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Pannonhalmi Hírek

Gondolom, hogy az elmúlt 
három hónapra nem mindenki 
emlékszik örömmel. Nem várt 
hőséghullám árasztotta el Euró-
pát, sőt ebből országunk kapott 
a legtöbbet. A nyaralóknak jól 
jött a kánikula, viszont sokan 
bosszankodtak miatta. Talán a 
legrosszabbul a mezőgazdaságot 
érintette a kedvezőtlen időjárás. 
A károkról hírt kaptunk a sajtóból, 
rádióból, televízióból. Sajnos már 
előre jelezték is az élelmiszerárak 
várható emelkedését, ami bizony 
nehezíteni fogja a családok költ-
ségeit az elkövetkező időkben. 

Az elmúlt időszakban sok olyan 
feladattal kellett megbirkóznia 
az önkormányzatnak is, melyek 
komoly gondokat okoztak és 
okoznak most is. Gondolok itt az 
iskolára és a városközpont adta 
teendőkre. 

A Radnóti Miklós Általános 
Iskolával kapcsolatban sajnos 
arról kell beszámolnom, hogy a 
felújítás késik. Az oktatási intéz-
ményt fenntartó Pannonhalma 
Többcélú Kistérségi Társulás és 
Pannonhalma Város Önkormány-
zata folyamatos egyeztetéseket 
folytat a kivitelező ENERGAS 
Kft.-vel. A legutóbbi tárgyalások 
eredményeként az iskola épülete 
október közepén átadásra kerül-
het, és diákjaink egy megújult és 
megszépült épületegyüttesben 
folytathatják tanulmányaikat. 
Ezúton szeretném megköszön-
ni a szülők és a diákok türelmét, 
amit az iskola átalakítása során 
tanúsítottak. 

Város rehabilitációs
 pályázat

Az NYDOP-3.1.1/A-09-2009- 
0004 számú Pannonhalma Vá-
ros központjának funkcióbővítő 
fejlesztése című pályázatunk köz-
beszerzési eljárásának előkészíté-
se zajlik jelenleg, várhatóan az év 
végére az eljárás keretében sor 
kerül a kivitelező kiválasztására, 
és kora tavaszi munkakezdéssel 
indulhat a régóta várt projekt. 
Öröm számunkra, hogy a Pan-
nonhalmi Főapátság is pályázatot 
nyert el a Piac tér melletti major-
ság épületegyüttesének felújítá-
sára. A kivitelezési munkálatokat 
össze kell hangolnunk, hogy az 
induló beruházások a lehető 
legkisebb mértékben zavarják 
egymást. A Fő tér, a magtár és 
környezetének megújításával, va-
lamint a majorsági épületek újjá-
születésével egy új városközpont 
fog kialakulni Pannonhalmán. 

Termál projekt

A Világörökség Termál Kft. pá-
lyázatot nyújtott be a NYDOP-
2.1.1/H-12 számú egészség-
ügyi turizmus szolgáltatásainak 
fejlesztése című kiírásra a pan-
nonhalmi termál szálloda meg-
valósítása céljából. A pályázatot 
sikerült az elsők között leadni, 
melynek elbírálására az év végén 
kerül sor. A pályázatot támogató 
nyilatkozatával erősítette dr. Sza-
kács Imre úr, a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Közgyűlés elnöke, 
dr. Várszegi Asztrik főapát úr, a 
térség önkormányzatai és vállal-

kozói. Köszönöm támogatásukat, 
bízom a pályázat kedvező elbírá-
lásában, és remélem, hogy város-
unk gazdagodni fog egy termál 
szállodával, amely új irányokat 
mutathat településünk további 
fejlődésében. 

Egyéb események

Köszönettel tartozunk azoknak 
a polgároknak, akik részt vettek 
az önkéntes véradásban (73 fő) 
és az esemény szervezőjének, 
Várhelyiné Fehér Mártának.

Képviselő testületünk megvon-
ta a bizalmat az általános iskola 
igazgatónőjétől.

A Közút KHT díjmentesen kija-
vította a Petőfi Sándor utca és a 
Rákóczi Ferenc utca előtti rossz 
útszakaszokat.

 Augusztus 10-én átadásra ke-
rült a Járási Katasztrófavédelmi 
helyiség, ahol állandó ügyelet 
van. Számos meghívott protokoll 
vendég volt jelen az avatáson. 

Augusztus 15-én József atya 
50 éves aranymiséjét mutatta be 
a templomot zsúfolásig megtöltő 
hívek előtt. 

Pannonhalma Város Önkor-
mányzatának képviselő-testüle-
te - elismerése jeléül - elismerő 
oklevelet adományozott József 
atyának. További munkájához sok 
erőt és jó egészséget kívánunk.

Augusztus 17-én tartotta 
40 éves jubileumát a Pándzsa 
Táncegyüttes. Hangulatos, pör-
gős, színes bemutatót tartottak. 
Sajnálhatja, aki nem tudott ott 
lenni a nagyszerű ünnepi esten. 

Augusztus 18-án ünnepelte a 
helyi önkéntes tűzoltó egyesület 
fennállásának 130. évfordulóját. 

Augusztus 20-án - a hagyomá-
nyoknak megfelelően - 11.00-
kor volt a szabadtéri szentmise. 
Ezúton is köszönöm, hogy ilyen 
sokan rész vettek ezen az ese-
ményen. 

Szintén 20-án adták át a Szent 
Mór kilátót a Boldogasszony 
templom közelében. Érdemes 
egy kirándulással megtekinteni 
az építményt.

Megtörtént a Bazilika átadása 
a felújítási munkálatokat köve-
tően, ahova szintén szép szám-
mal látogattak el a város polgárai 
közül.

Az iskola tanévnyitó ünnepsé-
ge a 2012/2013-as tanévre a 
művelődési házban a megbízott 
új intézményvezetővel megtör-
tént. 

Kedves Pannonhalmi Lakosok! 
Kívánok mindenkinek jó egészsé-
get és szép őszt. 

Bagó Ferenc
polgármester



Pannonhalmi Hírek  2012.   ősz

2 32

 Impresszum: Pannonhalmi Hírek • Kulturális és információs kiadvány • Megjelenik: negyedévente az önkormányzat támogatásával 1.200 példányban. • Elektronikus  
formában elérhető a http:/www.pannonhalma.hu címen • Szerkesztőség: Városi Könyvtár 9090 Pannonhalma, Petőfi Sándor út 25/a. • Szerkesztőbizottság:  
Horváth Roland, Orbán Péter, Schaub Zsuzsa, Szanati Erzsébet • Nyomda: Palatia Nyomda és Kiadó Kft. • ISSN 1785-2919

Ö
N

KO
RM

Á
N

Yz
AT

2012. június 14-től 2012. szeptember 17-ig meghozott határozatok és rendeletek

72/2012.(VII.25.) Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ha-
tározat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfej-
lesztési Bizottsága javasolja a képviselő-testület felé, hogy nyilvánítsa 
ki véleményét azzal kapcsolatban, hogy a Radnóti Miklós Általá-
nos Iskola és AMI intézményvezetőjével szemben fennálló bizalma 
megrendült. Az intézmény településen kialakult megítélése miatt a 
jövőben változásokra lesz szükség.
81/2012.(VIII.27.) Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ha-
tározat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesz-
tési Bizottsága a Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI megbízott 
igazgatónőjének a 2012/2013. évi tanévkezdéssel kapcsolatos 
beszámolóját elfogadta.
82/2012.(VIII.27.) Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ha-
tározat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfej-
lesztési Bizottsága az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. 
félévi helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően 
elfogadta.
83/2012.(VIII.27.) Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ha-
tározat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfej-
lesztési Bizottsága a városrehabilitációs projekt jelenlegi állásáról 
szóló tájékoztatót elfogadta.
85/2012.(VIII.27.) Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ha-
tározat 
Pannonhalma Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsága megfontolásra javasolja a helyi adóhatóságnak az adó-
zási fegyelem megszilárdításának elősegítése érdekében az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B §-ban foglaltak alapján 
adóslista létrehozását és annak a helyben szokásos módon történő 
közzétételét.

