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Régi korok átsuhanó képei egy új könyv lapjain
Sólymos Szilveszter: Győrszentmártoni olvasókönyv

Újabb írást vehet kezébe a pannonhalmi olvasóközönség 
a település múltjáról, hál’ istennek lassanként a sokadikat. 
Szilveszter atya is immár másodszor tiszteli meg figyelmével
az apátság alatti település korábbi dolgait: egyéni és közösségi 
ügyeit. Köszönettel tartozunk az ajándékért, és aggódó 
szeretettel kívánjuk, hogy segítse őt Isten betegségének 
nehéz napjaiban. 

Mit is kíván fölmutatni ez a könyv, mely ismét az apátsági 
levéltár anyagából merít? Mi érdekli szerzőjét, aki válogatja, 
ha kell, fordítja, értelmezi, végül is megszólaltatja ezeket az 
oly sok információt hordozó több tíz vagy néhány száz éve 
néma szövegeket?

Ha azt vesszük alapul, hogy az egyes anyagrészeknek 
juttatott terjedelem jelzi a fontosságukat és Szilveszter atya 
érdeklődését, hozzájuk való kötődését, esetleg rokonszenvét, 
akkor azt látjuk, hogy előtérben állnak a valamikori lakosok 
életkörülményeit föltáró írások, mint a letétbe helyezett 
végrendeletek, továbbá a velük megesett szomorú eseteket 
megörökítő különféle beadványok, panaszlevek, kérelmek. 
Az írások szerzői többnyire apátsági emberek vagy azok 
családtagjai, lakóhely szerint pedig váraljaiak, tabániak és 
tóthegyiek. 

Kétségtelenül ezeken az oldalakon tárulnak elénk az itteni 
életek, sorsok, a nehéz létűek gürcölése, keserve, testi-lelki 
nyomora és csak hellyel-közzel a kissé szebb napjaik.

A hitélettel és részben a közélettel foglalkozó írások 
jószerivel újraközlések, hiszen a szerző korábbi ilyen 
könyvében is megtalálhatók. Azt is látni lehet, hogy ezek a 
kérdések a mára megváltozott világban másként és kevéssé 
foglalkoztatják a lakosságot.

Az iskolaügy alakulása-története már előzőleg is része volt 
a  kutatók munkásságának, az itt olvasható sorok is egészen 
hasonlóan beszélnek, mint a korábbi öt írásban, talán a zárdai 
leánynevelés dolgairól tudunk meg több újat.

Fölfigyelünk viszont egy helyi származású gyűjtő-
kutatónak, Ress Árpádnak a kötetbe beemelt közléseire, 
melyek életszerűek, és gazdagítják, elmélyítik a legutóbbi 
áttekintő történeti helyrajzot.

Más-más minőségűek, egyúttal értékűek a szerepeltetett 
személyes írások, a naplók és visszaemlékezések; érthető, ha 
műfaji másságuk miatt függelékként tekintünk rájuk.

Két kisebb fejezet viszont maradandó értéket képvisel, 

mert valóságos hézagpótló a néprajzi múltat rögzítő, 
leletmentő írások felidézése-közlése – a tiszteletet érdemlő 
szerzők név szerint Dallos Sándor, Komonczy Gáspár, Karsai 
Géza, Kiss Endre, Makk Pál, Tartó József és Ress Árpád –; 
mellette üdvözlendők a helyi születésű bencések és neves 
civilek életrajzai, illetve összegyűjtött életrajzi adatai is.

A maradék anyagok-fejezetek rövidségük vagy jellegük 
miatt inkább csak színes epizódot jelentenek a súlyosabb-
lényegesebb tartalmú olvasmányok között és mellett.

A könyv zárszava eltér a megszokott jellegtől: nem 
vállalkozik összegezésre. Ez a bőségből merítő, azt 
visszatükröző sokrétűség miatt nem is lett volna könnyű. 
Hogy cikkünk mégis abba az irányba mutasson, utalhatunk 
a belőle fakadó haszonra: a jövő kutatói, akik egy-egy 
részterülettel kívánnak foglalkozni, láthatják, hogy mi 
mindenhez találnak anyagot az apátsági levéltárban. 
Megismételt köszönetünk mellé illethetjük-e ennél nagyobb 
elismeréssel Szilveszter atya teljesítményét?

dr. Ábrahám Imre

A könyv megvásárolható a könyvtárban 
és a művelődési házban. Ára 1590 Ft.
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Fontosabb közérdekű rendeletek,  határozatok a képviselő-testület 
2005. november, december, 2006. január és február havi üléseiről

24/2005.(XII.20.) rendeletében meg-
határozta a  gyermekintézmények 
intézményi étkezési térítési díjának 2006. 
január 01. napjától fizetendő összegét.

Óvodai étkeztetés:  255,- Ft/nap/fő
Napközi 3x-i étkezés: 260,- Ft/nap/fő
Menza (csak ebéd): 225,- Ft/nap/fő

A gyermekintézményekben fizetendő 
térítési díj kérelemre mérsékelhető, fel-
világosítást az intézményvezetőknél, 
illetve a polgármesteri hivatalban Né-
meth Katalin ügyintézőtől lehet kérni.
26/2005.(XII.20.) rendeletével  meg-
határozta  az önkormányzat illetékességi 
területén érvényes ivóvíz- és csatorna-
szolgáltatás díját. Pannonhalma köz-
igazgatási területén a közüzemi vízműből 
szolgáltatott ivóvízért – az alapdíj válto-
zatlanul hagyása mellett – 2006. január 01. 
napjától fizetendő 
vízdíj: lakosság : 144,- Ft/ m3 + ÁFA
 közület: 160,- Ft/m3 + ÁFA

 önkormányzatok és intézményeik: 
144,- Ft/m3+ÁFA

szennyvízelvezetés díja:
 lakosság : 253,- Ft/m3 + ÁFA
 vízterhelés díja: 7,- Ft/m3 + ÁFA
 összesen: 260,-  Ft/m3 + ÁFA
 közület részére: 293,- Ft/m3 + ÁFA
 vízterhelés díja:  7,- Ft/m3 + ÁFA
 összesen: 300,- Ft/m3 + ÁFA

 önkormányzatok és intézmények 
részére: 253,- Ft/m3 + ÁFA

 vízterhelés díja: 7,- Ft/m3 + ÁFA
 összesen:  260,- Ft/m3 + ÁFA
1/2006. (II.1.)  rendeletével a Polgármesteri 
Hivatal és az intézmények együttes  2005. 
évi költségvetésének bevételi és kiadási 
főösszegét 614.525 E Ft-al elfogadta.
2/2006(II.1.) rendeletével módosította 
a az önkormányzat által biztosított 
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
rendeletét /részletes tájékoztatás a 
közérdekű információk alatt./
3/2006. (II.1.) rendeletével a szociális 
igazgatásról és szociális ellátások 
helyi szabályozásáról szóló rendeletet 
módosította /részletes tájékoztatás a 
közérdekű információk alatt./ 
4/2006. (III.1) rendeletével elfogdta 
Pannonhalma Város Önkormányzatának 
2006. évi költségvetését. A képviselő-
testület az Önkormányzat 2006. évi 

bevételi főösszegét 464 274,- E Ft-ban
kiadási főösszegét 464 274,- E Ft-ban 
állapította meg. (Összefoglaló táblázat az 
5. oldalon!)

5/2006.(III.1.) rendeletével módosította  a 
temetőkről és temetkezési tevékenységről 
szóló rendeletét, melyben meghatározta 
az urnás temetkezés lejárati idejét és díját, 
valamint a temető nyitva tartási idejét. 
Urnás sírhely, egyes, kettes urnafülke 
lejárati ideje 10 év. Urnás sírhely és egyes 
urnafülke megváltási díja 3000,- Ft + áfa.
Kettes urnafülke megváltási díja 6000,- Ft 
+ áfa.

A temető nyitvatartási ideje nyári időszá-
mítás idején 8.00 – 20.00 óráig.
Téli időszámítás idején  8.00 – 17.00 óráig.

Fontosabb köz érdekű 
határozatok

132/1/2005.(XI.08.) Kt. határozat: A 
képviselő-testület a Pannonhalma 
Családsegítő és Gyermekjóléti Társulási 
Intézményt 2005. december 31. napjával 
megszünteti  a  feladatot más szervezetben 
hatékonyabban kívánja teljesíteni. 

A képviselő-testület a gyermekjóléti 
feladatot a Pannonhalma Többcélú 
Kistérségi Társulás Által megalapított  
gyermekjóléti intézmény keretében látja el  
2006. január 1-től. 
139/2005. (XI.29.) Kt. határozat: Pannon-
halma Város Önkormányzat képviselő-
testülete a 2006. évi költségvetési 
koncepciót elfogadta.
147/2005.(XI.29.)Kt. határozat:Pannon-
halma Város Önkormányzat által 
önállóan ellátó családsegítő szolgálat 
családgondozói feladatával Novák 
Klaudia Pannonhalma, Bocskai utca 7. 
sz. alatti lakost bízta meg. A családsegítő 
szolgálat címe, elérhetősége: Pannonhalma, 
Dózsa György utca 10. Tel.: 96/554-216

Munkaterv 2006. I. félév
Március

1. Pannonhalma Város Önkormányzat 
2005. évi költségvetési zárszámadása.

2. Luxus adóról szóló rendelet jóváhagyása.
3. 2006. évi kulturális programok jóvá-

hagyása. 
4. Tájékoztató a szociális kerekasztal által 

javasolt feladatokról, munkamódszer 
meghatározása, a szolgáltatási tervezési 
koncepció jóváhagyása.

5. Nemzetközi kapcsolatok 2006. évi 
programja.

6. Javaslat az Év vállalkozói díj alapítására
7. Teljesítményértékelési célok meghatáro-

zása a polgármesteri hivatal részére.

Április
1. Az önkormányzat tulajdonában lévő 

ingatlanok hasznosítása, lakásállomány- 
értékesítés lehetősége. Javaslat a Mátyás 
kir. út 1. sz. alatti lakók elhelyezésére.

2 Tájékoztató a roma kisebbségi önkormány-
zat működéséről.

3. A roma kisebbség helyzetének javításával 
kapcsolatos 2005. évi javaslatok megva-
lósítása, további feladatok ütemezése.

