






Az elmúlt hónapokban munkaterületté változott a város
egy része, hiszen megkezdődött a város rehabil itációs
projekt megvalósítása. Mára már elkészült az erdei sé-
tány, amely a Főapátságot köti össze a Váraljával, és
díszburkolatot kapott a Váralja városrész több utcája is.

A Piac tér munkálatai is ütemszerűen haladnak, a vállal-
kozói szerződésben szereplő október 1 6. napi határidőre
ez is elkészül. A burkolási munkálatokkal párhuzamosan
készül a tér közvilágítása, a növénytelepítés és a pihenést
szolgáló padok kihelyezése is.

A projekt keretében elkészültek az óvoda és a járóbeteg
központ körül i parkolók is megkönnyítve az intézmények
eddigi nehézkes parkolási lehetőségeit.

FELÚJÍTÁSOK, FEJLESZTÉSEK

Képeka Piac térimunkálatokról

A felújított erdei sétányok

A Váralja utcáinakújdíszburkolatai Az óvoda előtti új parkolók





tunk ki a Polgármesteri Hivatal lal szemben található köz-
területen, valamint a posta előtt is. A Borbirodalom sarka
és a Szilveszter bolt közötti járdaszakasz is új aszfalt-
borítást fog kapni.

A Ligetben is végeztünk kisebb felújítási munkálatokat,
ki javítottuk a lépcsőket, és új lépcsőt készítettünk az
óvoda felől i részen. Már csak a korlátok felszerelése van
hátra, így biztonságosabban meg lehet közelíteni a lép-
csők felől a Ligetet.

A megnövekedett óvodai gyermeklétszám szükségessé
tette új csoportszoba kialakítását a volt Leányiskola épü-
letében. A képviselő-testület döntése alapján megújulha-

hatott az épület első része, így a mai kor követelményei-
nek megfelelő csoportszobát és az azt kiszolgáló helyi-
ségeket sikerült megvalósítanunk a fej lesztés révén.
A lenti épületben is felújítást végeztünk, egy csoportszo-
bát tel jesen felújítottunk, és javító munkálatokat végez-

tünk az épület külső homlokzatain. A kijavított részeket
hamarosan lefestetjük, így még szebb környezetben vé-
gezhetik óvodapegógusaink a nevelő munkát.

201 3. szeptember 27-én átadásra került az „Aprók
halma” városi játszótér a gyermekek számára. Az önkor-
mányzat együttműködve a civi l szervezetekkel a mai kor
követelményeinek megfelelő színvonalú játszóteret tu-
dott létesíteni az óvoda udvarában. Köszönjük a civi l
szervezetek és a magánszemélyek önzetlen segítségét
és munkáját.

A Kazinczy Ferenc Művelődési Ház tel jes tetőszerkeze-
tének átrakása, ki javítása, valamint az egész épület
esőcsatornájának cseréje megtörtént. A régi vasból ké-
szült bejárati ajtórész helyett műanyag hőszigetelt nyí-
lászáró rendszer került beépítésre. Ezenkívül a volt
munkaügyi kirendeltség helyiségét is felújítottuk, és is-
mét közművelődési célra használhatjuk.

Reméljük, hogy a folyamatban lévő fej lesztéseinket idő-
ben be tudjuk fejezni, és együtt örülhetünk városunk fej-
lődésének, megújulásának. Kérem, engedjék meg, hogy
ezúton is megköszönjem a város lakosságának a mun-
kálatok során felmerült problémák és nehézségek meg
értésében tanúsított pozitív hozzáállását.

A Főtér átadása október 26-án lesz, amiről tájékoztatjuk
a lakosságot, és bízunk abban, hogy sokan ott lesznek.

Bagó Ferenc, polgármester

A Rózsakert új kerítése

A régi lányiskola felújított szárnya

Az új csoportszoba öltözője

A gyerekekbirtokba vettékaz új játszóteret

A felújított tető és az új főbejárat





lenszolgáltatást nyújtó ajánlattevő, a jelzett munkák kivi-
telezését nettó 84.501 .695. Ft + ÁFA ajánlati áron vállal-
ta el. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a vállalkozási szerződés aláírására.

