetvédelmi Egyesület /PANNTÚRA/ szervezésében  - 
Szent Márton útjai II. - címmel autóbuszos kirándulást szervez-
tünk 2008. november 8-án, szombaton. Második utunk során 
Szent Márton tiszteletére az Európai Kulturális Útvonallá nyil-
vánított, Szent Mártonnak életét és kultuszának kiemelkedő 
emlékeit bemutató, Ausztriában megtalálható emlékhelyekre 
látogattunk el. 

Kirándulásunk során lelki vezetőnk József atya volt, aki a közös 
imádság után a Kistemplom mellett - Szent Márton intelmeivel 
és áldásával indította el  II. zarándokutunkra csoportunkat Bur-
genlandba, más néven Õrvidékre.  

A kirándulás résztvevői a kellemesen eltöltött nap végén az 
átélt élmények mellé a PANNTÚRA Egyesülettől egy meg-
lepetés ajándékot is kaptak, melyet ezúton szeretnénk ismét 
megköszönni Tanay Lajos úrnak. 

Reméljük, hogy 2009-ben a III. Szent Márton Útjai kirán-
dulásunk alkalmával újabb emlékhelyek megismerésével Szent 

Márton püspökünk szentéletű, csodákkal teli, alázatos  életét 
még jobban megismerhetjük, mely például szolgál valamenny-
iünknek.

Szent Márton útjai II.



92008.  tél PANNONHALMI HÍREK

K U L T Ú R A

Egyre többen vannak városunkban, akiknek a Pándzsa 
szó hallatán elsőként  a Majális, a Generációk Találkozása, a 
Főzőverseny jut eszébe, s nem a település mellett csordogáló 
kis patak. Az őszi elnökségi ülésen új elnököt választottak 
az egyesület élére, hiszen két ciklus után Siska Sándor nem 
pályázott a posztra. Vele készült az alábbi interjú.

- Az, hogy két ötéves ciklus eltelt az elnökséged idején, azt 
is jelenti, hogy a Pándzsa Egyesület most 10 éves. Terveztek 
valami ünnepi rendezvényt?

- Valójában ezen egyáltalán nem is gondolkodtunk. De 
most hogy mondod.... Komolyra fordítva a szót, aki kicsit 
is ismeri a munkánkat, tudja, hogy soha nem saját magunk 
ünneplése volt a rendezvényeink célja. Első helyen mindig 
a településen élők és az elszármazottak szerepeltek.

- Menjünk vissza a kezdetekhez. Hogyan lett a néptánc 
csoportból cégbíróság bejegyzett egyesület?

- A 90-es évek második felében még néhányan táncoltak 
az „Öregfiúk” között, de a többség különböző okok miatt
abbahagyta az aktív táncot. Néhányan azonban úgy gondol-
tuk: azért, mert valami véget ért, még nem muszáj teljesen 
elszakadni egymástól. Sokat beszélgettünk a folytatás 
lehetőségeiről, s a megkérdezettek szinte mindegyike azon-
nal igent mondott az ötletre. Ha jól emlékszem , több mint 
20 alapító tagot sikerült összetoboroznunk. Persze az évek 
folyamán voltak, akik elmaradtak, voltak új csatlakozók, 
folyamatosan alakul, fejlődik a közösség.

- S lassan az alapítók felnövő gyermekei is csatlakoznak 
hozzátok.

- Reméljük, számukra is jó példa ez a kis összetartó csa-
pat, s persze szeretnénk, ha majd egyszer ők vinnék tovább 
munkánkat.

- A településen élők  a Pándzsa névhez elsősorban a ren-
dezvényeiteket, a Majálist, a László-napi vadfőző versenyt, 
a karácsonyi koncertet s nem utolsó sorban a Generációk 
találkozását köti.