4. Döntést , jóváhagyást igénylő ügyek. 
Május

1. Városüzemeltetéssel kapcsolatos lehetősé-
gek ismertetése, feladat-meghatározás.

2. KHT átalakításának lehetőségei.
3. Átfogó értékelés a 2005. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
4. Köztisztasági fejlesztési koncepció.
5. Elhanyagolt, elhagyott ingatlanok 

felmérése, intézkedési terv
6.  Pannonhalma környezetvédelmi 

prog-ramja -végrehajtási munkaterve 
-szenyvízelvezetési lehetőségek Tót-
hegyben - pályázati lehetőségek.

Június
1. Szociális rendelet módosítása 
2. Önkormányzati ingatlanok értékesítése,  

koncepció véglegesítése, ütemezés, ütem 
szerinti  végrehajtásra.

3. Beszámoló a településfejlesztési projektek 
helyzetéről, a városrehabilitációs pályá-
zatról, és egyéb pályázati lehetőségekről 
(Váralja-Piactér fejlesztés, Lukács völgy) 

4. Korlátozott gépkocsiforgalom megvalósí-
tási lehetőségei, feltételei.

2/2006.(I.5.) Kt. határozat: Pannonhalma 
Város Önkormányzat képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a pénzügyminiszter 
úr a játékkaszinók üzemeltetésére vo-
natkozó olyan tartalmú koncessziós pá-
lyázatot írjon ki, amelynek értelmében az 
önkormányzat területén játékkaszinók 
működhetnek. 
13/2006.(I.31.) Kt. határozat:  „Pannonhal-
ma, Árpád utca burkolatfelújítása” 
címmel pályázat benyújtása. A felújítás  
várható összege  17.973.500,-Ft, támogatási 
igény 8.986.750,-Ft. A saját rész biztosítására 
a 2006. évi költségvetési rendeletében 
8.986.750,-Ft-ot fedezetet biztosított a 
képviselő-testület.
14/2006.(I.31) Kt. határozat:  „Pannonhal-
ma, Petőfi utca II.- zsákutca -  felszíni 
vízelvezető rendszer kiépítése, az útszakasz 
felújítása” címmel a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Területfejlesztési Tanács által 
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kiírt, a helyi önkormányzatok fejlesztési 
feladatainak ellátásához kapcsolódó 
területi kiegyenlítést szolgáló támogatás 
elnyerésére pályázat benyújtása. A 
képviselő-testület vállalja, hogy a fenti cél 
megvalósításához szükséges költségekből - 
5 149 184,-Ft - 1 287 296,-Ft-ot  a költségek 
25%-át mint saját részt biztosítja. 
15/2006. (I.31.) Kt. határozat  „Pannon-
halma, Napközi  Otthonos Ó voda 
épületének utólagos falszigetelése” 
címmel a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Területfejlesztési Tanács által kiírt, a helyi 
önkormányzatok felhalmozási, felújítási 
feladatainak ellátásához kapcsolódó CÉDE  
támogatás elnyerésére 2006 – 2007. évi 
megvalósítással, melynek várható össz-
költsége 10 088,-E Ft.
20/2006.(II.28.)  Kt.határozatával 
megválasztotta a helyi szavazatszámláló 
bizottság tagjait. 
29/2006.II.28. ) Kt határozat: A képviselő-
testület a Pannonhalma, Váralja 4. sz. 
alatti ingatlanból a Boldogasszony Háza és 
közvetlen mellette lévő sportpálya területét 
térítésmentesen a „Boldogasszony  Háza 
Alapítvány” részére átadja.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Kérjük adófizetési kötelezettségüknek a 
takarékszövetkezet helyi kirendeltségén 
szíveskedjenek eleget tenni.

Lakásfenntartási támogatás
A normatív lakásfenntartási támogatás:
Normatív lakásfenntartási támogatásban 
részesül az, akinek a háztartásában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy 
a lakásfenntartás elismert havi költsége a 
háztartás havi összjövedelmének 20%-át 
meghaladja.
A normatív lakásfenntartási támogatás 
esetében a lakásfenntartás elismert havi 
költsége az elismert lakásnagyság és az 
egy négyzetméterre jutó elismert költség 
szorzata. Az egy négyzetméterre jutó  
elismert  költség 2006-ban 425 Ft. 
A normatív lakásfenntartási támogatás 
esetében elismert lakásnagyság:
a) ha a háztartásban egy személy lakik 

35 m2

b) ha a háztartásban két személy lakik 
45 m2

c) ha a háztartásban három személy lakik 
55 m2

d) ha a háztartásban négy személy lakik 
65 m2

e) ha négy személynél több lakik a 

háztartásban, a d) pontban megjelölt 
lakásnagyság és minden további 
személy után 5-5 m2, de legfeljebb a  
jogosult  által  lakott  lakás nagysága.

A normatív lakásfenntartási támogatás 
egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás    
elismert havi költségének 30%-a, ha a 
jogosult háztartásában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja  meg  az  öregségi  
nyugdíj   mindenkori legkisebb összegének 
50%-át. Az ezt meghaladó egy főre jutó 
havi jövedelem esetén a lakásfenntartás 
elismert havi költségének és a támogatás 
mértékének szorzata, de nem kevesebb, 
mint 2500 Ft. A támogatás összegét 100 
forintra kerekítve kell meghatározni. 
Helyi lakásfenntartási támogatás:
Helyi lakásfenntartási támogatásban 
részesül az, akinek a háztartásában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének:
a) családban élők esetében : 200 %-át
b) gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő 

szülő vagy tartósan  és súlyos beteget 
gondozó személynél : 230 %-át

c) teljesen egyedül  élő  személy  esetében :  
250 %-át feltéve, hogy a lakásfenntartás 
elismert havi költsége a háztartás havi 
összjövedelmének 15 %-át meghaladja.

A helyi lakásfenntartási támogatás to-
vábbi szabályai megegyeznek a normatív 
lakásfenntartási támogatás fenti szabályaival.

Étkeztetés
A szociális étkeztetés keretében az 
önkormányzat azoknak a szociálisan 
rászorultaknak a legalább napi egyszeri 
meleg étkezéséről gondoskodik, akik 
azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére 
tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem 
képesek biztosítani, különösen

a)  koruk
b) egészségi állapotuk
c)  fogyatékosságuk, pszichiátriai beteg-

ségük
d) szenvedélybetegségük
e)  hajléktalanságuk miatt.

Szociálisan rászorultnak tekintendő az a 
személy:

a) akinek családjában az egy főre 
számított családi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét, egyedülálló esetében 
annak 150 %-át

b) és akinek tartásra képes vagy köteles 
hozzátartozója nincs, vagy van, de tartási 
kötelezettségét nem teljesíti,

c) és aki a a fenti a-e) pontokban foglalt 
okok valamelyike alapján étkezését más 
módon nem képes megoldani.

Az  önkormányzat az  étkezést a napközi 
otthon konyhájáról  i l letve a  helyi 
közétkeztetési intézményekből biztosítja. 
Az étkeztetés történhet:
a) helyben fogyasztással
b) házi segítségnyújtás keretében házhoz 

szállítással
c) a jogosult általi elvitellel.

Ápolási díj
Az ápolási díj korábbi rendszere azzal 
egészült ki, hogy a szociális törvény 
bevezette a fokozott ápolást igénylő 
súlyosan fogyatékos személyek után 
megállapítható ápolási díj összegét, mely a 
nyugdíj minimun 130%-a.

Gyermekvédelmi  ellátásokkal 
kapcsolatos változások, tudnivalók:

2006. január 01. napjával megszüntetésre 
került a rendszeres gyermekvédelmi tá-
mogatás, e támogatási forma már nem 
állapítható meg.

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
megszűnése indokolta a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény bevezetését, 
amely kedvezményt a települési önkor-
mányzat jegyzője határozattal állapít 
meg, azzal, hogy azokat, akiknek 2005.
december 31-én rendszeres gyermekvédelmi 
támogatást folyósítottunk, vagy eddig ilyen 
kérelmet nyújtottak be - a  feltételek megléte 
esetén -, 2006. június 30-ig rendszeres 
kedvezményre jogosultnak kell tekinteni.

2006. június 30. után csak azok részére 
lehet megállapítani  a támogatást, akik azt 
kérelem benyújtásával igénylik.

Kérjük a jelenleg rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre jogosult szülőket, 
hogy a kedvezmény  iránti kérelmüket 
2006. jún. 15- ig nyújtsák be annak érde-
kében, hogy júl. 1. napjával a támogatás 
megállapítható legyen. (Támogatás iránti 
kérelmet  ez esetben az óvodában is és a 
polgármesteri hivatal I. em. 3. sz. szobájában 
lehet  igényelni.)

A rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre való jogosultság megállapításának 
célja annak igazolása, hogy a gyermek 
szociális helyzete alapján  jogosult:

- a gyermekétkeztetés normatív kedvez-
ményének, 

- az évi  egyszeri támogatásnak, 
- az ingyenes tankönyv és
- egyéb kedvezményeknek
 igénybevételére. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

azon családok jogosultak , ahol az egy főre   jutó 
jövedelem az öregségi nyugdíjminimumot 
 25 800,- Ft – ot nem haladja meg. 
Továbbá , amennyiben 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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ÖNKORMÁNYZAT
- a gyermeket egyedülálló szülő(más 

törvényes képviselő) gondozza, vagy 
 - a gyermek tartósan beteg, súlyosan 

fogyatékos, vagy 
 - a nappali oktatás munkarendje 

szerint tanulmányokat folytató, illetve 
felsőfokú iskola nappali tagozatán 
tanuló nagykorú gyermek,  az egy főre 
jutó jövedelem összege az öregségi 
nyugdíjminimum 110%-át  nem 
haladhatja meg. 

Aki a tárgyév július 1-jén rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogo-
sult, annak részére a tárgyév július 
hónapjában egyszeri támogatást (2006-
ban gyermekenként 5000 Ft) biztosít az 
önkormányzat.

Azon családok , akik jövedelmi viszonyuk 
kedvezőtlen változása miatt jogosultak 
lennének e rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre, és 2005. december 31- ig 
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 
ne m  ré s z e sü l tek ,  ré s z ü k re  a  fe nt 
említett feltételek esetén a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény kérelemre  
bármikor megállapítható.