A 2013. 08. 27-én tartott képviselő-testületi ülés fon-
tosabb határozatai:

1 33/201 3.(VIII.27.) határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete
megbízza a TRENDER-Com Bt.-t (9700, Szombathely,
Szent Imre herceg u 1 50. képviselő: Kovács Balázs pro-
jektmenedzser) az Európai Unió 201 4 - 2020. közötti eu-
rópai uniós támogatással megvalósuló városfej lesztési
projektek előkészítésévek és koordinálásával, 1 .500.000
Ft+ ÁFA díjazás ellenében.

1 34/201 3.(VIII.27.) határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete
a 201 3. évi gazdálkodás I . félévi helyzetéről szóló tájé-
koztatást az 1 , 2.1 , 2.2, 2.3 számú mellékletben fog
laltak alapján elfogadja.

1 41 /201 3.(VIII.27.) határozat

Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-tes-
tülete úgy határozott, hogy a szelektív hul ladékgyűjtő
edényeket a Váralja 1 52/4 hrsz.-ú ingatlan előtti területre
helyezi át.

1 42/201 3.(VIII.27.) határozat

Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-tes-
tülete úgy határozott, hogy bérbe adja a GDF SUEZ
Energia Magyarország Zrt. -nek a művelődési házban ta-
lálható volt munkaügyi központ irodáját. A képviselő-tes-
tület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés
aláírására.

1 44/201 3.(VIII.27.) határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete
a Bakonyszentlászló, Écs, Győrság, Nyalka, Pázmánd-
falu, Ravazd, Sikátor, Tarjánpuszta és Veszprémvarsány

önkormányzataival közösen 201 0. február 1 -jén létreho-
zott gyepmesteri feladatel látási helyet a jövőben is fenn
kívánja tartani.
A képviselő-testület a feladatel látási helyet a továbbiak-
ban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
CLXXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően kíván
ja működtetni.

1 47/201 3.(VIII.27.) határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete
a tóthegyi útfelújítással kapcsolatban a beérkezett aján-
latok alapján a MAKADÁM Kft.-t (9028 Győr, Külső Sági
u. 20.) bízza meg a kivitelezési munkálatok elvégzésé-
vel. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert
a vállalkozási szerződés aláírására.

1 48/201 3.(VIII.27.) határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete
az óvodai járda rámpa és támfal építésével kapcsolato-
san beérkezett ajánlatok alapján a MAKADÁM Kft. (9028
Győr, Külső Sági u. 20.) ajánlatát fogadja el, és felhatal-
mazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírá-
sára.

RENDELETEK

- Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete 1 4/201 3. (I .30.) számú rendeletével módosítot-
ta Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testü-
letének 201 3. évi költségvetését megállapító 3/201 3
(I I .27.) rendeletét.

- Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testüle-
tének 1 5/201 3. (IX.1 3.) az önkormányzat tulajdonában
álló közterületek fi lmforgatási célú igénybevételéről szó
ló önkormányzati rendelete

A rendeletek tel jes terjedelemben megtekinthetőek a:
http: //pannonhalma.hu/201 3+evi+rendeletek.html olda-
lon.





“Törekedjetekmindig jót tenni egymással!"(2Tessz.5,15)

Idei, tizenhatodik táborunkat ismét a Balaton mellett, most
Badacsonylábdihegyen rendeztük meg. A Szent Anna Pihenő-
házban vendégeskedtünk egy tel jes héten keresztül.
Mint mindig, most is nagy izgalommal és lelkesedéssel ké-
szült az utazásra kis csapatunk apraja-nagyja. Az indulást
megelőző este tábornyitó szentmisén vettünk részt szüleinkkel,
családtagjainkkal együtt, hogy a Jóisten áldását kérjük tábo-
rozásunkra. „Egy meg egy = egység. Egység Istennel” –
e gondolatokkal indított útra bennünket József atya, s mi mind-
végig igyekeztünk egymást segítve egyek maradni.