- Azt mondhatom, a kezdetek kezdetén úgy indult, hogy 
megpróbálunk egy-két jó ötletet megvalósítani. Mi vol-
tunk az első lokálpatrióta civil egyesület a településen, 
bármit találtunk ki, újdonság volt. Kihasználva a tagok 
kreativitását, számítva mindenki aktív segítségére, apró 
lépésekkel kezdtük szervezni az egyes rendezvényeket. 
Talán ma már elmondhatom, az első főzőversenyre 
például úgy hívtunk ismerősöket, barátokat, hogy ők le-
galább biztosan ott legyenek, ha esetleg más „amatőr sza-
kács” nem jelentkezik. Az embereknek aztán tetszett, amit 
csináltunk, mi is jól éreztük magunkat. Mindenki élvezte 
a közös munkát, s a második alkalom után világossá vált 
számunkra, nem lehet abbahagyni, az emberek várják a 
programot. A főzőverseny példáját mutattam be, de a 

Generációk kivételével szinte minden program hasonló 
módon jött létre.

- S jön létre mind a mai napig, hiszen harmadik éve a 
Mikulás-fogat egy újabb kedves színfoltja az adventi es-
eményeknek.

- Igen, bár ma már sokkal inkább meggondoljuk, milyen 
új kezdeményezést fogadunk és indítunk el. Az ötletek 
kitalálása viszonylag gyorsan jön, néha elég egy telefon. 
Azonban az igazi kihívás a szervezés, a megvalósítás. 
Tudatában kell lennünk, mennyit bírunk el, mi az, amit 
olyan minőségben tudunk megvalósítani, ami elfogadható 
számunkra.

- S mi a helyzet a Generációk találkozásával?
- Az sokkal komolyabb falat. Egy többnapos, szerteágazó 

programsorozat megszervezése, lebonyolítása teljesen 
mást kíván a tagoktól. A szereplők kiválasztása, meghívá-
sa, megfelelő támogatók keresése, a többmillió forintos 
költségvetés felépítése hónapok, évek munkája. S a néhány 
szervező mögött ilyenkor mindig érezni kell a biztos hát-
teret: a családokat, a barátokat, s a többi segítőt. Ezért  az-
tán a többi programmal ellentétben ezt a „nagy-rendez-
vényt” legfeljebb 2-3 évente hozzuk össze. 

- Azonban Ti nem álltatok meg a szórakoztató rendez-
vényeknél. Posztumusz kitüntetés, emlékmű állítás, em-
lékkereszt, zászlótartó építés, a Kultúra Lovagja kitüntetés. 
Csak néhány a település életét meghatározó, általatok elindí-
tott esemény közül.

- Lokálpatrióták vagyunk. Történtek olyan események, 
éltek/élnek itt olyan emberek, akikről legalább mi magunk 
emlékezzünk meg. Szerintem a legtöbb embernek eszébe 
sem jut, hogy mi mindenre lehetne, kellene odafigyel-
nünk. Mi csak végiggondoltunk egy-két dolgot, s amed-
dig el tudtunk menni a megvalósításban, azt meg is tettük. 
Persze ez gyakran  rengeteg munkát, utánajárást, kitartást 
igényel, de általában megvan az eredmény. 

- Beszéljünk egy kicsit rólad. Hogyan élted meg az elnök-
séget, hogyan összegeznéd a munkádat?

- Amikor hasonlót kérdeznek tőlem, azt válaszolom: 
nem születtem egyesületi elnöknek, bele kellett tanulnom 
a dolgokba. Az események, az évek tapasztalata alakítot-
ta, formálta az elnöki teendőket. Szerintem az elnök leg-
fontosabb dolga az egész szervezet munkájának átlátása, 
és összehangolása, ezért leginkább fejben kell, hogy ott 
legyen az ember. Komoly „agytorna”, hogy ki, mit, mikor, 
hogyan, csináljon, folyamatosan kontrollálni a történ-
teket. S persze nem szabad elfeledkezni az egyszemélyi 
felelősség vállalásáról sem. Szinte minden nap, amikor 

E g y  t í z é v e s  f e l n ő t t

(Folytatás a 10. oldalon)
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autózom hazafele a munkából, azon gondolkodom, mi a 
következő teendő, minden úgy megy-e ahogy  kell. Persze 
menet közben, az egyes munkák kapcsán derültek ki olyan 
dolgok, amelyek miatt például az alapszabályt többször is 
módosítanunk kellett, s az sem titok, hogy most az új el-
nökség megválasztásakor két-három ember vállára osztot-
tuk szét mindazt, amit az elején nekem mint elnöknek egy 
személyben kellett megoldanom. 