Étkezési térítési díjkedvezmény:
- 2006. január 1-től gyermekétkeztetés 

esetén az óvodás korú, az 1-4. évfolyamon 
nappali rendszerű iskolai oktatásban 
részt vevő és  rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermek után az 
intézményi térítési díj 100%-a jár normatív 
kedvezményként. (Nem kell intézményi 
térítési díjat fizetni.)

- 50%- os intézményi térítési díjra jogosult 
- az 5-8. évfolyamon tanuló és  rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermek, 

- három  vagy többgyermekes családoknál 
nevelkedő gyermek, 

- tartósan beteg vagy fogyatékos gyer-
mek.

Az önkormányzat a három vagy több 
g yermekes  csa ládoknál  nevelkedő 
gyermekek és  a tartósan beteg vagy 
fogyatékos gyermekek részére további 25 % 
étkezési kedvezményt biztosít külön kérelem 
benyújtása nélkül. (Ebben az esetben a szülő 
részéről az intézményi térítési díj 25 %-át kell 
megfizetni  az étkeztetés esetében.)

A három vagy több gyermeket nevelő 
szülőnek nyilatkoznia kell a családban 
ne ve l ke dő  g yer mekek  számáról  a 
gyermek  nevének és születési idejének 
feltüntetésével.

A tartósan beteg vagy fogyatékos 
gyermekeket nevelő család részéről 
a fogyatékosságot megállapító orvosi 
igazolást és az emelt szintű családi pótlékot 
igazoló szelvényt kell benyújtani.

Választási információ
Országgyűlési választások időpontja: 

I. forduló: 2006. ápilis 9. 
II. foduló: 2006. április 23.

Jelöltet  ajánlani 2006. március 17-én 
16.00 óráig lehet.

Pannonhalmán működő szavazókörök:
1.sz. szavazókör: Polgármesteri hivatal, 
2.sz. szavazókör: Tűzoltószertár,
3.sz. szavazókör: Művelődési ház 
4.sz. szavazókör: Tóthegy italbolt,

Minden szavazókörben szavazatszámláló 
bizottság működik (SZSZB), a bizottságok 
a választópolgárok független, kizárólag a 
törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek 
elsődleges feladata a választási eredmény 
megállapítása, a választás tisztaságának, 
törvényességének biztosítása, a pártatlanság 
érvényesítése és szükség esetén a választás 
törvényes rendjének helyreállítása.

Egyéb közérdekű információ
Az ingatlanok előtti átereszek tisztításával 

kapcsolatban arra  kérjük a lakosság figyelmét, 
hogy a köztisztasággal és a települési szilárd 
hulladékkal összefüggő tevékenységről 
szóló 1/1986.(II.21.) ÉVM-EüM együttes 
rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az 
ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles 
gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz 
melletti nyílt árok és annak műtárgyai 
tisztántartásáról és a csapadékvíz zavartalan 
lefolyását akadályozó anyagok és más 
hulladékok eltávolításáról. Az önkormányzat a 
köztisztaság fenntartásáról és a hulladékkezelési 
közszolgáltatások igénybevételéről szóló 
15/2004.(VI.30) rendelete 2§ (1) bekezdés b) 

pontja ugyanezen szabályozást tartalmazza. 
E kötelezettség elmulasztása szabálysértési 
eljárást von maga után.

Kérjük a lakosságot, hogy a fenti jog-
szabályok alapján az ingatlanok előtti 
átereszeket a csapadékvíz elvezetésének 
biztosítása érdekében szíveskedjenek 
kitisztítani, az ingatlanok előtti területet 
tisztán tartani. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az 
Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról 
szóló 41/1997.(V.28.) FVM rendelet 58.§ 
1. bekezdése szerint élő állatokat házalva 
felvásárolni és értékesíteni tilos. 
- A madárinfluenzával kapcsolatos megbe-
tegedés eddig megyénket elkerülte. Tekin-
tettel a tavaszi vadmadár vonulásokra, a 
vándormadarak visszatérésére, felhívjuk 
szíves a figyelmet arra, hogy a madárinfluen-
zával kapcsolatosan a sajtóban és médiában 
közzétett  járványvédelmi intézkedések 
továbbra is érvényben vannak.

Kérjük a  lakosságot, hogy bármilyen 
betegség gyanúja esetén  forduljon 
bizalommal az Ál lategészségüg yi 
Szolgálathoz, vagy a helyben lakó 
állatorvoshoz. 

Ebek tartásával kapcsolatosan nyomaté-
kosan felhívom az ebtartók figyelmét, 
hogy az ebek zárt helyen történő tartásáról 
gondoskodjanak. Bejelentés esetén 
szabálysértési eljárást kezdeményezünk.

Emlékeztetőül felhívjuk a figyelmet, hogy a 
település területén avar és egyéb hulladék 
égetése tilos!

Anyakönyvi hírek 
Újszülöttek 

2005. november 1. - 2006. február 14.

Halottaink 
2005. november 1. - 2006. február 16.

11.11. Viglidán Mátyás Ságvári u.
12.28. Valiczkó Kitti Dózsa u.
01.28 Baracskai Martin Kossuth u.
01.29. Kovács Gábor Béke u.
02.03. Szegvári Patrik Béke u.
02.05. Jakus László Rákóczi u.
02.09. Széber Panna Rákóczi u.
02.12. Ress Fatime Újtelep
02.14. Dekovics Gergely Váralja

11.16. Dittrich Jánosné 86 Árpád u.
12.16. Bócz Boldizsár 86 Várkerület
12.23. Boros Imréné 87 Ady u.
12.26. Horváth Ferenc József 
  56 Dózsa u.
12.31. dr. Csizmadia Rudolf 
  84 Várkerület
01.03. Koltai Antalné 89 Várkerület
01.16. Kovács Tibor 70 Tóthegy
01.30. Kincses Józsefné 82 Rákóczi u.
02.03. Fehér Józsefné 85 Dózsa u.
02.16. Pintér Sándor 70 Alkotmány u.

Kedves Olvasók!

Minden hónap első szerdáján 18-19 óra között  szerkesztőségi fogadóórát 
tartunk a könyvtárban. Kérjük, mondják el a lappal kapcsolatos észrevétele-
iket, ötleteikkel segítsék munkánkat!

Tegyük együtt „élővé” a Pannonhalmi Híreket!
Szerkesztők
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Ö S S Z E S Í T Ő  Pannonhalma Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetési bevételeiről
BEVÉTELI  FORRÁSOK 2005.évi javaslat 2005.évi tény 2006.évi javaslat
Intézményi működési bevétel,áfa 20 811 15 255 17 157
Helyi adók iparűzési 20 000 17 043 21 000

idegenforgalmi 240 263 240
építmény 1 300 1 652 1300
kommunális 6 000 5 978 6 600
adópótlék,bírság 300 491 300
talajterhelési dij 350 83 350

Gépjárműadó 11 000 11 503 11 000
SZJA  átengedett része és diff.mérs.össz. 133 117 127 712 102 908
Állami hozzájárulás              112 831 115 480 148 620
Kiegészítő támogatás bérkiadásokhoz 1 685 1 685 0
Központosított támogatás 714 15 806 640
ÖNHIKI támogatás 0 46 204 0
Működésképtelen önk. támogatása 0 6 000 0
Vis maior támogatás 0 3 550 0
Egyéb központi támogatás 0 435 0
TEKI támogatás 4 000 14 000 4 000
CÉDE támogatás 1 000 2 400 1 450
Termőföld bérbeadásából származó adó 70 62 10
Működési célú pénzeszköz átvétel 17 350 23 867 650
Támogatás értékű bevétel 0 0 10 802
Fejlesztési bevétel (ingatlan értékesítés) 9600 3 834 9 600
Fejlesztésre átvett pénzeszköz,kölcsön megtérülés 266 266 266
Fejlesztésre átvett pénzeszköz 51 468 63 298 0
Ingatlan bérbeadás 3 631 13 471 3 681
Üzemeltetésből származó bevétel 0 10 505 0
Előző évi pénzmaradvány 47 046 17 265 25 478
Átfutó, függő bevétel 0 -1 180 0
Működési forráshiány (hitelfelvétel) 60 345 0 83 809
Fejlesztési forráshiány (hitelfelvétel) 42 873 45 000 14 413
ÖNKORMÁNYZAT   ÖSSZESEN 545 997 561 928 464 274

ÖSSZESITŐ  Pannonhalma Város Önkormányzatának 2006.évi költségvetési kiadásairól
KIADÁSI JAVASLAT 2005.évi javaslat 2005.évi tény 2006.évi javaslat
Személyi juttatások 197 081 198 214 213 538
Munkaadót terhelő juttatások 63 454 64 197 66 422
Dologi és egyéb folyó kiadások, hitelkamat 96 245 87 716 96 339
Társadalmi és szoc. 18 807 20 284 14 144
Működésre átadott pénzeszköz 10 598 9 788 6 266
Támogatás értékű kiadás 0 0 2 192
Működési hiteltörlesztés 0 0 0
Felhalmozási kiadások (fejlesztési,felújítási) 150 436 103 596 61 797
Fejlesztésre átadott pénzeszköz 1 200 38 614 1 200
Fejlesztési hiteltörlesztés 0 45 000 0
Tartalék (működési céltartalék) 500 0 500
Államháztartási tartalék 5 528 0 1 876
Tartalék (fejlesztési céltartalék) 2 148 0 0
Különféle államkötvények vásárlása 0 0 0
Átfutó és függő kiadás 0 1 252 0
ÖNKORMÁNYZAT  ÖSSZESEN 545 997 568 661 464 274

ÖNKORMÁNYZAT
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I S K O L A

Legutóbb beszámoltunk az iskolakezdés eseményeiről. Most, a 
félév elmúltával számbavesszük eredményeinket, a  tanulmányi 
versenyeken eddig elért helyezéseket, a legfontosabb kulturális és 
sporteseményeket s a második félévben ránk váró feladatokat. 

Mindenekelőtt meg kell említeni a gyönyörű karácsonyi 
ünnepélyt, melyet iskolánk 4. osztályos tanulói készítettek 
Erdélyiné Maár Anna és Vargáné Tomozi Valéria vezetésével.