Sok izgalmas program színesítette a tábori napokat. Voltunk
a tapolcai tavas barlangban, ahol nagyon izgalmas volt vé-
igcsónakázni a földalatti szűk járatokban. Megpihentünk,
majd egy jót játszottunk a Malom-tónál. Még megérkezésünk
napján elmentünk a lábdihegyi Szent Ignác kápolnába szent-
misére. Szépek voltunk ám az egyforma zöld pólóinkban!
Keszthelyen sok érdekes múzeumban jártunk: megcsodáltuk
a több mil l ió csigaházból készített csigaparlamentet, a ba-
bamúzeum lenyűgöző volt, a történelmi panoptikumban sok
nagy magyarral „találkoztunk”. A játékmúzeum és a nosztalgia
múzeum szintén nagy élmény volt. Megmásztuk a Badacsonyt

is, ahonnan csodálatos panoráma tárult elénk. Igazán em -
lékezetes és élménydús az volt, amikor fürödni mentünk a
Balatonba! Mindig úgy kellett kikönyörögni minket a vízből!
Micsoda finomak voltak fürdés után a májkrémes kenyerek,
amelyek vártak minket a parton!

A tábor ideje alatt mindenki őrangyallá változott. Süteménybe
rejtett nevekből húztuk ki, hogy titokban kire vigyázunk. Ez
csak az utolsó napon lepleződött le. Ha valami jót tettünk,
akkor fabatkát (egy kis cserépérmét) kaptunk, és ezeket ha-
zavihető ajándékokra válthattuk be.
Reggelenként a kereplő hangjára reggeli tornára igyekeztünk.
Majd rendet tettünk szobáinkban, hisz indult a kritikus
szobaszemle. A jóízű ételek energiával töltöttek fel bennünket.
Szabadidőnkben sokat kézműveskedtünk, és szebbnél-
szebb dolgokat alkottunk mindannyian!

A „Kalász büszkeségei” vetélkedőn sok érdekes hittanos
feladatot oldottunk meg. Esténként összejöttünk a ház nagy-
termében, és megbeszéltük, értékeltük a magunk mögött
hagyott napot. Sok szép történetet, kedves meséket hal l-
lgathattunk. Imádsággal, énekszóval köszöntük meg a Jó-
istennek, hogy fogta a kezünket egész nap, és vigyázott ránk.
Az utolsó nap estéjén Ki mit tud?-ot rendeztünk, ahol szín-
vonalas és kedves produkciókkal szórakoztattuk egymást.
Titkos szavazással megválasztottuk a KALÁSZ királyt és
királylányt, akik e megtisztelő címet példamutató magatartá-
sukkal, segítőkészségükkel érdemelték ki.
Gyorsan teltek a napok, és a színes programok alatt gyorsan
repült az idő. Hazaérkezésünk estéjén már családtagjainkkal
együtt adtunk hálát az esti szentmisén.

Nagy köszönet i l leti meg a táborvezetőket, akik idejüket,
energiájukat áldozták ránk. Kitartó, türelmes munkájuknak
köszönhető, hogy ismét egy nagyon jó táborban vehettünk
részt. Köszönjük kedves támogatóinknak is, hogy lehetővé
tették számunkra ezt a tartalmas nyaralást. Hála legyen Is-
tennek ezért az időért, és kérjük, hogy tartson meg minket
továbbra is „egységben” ebben a kis közösségben.

KALÁSZOSOK

KALÁSZ TÁBOR 201 3





"TÖVÁLL SIRATÓ"

. . .vár állot, most kőhalom. . .

Nagy figyelemmel és óriási örömmel követjük a Piac téri
munkálatokat. Az örömünk dupla, mert nem gondoltuk, hogy
mi is megérjük a városközpont megújulását.
Az örömünkbe egy kis szomorúság is vegyült, mikor benéz-
tünk a majorudvarba, s hűlt helyét találtuk a "TÖVÁLL"
étteremnek, ifjúságunk egy boldog szeletének.