A meghatározott időszakban meghozott rendeleti változások:
Pannonhalma Város Önkormányzata 6/2012.(VI.27.) önkormány-
zati rendelete
a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgálta-
tásról szóló 24/2010.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése 
és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. és 
24. §-ának felhatalmazása alapján a települési szilárd hulladékok 
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 24/2010. ( XII.30.) 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1. § A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszol-
gáltatásról szóló 24/2010.(XII.30.) rendelet (a továbbiakban: R.) 
a közszolgáltatási díjakról szóló 1. számú mellékletének második, 
a gyűjtőedények ürítési díjait szabályozó táblázatának első három 
sora helyébe az alábbiak lépnek:
Bio hulladék 120 literes gyűjtőedény 400 Ft/ ürítés
Maradék hulladék 120 literes gyűjtőedény 460 Ft/ ürítés
Vegyes hulladék 120 literes gyűjtőedény 420 Ft/ ürítés
A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.                   
2. §. E rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba.

Pannonhalma Város Önkormányzata 18/2012.(VII.27.) önkormány-
zati rendelete a térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011.(V.04.) 
rendelet módosításáról

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 162. § (5) bekezdésének felhatalmazása 
alapján a térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011. (V. 4.) 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
1. § A térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011.(V.04.) önkor-
mányzati rendelet (a továbbiakban R.) 1/C számú mellékletének a 
bölcsődei gondozási térítési díj számítására vonatkozó, zárójelben 
leírt szövegrésze a rendelet e mellékletéből kiemelésre kerül és vál-
tozatlan tartalommal a rendelet 1. számú függelékét fogja képezni.                                                         
2. § E rendelet 2012. augusztus 1. napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetve: 2012. július 27. 
  
1. számú Függelék a 12/2012.(V.04.) önkormányzati rendelethez
A bölcsődei gondozás térítési díjáról
Az önkormányzat a bölcsődei gondozásért nem kíván térítési díjat 
megállapítani, ezért annak összegét a rendeletben 0 Ft összegben 
állapította meg, de a lehetséges kötelezettek tájékoztatása céljából 
megállapítja, hogy a bölcsődei gondozás díjának tényleges beveze-
tése esetén az alábbiak szerint kerülne megállapításra:

1. szolgáltatási önköltség:                1.205.000,- Ft/év/gyermek
2. élelmezési nyersanyagköltség:         93.100,-  Ft/év/gyermek
3. állami normatív hozzájárulás:          494.100,- Ft/év/gyermek
Az 1. tételből a 2. és 3. tétel kivonása után az éves intézményi térítési 
díj: 617.800,- Ft/év/gyermek
A havi intézményi térítési díj – átlag 21 nappal számolva: 51.500,- 
Ft/hó/gyermek
A napi intézményi térítési díj: 2.452,- Ft /nap/gyermek lenne.

Pannonhalma Város Önkormányzata19/2012.(VII.27.) önkormány-
zati rendelete az önkormányzat illetékességi területén érvényes 
ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjairól szóló 11/2000.(XII.16.) 
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a vízi közmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 93. § (2) bekezdése 
alapján az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjairól szóló 11/2000.(XII. 
16.) rendeletével, valamint annak módosításaival kapcsolatban az 
alábbi döntést hozza:
1. § Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjairól szóló 11/ 2000.(XII.16.) 
rendelet, valamint az azt módosító 15/2001.(XII.19.), 15/2002.
(XII.19.), 15/2003.(XII.17.), 31/2004.(XII.15.), 26/2005.(XII.21.), 
27/2006.(XII.19.), 18/2007. (XII.18.), 29/2008.(XII.23.), 
23/2009.(XII.23.), 22/2010.(XII.15.), 2/2011.(II.02.), 26/2011.
(XII.15.) rendelet hatályon kívül helyezésre kerül.
2. § E rendelet 2012. augusztus 1. napján lép hatályba, de rendel-
kezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni.
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„Én … esküszöm, hogy Magyarországot hazám-
nak tekintem. Magyarországnak hű állampolgára 
leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat tiszte-
letben tartom és megtartom. Hazámat erőmhöz 
mérten megvédem, képességeimnek megfelelően 
szolgálom. Isten engem úgy segéljen.”

2012. szeptember 10-én Bagó Ferenc polgár-
mester előtt Szabó Vilmos és neje, Szabó Veronka 
tette le állampolgársági esküjét, mely ünnepélyes 
keretek között Lüvi Józsefné anyakönyvvezető 
közreműködésével történt.

Állampolgári eskütétel

Közigazgatási reform, járások és járási hivatalok kialakítása

2010. június 10-én mutatta 
be a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium a Magyary 
zoltán Közigazgatás-fejlesztési 
Programot, amely a „Haza üdvére 
és a köz szolgálatában” alcímet 
viseli. A program az átalakítás 
legfontosabb részeként a terüle-
ti közigazgatás teljes szervezeti 
megújítását jelölte meg. Ennek 
eredményeképpen 2011. január 
1-jével a közigazgatási hivatalok 
bázisán megkezdték működésü-
ket a megyei kormányhivatalok.

A Magyary Program 2013. 
január 1-jére irányozta elő a járási 
hivatalok felállítását oly módon, 
hogy azok a megyei kormány-
hivatalok alárendeltségében 
jönnek létre. Ennek keretében 
párhuzamosan kell megvalósul-
nia a helyi közügyek és az állam-
igazgatási feladatok szétválasz-
tásának a járási hivatalok és az 
önkormányzatok között. 

Elsősorban okmányirodai 
feladatokat, a gyermekvédelmi 
és gyámügyeket, valamint egyes 
szociális, környezetvédelmi, ter-
mészetvédelmi, építésfelügyeleti, 
igazgatási ügyek intézését veszik 
át a településektől a jövőre meg-
alakuló járási hivatalok.

A hatáskörök szétválasztása-
kor kiemelt szempont volt, hogy 
a helyi szabályozáshoz kapcsoló-
dó, mérlegelési jogkörbe tartozó 
ügyek lehetőleg maradjanak a 
települési jegyzőnél, ahol viszont 
az adott ügyben az államnak van 

egyértelműen feladata, szerepe, 
ott a járási hivatal tudjon majd 
hatékonyabban intézkedni.

2013. január 1-jével tehát 
ismét létrejönnek a magyar 
közigazgatás egykor szerves 
egységét képező járások és já-
rási hivatalok. A több száz éves 
múltra visszatekintő járási rend-
szert 1983-ban szüntették meg, 
jövőre tehát harminc év után, de 
új szervezeti rendben és új céllal 
alakulnak meg ismét a járások 
a megyei kormányhivatalok 
szervezeti egységeiként. Külön 
öröm számunkra, hogy hosszas 
politikai és szakmai egyeztetés 
eredményeként létrejöhetett az 
önálló Pannonhalmi járás. Ezzel 
városunk – mint járásszékhely – 
közigazgatási szerepköre tovább 
erősödött a tágabb térségen be-
lül is.
Okmányiroda a járásokban. A 
legtöbb feladatot az okmányiro-
dáktól átvett ügyek fogják jelen-
teni a járási hivatalok számára. 
Mivel az okmányirodák 2013. 
január 1-jétől a járási hivatalok 
törzshivatalának szervezeti egy-
ségeiként működnek tovább, így 
valamennyi okmányiroda a járási 
hivatalokhoz kerül. Az eddig a 
települési önkormányzatok által 
ellátott okmányirodai feladat 
tehát a járási hivatalok feladata 
lesz. Ezek nagy részét a személyi 
adat- és lakcímnyilvántartással, 
útlevél-igazgatással és a közle-
kedési igazgatással kapcsolatos 

feladatok adják.
A tervek szerint 2013 végére 

az okmányirodák bázisán alakít-
ják ki a kormányablak-rendszert. 
A területi közigazgatási reform 
távlati célja az egyablakos ügy-
intézés biztosítása az ügyfelek 
számára, hogy az állampolgárok 
egyetlen helyen, a kormányabla-
koknál tudják hivatalos ügyeiket 
intézni.

Az ügyfelek dolgát nagyban 
megkönnyíti majd, hogy 2013. 
januártól a járási hivatalok ok-
mányirodái országos illetékes-
séggel fogják ellátni feladataikat.