Emellett az is fontos tapasztalat számomra, hogy bizonyos 
idő után szükség van „vérfrissítésre”. Egy idő után az em-
ber akaratlanul is saját képére kezdi formálni a közösséget, 
s be kell látni, hogy mikor kell átadni a karmesteri pálcát.

- Az idei utolsó programotok -akárcsak az elmúlt években- 
a Karácsonyváró koncert. Szerintem ez egy kicsit más, mint 
a többi rendezvény. Olyanok is fellépnek, akiknek kötődése 
nem olyan erős az egyesülethez.

- Én nem ebben látom a különbséget. A Majálison, a 
Főzőversenyen is lehetőséget adunk azoknak a pannon-
halmi amatőr  egyesületeknek, akiknek van színpadképes 
produkciójuk. Ez nincs másképp a koncertnél sem. Itt 
inkább a műfaj sokkal komolyabb, a szórakoztatásnak 
egy teljesen más formája ez. Azt is elmondhatom, hogy 
eljutottunk oda, hogy a helyi produkciókkal meg tudjuk 
tölteni az estét, s ezért olyan „sztárvendéget”, mint az első 
alkalommal, már nem is hívunk.

- A rendezvények, elsősorban a Mikulás-fogat, és a Kará-
csonyi koncert az év végén nem kis kiadást jelenthetnek az 
egyesületnek. Hogyan osztjátok be a költségvetéseteket?

- Ez az a két rendezvény, amelynek költségeit a szemé-
lyi jövedelemadók 1 %-nak felajánlásából finanszírozzuk.
Persze minden esztendőben vannak egyedi támogatások 
is, de elsősorban a tagság, valamint a szimpatizánsok 
adófelajánlása teszi lehetővé hogy a Mikulás minden gyer-
meknek ajándékokkal teli csomagot oszthasson, s a Kará-
csonyi koncert rendezési költségeit is ebből álljuk az oda- 
látogató közönség vendégül látásával együtt.

ió

Én, a Mikulás e sorokkal köszönöm meg a sok jó em-

bernek, hogy az idei évben is sikerült megajándékoznom 

a pannonhalmi gyermekeket. A segítők és adományozók 

nélkül nehezebb dolgom lett volna. Jóleső érzés volt lát-

nom az ideiglenesen kialakított Mikulás-műhelyben az 

önként dolgozó több tucat szorgos kezet, akik a több száz 

ajándékcsomagot készítették. Mint minden évben, az idén 

is akadtak olyan személyek, családok, akik fontosnak érez-

ték, hogy akár munkával, pénzzel, édességgel, lovasfogat-

tal, vendéglátással segítsék munkámat, és emlékezetessé 

tegyék december 5-e délutánját. 

Mikulásként név szerint is szeretnék köszönetet mondani 

a segítőimnek: elsősorban Gémesi Istvánnak és feleségének, 

Mariannak. Ők biztosították és vezették a fogatomat 

a város utcáin. A műhely önkénteseinek, Csernikovics 

Fridának és Erdélyi Krisztinának.

A fogaton velem együtt utazó segítőimnek, Anitának, 

Júliának, Bálintnak, akik gondoskodtak a gördülékeny 

lebonyolításról. Azoknak, akik felajánlásaikkal gazdagí-

tották az ajándékokat, Gombás Károlynak és feleségének, 

Arankának, Sipos Józsefnek és családjának, Sipos Lász-

lónak és családjának. Valamint, akik a végállomáson 

vendégül látták ázott, fázott, de lelkesen kitartó csapa-

tomat, Kovács Sándorné Erzsikének, Kovács Ilonának, 

Süléné Klárikának, Nagy Lászlónak és Zsókának, Tanay 

Lajosnak és Huszár Leventének.