Az éttermet legtovább Sándor Pista (écsi lakos) vezette, aki
ízig-vérig kocsmáros volt. Ott nem volt hivatalos záróra, ha
hajnal ig akart szórakozni a társaság. Pista bólintott egyet
az asztalra borulva, s minden vendég addig maradt, amed-
dig kedve tartotta.
Hogy vendégmarasztaló hely volt a "TÖVÁLL", arról Bicskei
Sándor és cigányzenekara is gondoskodott, a mai Bicskei
fiúk édesapja. A "Pacsirtát" kevesen tudták úgy muzsikálni,

mint ő, s ha netán valami ittasabb vendég nem kellő áhítat-
tal hal lgatta, akkor félrefordulva mormogta: "Parasztok!" -
Sanyikám, nyugodj békében, jó zenész gyerekeket nevel-
tél! Ha nem is olyan művészi szinten, mint Te, de nagyon jól
muzsikálnak!

Az éttermi részből hosszú lépcső vezetett le a borospincék-
hez, jobbról-balról boxokkal, padokkal, asztal lal , s a pincé-
ben hébérből is lehetett borokat kóstolgatni. Győri párok-
nak jó szerelmi búvóhelyül is szolgált.

Az écsi orvosi rendelőben dolgoztam több mint 30 évig.
A vöröskereszt titkáraként szlovákiai vöröskeresztes társa-
ságot láttunk vendégül a Pannonhalma étteremben. Szeré-
nyen, csupán egy pár virsl ire futotta a pénzünkből, holott mi
igen nagy traktában részesültünk Dunaszerdahelyen.

Szerencsére a meghívottak között volt a tsz-elnök, Steczina
Józsi bácsi és Horváth Zoltán, akkori párttitkár is. Odamen -
tem hozzájuk, mondtam nekik, milyen gyengén vagyunk el -
eresztve anyagilag, s kérdeztem tőlük, nem tudnának-e
valamit segíteni.
Józsi bácsi felál lt az asztaltól , s igen szépen meginvitálta az
egész társaságot a TÖVÁLL étterembe vacsorára. Máig há-
lával gondolok rájuk, megmentették a helyzetet. Hatalmas
nagy mulatás lett a vége, a Bicskei zenekar a buszig kísér-
te őket, mindenkinek nagy élmény maradt az az este.

Ezzel a pár sorral búcsúznék a TÖVÁLL étteremtől, ifjú
ságunk egy darabjától.

Horváth Endréné Titrik Jolán

Végéhez közeledik a Royal Nyelviskola
Kft. és a Soter-Line Kft. harmadik közösen
indított német nyelvi képzése, mely a
TÁMOP 2.1 .2. program keretében indult.
Az első pannonhalmi tanfolyam 201 3
februárjában vette kezdetét.

Iskolánk nagy örömmel biztosította a
képzést a pannonhalmi kistérségben,
bizonyítva ezzel azt, hogy a sikeres és
eredményes nyelvtanulás nem feltétlenül
korlátozódik a nagyobb városokra. Külön
örömünkre szolgál, hogy a hallgatók
motivációjának eredményeként a prog -
ram befejeztével sem maradt abba a

nyelvtanulás, és a csoport jelentős része
jelenleg is tovább képzi magát a Royal
Nyelviskolával együttműködve.

Az országos statisztikákhoz viszonyítva,
rendkívül pozitív, hogy minden egyes
tanuló, aki elkezdte a tanfolyamot be-
fejezte és sikeres záróvizsgát tett.
201 3 júniusának végén két újabb tan-
folyam indítására kaptunk lehetőséget
a kormányhivataltól , újfent német nyelven.

Ennek eredményeként a kistérségben
élők közül huszonnégy tanuló vehet részt

az államilag támogatott képzéseken.
Őszintén reméljük, hogy a program ki-
tűzött cél ja ezúttal is megvalósul, és
számos ember kedvet kap a nyelvtanulás-
hoz, elérve ezzel cél jaikat.

Aki eddig nem élt a lehetőséggel, tovább-
ra is eséllyel jelentkezhet a folyamatosan
megpályázott és remélhetőleg indított
képzésekre.