Gyermekvédelmi, gyámügyi, 
szociális igazgatási feladatok

A járási kormányhivatalok-
hoz kerülnek a helyi igazgatá-
son túlmutató ügyek, mint pl. 
egyes szociális igazgatási, gyer-
mekvédelmi- és gyámügyek. A 
gyámhivatalok a járási hivatal 
szakigazgatási szerveként, járá-
si gyámhivatal néven folytatják 
munkájukat. A szociális igazgatás 
területén is megosztásra kerülnek 
a hatáskörök. A járási hivatal ha-
táskörébe fog tartozni többek kö-
zött az alanyi jogú és a normatív 
alapú közgyógyellátás, az ápolási 
díj, az időskorúak járadékának 
megállapítása. 

A települési önkormányzat 
rendeletében szabályozott ún. 
„méltányossági” közgyógyellátás 
tekintetében továbbra is a jegyző 
hatáskörében marad a támoga-
tás megállapítása. A képviselő-

testület ezt követően is döntési 
kompetenciával bír az átmeneti, 
a temetési segélyek és az ápolási 
díj testületi hatáskörbe tartozó 
esetei tekintetében.

A jegyzőnél is több állam-
igazgatási hatáskör marad, így 
ellátja a külön jogszabályban 
meghatározott elsőfokú építés-
ügyi hatósági feladatokat, az 
üzletek működésével, ellenőr-
zésével, telepengedélyezéssel 
kapcsolatos elsőfokú hatósági, 
továbbá a természet és környe-
zetvédelemmel, illetve a zaj- és 
rezgésvédelemmel kapcsolatos 
feladatokat. 

A képviselő-testület műkö-
désével, a döntés-előkészítéssel 
összefüggő feladatok is helyben 
maradnak az önkormányzati hi-
vataloknál. 

Reményeink szerint hama-
rosan döntés születik a járási 
hivatal vezetőjének személyéről 
és a járási hivatalnak helyet adó 
épületről is. 

Pannonhalma Város Polgár-
mesteri Hivatala részéről mindent 
megteszünk annak érdekében, 
hogy a polgármesteri hivatalról 
leváló és a járási hivatalba integ-
rálódó szervezeti egységeink és 
ügyfeleink a lehető legkisebb 
zökkenővel éljék meg ezt az át-
meneti időszakot.

Kovács Szabolcs
jegyző
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Név Dátum Életkor Lakcím

Virág Mária 2012.06.14. 98 Várkerület 1.

Németh Miklós 2012.06.18. 77 zalka Máté út 16.

Mészáros István 2012.07.14. 59 Cseidervölgy 19.

Orsós Antal 2012.08.01. 65 Arany János u. 26.

Hajós Lajos 2012.08.03. 59 Lestár 9.

Fél Jánosné 2012.08.05. 82 Tóthegy 52.

Hegedüs Károlyné 2012.08.06. 74 Dózsa György u. 66.

Samodai Károly 2012.08.09. 64 Attila u. 4.

Sáringer Józsefné 2012.08.14. 84 Ságvári Endre u. 14.

Kéri Ferenc 2012.08.15. 65 Attila u. 52.

Dr. Szennay József Sándor 2012.08.22. 91 Várkerület 1.

Baranyai Antal 2012.08.26. 57 Árpád u. 19.

Újszülöttek (2012.06.14. – 2012.09.17.) 

Halottaink (2012.06.14. – 2012.09.17.) 

„Te vagy, Uram, én reményem,  
ne hagyj soha szégyenT érnem.”

Név Születési idő Édesanyja neve Lakcím

Farkas Bence 2012.06.23. Reizinger Nikolett Kossuth u. 27.

Gábor zoltán 2012.07.12. Petrovics Katalin Erzsébet Dózsa György u. 49.

Ónody Roland 2012.07.12. Faminger Alexandra Árpád u. 22.

Szollár Róbert Marcell 2012.07.12. Szalai Annamária zrínyi u. 15.

Gayer zsolt 2012.07.29. Hegedüs Adrienn Kisfaludy u. 13.

László Mónika 2012.07.31. Halmai Teréz Hunyadi u. 12.

Böröcz Boglárka 2012.08.01. Sikk Mónika Mátyás király u. 6.

Lénárt Léna 2012.08.07. Lénárt Szonja Arany J. u. 2/A

Pálinkás Villő 2012.08.14. Novák Klaudia Bocskai u. 7.

Tóth-Gibicsár Dóra 2012.08.16. Gibicsár Katalin Illak alja 20.

Ebele Laura Anna 2012.08.23. Száz Erzsébet Radnóti u. 6.

Gosztola Dóra 2012.08.25. Kozma Beáta Lestár 11/C

Tankovics Kendra 2012.09.05. Lukácsi zsuzsanna Dózsa György u. 51.

A Te Deum záró sorait választotta hivatása jelmondatául, s e hitvallást adta tovább aranymiséjének 
emlékére József atya mindazoknak, akik megtisztelték őt jelenlétükkel, s vele együtt ünnepeltek. 
(A Te Deum az Egyház legrégibb, egyben legszebb magasztaló-hálaadó éneke. – A szerk.) 
Pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából 2012. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony 
ünnepén mondta aranymiséjét a Kistemplomban városunk plébánosa.
Mint ahogy a családban is megünneplik az aranylakodalmat, úgy tesz az Egyház is az aranymisén: 
megköszöni Istennek a hivatás kegyelmét, a hosszú évtizedek papi munkáját.
Az ünnepi hálaadáson zsúfolásig megtelt a templom, a 7 órai esti szentmisén több száz hívő 
vett részt, idősek és fiatalok egyaránt. A mindig szerény, a felhajtásoktól határozottan elzárkózó 
József atyát óriási szeretet vette körül, igazi ajándékként és méltó visszaigazolásaként az ötven 
éves szolgálatnak.

Kedves józsef atya, az Isten éltesse sokáig!

Fotó: Tanay Lajos
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KISTÉRSÉG

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Korszerű oktatási feltételek 
megteremtése Pannonhalmán és 
Veszprémvarsányban” NYDOP-
5.3.1/A-10-2010-0006

A Nyugat-dunántúli Opera-
tív Programon (NYDOP) belül 
2010 januárjában került meg-
hirdetésre a „Kis- és mikrotérségi 
oktatási hálózatok és központjaik 
fejlesztése” tárgyú pályázat. A 
pályázat keretén belül nevelési-
oktatási intézmények fenntartói 
pályázhattak közintézmények 
infrastrukturális felújítására és 
eszközfejlesztésre a minőségi 
oktatás megteremtéséhez szük-
séges feltételek biztosítása érde-
kében. Tekintettel arra, hogy a 
Radnóti Miklós Általános Iskola, 
Óvoda és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény fenntartója 
a Pannonhalma Többcélú Kis-
térségi Társulás, így a pályáza-
tot a Társulás nyújtotta be két 
tagintézménye, a pannonhalmi 
és a veszprémvarsányi általános 
iskolák bővítésére, felújítására, 
valamint eszközbeszerzésre vo-
natkozóan. 

A fejlesztések keretében Pan-
nonhalmán az általános iskola 
két alacsonyhajlású tetővel fe-

dett épületrésszel bővült, ahol 
helyet kap 3 db új tanterem, aka-
dálymentes mosdók, lift, raktár. 
Folyamatban van az épület aka-
dálymentes megközelíthetősé-
ge és mozgáskorlátozott parkoló 
kiépítése. Az energiatakarékos 
megoldások között szerepel a 
nyílászárók cseréje, a homlokzati 
hőszigetelés, valamint a villamos 
hálózat korszerűsítése, továbbá 
beszerzésre kerültek az új tanter-

mek berendezési tárgyai. 
Veszprémvarsányban az isko-

la bruttó 35 m2 épületrésszel 
bővült, ahol helyet kapott 1 db 
akadálymentesítést szolgáló lift, 
akadálymentes mosdó. Felújítás-
ra került a meglevő épület, ahol 
megtörtént a teljes villamoshá-
lózat energiatakarékos korszerű-
sítése, kialakításra került orvosi 
szoba. Folyamatban van a torna-
terem akadálymentes megköze-

lítése, valamint hőszigetelése és 
a villamoshálózat cseréje.