A Mikulás

Pándzsa Mikulás

(Cikk eleje a 9. oldalon)
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K a r á c s o n y i  k o n c e r t
Az ünnep misztériumának kezdetén mennyei 
zene és angyalok éneke hallatszott, 
melynek hatására a napi foglalatosságukat 
töltő pásztorok megérezték, megértették, 
hogy a SZERETET életükbe költözött. 

„Én is mennék, mennék; Énekelni mennék…” 

Tisztelt Olvasók, Kedves Pannonhalmi Családok! 

Az adventi készülődés közben álljunk meg egy pillanat-
ra, és az ünnepi kellékek előteremtése érdekében folytatott 
napi ténykedéseinket félretéve fordítsunk gondot a lelki és 
szellemi készülődésre is. 

Kisvárosunk mindennapjainak üde színfoltja az adven-
ti időszak, egyre több szervezet érzi fontosnak, hogy az 
ünnepvárás hangulatát minőségi rendezvényekkel tegye 
teljessé. 

A Pándzsa Klub szervezésében az idei évben ötödik 
alkalommal kerül megrendezésre a hagyományos, 

ünnepváró karácsonyi koncert 
december 20-án, este öt órakor 

a művelődési házban. 

Valódi zenei csemege vár mindazokra, akik elfogadják 
meghívásunkat, és megtisztelik jelenlétükkel az énekeseket 
és zenészeket, akik a műsorban fellépnek:

Cantate Kamarakórus 
dr. Ábrahám Imre, Berentés József, Berentés Józsefné, 
Erdélyi Istvánné, Fenyő Gyuláné, Gyimesi Károlyné, 
Horváth Károlyné, H. Sári Bernadett, Kolos Tiborné, 
Lengyel Tamásné, Lengyel Krisztina, M. Szanati Erzsé-
bet, Nagy Tiborné, Ribb József, Siska Ádám, Siska Dávid, 
Szabó Ferencné, Sz. Tichy Márta, Szűcs Ferencné, Sz. 
Szűcs Katalin, Valler Józsefné, dr. Valler Zsuzsanna

Gyertyaláng Kisegyüttes 
Hunyady Anna, Hunyady Éva, Kocsis Annamária, 
Krajczár Zsuzsanna, Kránitz Norbert 
Kránitzné Nagy Orsolya, Simon Bernadett, 
Simon Katalin, Simon László, Simon Zsófia

A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és 
AMI tanulói 
Horváth Anna, Knipper Olívia, Tóth Edina, Zemlényi 
Marcell, Zemlényi Csenge

Kalász Csoport 

Mozdulat Színház Énekkara 
Ács Boglárka, Farkas Zsuzsanna, Gyimesi Károlyné, 
Kardos Anita, Siska Ádám, Siska Dávid, Szemenyei 
Balázs, Valiczkó Szilvia 

Bertalan Fanni (ének)

Horváth György (fafúvós hangszerek)

Sani Singers (ének) 

Siska Ádám (zongora)

Nagy Tamás (gitár) 

Szabó Gergő (zongora) 

Szabó Sára (vers) 

A koncert előtt és a szünetben az udvaron felállított 
karácsonyfa körül adventi hangulatban forralt borral, for-
ró teával és süteménnyel látjuk vendégül a kedves közön-
séget. 

Minden évben az egyesületünknek felajánlott szja 1%-
ból rendezzük meg a karácsonyi koncertet -amit ezúton 
is köszönünk a felajánlóknak- ezért a részvétel minden-
kinek ingyenes. 

A Pándzsa Klub elnöksége nevében: 
Siska Béla

elnök 
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