Ezúton szeretnénk megköszönni a pan -
nonhalmi önkormányzatnak, a Kazinczy
Ferenc Művelődési Háznak és a Városi
Könyvtárnak a segítségét és együttműkö-
dését, hogy biztosították a helyi feltételeket,
a két sikeres lezárt nyelvi képzésre irány-
uló pályázathoz!

A pannonhalmi tanfolyam résztvevőknek
ezúton kívánunk sok sikert és eredmé-
nyességet, jövőbeli tanulóinkat pedig sze-
retettel várjuk.

KrafcsikRenáta
RoyalNyelviskola

SIKERREL ZÁRÓDÓ NYELVTANFOLYAMOK PANNONHALMÁN

Az elsőként indult csoportunk

Amásodikpannonhalmi csoportunk





Pannonhalma városnak ez a része a
Vár-hegy nyugati lejtőjére települt. Föld-
rajza és történelme szűk kiterjedése
ellenére is nagy változatosságot mutat.
Róluk való tájékoztatással nagyobb mun-
kák részeként lehet ugyan találkozni,
összefüggően és behatóbban azonban ta-
lán csak Szigeti Rajnáldnak az eltűntként
számon tartott Győrszentmárton települ-
éstörténete c. kézirata foglalkozhatott
velük. Kívánatos hát, hogyha sokára is,
de egybe fogjuk, kiegészítsük és rend-
szerezzük az elérhető ismereteket. Hogy
az így nyert képet mi magunk különböző
szempontok szerint elemezzük, és az ide
látogató turistáknak is fölmutathassuk.

Egy települést tagadhatatlanul minősít a
letelepedésre kiválasztott hely, hiszen
megszabja az életmódot, de a fej lődés
lehetőségét is: a kezdetek előrevetítik
a jövendőt. Ezért hasznos, sőt nélkülöz-
hetetlen lehet aVáralja természeti föld-
rajzának: az általa fölkínált
lehetőségeknek a megisme-
rése. Milyen is lehetett a mai
határok kijelölte térség a be-
népesülés előtt? Feljegyzés
nem maradt róla, hagyomány
nem őrizte, így a ma még
látható jeleket kel l összegyűj-
tenünk és vallatóra fognunk.
Az eredmény annál többet
mond, minél szakavatottabb
a vizslató szem. (Ezért jártuk
be a terepet Szűcs Mihály
nyúli földrajzkutatóval, az
AporVilmos Iskola tanárával. )

1 . Nézelődve és a múltat, elképzelve,
arra a megállapításra jut az ember, hogy
az első szálláskeresők nem a legked-
vezőbb terepen tájékozódtak. A közel-
ebbről szemügyre vett rész, Váraljának
a Felsok néven szerepelt korai helye, a
Városi templom, egyben a Régi temető
szirtes dombja fölötti területen feküdt,
így a házhelyek a Vár-hegy oldalán kör-
befutó ugyancsak szirtes oromvonal és
a nevezett domb közé estek. Ennek a
területnek nagyobbik része a dombtető
szintjéről indulva enyhe domboldal lal
emelkedik egy felső, kiterjedt terasz ho-
mokkőszirtje és agyagos-márgás omlé-
kony partoldala alá, kisebb része pedig
aláhajlás a Piactér szintjére. Zárt térség
ez, mert másik két oldalát a Gesztenyés-
horog természetes völgyének kimélyült
talpa és a Hunyadi út-ként ismert új út

alatt bevágódott Régi felső-hegyi út ~
Szegények horga rekeszti be, kizárva
minden terjeszkedést, bővülést, amelyet
pedig a később támadt igények kierőszak-
oltak. (Kielégítésükre valamelyes szabad
tér adódott a felső teraszon, amelyet
sokáig az apátsági szőlők, mint a Barát-
szőlő, Váraljai-szőlő és az 1 723 előtti
vásártér foglaltak el. A két teraszt ösz-
szekötő omladékos meredély igénybe
vételét viszont bizonyára kényszerűség
szülte, erre a sávra azonban nehezen
lehetne ráfogni az alkalmasságot.)