A közbeszerzési eljárás lefoly-
tatását követően 2012. január 
31-én került aláírásra a szerző-
dés az eljárásban minden előírt 
feltételnek megfelelt és a tár-
gyalás során a legalacsonyabb 
árat megajánló nyertessel, az 
ENERGAS Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft-vel. A munkaterületek 
átadására 2012. február 15-én, 
április 11-én és június 10-én ke-
rült sor. A kivitelezési munkálatok 
a tervezettnél lassabb ütemben 
haladtak a kivitelezőnek felróható 
okokból, aki az ezzel járó szer-
ződéses jogkövetkezményeket 
teljes felelősséggel vállalja. A 
kivitelezés során napi szintű el-
lenőrzés és heti szintű kooperá-
ciós megbeszélés zajlott, ahol a 
felmerülő problémákra a lehető 
legrövidebb időn belül megoldás 
született. A kivitelezés befejezése 
várhatóan 2012. október 15-
én megtörténik, s az engedélyek 
beszerzését követően modern, 
teljesen megújult környezetben 
folytathatják a tanulást az iskolák 
diákjai.

Dr. Czébán Jenő
munkaszervezet vezető
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Ilyenkor szeptember elején 
gyakran eszünkbe jutnak Petőfi 
Sándor sorai, mert az ősz kezdete 
egyet jelent a tanévkezdéssel. 

A 2012-2013-as tanév egy 
kicsit másképp kezdődött a pan-
nonhalmi iskolában, mint ahogy 
ezt eddig megszoktuk. Már az 
előző tanév végét is meghatároz-
ták az iskola-felújítás munkálatai, 
sajnálatos módon ezek az új tan-
évre is áthúzódtak. 

Mindezek ellenére igyekeztünk 
zökkenőmentessé tenni a tanév 
megindítását. Az alsó tagozat a 
Kazinczy Ferenc Művelődési Ház-
ban kapott helyet, míg a felsősök 
a volt orvosi rendelő épületében 
kezdték meg a tanévet. Szeren-
csére mindkét helyen a csoport-
bontásoknak is helyet tudtunk 
adni. Így az öt tanítás nélküli 
munkanap igénybevétele után, 
szeptember 10-én tanulóink 
végre beülhettek az iskolapadba.

Köszönetet mondunk Pannon-
halma Város Önkormányzatának, 
a Kazinczy Ferenc Művelődési 
Ház vezetőjének, valamint Szil-
veszter András vállalkozónak és 
a kollégáknak, hogy segítséget 

nyújtottak a költöztetéshez, a 
szükségtantermek berendezé-
séhez és esztétikussá tételéhez. 

A nyár folyamán változások 
történtek az iskolavezetésben, 
megbízott igazgatóként irányít-
hatom intézményünkben az ok-
tató-nevelő munkát. E nemes és 
nehéz feladatban segítségemre 
van Horváth Miklós igazgatóhe-
lyettes. 

Pozsgainé Timlinger Renáta - 
immár két gyermek boldog édes-
anyjaként - GYES-ről tért vissza 
intézményünkbe.

Virág Anna új pedagógusként 
érkezett iskolánkba, aki angol 
nyelvet tanít a felső tagozaton. 

157 tanulónk van 8 tanulócso-
portban. Két napközis csoport-
ban és egy tanulószobai csoport-
ban kapnak segítséget diákjaink 
a házi feladatok elkészítéséhez és 
a tanórákra történő eredményes 
felkészüléshez. 

Az első osztályunkban 11 kis-
gyermek tanul, osztályfőnökük 
Erdélyiné Maár Anna. Az első év-
folyamon heti 1 órában kezdtük 
meg az idegen nyelv tanítását, 
valamint egy személyiségfejlesz-

tő tréning, a Kölyök PC oktatását. 
A 2012. szeptember l-től életbe 
lépett új Nemzeti Köznevelési 
Törvény rendelkezése alapján 
az első és ötödik évfolyamon 
bevezettük a mindennapos test-
nevelést délelőtti tanítási órák 
keretében, azért, hogy a felnö-
vekvő nemzedék egészségesebb 
felnőtté váljon.

Ebben a tanévben a tavalyi 
5.a és 5.b osztály összevonásra 
került. Osztályfőnökük, Ress Bri-
gitta segítségével hamarosan jó 
osztályközösséggé kovácsolód-
nak. A hatodik osztályban több 

tantárgyat érintő csoportbontás 
teszi lehetővé az eredményes 
oktató-nevelő munkát.

Szakmai munkánkban a dif-
ferenciált képességfejlesztés 
mellett kiemelt fontosságúnak 
tekintjük a tehetséggondozást, 
a kompetencia alapú oktatást, a 
környezetvédelemre és az egész-
séges életmódra való nevelést. 

A tanév kiemelt feladata a 
TÁMOP 3.1.7 pályázat, melynek 
keretében a referenciaintézmény-
nyé válást valósítjuk meg.

Az alapfokú művészetoktatás 
terén újra indulhatott a vonós 
tanszak, a billentyűs, a fafúvós, 
a képzőművészeti, valamint a 
modern-kortárstánc tanszak. 

Legfőbb kívánságunk, hogy 
mielőbb visszaköltözhessünk a 
megújult, korszerű iskolaépület-
be, és a közoktatást igazi XXI. 
századi körülmények között vé-
gezhessük. 

Köszönjük, hogy ehhez a tisz-
telt Szülők, a kedves gyerekek 
segítségükkel, megértésükkel, 
türelmükkel hozzájárulnak. 

Az új tanévhez kívánok minden 
tanulónak sok sikert, kitartást, a 
szülőknek sok örömöt, büszkesé-
get, a kollégáknak és mindenki-
nek jó erőt, egészséget.
 Némethné Petrovicz Gertrúd

 megbízott igazgató

„Itt van az ősz, itt van újra…”
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2012. augusztus 18-án, szom-
baton ünnepelte intézményünk, a 
Kazinczy Ferenc Művelődési Ház 
fennállásának 50. évfordulóját. 
Eme jeles ünnep alkalmával egy 
egész napos programsorozattal 
vártuk a város lakosságát. Dél-
után ünnepélyesen felavattuk 
névadónk régi-új mellszobrát, 
majd dr. Ábrahám Imre, az in-
tézmény első igazgatója megnyi-
totta a művelődési ház történetét 
feldolgozó kiállítást. 

Ezzel párhuzamosan az első 
udvar árnyas fái alatt a Magor 
Magyarjai Hagyományőrző 
Egyesület érdekes és szórakoz-

tató népi játékaival játszhattak 
a gyerekek. A művelődési ház 
előtt pedig a szintén jubiláló ön-
kéntes tűzoltó egyesület tartott 
egy érdekes mentési bemutatót. 
Ezalatt az aulában a Mese Vár 
Marionett Bábcsoport készült elő, 
hogy a gyereknek előadja a Ka-
cor király c. mesejátékát, melyre 
nagyon sokan voltak kíváncsiak. 
A meseelőadást követően Szép 
Bence – a programsorozat kon-
feransziéja – egy vicces bűvész-
bemutatóval nevettette meg a 
gyerekeket és azok szüleit. Majd 
hamarosan felbőgtek a motorok, 
és a művelődési ház előtti útsza-
kaszon a székesfehérvári Junior 

Team látványos és lélegzetelállító 
kaszkadőr bemutatóját láthatták 
az érdeklődők, mely hatalmas 
füstfelhővel és vastapssal zárult. 
Ezt követően a szintén székes-
fehérvári Királyi Kardforgatók 
Rendje tartott egy középkori 
vitézi bemutatót a Majális téren.

A nap egyik fontos programja 
volt az este 6 órakor a nagyte-
remben kezdődő Swing Time 
táncos-zenés est. Ez a színvo-
nalas előadás a Balance TSE 
és a Mozdulat Színház alapító 
tagjainak jóvoltából röpítette el a 
nézőket a gengszterek világába. 
Közben a majális téri színpadon 

a 130 éves tűzoltó egyesületet 
köszöntötték, majd a Téti Fúvós-
zenekar adott koncertet. 

Este 20 órai kezdettel Orbán 
Péter képviselő úr köszöntötte a 
művelődési házat a képviselő-tes-
tület nevében, és átadott Horváth 
Roland igazgatónak egy emlék-
lapot, melyben köszönetüket 
fejezik ki azoknak a művelődési 
házi dolgozóknak, civil szerve-
zeteknek, akik az elmúlt 50 év 
alatt művelődésszervezői mun-
kájukkal segítették Pannonhalma 
kulturális életének fejlődését.