A nagyszámú közönség hatalmas tapssal hálálta meg a remek 
verses, zenés, táncos összeállítást. Karácsonyi ajándékként tanulóink 
iskolánk új logojával díszített pólót kaptak a”Pannonhalmi 
Iskoláért Alapítványtól”, Pusztai Antal képviselő úrtól pedig 
egy-egy jelvényt, melyen szintén az új logo látható. Mindkettő 
intézményünk arculatának kialakítását segíti elő. Ezeket  a 
gyermekek rendezvényeken, kirándulásokon, sporteseményeken 
viselhetik.

Január 27-én 245 tanuló kapott félévi munkája eredményeként 
félévi értesítőt. Az iskola tanulmányi átlaga 3,87 volt.
A következő tanulók kitűnő eredménnyel zárták az első félévet:

1. osztály: Knipper Bernadett, Kovács Martin, Sükösd Valentina
2. a osztály: Fleck Nikolett, Knipper Olívia, Zemlényi Csenge
2. b osztály: Göntér Boglárka, Lengyel Kata, Mógor Annamária, 

Orbán Elizabet, Pardavi Abigél
3. osztály: Csernikovics Milán
4. a osztály: Komondi Petra
4. b osztály: Szabó Leila
5. a osztály: Horváth Gábor, Lampért Dávid
7. osztály: Lendvai Tímea
8. b osztály: Kovács Diána, Szabó Dávid

Teljesítményükhöz gratulálunk és további sikeres tanulást 
kívánunk.
Hagyományosan szerepeltünk a nyúli Pilinszky-napokon, ahol a 
rajzversenyen Lampért Dávid 5. a osztályos tanuló (felkészítő Balla 
Mária tanárnő) és Pőcze Ábel 2. a osztályos tanulók (felkészítő 
Bán Mihályné tanítónő) II. helyezést értek el. Tóth Adrienn 8. b 
osztályos tanuló (felkészítő Balla Mária tanárnő) pedig III.. helyre 
került. Huszár Lilla 4. b. osztályos tanuló versmondásból különdíjas 
lett Vargáné Tomozi Valéria tanítónőnek  köszönhetően. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy a győri Apor Vilmos Katolikus 
Iskolaközpontban, a Holenda Barnabás matematikaversenyen 
iskolánk megint remekelt. Tanulóink több, mint 1400 kisdiákkal 
mérték össze tudásukat, s az eredmények magukért beszélnek. Bekő 
Ákos 3. osztályos tanuló az egyéni kategóriában 7. helyezést, Pőcze 
Áron 4. b osztályos tanuló 9. helyezést ért el. Csapatversenyben a 
tanulók az első 20 között végeztek. 
Minden elismerésünk az övöké. A versenyzőket Erdélyiné Hajmási 
Ibolya, Erdélyiné Maár Anna és Vargáné Tomozi Valéria készítette 
fel. 
A Pannonhalmi Rendőrörs által meghirdetett „Közlekedj 
biztonsággal – közlekedj a családdal!’ témájú rajzversenyre sok 
pályamű érkezett. Első díjat Zemlényi Csenge 2. a osztályos  és 
Kovács László 4. a osztályos tanulók kaptak. Ezúton köszönjük 
a rendőrörs dolgozóinak segítségét, mellyel oktató-nevelő 
munkánkat támogatják.
A hagyományosan jó pannonhalmi sportélet eredményei most is 
megmutatkoztak: 

• Labdarúgás – Pannonhalma Kupa: a II. korcsoportú fiúk 
III. helyen végeztek 

• Lány kézilabda- városkörnyéki döntő: III. korcsoportú 

csapatunk III. helyezett
• Fiú kézilabda – városkörnyéki döntő: III. korcsoport – III. 

helyezett
• Kézilabda - városkörnyéki döntő: IV. korcsoportú lányaink 

IV. helyezettek
• Fiú kézilabda – Pannonhalma Kupa: III. korcsoport – III. 

helyezett
• Lány kézilabda - Pannonhalma Kupa: III. korcsoportú 

csapatunk III. helyezett lett
• Lány labdarúgás – városkörnyéki döntő: III. korcsoportunk 

I. helyen végzett
• Fiú labdarúgás – Körzeti döntő: III. korcsoportú csapatunk  

I. helyezett lett
• Lány labdarúgás – városkörnyéki döntő: IV. korcsoportos 

lányaink I. helyre kerültek
• Kézilabda: IV. korcsoportú fiúk megnyerték a megyei 

döntőt
• Kézilabda: IV. korcsoportú fiúk a Kisfaludy-kupa döntőjében 

I. helyet szereztek, és gólkirály lett Horváth Márton.
• Karatésaink az előző időszakban több versenyen vettek 

részt. Ezek közül az Ashira Karate szakág által rendezett 
megmérettetésen a pannonhalmi csoport I., II. és IV. 
helyezést ért el. Edzőjük Imre Tamás 2 danos edző.

Köszönet Koller Ervin és Zsalakó Kálmán testnevelő tanárok 
felkészítő munkájának.
Bízunk benne, hogy ez a remek sorozat további szép eredményekkel 
gyarapodik.

Hamarosan indul az úszótanfolyam Győrben, melyre várjuk 
a jelentkezőket. Különjáratú autóbusszal visszük a gyerekeket 
pedagógus felügyeletével, a tanfolyamot úszóedző vezeti.

A tanulás, sportolás mellett jutott idő a szórakozásra is, annál is 
inkább, hiszen a farsang nem múlhat el bálok nélkül. Először az 
alsósok öltöttek jelmezeket és versengtek egymással. Aki nem nyert, 
az sem búslakodott, hiszen mókázhatott, táncolhatott kedvére 
osztálytársaival. Majd a felsősök farsangja következett. Titokban 
készültek a produkciók, jelmezek. Az osztályok tagjai együtt léptek 
fel, s adták elő humoros, vidám jeleneteiket. Külön sikert aratott, 
ahol az osztályfőnökök is beálltak a szereplők közé.
Mindkét rendezvényünkön kitűnő volt a hangulat.
S hogy a felnőttek se maradjanak ki a sorból, a Szülői Munkaközösség és 
az Alapítvány Kuratóriuma összefogott, hogy a szülők is kimulathassák 
magukat. Hosszas és alapos előkészítő munkával a báli szezon legjobban 
sikerült bálját rendeztük meg. Hálás köszönet érte Németh Anettnek, az 
SZM elnökének, aki nélkül ez a bál nem jöhetett volna létre. Köszönetet 
mondunk Zsalakó Kálmán kollégának a meghívók megszerkesztéséért, 
Stummer Péter úrnak a meghívók elkészítéséért, Imre László úrnak 
az ünnepi vacsoráért, Nagy Lászlónak és feleségének az italok 
felszolgálásáért, a segítőkész szülőknek a helytállásért, a kollégáknak, 
tanulóknak a dekorációért, valamint támogatóinknak, akik a sok-sok 
értékes tombolatárgy felajánlásával és támogató jegy megvásárlásával 
hozzájárultak ehhez a remek hangulatú mulatsághoz. Nem 
feledkezhetünk meg Pannonhalma Város Önkormányzatáról sem, mert 
önzetlenül rendelkezésünkre bocsátották a Kazinczy Ferenc Művelődési 
Házat. A bál színvonalát emelte jazz-balett és majorette csoportunk 
fellépése. Felkészítőik Gaál Marietta és Bán Csabáné tanárnők. 
A bál bevételét az SZM és az alapítvány  iskolánk tanulói javára 
fordítja.

I s k o l á n k  é l e t é b ő l
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Beszélgetés Mondovics Lászlóval, a Pannonhalma 
Többcélú Kistérségi Társulás elnökhelyettesével

2005. június 12-én megalakult a Pannonhalma Többcélú Kistérségi 
Társulás e szervezetről kérdeztem Écs polgármesterét, aki a társulás 
jelenlegi vezetője: 

- Mely települések részvételével és milyen célból alakult meg a 
társulás?

- A választ ott kell kezdenem, hogy a kistérségi társulások gondolata 
már a közigazgatási reform részeként került be a törvényalkotás 
menetébe. Mindkét nagy párt egységes abban a tekintetben, hogy 
a vidéki kistelepülések egyes kötelezően ellátandó feladatait- 
amennyiben a gazdaságosság és a kihasználtság indokolja- 
célszerű társulási formában közösen ellátniuk. Ennek keretére 
megalkották a társulásokra vonatkozó törvényt, amelynek 
alapján alakult meg -Pannonhalma központtal - a Pannonhalma, 
Ravazd, Écs, Tarjánpuszta, Győrasszonyfa, Győrság, Nyalka, Táp, 
Tápszentmiklós, Pázmánd, Veszprémvarsány, Bakonypéterd, 
Bakonyszentlászló, Sikátor, Lázi, Fenyőfő, Bakonygyirót, Románd 
településeket összefogó társulás.

A közösen ellátandó feladatok pillanatnyilag 4 területet érintenek, 
úgymint a közoktatás, a szociális ágazat, a területfejlesztés és az 
önkormányzatok belső ellenőrzési feladatai.

- A közoktatási feladat helyi ellátása érzékeny kérdés. Miben tudnak 
és akarnak közösen lépni?

- Valóban, több-kevesebb sikerrel minden önkormányzat igyekszik 
az iskolát megtartani, megvédeni. Látni kell azonban, hogy ezen 
a téren is van egy, a központi költségvetés által erősen támogatott 
centralizálási terv. Határozott a szándék a finanszírozáson keresztül
a jelenlegi állapot átalakítására.

A társulás azonban nem erre a célra szerveződik, hanem az 
egyes iskolák által kevéssé kihasználható státuszok, mint például 
a logopédus és a nevelési tanácsadó közös alkalmazására. Ezeket a 
feladatokat ugyanúgy kötelező ellátni a kis, mint a nagy iskolákban, 
de a speciális ismeretekkel bíró szakembereket egy-egy iskola nem 
tudja eltartani.

- A szociális ágazat alatt, gondolom, a gyermekjóléti szolgálatot 
kell érteni?