A színpadon ezután Szép Ben-
ce, a program műsorvezetője 

stand up comedy-vel szórakoz-
tatta a nézőket. Már besötétedett, 
mikor Oltyán Attila, városunk 
szülötte lépett a színpadra. At-
tila tavaly az X faktor műsorban 
tűnt fel, és meghökkentő elő-
adásával és stílusával majdnem 
az élő show-ba került. Attilát a 
színpadon a szintén az X faktor-
ból ismertté vált Király L. Norbi 
váltotta, aki az akkorra már több 
száz fősre duzzadt közönséget 
szórakoztatta produkciójával.

Terveink szerint egy látványos 
tűzijátékkal koronáztuk volna 
meg az ünnepséget, de sajnos 
műszaki hiba miatt csak pár raké-

ta és petárda repült a magasba. 
A jubileumi program a győri 

Crazy Monday együttes hajnalig 
tartó zenéjével ért véget.

Úgy gondoljuk, hogy lehe-
tőségeinkhez mérten méltó és 
emlékezetes módon ünnepeltük 
meg a művelődési ház 50 éves 
évfordulóját. Ezúton szeretném 
megköszönni minden közremű-
ködőnek és segítőnek a munká-
ját és a támogatók felajánlásait, 
melyek nélkül nem jöhetett volna 
létre ez a közös ünnep.

Horváth Roland
intézményvezető

50 évesek lettünk
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Az Angel Dance Tánccsoport szeretettel várja azok-
nak a 4-7 éves korú gyerkőcöknek a jelentkezését, 
akik el szeretnék sajátítani a modern tánc alapjait 
(hip-hop, disco és show tánc), hogy idővel különféle 
bemutatókon, fellépéseken szerepelhessenek. A tan-
folyamon az Oktatási Minisztérium által elfogadott 
alapfokú művészetoktatási követelmények szerint 
folyik az oktatás!

A tanfolyam helyszíne: 
Pannonhalma, Kazinczy Ferenc Művelődési Ház 

A tanfolyam időpontja:
Szombatonként: 12:30-13:30 h

Az első óra: 
2012. szeptember 22. (szombat). 

Az első óra ingyenes minden új jelentkezőnek, és aki 
nem tud részt venni ezen az órán, annak sincsen oka 

az elkeseredésre, hiszen bármikor be lehet kapcsolódni! 

A tanfolyam díja: 2000,- Ft/hó/fő

A tanfolyamot tartja: 
Kozma Eszter, nívódíjas táncos, sporttáncok mestere, 

diplomás divattánc-pedagógus!

Érdeklődni és jelentkezni lehet:
A helyszínen, illetve az alábbi telefonszámon: 06 

70/703-8818

Táncolni vágyó óvodások, 
kisiskolások, figyelem!

A nyár derekán igazi szellemi felüdülésben lehetett része azoknak, akik ellátogattak a Városi Könyvtárba, és elmerülhettek a zeneóriás 
Chopin csodálatos muzsikájának simogató hullámaiba. Minden túlzás nélkül ilyesmit érezhettünk, amikor a világhíres zeneszerző életútját 
és életművét Siska Ádám magas színvonalú előadása révén megismerhettük, s az általa kiválasztott zeneműveket már nemcsak érző 
szívvel, hanem értő füllel is hallgattuk. Köszönjük a nem mindennapi élményt!  

Szanati Erzsébet

Chopint hallgatva…
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IDŐPONT RENDEZVÉNY HELYSZÍN BŐVEBB INFROMÁCIÓ

23. kedd ÁMENT F. LUKÁCS OSB 
ORGONAHANGVERSENYE

Bazilika bences.hu

Egész hónapban MÚZEUMOK ŐSZI 
FESZTIVÁLJA

Pannonhalmi Főapátság bences.hu

5. péntek IDŐSEK NAPJA Kazinczy Ferenc Művelődési Ház Kazinczy Ferenc Művelődési Ház 

6. szombat ORVOS-MUZSIKUS KONCERT Kazinczy Ferenc Művelődési Ház Kazinczy Ferenc Művelődési Ház 

23. kedd ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS Szabadság tér, kopjafák Kazinczy Ferenc Művelődési Ház 

N O V E M B E R

Egész hónapban MÚZEUMOK ŐSZI 
FESZTIVÁLJA

Pannonhalmi Főapátság bences.hu

5-11. hétfő-vasárnap MÁRTON-NAPI VIGASSÁGOK a városban több helyszínen Kazinczy Ferenc Művelődési Ház 

17. szombat TŰZOLTÓ BÁL Kazinczy Ferenc Művelődési 
Ház

Pannonhalma Város Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülete
Tel.: 06-96 471-564, 
06 20 382-6283
info@pannonhalmavte.hu

18. vasárnap ÚJBORVERSENY Kazinczy Ferenc Művelődési Ház Pannonhalmi Szent Márton 
Borrend
Tel.:  06 70 603-6100
nagymester@
pannonhalmiborrend.hu
www.pannonhalmiborrend.hu

24. szombat A SZENT MÁRTON BORREND 
ÜNNEPI KÖZGYŰLÉSE

Kazinczy Ferenc Művelődési Ház Pannonhalmi Szent Márton 
Borrend
Tel.:  06 70 603-6100
nagymester@
pannonhalmiborrend.hu
www.pannonhalmiborrend.hu

D E C E M B E R

1. szombat ADVENTI ELSŐ 
GYERTYAGYÚJTÁS

Pannonhalmi Főapátság előtti tér bences.hu

1. szombat TÉLKÖSZÖNTŐ Kazinczy Ferenc Művelődési Ház Pannonhalmi Sport- és Majorette 
Egyesület
Tel: 06-30-3099-329

2. vasárnap BETLEHEM NYITÓ 
ÜNNEPSÉG

Szabadság tér, Templombástya Pipacs Egyesület
Tel.: 06 20 924-2298
schaubzsu@freemail.hu

5. szerda MIKULÁSFOGAT A város több pontján Pipacs Egyesület
Tel.: 06 20 924-2298
schaubzsu@freemail.hu

15. szombat VÁROSI KARÁCSONY Kazinczy Ferenc Művelődési Ház Kazinczy Ferenc Művelődési Ház 
Tel.: 06-96-471-733
E-mail: muvhaz@pannonhalma.hu

ÉV VÉGI NYITVA TARTÁS
A Kazinczy Ferenc Művelődési Ház  2012. december 24-től 2013. január 6-ig  ZÁRVA TART.

Nyitás: január 7. hétfő, 8 óra
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130 évvel ezelőtt ,  1882-ben a 
Győrszentmártonban élő iparosok létrehoztak egy 
tűzoltó egyletet a helyben keletkezett tűzvészek 
megakadályozása érdekében. E hosszú idő alatt 
nagyon sok esemény történt az egyesület életében. 
Az egyletet többször újraszervezték a folyamatosan 
változó törvényekhez igazodva. A Pannonhalmán 
élő családok rendszeres kapcsolatban álltak az 
egyesülettel, s amikor valakinél váratlanul „felrepült 
a vörös kakas”, akkor az önkéntes alapon szervező-
dött nagy létszámú tagság ment és segített, tette 
a dolgát. Minden körülmények között fenntartották 
őseik kezdeményezését, továbbéltették az önzet-
len segítés lehetőségét, ezzel is példát mutatva a 
felnövekvő ifjúságnak. Mindig büszkén viselték az 
egyenruháját, a hovatartozás jelképét. Az idősek 
még most is szívesen emlékeznek vissza a tűzol-
tóversenyekre, az elhalaszthatatlan tűzoltóbálokra 
és az egyéb összejövetelekre. Szívesen mesélnek a 
„kockás füzetről”, amelybe évről évre feljegyezték 
az egyesület támogatóit. Lehetőségeikhez mérten 
szinte minden család büszkén támogatta – ha csak 
csekély összeggel is – az önkéntesek munkáját.

2012. augusztus 10-e fordulópont az egyesület 
életében és nagy előrelépés Pannonhalma tűzvédel-
mi helyzetében: a térség védelmét egy magasabb 
szervezettségű hivatásos tűzoltóság vette át, akik 
a jövőben az önkéntes tűzoltó egyesülettel szoros 
együttműködésben dolgoznak.