- Igen. Ezt a feladatot korábban is egy társuláson keresztül végeztük, 

de mivel a családsegítő szolgálati feladat kisebb településeken már 
nem kötelező, így a felbomló társulásból a gyermekjóléti feladatot 
a kistérségi társulás vette át.

- Milyen új lehetőségeket rejt a területfejlesztés közös kezelése?

- Ha a térképre tekintünk, rögtön láthatjuk, hogy kiterjedésében 
is nagyon nagy területet fednek le a települések. A két legtávolabb 
eső község közel negyven kilométerre esik egymástól. Az egyik 15 
kilométerre sincs Győrtől, a másikból pedig még buszjárat sincs a 
környék legnagyobb foglalkoztatási központjába. Ebből is fakad 
az egyes települések eltérő fejlettségi szintje.

Tanulmánytervek készítésén keresztül próbálunk segíteni 
a problémák megoldásában, amelyek a teljes kistérséggel 
foglalkoznak. Így válik lehetővé olyan kis községek fejlesztési 
terveinek elkészítése is, amelyekre eddig sosem volt forrás. Fő 
irányok a gazdaságfejlesztés, a területfejlesztés és a turisztikai és 
marketing terv.
A cél természetesen az elmaradottabb települések felzárkóztatása, 
az ott élők foglalkoztatottságának javítása közös gondolkodással.

- Ezt a rengeteg feladatot milyen szervezeti formában látják el?

- Fokozatosan épül ki a szervezet. Már ma is működik a 
gyermekjólét, és alkalmazásban áll a kistérségi menedzser is. 
2006. július 1-től pedig már önálló költségvetési intézményként 
működünk, saját pénzügyi munkatárssal, titkársággal. Az év végére 
önálló végleges helyre is kell költöznünk. Terveink szerint ez a 
hely lesz a Pannonhalma, Bajcsy Zs. utcai volt rendőrségi épület, 
melyet fel fogunk újítani. Ide tervezzük az épület adottságainak 
függvényében további szolgáltató jellegű irodák áttelepítését, úgy 
mint az okmányiroda, a gyámügy, a munkaügyi kirendeltség, a 
földhivatali kirendeltség vagy az építésügy. Ezek azonban jelenleg 
csak elképzelések, konkrétumokról csak az épület adottságainak 
megismerése után lehet egyeztetni.
- Lehet-e valamit tudni a távolabbi elképzelésekről?
- A tavaszi választások után megalakuló új kormány fog dönteni a 
közigazgatási reform továbbvitelének mikéntjéről, de lehetőség ma 
is volna további feladatok vállalására. Ilyen kérdésekben várhatóan 
viszont csak az őszi önkormányzati választások után felálló új 
képviselőtestületek fognak dönteni. Tennivalónk viszont sok van 
addig is, ezért térjünk inkább vissza a kérdésre jövő ilyenkor!
- Köszönjük a beszélgetést.

Papp László

Újabb közp ont  Pannonhalmán

A közeljövő legfontosabb feladata, hogy a jövendő kiselsősök 
és szüleik megismerjék iskolánk oktató-nevelő munkáját és 
megtiszteljenek bennünket majd bizalmukkal. Szeretettel 
várjuk őket intézményünkbe!
Az iskola-előkészítő foglalkozások már folynak az óvodában, 
ahova a leendő tanító nénik is meghívást kaptak Az iskolavezetés 
is találkozott a leendő elsősök szüleivel egy szülői értekezlet 
keretében. A beíratás április 4-én 8.00-15.00-ig és 5-én 13.00-
18.00-ig lesz az iskola titkárságán.

Tél végén, tavasszal van a tanulmányi versenyek dömpingje, 
megyünk a Zrínyi matematika versenyre, Tétre, a Kisfaludy-
napokra, az écsi Petőfi-napok rendezvényeire, különböző megyei, 
országos megmérettetésekre. 
A második félév kiemelkedő eseménye lesz a május 2-án és 3-án 

megrendezendő Radnóti-napok, melyet iskolánk névadója 
tiszteletére rendezünk. Ekkor jönnek az engeni partneriskolából 
diákok 8. osztályos tanulóinkhoz viszontlátogatásra és 
bekapcsolódnak a rendezvényekbe is. 

A fentieken kívül sok más tervünk is van, de legfontosabb, 
hogy  tanulóink magatartása, szorgalma tovább javuljon, 
tanulmányi eredményeik a tanév végére még jobbak legyenek, s 
8. osztályos tanulóinkat sikeresen felvegyék az általuk elképzelt 
középiskolákba. 
A tervek, ötletek, elképzelések megvalósításához közös elhatározásra 
van szükség. Tanulók, szülők, nevelők összefogásával mindezeket 
meg is lehet valósítani – ez mindannyiunk érdeke.

 Némethné Petrovicz Gertrúd Koziczné Kele Ildikó
 igazgatóhelyettes  igazgató
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MEGKÉRDEZTÜK A KÉPVISELŐT

B e s z é l g e t é s Pusztai Antal képviselővel

Baki László

- A képviselői ciklus az idén véget ér. Gondolom Ön is végiggondolja, 
mit ígért a választóknak, mit sikerült megvalósítani. Merre billen 
a mérleg nyelve?
- Úgy gondolom, azok a munkák vannak többségben, 
amelyeket sikerült megcsinálnunk, de legalább elkezdenünk. 
Egyik kezdeményezője voltam a Mátyás király és Bajcsy 
utcai járdaaszfaltozásnak. Örülök, hogy sikerült a Váralján 
a gázvezetéket kiépíteni.  Talán a képviselők  kevesebbet 
foglalkoztak a Tóthegyben élők problémáival. 

Persze van olyan is, amiből sajnos semmi nem lett. Kettő 
olyan kérdést nem szabad megkerülni, amit én is a terveim 
közé vettem, de a megvalósítás nem sikerült. Nagyon szerettük 
volna, ha az orvosi ügyelet Pannonhalmára kerül, hiszen a 
mentőállomás ideális hely lehetett volna hozzá. Több emberrel 
beszéltem én magam is, de a válasz szinte mindenhol az volt, 
az a 15-16 ezer ember, aki a kistérségben él, kevés. Egy ilyen 
ügyeleti helyhez sokkal nagyobb területet kell összefogni.

A másik elképzelésem az volt, hogy a képviselői tiszteletdíjakból 
egy olyan pályázati alapot hozzunk létre, amely a különböző 
pályázatoknál az önrész lehetne. Sajnos különböző okok miatt 
ez sem valósult meg.
- Az elmúlt évről szóló rendőrségi beszámolót nemrég hallgatta 
meg a képviselő-testület. Mennyiben más Pannonhalmán a 
rendőrség és a polgárőrség kapcsolata, mint más településen?
- A polgárőrség megyei titkáraként elmondhatom, hogy 80 
településen már közel 4000 polgárőr van.
Úgy gondolom, az elmúlt néhány évben az egyik legnagyobb 
feladatunk az volt, hogy mindenki tisztában legyen szerepével. 
Ma már a rendőrség megérti, hogy a polgárőr fontos segítőtárs, 
de legalább ennyire fontos, hogy a polgárőr is tisztában 
van vele, hogy ő nem rendőr. Pannonhalmán a kapcsolat 
kiegyensúlyozott. A rendezvényekkel kapcsolatos munkáknál 
általában a rendőrség kéri a polgárőrség segítségét, de nyugodtan 
mondhatom, a szolgálati kapcsolatokon túl az emberek között 
gyakran baráti viszony alakult ki. Együttműködésünk egyik 
legfrissebb példája az a február elején történt esemény, ami-
kor egy szombat délelőtt egy eltűnt fiatalembert keresett
Pannonhalma területén a rendőrség. Rövid időn belül 40-50 
polgárőrt sikerült segítségül hívni, s így néhány óra alatt sikerült 
átvizsgálni a környéket. Sajnos eredménytelenül.
- A decemberi képviselő testületi ülésen hallhattunk kitüntetéséről. 
Szeretnénk mi is gratulálni!
- A munkám során többször kaptam elismerést az Országos 
Polgárőr Szövetségtől, most pedig a Megyei Bűnmegelőzési 
Hivatal tüntetett ki. Itt vannak az érdemérmek egymás 
mellett. Sok környező településen is tiszteletbeli polgárőrnek 
választottak, s ez legalább akkora elismerés.  Nekem ez talán 
egy kicsit jobban is esik, mint a kitüntetés. 
A polgárőrök munkájának elismerését talán az is jelzi, hogy már 
itt a meghívó február közepére, a megyei rendőrkapitányság, 
aztán a határőr igazgatóság éves beszámolójára is.
- Minden képviselőtől megkérdezem, ő mit gondol a testületi ülés 
tv-közvetítéséről.
- Én határozottan hasznosnak érzem, hogy az emberek 

megnézhetik, hogyan zajlik egy-egy téma megtárgyalása. Úgy 
gondolom, sokan nézik a közvetítéseket. Engem többször 
megkérdeztek már, miért nem szóltam bele, amikor olyan téma 
került napirendre ami sokakat érint.  Ilyenkor elmondom, hogy 
milyen bizottsági előkészítő munka előzte meg a döntést. Ott 
hosszú órákat átbeszélünk, vitázunk, egyeztetünk.
- A szociális bizottság tagjaként mit gondol, hogyan tudna az 
önkormányzat a városban élők helyzetén javítani?
- Szerintem az egyik legnagyobb probléma az, hogy 
jelentősen csökkent a munkalehetőség. A vállalkozók gyakran 
meggondolják magukat a világörökségi szigorú előírások miatt,  
hogy Pannonhalmán telepedjenek le. Emellett egyre nagyobb 
gondot okoz a szakképzetlenség. Vannak, akik megpályáznak 
egy-egy állást, de amikor elmennek meghallgatásra, közlik 
velük, nincs meg a megfelelő iskolájuk. 