2012. augusztus 18-án – ünnepi keretek között 
– szívesen emlékeztünk gyökereinkre, azokra a 
nagyszerű emberekre, akik kapcsolatba kerültek 
egyesületünkkel az elmúlt 130 év alatt. Az em-
lékmisén hálát adtunk múltunkért. Emlékeztünk 
mindazokra, akik már nem lehetnek közöttünk, 
valamint azokra, akik a tűzesetek felszámolásakor 

végzett munkájuk közben vesztették életüket vagy 
sérültek meg.

Jubileumi ünnepségünket megtisztelte jelenlété-
vel Balogh Ferenc ny.tű.ezredes, a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke, Bíró István 
tű.főhadnagy, a Győri Kirendeltség tűzoltóparancs-
noka, Kósa Mihály tű.őrnagy, a Pannonhalmi Őrs 
parancsnoka, valamint Bagó Ferenc, Pannonhalma 
Város polgármestere. 10-20-30 éves szolgálati 
jelet adományozott a megyei Tűzoltó Szövetség. 
Az ünnepség után a Téti Ifjúsági Fúvószenekar han-
gulatos térzenével szórakoztatta a megjelenteket.

A gyermekek körében nagy sikert aratott a műsza-
ki mentési bemutató, ami egy baleset felszámolását 
imitálta. A bemutatón az önkéntes tűzoltók mellett 
a hivatásos tűzoltó kollégák és a helyi mentők 
szakemberei is részt vettek.

A délután folyamán a „Nyitott szertárkapuk” prog-
ram keretein belül az érdeklődők megtekinthették 
az újonnan átadott őrs épületét. Ennek udvarán 
egy emlékkiállítást rendeztünk be a jelenleg tulaj-
donunkban lévő relikviáinkból, valamint kiállítot-
tuk a környező települések által kölcsönadott régi 
kocsifecskendőket.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden-
kinek, aki megtisztelt bennünket jelenlétével, és 
együtt ünnepelte velünk fennállásunk jubileumát.

Köszönet azoknak a családoknak, akik támogat-
ták és segítették az egyesület munkáját.

Köszönet a feleségeknek, barátnőknek, család-
tagoknak, akik olyan sokszor megértették, hogy 
a leglehetetlenebb időpontokban - akár családi 
rendezvényekről elindulva - végrehajtottuk a riasz-
tásokat, mert hívott bennünket az önként vállalt 
kötelesség.

Lüvi Péter

FELHÍVÁS
Kérem a tisztelt lakosságot, 
hogy akinek a tűzoltó egye-
sület múltjából bárminemű 
anyag (relikvia, tárgyi emlék, 
írás, fotó, emléklap, ruhane-
mű, régi egységkönyv, régi 
tagnyilvántartás, kitüntetés) 
van a birtokában, legyen 
szíves jelezze nekem. Sze-
retnék minél több emléket 
archiválni digitális formában 
az egyesület múltjáról. A 
rendelkezésemre bocsájtott 
anyagot fotózás után termé-
szetesen visszajuttatom a 
tulajdonosának.
Köszönettel:
Lüvi Péter 
(06-20/382-6283)

Vizes gyakorlat 
Pannonhalmán

Vizes gyakorlatot szervez-
tünk 2012. szeptember 14-én 
Pannonhalmán. Fenyő Gyula úr, 
az Örökzöld Kft. tulajdonosa te-
lephelyén biztosított megfelelő 
helyszínt a gyakorlat végrehajtá-
sához. A környékből nyolc telepü-
lés (Győrújbarát, Nyúl, Győrság, 
Táp, Veszprémvarsány, Bakony-
szombathely, Réde, Pannon-
halma) egyesületei képviselték 
magukat 1-1 rajjal, összesen 60 
fővel. A feltételezés szerint gabo-
na gyulladt meg a tárolóban. A 
gyakorlat jól sikerült, a résztvevők 
szembesülhettek a ténnyel, hogy 
bármely településen előfordulhat 
hasonló probléma. Megtanulhat-
ták a mezőgazdasági területe-
ken keletkező tüzek veszélyeit, 
és gyakorolhatták az esetleges 
beavatkozás szabályait.

Köszönöm a tulajdonosnak, 
hogy rendelkezésünkre bocsá-
totta a telephelyét, és a részt-
vevőknek a feladat szakszerű 
végrehajtását.

Lüvi Péter

130 éves Pannonhalma Város 
Tűzoltó Egyesülete
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A közelmúltban új intézmény-
nyel bővült városunk. 2012. au-
gusztus 10-én került átadásra a 
Katasztrófavédelmi őrs Pannon-
halmán. Az őrs a pannonhalmi 
rendőrőrs épületében kapott 
helyet. A pannonhalmi kistérség-
nek már régóta szüksége volt a 
18 település tűzvédelmét ellátó 
katasztrófavédelmi őrsre, hogy 
időben érkezhessen a segítség 
a bajba jutott emberekhez.

A rendezvény nyitóbeszédét 
dr. Bakondi György tűzoltó őr-
tábornagy, a BM Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság 
főigazgatója tartotta. Elmondta, 
hogy a közelmúlt eseményei in-
dokolták a katasztrófavédelem 
továbbfejlesztését. Az országban 
tervezett 65 katasztrófavédelmi 
őrs – köztük a pannonhalmi – 
létrehozása mögött a biztonság, 
a magas színvonalú mentő-tűzvé-
delem megteremtésének szán-
déka van.

Kara Ákos, a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Közgyűlés alelnöke, 
országgyűlési képviselő és Széles 
Sándor, a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal kormány-

megbízottja megköszönte, hogy 
az eddig „fehér foltnak” emle-
getett kistérség tűzvédelmét a 
katasztrófavédelem megterem-
tette az őrs létrehozásával. Ün-
nepi beszédükben mindketten 
biztosították együttműködésükről 
és támogatásukról a katasztrófa-
védelem vezetőit.

A beszédek után a Radnóti 
Miklós Általános Iskola és AMI 
műsora következett, majd a ka-
tasztrófavédelmi őrsöt megál-
dotta és megszentelte dr. Vár-
szegi Asztrik, a Magyar Bencés 
Kongregáció Pannonhalmi Fő-
apátság főapátja.

Az ünnepség végén Bagó Fe-
renc, Pannonhalma Város pol-
gármestere mondott köszöntőt, 
valamint kérte a kistérség pol-
gármestereit a katasztrófavéde-
lem támogatására. Véleménye 
szerint egy biztonsági központ 
alakult meg a katasztrófavédelmi 
őrs szomszédságában található 
rendőrőrssel és a mentőállomás-
sal együtt.

Ezután a meghívottak meg-
tekinthették magát az épületet, 
a tűzoltóautót, a felszereléseket, 
valamint a rendezett, szépen 
parkosított udvart. A nap további 
részében az érdeklődőket „nyitott 
szertár” várta. A kicsik különféle 
játékokkal játszhattak, valamint 
tűzmanóra célozhattak puttony-
fecskendővel. 

A Pannonhalmi Katasztrófavé-
delmi őrs a jövőben, mintegy 20 
fős állománnyal és egy tűzoltó-
járművel, 24/48 órás készenléti 
szolgálati rendben tűzoltási és 
műszaki mentési feladatot lát el.

Orbán Péter

Tűzoltóőrs a városban
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2012. augusztus 19-én vasárnap „Ünnep és tánc” címmel a Pannon-
halmi Sport- és Majorette Egyesület egész napos programmal várta 
az érdeklődőket. A műsorban a majorette bemutató mellett szerepet 
kaptak a helyi csoportok, vendég énekesek és egy rock zenekar is, 
valamint családi versenyekben sem volt hiány. A nap sztárvendége 
Varga Miklós volt. A rendezvény megszervezéséhez szükséges összeget 
a Pannonhalmi Sport- és Majorette Egyesület az önkormányzat által a 
város rehabilitációs pályázat részeként kiírt pályázaton nyerte.

Orbán Péter

KALÁSZ-tábor
Alsóörs, 2012. július 23-28.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 
minden segítségért  
és támogatásért.

Kalász-os gyerekek

Ünnep és tánc

12



Pannonhalmi Hírek  2012. ősz

C
IVIL ÉLET

13



Pannonhalmi Hírek  2012.  ősz

14

C
IV

IL
 É

LE
T

Egyesületünk történetének második nagy-
szabású, egész estés előadását mutattuk 
be augusztus 18-án a tisztelt közönségnek. 
Ezúttal a 30-as 40-es évek Amerikáját tártuk 
a publikum elé, annak végleteivel és ellenté-
teivel, eleganciájával és profán valóságával 
együtt. Ízelítőt adtunk a kor stílusából, élet-
érzéséből és legfőképpen annak mai napig 
népszerű táncaiból.

Az est a Mozdulat Színházzal közös pro-
dukcióban valósult meg. A műsorban látott 
táncok és koreográfiák egyesületünk vezető-
jének, Pinezits Józsefnek, és art-jazz tréne-
rünknek, Katona Imrének munkáját dicsérik, 
míg a jelenetek és a történet színpadra való 
alkalmazása Farkas zsuzsa rendezői mun-
kájának köszönhető. Az előadás fővédnöke 
és narrátora Ungvári István volt, aki a győri 
Nemzeti Színház színésze. 

Az egyesület felnőtt táncosai mellett nagy 
szerepet kaptak az utánpótlás-csapat fiatal 
tagjai, így téve igazán színessé a programot, 
melyet oly sokan tiszteltek meg a figyelmük-
kel.

Terveink között szerepel a továbbiakban ha-
sonló nagyobb szabású műsorok szervezése, 
előadása, illetve az idei Swing Time megis-
métlése Pannonhalmán és más városokban.

Egyesületünk szeretettel vár minden érdek-

A Balance TSE munkájáról

Fotó: Anghelyi Imre

lődőt, aki szeretne közelebbről megismerked-
ni a társastánc világával. Lehetőség nyílik a 
latin, illetve a standard táncok alapjainak 
elsajátítására, idővel pedig magasabb szinten 
való gyakorlásukra és előadásukra. Amennyi-
ben úgy érzi, szeretne részese lenni a mozgás 
e különleges élményének és csapatunknak, 
várjuk szeretettel. Ha pedig egyelőre csupán 
kíváncsi arra, hogyan is dolgozunk, látogas-
son el edzéseinkre, próbáinkra, melyeket 

Pannonhalmán szombatonként 9-15 óráig 
megtekinthet a művelődési házban.

Reméljük, sikerült örömet okoznunk és 
izgalmas kikapcsolódást nyújtanunk, illet-
ve gazdagítanunk a város kulturális életét. 
Igyekezetünk töretlen, így a jövőben is szán-
dékunkban áll hasonló élménnyel megaján-
dékozni mindenkit a tánc élményével.

Pinezits József

Fotó:  Havasmezői B. Tünde
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2012. szeptember 15-én 
a Pannonhalmi Szent Már-
ton Borrend szervezésében 
megrendezésre került a Pan-
nonhalmi szüreti mulatságok. 
Pannonhalma Város Önkor-
mányzatának képviselő-tes-
tülete a város-rehabilitációs 
projekt részeként pályázatot írt 
ki a helyi civil szervezetek és 
cégek részére. Ennek kereté-
ben a borrend ezen rendezvé-
nyét a testület támogatásra és 
felkarolásra érdemesnek ítélte.

A rendezvényen sok színes 
eseményben lehetett része 
az érdeklődőknek. Délután a 
program az apátsági pincé-
szettől induló szüreti felvo-
nulással kezdődött, melyen 
mazsorettes felvezetéssel 
felvonultak a Szent Márton 
Borrend borlovagjai, akiket 
lovas kocsikon népviseletbe 
öltözött felnőttek és gyerekek 
kísértek. A programok három 
helyszínen zajlottak: a Pan-
nonhalmi Főapátság gyógy-
növénykertjében, valamint a 
Kézmíves és a Majális téren. A 
gyógynövénykertbe ellátoga-
tók ingyenes tárlatvezetésen, 
valamint csokoládékóstoláson 

vehettek részt. A Kézmíves té-
ren gyermekjátszó, kézműves-
foglalkozás és -vásár, valamint 
baranta-bemutató várta a lá-
togatókat. A baranta a törté-
nelmi magyar harci testkul-
túrából származó mozgások 
összegyűjtéséből létrehozott 
tradicionális harcművészeti 
stílus. Az érdeklődők láthat-
tak karikás ostorral bemutatót, 
birkózást, botharcot, valamint 
fegyveres harcot. A bemutatót 
a győri Szkíta Sólyom Baranta 
csoport tartotta Potyondi Ákos 

vezetésével. A programok a 
Majális téren folytatódtak, 
ahol a megnyitó után felléptek 
a helyi óvodások egy-egy nép-
dallal, valamint a Rozmaring 
Népdalkör, a Szederinda Nép-
táncegyüttes, a Four Rivers 
Country Linedance. Honlelés 
címmel a térre látogatók ka-
barét láthattak a pódiumon. 
Ezután a Black Diamond Jazz 
Balett Csoport mutatott be 
színvonalas előadást. Az este 
folyamán operett és retro slá-
gereket énekelt a Baráti Dal-

Színház, megalapozva a jó 
hangulatot az utcabálra, ahol 
a Bézsa Mulató szórakoztatta 
a nagyérdeműt. A helyszíne-
ken egész nap borkóstolásra 
volt lehetőség a borvidék bo-
rászainak kiváló boraiból.

Huszár Levente, a Pannon-
halmi Szent Márton Borrend 
elnöke elmondta, hogy a 
jövőben is szeretnének szer-
vezni szüreti mulatságot te-
lepülésünk megújulásra váró 
főterén. 

Bagó Ferenc polgármester 
szerint az első szüreti napot 
újabb és újabb rendezvények 
fogják követni a következő 
években. Szeretné, ha ezzel 
hagyomány teremtődne, és 
a pannonhalmi borvidék bor-
kultúrája ezáltal is egyre nép-
szerűbbé válna. Véleménye 
szerint a Pannonhalmi Szent 
Márton Borrend méltó követe 
és hírvivője lehet városunk és 
a Pannon-táj turisztikai vonze-
rejének szerte a világban. 

Orbán Péter

Pannonhalmi szüreti mulatságok

Fotó: Anghelyi Imre

Fotó:  Havasmezői B. Tünde
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Adni jobb, mint kapni!

2012. július 10-én városunkban véradás volt. A megjelent 72 
„elszánt véradóból” 67 fő adhatott vért. Ez nyári időszakban köze-
pesnek mondható, hiszen ilyenkor kisebb az emberek aktivitása (a 
meleg miatt, szabadságolások stb.). Beteg embertársainknak azonban 
ilyenkor is szüksége van a vérre, ami – ne felejtsük el – semmivel sem 
helyettesíthető gyógyszer. Sajnos ezt nem állíttathatjuk elő Kínában, 
hogy aztán olcsón megvegyük. Ezt nekünk kell összeadnunk!

Mivel a magyar társadalom egyre inkább elöregszik, ezért mind 
több vérre lesz szükség a jövőben. A véradók számát csökkenti, hogy 
egyre fiatalabb korban jelentkeznek a krónikus betegségek, amelyek 

kizárják a véradást. Ezért lenne fontos, hogy a fiatalok, akik még 
egészségesek, átérezzék a véradás fontosságát, és minél nagyobb 
számban jelentkezzenek. Ez egyúttal egy elismerés is, hogy papírunk 
van róla: egészségesek vagyunk. 

Mindezek tükrében szeretném megköszönni mind a véradóknak, 
mind a szponzoroknak, hogy aktívan részt vettek ebben a szép, 
önkéntes mozgalomban.  

A Vöröskereszt és a rászorulók nevében: 
Várhelyiné Fehér Márta

Szponzorok voltak:

Pedró pékség – finom, óriás pogácsáikkal
Szél Fiai fogadó – vörösborral
Polgármesteri Hivatal

Ezúton szeretnék toborozni olyan lelkes segítőket, akik 
évi 2-3 alkalommal segítségemre lennének a véradás 
lebonyolításában.
Jelentkezni lehet nálam (Várhelyiné Fehér Márta) a gyógy-
szertárban. 
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Nyári partnervárosi események
Altstadtfest (Óvárosi fesztivál) 2012. július 20-23.