Sokan  fordulnak az önkormányzathoz segítségért, de én 
úgy látom, nem mindenki egyformán tesz meg mindent  
boldogulásáért.  Vannak olyan családok, akik akarnak egyről 
a kettőre jutni, de akadnak olyanok is, akik beletörődnek 
helyzetükbe, s talán nem is akarnak dolgozni.
- A városban több helyen is kialakítottak építési telket, talán 
a kereslethez képest túl nagy a kínálat. A területfejlesztési 
bizottságban hogyan vélekednek erről?
- A kialakított telkek többsége magánkézben van, vállalkozók 
tulajdonában. A városnak nem nagyon van lehetősége olcsó 
telkek ajánlására. A fiataloknak sajnos általában nincs elég
anyagi lehetősége, hogy nálunk telepedjenek le.
-Végül egy kérdés az őszi önkormányzati választásokkal 
kapcsolatban. Ott lesz a jelöltek között Pusztai Antal neve?
- Valószínűleg, ha a választók is úgy akarják, megpróbálom. 
Olyan ember vagyok,  aki nem bír sokáig egy helyben maradni. 
Szeretnék tenni a közösségért, van néhány olyan dolog, amit 
elkezdtünk, s szeretném folytatni. Talán az egyik legfontosabb 
a diák polgárőrség. Szeretem a gyerekeket. Manapság annyi 
minden fenyegeti őket is, jó lenne teljes biztonságban tudni 
őket az iskolában.

„... A Cantate kórus repertoárja koncert volt a koncertben.”
(Südkurier, 2005. december 6.)

„Melódiák magyar színvonlon...”



9 2006.  tavasz PANNONHALMI HÍREK

T E S T V É R V Á R O S I  H Í R E K

Április 5-11.
Az üvegház projekt harmadik szakasza: 
engeni, hartensteini és pannonhalmi tanulók 
közös munkálkodása: a fémszerkezet felső 
részének rozsdamarózása és lefestése, az 
oromzat üvegtartó kereteinek eltávolítása, 
a melléképület ereszcsatornájának meg-
hosszabbítása és kijavítása.

Április 29. – május 4.
Az engeni Hauptschule diákjainak viszont-
látogatása a Radnóti Miklós Általános 
Iskola 8. osztályosainak vendégeiként.

Július 
Pannonhalmi fiatalok utazhatnak ismét
nyári szakmai gyakorlata Engenbe.
(Erdélyi Zsófia, Fekete Annamária, Kovács
Ádám, Simon Barbara, Simon Ervin, Varga 
Zsófia)

Augusztus 5-15.
Az üvegház projekt negyedik szakasza: 
engeni, trilport-i, alsószeli és pannonhalmi 
fiatalok közös munkája az üvegház sza-
badidő-pavilonná alakításában.

Augusztus 23-30.
Engen franciaországi partnervárosa, Trilport 
lakosainak egy csoportja Magyarországra 
látogat, s útitervükben Pannonhalma is szerepel. 
A magyar kultúrával egy színes program 
keretében szeretnénk őket megismertetni 
augusztus 27-én (vasárnap) a művelődési 
házban, ahová minden pannonhalmi 
érdeklődőt is szeretettel várunk.

Október eleje
Az iskola igazgatónője, Koziczné Kele Ildikó 
bemutatkozó látogatásra utazik Engenbe 
Ulrich Scheller úr meghívására, hogy 
részt vegyen a Hauptschule kelet-német 
partneriskolájával együtt szervezendő 
pedagógiai tapasztalatcserén.

Október közepe:
Az engeni Hauptschule diákjainak 
cserelátogatása a Radnóti Miklós Általános 
Iskola leendő nyolcadik osztályosainál 
(2006/2007-es tanév)

2 0 0 6
Adventi koncerten a Kistemplom 

énekkarával
Megtisztelő meghívás nyomán keltünk útra 

december elején, hogy föllépjünk az engeniek 
hagyományos adventi koncertjén.  Nem 
akartunk szégyent hozni Pannonhalmára, 
ezért gondosan terveztük a műsorunkat, és két 
éven át többlet próbákon is tanultuk–csiszoltuk 
a tőlünk telhető legszebbre a műveket. 
Indulásunk előtt a német tél bekeményített, 
de ottlétünk idejére megszelídült: utazást, 
mozgásokat és programokat nem befolyásolt, 
talán csak a Bóden–tó partján járva éreztük 
fagyosabb leheletét. 

Meghívóink–vendéglátóink, minde-nekelőtt 
a korábban Pannonhalmán is hallott ottani 
énekkar barátsága, szeretete és gondoskodása 
újra meglepett, meghatott bennünket: a 
napnak szinte 24 órájában szolgálatunkra 
álltak. (Részvételünk anyagi alapját 
legnagyobb mértékben az ő áldozatkészségük, 
valamint Engen Város Önkormányzata 
és a „Szomszédok Európában” Egyesület 
támogatása terem-tette meg, ezt egészítette ki 
a mi önkor-mányzatunk támogatása, végül a 
magunk hozzájárulása.)

 Szerda este érkeztünk, bár a hangversenyre 
csak vasárnap este került sor; a közbeeső 
napokban próbát próba követett, templom-
ban és próbatermekben, külön is meg 
közösen is.

 A maradék kevés óránkat városnézés, 
polgármesteri fogadás, a térség neveze-
tességeinek megtekintése, vásárlátogatás, 
vásárlás és persze barátsági est töltötte ki.

   Mi ugyan énekelni mentünk, de néztünk 
és láttunk mindent, ami náluk, az idősebb 
európai testvéreknél más, több, mint 
nálunk, főleg ami belőle a mi egünk alá 
is odakívánkozna. Hiszen civilizációjuk 
és kultúrájuk – mint példás múzeumuk, 
városuk restaurálása vagy templomaik 
freskói tanúsítják – ősibb a magunkénál, 
és kincseik tudatformáló hatása a ma 
élőknél is tapasztalható. Nyitva tartottuk 
fülünket is a település gondjait és terveit 
fölsorakoztató polgármesteri tájékoztatóra, 
a vasárnapi mise keretében történt 
ministránsavató beszédre, ami valami más 
kapcsolatot sejtetett hívek és lelkipásztoruk 
között, végül a házigazdákkal folytatott 
eszmecserék kicsengéseire. Ezekből az 
igényes, fegyelmezett és a magánérdeket 
a közérdek elé nem helyező polgár képe 
rajzolódott ki.

A nagy attrakció természetesen a koncert 
lett. Nagysága jelentette a hathatós 
szervezést, annak eredményeként a magas 
belépti díj mellett is zsúfolásig megtöltött 5-

600 férőhelyes templomot, a fölvonultatott 
énekkarokat és hangszeres együtteseket, 
a hallgatóság emlékezetében bizonyára 
tovább zengő dalokat és kórusműveket, 
az előadói apparátusok sokszínűségét és 
a becsvágyó, mégis nyugodt, kidolgozott 
előadást, az egyetemességet sugárzó 
műsorokat és az estnek különös vibrálást 
kölcsönző várakozást: a hangverseny 
a Liederkranz együttes dirigensének, a 
nálunk is járt Ana Bindernek méltó és 
megható búcsúfellépése volt.

Mi két részletben, együttesen fél órában 
szólaltunk meg az itthon többnyire ismert 
műsorszámainkkal: a liturgiához, hitélethez 
és népi hagyományokhoz kötődő adventi 
és karácsonyi darabokkal. Vittünk persze 
újat is: két Kodály–művet, egyik volt  a 
nagyívű és nem könnyű Adventi ének. A 
karácsonyi énekeket és egy kétszólamút 
kísérő hangszereken (dr. Ábrahám Péter: 
gitár, dr. Bejczy Katalin: cselló) kívül 
kizárólag énekkarosainkra építettünk, a 
kétszólamú kíséretes esetében Sári Bernadett, 
Szűcs Katalin, Tichy Márta, Tóth Ildikó és 
dr. Valler Zsuzsa közreműködésére, a többi 
számban a kamarakórus mind a 16 tagjára.

(l. 8. o. fotó)
És hogy milyenre sikeredett a vendég-

szereplésünk, azt jelezte a sok kapott taps, 
és az engeniek igazán hízelgő véleménye: 
személyes és hivatalos megnyilatkozások, 
sajtóvisszhangok, méltatások az elhangzott 
művek tartalmáról, szépen szóló, meglepően 
tiszta hangjairól, a kórus fölkészültségéről. 
Mindezek jólestek a kórustagoknak ak-
kor is, ha az udvariasság is beleszólt a 
fogalmazásba, és ha tudjuk is, hogy a 
siker jórésze egészen kivételes és varázsos 
magyar zeneköltőinket illeti, valamint 
templomi együtteseinknek a szent zene 
iránt való buzgóságában gyökerezik. 

     Végül hadd mondjuk el, hogy kiutazásunk 
megálmodója és fáradhatatlan bonyolítója 
német részről Ursula Küchler, magyar 
részről Mészárosné Szanati Erzsébet volt.

dr. Ábrahám Imre  

P o l g á r o k  k ö z ö t t  E n g e n b e n

„A zene hidakat tud építeni és hegyeket 
tud megmozgatni”, így köszöntötte a 
koncert látogatóit minden résztvevő 
nevében Ursula Küchler, a Liederkranz 
elnöke. Külön köszöntéssel illette Engen 
mag yarország i  p ar t ner város ána k , 
Pannonhalmának énekeseit, akik szerda 
estétől a Liederkranz vendégei voltak. 

A magyar „Cantate” vendégkórus 

Hegaukurier, 2005. december 7.
dr. Ábrahám Imre vezetésével kamarakórus 
szerepben mozgott. Magyar és európai 
zeneszerzők igényes egyházi és karácsonyi 
énekeit adták elő részben a capella, részben 
gitár vagy cselló kísérettel.  

A „Mennyből az angyal” c. legismertebb 
magyar karácsonyi dalt a Liederkranz 
együtt énekelte a magyar kórussal, 
bizonyítva ezzel magyar nyelvtudását.”
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ISMERŐSŐK KÖZÖTT

B esz élgetés  Ko czk a Józs efné vel

A cikksorozat eredeti elnevezésén egy kicsit változtatnom kell a 
mostani beszélgetés kapcsán, hiszen olyasvalakivel beszélgettem, akit 
„kicsik és nagyok”, gyerekek, felnőttek egyformán jól ismerhetnek itt 
Pannonhalmán, Koczka Józsefnét, Ágit.

Pannonhalmán nincs olyan ember, úgy hiszem, aki nem ismerné,  
az ő munkáját viszont azt biztosan tudom, hogy nem sokan 
vagyunk, akik tudják, hogy 2005 decemberben az „Év védőnőjé”-nek 
választották a megyében.
Ebből az alkalomból (is) kerestem meg őt, és „faggattam”  

munkájáról, hivatásáról.