Találkozó Alsószeliben és Pannonhalmán az engeni fiatalokkal 
2012. augusztus 24-28.

Az ünnepélyes megnyitón borrend tagjai is bemutatkoztak.

Táncosaink nagy sikert aratva mutatták be produkcióikat.

A nyári ifjúsági találkozó résztvevői Horváth József halastavánál. A bográcsban főzéshez férfimunka kell...!

Kenuzásra készen a Duna partján Szlovákiában.Amíg a vacsora elkészül...

Vidám hölgykoszorú a városi forgatagban.

zenészeink nagy népszerűséget vívtak ki muzsikájukkal.
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2012. szeptember 16-án magabiztosan – 98,5 százalékkal – nyerte meg az 
újabb választást partnervárosunk polgármestere, Johannes Moser. Az eddigi  
16 év (2 ciklus időtartama) eredményes munkáját jutalmazták szavazatukkal 
az ott élő emberek, s együtt örültek és ünnepeltek  a városcsarnokban megren-
dezett hivatalos eredményhirdetésen a méltán boldog régi-új polgármesterrel.

Újjáválasztásához mi is szívből gratulálunk, s a következő nyolc év felada-
taihoz sok sikert és jó egészséget kívánunk.

Új kilátót kapott
Pannonhalma

A Kisalföldi Erdőgazdaságnak köszönhetően Pannonhalma egy régi-új látvá-
nyossággal gazdagodott. Augusztus 20-án avatták fel az újjáépített Boldog Mór 
kilátót. A régi, 1992-ben épült kilátót a Pannonhalmára látogatók és a városiak 
bánatára 2011 végén lezárták, mert a szerkezet tartóoszlopai súlyosan károsod-
tak. Ezt a hiányt a Kisalföldi Erdőgazdaság zrt. nagyon gyorsan orvosolta. Saját 
erőből, több mint 15 milliós ráfordítással. Az előzetes tervekből a főapátsággal 
egyetértésben választották ki azt a változatot, amely méltó a bazilikához és az 
azt körülvevő parkerdőhöz.

Magasabb lett a torony egy emelettel, mert az apátságot körülvevő erdő – az 
erdészek gondos munkájának köszönhetően – megnőtt. Így közel 20 méteres 
magasságból csodálhatjuk meg az apátságot és a Pannonhalmi-medencét.

Sokan nem tudják, hogy a várat körülvevő erdő a KAEG zrt. kezelésében 
van, amit – szoros együttműködésben a főapátsággal – alakítanak, szépítenek 
nekünk, pannonhalmiaknak is. A kivitelezési munkák mellett megtisztították a 
sétautakat, és megszépítették a kilátó környezetét is. A Benes Gábor és segítői 
által megálmodott modern szerkezet 45 m3 tölgy és lucfenyőből készült, amit 
1,6 t vasalat és 7500 db csavar illeszt össze.

Az erdőgazdaság mindenki számára nyitottá tette a Boldog Mór kilátót, nem 
szeretnék semmilyen formában korlátozni a látogatást, így mindnyájunknak 
lehetősége van megcsodálni a minket körülvevő táj szépségeit.

 Dr. Várszegi Asztrik főapát úr megáldotta az építményt, majd azt kívánta, 
hogy akik fölkapaszkodnak a kilátóba gyönyörködni, nyerjenek boldogító látomást 
és távlatot a mindennapjaikhoz is.

Schaub Zsuzsa

Johannes Mosert harmadszor is
polgármesterüknek választotta Engen lakossága
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Néhány társunk kezdeményezésének, a 
csoportunk kitartásának és nem utolsó sor-
ban az edzőinknek köszönhetően öt éve már 
hetente 2 órát azzal a mozgással töltünk el, 
amivel hozzásegíthetjük magunkat az egész-
ségünk megőrzéséhez és fejlesztéséhez.

ATaoista Tai Chi™ 108 lépésből álló lassú 
mozdulatait végezzük heti rendszerességgel.

Mindezt egy non-profit alapon működő 
szervezet és közösség részeiként tesszük, 
melynek egyik alapelve a könyörületesség, 
a mások szolgálata.

A rossz étkezési szokásokkal, a hanyag 
testtartással, a stresszes és ideges életmód-
dal sikerül elérnünk, hogy testünk veszít az 
egészségéből és életerejéből, amit minél 
inkább meg kellene tartanunk életünk során. 
A Taoista Tai Chi e folyamat visszafordítására 
törekszik, és gyakorlásával megadja nekünk 
a lehetőséget, hogy egészségesebb módon 
öregedjünk meg.

Az egészségre gyakorolt jó hatásai abból is 
fakadnak, hogy a test minden rendszerén dol-
gozik, mélyen, mégis gyengéden. Gyakorlása 
során megnő testünkben a természetes belső 
energia keringése azáltal, hogy a blokkok 
feloldódnak, a felesleges izomfeszültségek 
kiengednek.

A Taoista Tai Chi mozdulataiban fontos, 
hogy megtaláljuk a lazítást. Ennek során a 
szív és az elme fokozatosan lecsendesedik, 
és közösen dolgoznak a test erősítésén és a 
stressz enyhítésén.

Mindezeket már mi is személyesen meg-
tapasztaltuk azáltal, hogy javult a tartásunk 
és az egyensúlyérzékünk, hogy kevésbé fáj 
a hátunk, a derekunk az egész napos állás, 
vagy éppen az ülés után. Rugalmasabb lett 
a testünk, kevésbé vagyunk betegek.

Többen vagyunk, akik csak ezzel a moz-
gással vagyunk képesek „kikapcsolni”, ki-
szakadni az állandóan dolgozó agyunk és 
gondolataink hatása alól.

Ezzel a mozgással minden csütörtökön 
este teszünk egy kicsit magunkért, azért hogy 
jó közérzetű és kiegyensúlyozott emberek 
legyünk magunk és nem utolsó sorban a 
családunk számára is.

2012. október 13-án 16-18 órakor cso-
portunk a pannonhalmi művelődési házban 
nyilvános teadélutánt és bemutatót tart, aho-
va szívesen látjuk az érdeklődőket. Kötetlen 
beszélgetés mellett bemutatjuk a 108 lépés-
ből álló Taoista Tai Chi sorozatot is.

A bemutatót követően új kezdő csopor-
tot is indítunk, melynek első foglalkozása 
2012. október 18-án 18 órakor lesz szintén 
a művelődési házban. Ide is várunk minden 
érdeklődőt.

A Magyarországi Taoista Tai Chi Társaság 
honlapján a részletekről is tájékozódhat min-
den érdeklődő: http://www.taoistataichi.hu

Egyúttal a cikk írója is várja az érdeklődők 
hívását.

Takácsné Kóbor Márta 
a győr-pannonhalmi tai chi csoport 

tagja (30/5516442)

Mozgás, nyugalom, Tai Chi
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A Pannonhalmi Hírek színesebbé, változatosabbá té-
teléhez tisztelt olvasóink javaslatait, cikkeit is szívesen 
várjuk a pannonhalmi.hirek@gmail.com e-mail címre. 

Kérjük, írják meg, milyen témákról olvasnának az 
újságban, vagy ha érdekes mondanivalójuk van, amit 
megosztanának másokkal is, küldjék el nekünk! Az téli 

szám megjelenése előtti lapzárta 2012. november 
15. Ezen időpontig várjuk kéréseiket és írásaikat.

Szerkesztőbizottság

Ön kitől veszi az áramot? Ön veszi az áramot? Miért nem termeli meg magának?

Tudta, hogy  segítségével a háza teljes energiaigényét megtermelhetné?

 

KÉRJEN TŐLÜNK SZEMÉLYRE SZABOTT ÁRAJÁNLATOT!

A hirdetés megjelenésétől számított első öt megrendelőnket 

100.000.- Ft árengedményben részesítjük!

web: www.triodagroup.com, e-mail: info@triodagroup.com, Tel: +36/70 7777-002

Pannonhalmán NÉMET NYELVBŐL  
tanítást és korrepetálást vállalok.

Felsőfokú nyelvvizsgával és külföldön 
szerzett nyelvismerettel.

OLASZ NYELVBŐL alapfokon is tanítást 
vállalok.

Érdeklődni lehet a 
96 471-961-os telefonszámon.