- Szívből gratulálok én is az elismeréshez! Mesélne erről a 
kitüntetésről?

- A Magyar Védőnők Egyesülete (MAVE) a Győr környéki védőnők 
számára is meghirdette ezt a díjat, 13 jelölt közül titkos szavazással 
döntöttek a díjazottról. 

Nagyon meglepett a kitüntetés, és örülök, hogy így is elismerték 
a szakmai munkámat.

Külön öröm és megtiszteltetés volt, hogy ezen a megyei 
ünnepségen részt vett az alpolgármester úr és a jegyzőasszony is.

 Nagyon szerényen mesél a díjról, az ünnepségről, pedig ez az 
első elismerése, sokkal inkább a munkáját tartja fontosnak, a 
tanácsadást, a különböző szűrővizsgálatok megszervezését, valamint 
a gyermekekkel való foglalkozást.
- Ki volt a példaképe, akinek példájára a védőnői szakmát választotta?
-Lébényben, az otthonunkban az ottani védőnő volt, aki hatással 
volt a későbbi pályaválasztásomra.

A gyerekekkel való törődés, foglalkozás az egész életét áthatja, 
ebben, ahogy ő mondja, az egész családja mellette áll, támogatja, 
hiszen anélkül nehezebb lenne például a nyári Kalász táborozásokat 
is megszervezni.
Most is éppen a Boldogasszony Házban Kalász foglalkozás közben 
készítem vele az interjút.
Büszkén és boldogan mesél az itteni tevékenységéről is, amelyet 15 
éve végez, és azóta egy generáció fel is „cseperedett”. Most már ők 
is besegítenek Áginak.

- Közel 30 gyermek jár a foglalkozásra. A karácsony előtti 
időszakban, advent idején még többen jöttek hozzánk, ahol 
koszorúkészítéssel, beszélgetésekkel és elmélkedéssel készültünk 

az ünnepre, a húsvét előtti időszakban is nagyobb létszámban 
leszünk. Népszerűek és jó hangulatban telnek a foglalkozások, a 
nyári táborozás pedig még jobban segíti a közösségi együttlétet.

Előkerülnek a táborozás fényképei, a legutóbbi pécsi nyári felvételek 
és vele együtt az élménybeszámolók is.

- Mi volt az, amire nagyon büszke, amit sikerült elérnie a több mint 
harmincéves pályafutás alatt?

- A legfontosabb az, hogy nyitott legyél bárki számára, bizalommal 
forduljanak hozzád, és az is nagyon fontos, hogy az orvossal, a 
gyermekorvossal is jó legyen a kapcsolatod.
Sikerült megszervezni a szűrővizsgálatokat, az iskolával közösen 
egészségnevelési napokat is szervezünk, osztályfőnöki órák 
keretében is vannak foglalkozások, felvilágosító, megelőző 
előadások. A Baba-Mama Klub keretében pedig előadókat is 
hívunk a foglalkozásokra, ezzel is elősegítve a minél szélesebb 
körű tájékoztatást és informálást. Nagy sikere volt az Anyatejes 
Ünnepségnek is.

Beszélgetésünk végéhez közeledve lassan a Kalász foglalkozás 
is befejeződik, és a gyerekek, mielőtt hazamennének, büszkén 
mutatják Áginak és nekem is a gyöngyből fűzött szép láncokat és 
karkötőket.
Köszönöm az élményekben gazdag beszélgetést, és még sok-sok 
örömet és egészséget kívánok a munkához!

A Generációk Találkozása, valamint a Pro-Patria Napok 
rendezvénysorozatokon belül látott lenyűgöző kiállítások során 
érlelődött bennünk a gondolat, nekünk is vannak értékeink, amit meg 
kellene mutatnunk városunk lakóinak, vendégeinek.

Szinte egyszerre gondoltunk mi négyen (Borbély lányok és Szendi 
lányok) a kiállítás megszervezésére. Vezérelt bennünket az a tény is, hogy 
ennyivel tartozunk Csorba Ernőné Erzsike néninek odaadó munkájáért, 
amivel tanított bennünket a kézimunka szakkör keretében.

A gondolatot tettek követték.
Felkerestük régi ismerőseinket, szakkörtársainkat, s amikor már 

láttuk, hogy hívásunkra többen is csatlakoznak elképzelésünk 
megvalósításához, jöhetett a hely és időpont rögzítése.

Horváth Roland, a művelődési ház igazgatója segített ebben.
A szervezők és kiállítók nevében szeretnék köszönetet mondani, 

hogy támogatta elképzelésünket, készségesen segített a szervezésben, 
a kiállítás lebonyolításában.

Köszönet Horváthné Rozsnoki Zsuzsannának, aki felkérésünkre 
örömmel fogadta a kiállítás ünnepi megnyitását. Ő ugyan már nem 
ismerte Erzsike nénit, de olyan hitelesen beszélt róla, hogy szinte ott 
éreztük közöttünk.

Papp Gábor és felesége, Erzsike is felelevenítették Erzsike nénivel 
kapcsolatos emlékeiket.

Köszönjük Erzsike néni lányának, Horváth Tamásné Áginak, hogy 
megtisztelt bennünket a kiállításon való részvételével.

Köszönet a kiállítás látogatóinak az elismerő ás bíztató szavakért. 
Ígérjük, szerzünk még kellemes napokat a lelkes, kézimunkát kedvelő 
látogatóknak.

A szervezők és kiállítók nevében:

IX. Pro Patria Napok 2005. augusztus 19-20.

Sárovics Györgyné

Pálfi Mária
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Össz ejöttünk
Indokoltnak tűnik egy sok érdeklődőt vonzó esemény felidézése, 

mert a második alkalommal megrendezett Ünnepváró Karácsonyi 
Koncerten sokan voltunk ugyan, de élő közvetítés beharangozása 
bevallottan többeket a katód fénnyel megvilágított meleg szobákban 
tartott. 

A televízió viszont torzít. E summás megállapítás átvitt és valódi 
értelemben is igaz. Főként ez esetben. Az élő előadás varázsa közvetít 
csak igazi élményt.

Igen, élményt. Természetesen elfogult vagyok, mert részese 
voltam a bátyám, Siska Béla kezdeményezésére, az ő rendezésében 
megvalósuló koncert szervezésének. De talán nem szerénytelenség 
a többéves múltra visszatekintő egyesület, a Pándzsa Klub állandó 
rendezvényeinek (többnyire háttérben maradó) ötletgazdáit, fő 
koordinátorait megnevezni. Ez esetben a város egyik képviselőjéről 
van szó, aki időt, fáradtságot nem kímélve kitalált és megvalósított 
egy valóban vonzó városi programot.

Annak ellenére, hogy munkám miatt Győrben lakom, a pannonhalmi 
kötődés zsigereimbe ivódott és – stílszerűen fogalmazva – 
„zsinórmértékké” vált életemben az e településért való tenni akarás, 
olykor aggódás. E koncert az első jellemzőt erősíti, míg a másikat gyengíti. 
Ahol ilyen mérvű és színvonalú „sajáterős” produkciót tud kiállítani egy 
kis város, ott komoly reményekkel teli jövő körvonalazódik. A tenni 
akarás pedig mindenki számára meglévő lehetőség, akár eme, akár más 
rendezvény kapcsán. Éltem vele. Jó volt…

Jó volt megtapasztalni, hogy a koncertnek „csupán” szervezője a 
Pándzsa Klub. Az egész város magáénak érezte, élén az alpolgármester 
úrral. A városvezetés olyan bánásmódban részesítette a programot, 
amelyet rég tapasztaltunk, és érezhetően túlmutatott a koncerttel egy 
napra eső testvér-települési megállapodás megünneplésének – nem 
kevésbé fontos – alkalmán. Annál nagyobb elismerés nem kell, mint 
az érintettektől pozitív visszaigazolást kapni.

A koncertnek voltak a már leírtaknál fontosabb jellemzői is. 
Nem lépett fel kimondott „sztár”. Nem is volt cél. 2004-ben sem 
közönségcsalogató szándékkal hívtuk Karácsony Jánost és ifj. Pusztai
Antalt. Ajándékozni akartunk. De az igazi ajándék 2005-ben volt. A 
kiszámíthatatlan véletlennek is köszönhetően, „sztárvendég” (bár e 
fogalom használatától nagyon tartózkodunk) nélkül is örömteli, szép 
hangversenynek lehettünk részesei. Köszönet érte a fellépőknek. 
Fontos, a szervezők számára talán a legfontosabb kritérium az 

volt és a jövőben is az lesz, hogy élő (gépzenétől mentes), valódi 
produkciókat élvezhessünk. Ezért nem okozott gondot, hogy egy 
műsorszámnál nem szólt a mikrofon, sőt, a megoldás emelte a 
koncert színvonalát. Sokan észre sem vették, akik igen, azok pedig 
egy emberként szorítottak a sikerért. Szép volt Fanni! 

Teltház. Ez egy olyan fogalom, amely egy rendezvény szervezőjének 
leginkább óhajtott vágya. Ezt a leírhatatlan érzést már csak a vastaps 
tudja fokozni. Mindkettőt megkaptuk. Minket, szervezőket és 
fellépőket ez a folytatásra sarkall. Amikor egy zongorajáték alatt a 
370 ember lélegzetét is visszafogja, hallani a zongorahúr minden 
rezdülését és egyszer csak felzúdul a vastaps…, hát ritkán van 
részünk ilyen produkcióban Pannonhalmán. Mindig is tudtuk, 
hogy csodákkal teli ünnep a karácsony. De nem szándékom egyes 
produkciókat kiemelni, aki ott volt látta, hallotta, hogy az alkalmi, 
valamint az évek óta működő kamarazene előadók csodálattal 
töltöttek el bennünket. Rátermettek a pannonhalmi művészek! 
Legyünk büszkék mindannyian rájuk!

Valódi ünnepvárásban volt részünk. Úgy hiszem a betlehemezés 
szép szokása mellett a kétezer évvel ezelőtti éjszakának – szintén 
jellemző – zenei megidézése is hozzá tud járulni a nagy titok 
felismeréséhez. Gazdagabbak lettünk.

Egyesületünk vezetése a karácsonyi koncert után alkalmat 
teremtett arra is, hogy minden érintettnek megköszönje azt a 
segítséget, amit az elmúlt év során a Pándzsa Klub rendezvényeinek 
és egyéb céljainak elérése, megvalósítása érdekében nyújtott. A 
felajánlható szja 1%-kal pedig mindenki tehet azért, hogy 2006-ban 
is együtt ünnepeljük a leginkább megünnepelt ünnepet.

A rádiók zeneállomásain manapság gyakran hallható egy 
zeneszám, melynek refrénje magyarul körülbelül ezt jelenti: a zene 
arra készteti az embereket, hogy összejöjjenek. Pannonhalmán 2005. 
december 17-én ez sikerült. (Az már csak ráadás, hogy az említett 
énekszám előadójának művészneve: Madonna.)

A Pannonhalmi Patrióták Csoportja (PiPACS) Kulturális 
Egyesület így február tájékán tartalmas, sikerekben gazdag évre 
tekinthet vissza. A taglétszám a megalakulás óta újabb lelkes 
fiatalokkal 26 főre gyarapodott. Az egyesület megtartotta éves 
közgyűlését, ahol tisztújítást hajtott végre. A közgyűlés döntött 
az Egyesület közhasznúvá alakításáról. Kialakítottuk egységes 
arculatunkat, és hamarosan beindítjuk internetes honlapunkat. 

A közgyűlés döntött a 2006. évre tervezett programokról. A két 
egész napos, a tavalyi évben nagy sikerrel lebonyolított rendezvényen 
kívül (IV. Dallos Fesztivál – 2006. június 17. és Szüreti Nap – 2006. 
szeptember 23.) tervezzük még hiánypótló kulturális programok 
szervezését (műveltségi vetélkedő, író-olvasó találkozó). Advent első 
vasárnapján pedig szeretnénk a város lakóinak a templombástyánál 
szabadtéri betlehem felállításával kedveskedni. 

Az egyesület a közösségi programokon túl tagjainak kirándulásokat, 
kerékpártúrákat szervez. Tagságunk nyitott, továbbra is várjuk a 
lelkes, Pannonhalmáért tenni akarók jelentkezését.

ifj. Horváth Endre az egyesület elnöke

1 é ves  a  PiPACS Eg yesü let

E G Y E S Ü L E T I  É L E T

Ismét  b emutatkozunk 
„Kézimunka Varázs Kör” néven működik kis csapatunk. 

Tizennégyen indultunk, és rendszeresen részt veszünk a kéthetente 
tartott foglalkozásokon, melyeken kötöttünk, horgoltunk, szőni 
tanultunk ki-ki kedve szerint. Szinte mindenki tudott újat hozni 
magával foglalkozásainkra. Így a kötésben, horgolásban is 
tanulhattunk, egymástól újat, szépet és szakszerűbbet.

Csoportunk tagjai meglepően nagy arányban igényt tartottak 
a szövés elsajátítására. Sikerült szereznünk négy szövőállványt, 
valamint hozzá való anyagokat.

A művelődési ház igazgatója még a nyári kiállítás után kötésből, 
horgolásból és szövésből kért bemutatót. Kérését teljesítettük, 
lázasan készültünk karácsonyra kis munkáinkkal. Kötöttünk sálat, 
sapkát, kesztyűt, zoknit, párnát, terítőt. Horgoltunk karácsonyi 
díszeket, csillagokat, angyalkákat, kis terítőket. Mellette sütöttünk, 
főztünk az ünnepekre. Karácsony előtt két héttel gyertyát öntöttünk, 
ami szintén emelte a karácsonyi készülődés hangulatát.

Az ünnep előtt megajándékoztuk egymást saját készítésű kis 
ajándékokkal. Finom sütemény, forró tea és forralt bor mellett 
jót beszélgettünk és ünnepeltünk kis körünkben. Ezt követően 
december 19-20-21-én „Egy sima, egy fordított” címmel bemutattuk 
régi és új munkáinkat. Ez a kis bemutatkozás is karácsonyi 
hangulatot tükrözött. Jó volt így együtt látni munkáinkat.

Köszönjük az érdeklődők jókívánságait, dicsérő szavait.
Folytatjuk! 
Várjuk a további, kézimunkát kedvelő érdeklődőket.
A Kézimunka Varázs Kör nevében:   

Siska Gábor

Sárovics Györgyné
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Fel hívás
A „Pannonhalmi Iskoláért Alapítvány” továbbra is várja a 

település polgárainak és vállalkozóinak felajánlásait. Az anyagi 
támogatás a Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 
pannonhalmi kirendeltségén befizethető vagy átutalható az

59300247-11010333-00000000 sz. bankszámlára

vagy befizethető az alapítvány házipénztárába az iskolatitkárnál.
Eddigi felajánlásaikat köszönjük, azokat továbbra is a Radnóti 
Miklós Általános Iskola tanulóinak javára fogjuk fordítani.

A kuratórium döntésének megfelelően az alapítvány az 
iskola karácsonyi ünnepségén a tanulóknak Radnóti-pólókat 
adományozott. 

A kuratórium a következő közérdekű határozatokat hozta:
A kuratórium 2/2005. sz. határozatával döntött a 8 tanév alatt 

mindvégig kitűnő tanulóknak „Radnóti emlékplakett” és az ezzel 
járó 10.000,- Ft-os könyvvásárlási utalvány adományozásáról. Az 
emlékplakett az évzáró ünnepségen kerül átadásra.

A kuratórium a 3/2005. sz. határozattal döntött az iskola speciális 
osztályos tanulóinak osztályonként 10-10 e Ft-os iskolakezdési 
eszköztámogatás odaítéléséről.

A kuratórium a 4/2005. sz. határozattal döntött arról, hogy az 
alapítvány a kuratóriumhoz benyújtott egyedi, írásbeli igények 
alapján, a Kuratórium döntésének megfelelően és az anyagi 
lehetőségek függvényében eseti támogatást nyújt a tragédia 
által sújtott tanulók családjának. A kérelmeket az alapítvány 
kuratóriumához kérjük címezni.

ifj. Horváth Endre
a kuratórium elnöke

Fel hívás
A Pannonhalmi Patrióták Csoportja (PiPACS) Kulturális 

Egyesület a IV. Dallos Fesztiválon (2006. június 17.) – a fesztivál 
eredeti célkitűzésének megfelelően - a délután folyamán szeretne 
színpadi fellépési lehetőséget biztosítani fiatal, szárnyaikat 
bontogató előadóknak hangszeres zene, tánc, próza vagy bármely 
egyéb, előre egyeztetett produkcióval 10-15 perces időkeretben. 

A jelentkezéseket 2006. május 15-ig várjuk. 

A PiPACS Egyesület 2006. augusztus 27-én műveltségi 
vetélkedőt szervez a Liget kávéházban. 

A vetélkedőre 3-5 fős csapatok jelentkezését várjuk 
2006. július 31-ig.

Jelentkezés az egyesület elnökénél  20/343-01-35 

2006. február 1-től a Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi 
Központtal együttműködve a könyvtár kiemelten kezeli a 
foglalkoztatással kapcsolatos információk közvetítését, az 
álláskereséssel, képzési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatást.

Technikai és személyi segítséget adunk az Interneten való 
álláskereséshez. Megmutatjuk az Állami Foglalkoztatási 
Szolgálat (www.afsz.hu) és a megyei munkaügyi központ (www.
gyormmk.hu) honlapjának használatát. Tájékoztatást adunk 
képzési és támogatási lehetőségekről. Segítünk önéletrajza 
megszerkesztésében, motivációs levele megírásában. 
A helyben elérhető kiadványok segítik a pályaválasztást.

Nyitva tartás:  kedd 9-13
 szerda 14-18
 csütörtök 9-13
 péntek 14-18
 szombat 14-18
Álláskeresőknek elsősorban a könyvtár délelőtti nyitvatartását 

ajánljuk. Tel.: 96/554-050, 20/468-4621
E-mail: konyvtar@vk-pannonhalma.bibl.hu

Foglalkoztatási 
Információs Pont 

a könyvtárban

T E S T V É R  –  T E L E P Ü L É S I 
S Z E R Z Ő D É S

Pannonhalma város (Magyar Köztársaság) és Alsószeli 
község (Szlovák Köztársaság)  települések képviseletében – a 
már fennálló barátságok és szellemi kapcsolatok által indíttatva  
és meggyőződve az országaink közötti baráti kapcsolatok 
fejlesztésének szükségességéről – a következőkben állapodunk 
meg: 

I. Pannonhalma Város és Alsószeli Község között testvér 
– települési szerződést kötünk. Pannonhalma Város és 
Alsószeli Község hivatalos települési kapcsolatot hoz létre a 
jelen szerződés megkötésével. 

II. Szerződésünk célja:
 - Adjon alkalmat a települések polgárainak a rendszeres, 

személyes találkozásokra.
 - Segítse az iskolai tanulók barátságát, bővítse a fiatal

generációk ismereteit.
 - Adjon alkalmat egymás országának jobb megismerésére, a 

turisztikai, kulturális határokon átnyúló együttműködésre. 
 - Segítsen elő hasznos kapcsolatokat a gazdaság területén.
 - A kultúra és a sport területén nyújtson változatos 

találkozási alkalmakat.
III. A fenti célok elérése érdekében a társadalmi, gazdasági, 

szellemi és kulturális élet valamint a sport területén tegyünk 
meg mindent, hogy polgárainkban – mindenekelőtt az 
ifjúságban tudatossá és élővé váljon ez a barátság. 

Jelen szerződésünket határozatlan időre kötjük Pannonhalma 
Város  és Alsószeli  Község önkormányzati testületeinek előzetes 
jóváhagyásával és megbízásából. 

Legyen ez a szerződésünk alapján létrejövő kapcsolat mindenkor  
az igaz barátság, a kölcsönös tisztelet és tolerancia alapja,  és 
járuljon hozzá az idők végeztéig a béke és az együttműködés  
megőrzéséhez. 

Pannonhalma, 2005. december 17.

 Schaub György  Seres Lajos
 alpolgármester  polgármester 