Az alsó terasz benépesedésére - tekin-
tettel annak idejére - egyszerű lenne fel-
hozni a korból ismert képletet, miszerint
egy már létező településből mint elbo-
csátóból szakadt ki ún. kirajzással. Csakhogy
a kiszakadók területet is szoktak ma-
gukkal vinni, esetünkben viszont nincs
szó területi elkülönülésről: mind a korai
kisebb, mind a későbbi nagyobb kiter-

jedésű helység megmarad az anyakö-
zösség keretében: Felsok-Váraljának
nincs saját határa.

Szálláshelyét sem távolabb üti föl a hoz-
zá legközelebbi településtől: kettejüket
mindössze egy kisebb térség, a mai
Piactér választja el. (Az idősebb, az
Alsoknévre hallgató szomszéd kezdetben
- nevéből (’Erdőalja’) is következően -
a Fenyves aljában, valahol a mai temető
környékén húzódhatott meg mint az apát-
sági birtok szolgatelepe. Ez a közösség
egy idő után már mint falu, 1 350 után
pedig Szentmárton néven mint város a
ravazdi út mentén fel jebb költözik
a Mátyás utcába és talán a major terü -
let-ére.) Régi térképek azt sugall ják,
hogy a ravazdi út a Piactér felső sarkánál
elágazott a Régi felső-hegyi út felé, és

a felsoki megtelepedés ennek temető
fölötti szakaszára fűződött föl. A telepnek
azonban egy ideig sem elnevezéséről,
sem jogi helyzetéről vagy kategóriájáról
nem hallani, mígnem a 1 4. század kö-
zepén föltűnik mint az apátság Felsok
nevű városa(!). Írásos említésének oka,
hogy az alsoki 1 271 -es után 1 453-ban
az akkori apátsági kormányzó neki is
vásárjogot szerez.
(A névhasználat átgondolatlannak tetszik,
mert azt a látszatot kelti , mintha egyetlen
Sok nevű település alsó és felső (esetleg
déli és északi [vö. alszer és felszer]) tag-
járól/részéről lenne szó, holott a korábbi
Alsok éppen nem Felsok ellenében visel-
te/viselhette a nevét.)

Ami viszont a vásárjogokat i l leti , azok
valóban összekötik őket, hiszen mindkettő
apátsági jog volt, és - mint említettük -
el egészen 1 723-ig mindkét település
vásárait a szűkebb értelmű Váraljá-n,
tehát a Vár sánca alatti területen tartották.
És ez a kapcsolódás vezethet vissza
bennünket a kezdeti, tehát a felsoki

megtelepedéshez. Tudott
dolog, hogy az állam-
alapítást követően a ko-
lostorok mellett, nem sok-
kal később pedig a temp-
lomos helyeken a kötelező
vasárnapi (’vásár napi’)
istentiszteletek után vá-
sárokat tartottak. Az ezek-
et látogatók közül kivál-
hattak a kereskedés jó le-
hetőségére alapozó ipar-
űzők, akik számára idővel
kézenfekvővé válhatott a
helyi megtelepedés.
(Visszagondolva a hely-

kiválasztás kapcsán írottakra így el -
mondható, hogy az ilyen vállalkozók
számára az itteni helyszín nem az
ezleszjó-t jelenthette, hanem az ezvan-t. )

Ha eddigi következtetéseink helytál ló-
ak, akkor azt is megkocáztathatjuk, hogy
az első telepesek - mivel a kezdeti vá-
sározgatástól a rendszeres látogatás-
okig, mintegy szakosodásig nem kis
időnek kellett eltelnie - a 1 3. század
végén fogtak helyt a temető fölötti , a
még alighanem erdős-bokros terület
szélén. A teleplakók a középkorvégi tár-
sadalmi-gazdasági fej lődésre utalva
hosszú időn át virágzó tevékenységet
folytathattak. A lakosok egy részét egyéb-
ként az időszak végére már a megalakuló
apátsági major(ok) iparosai-kézművesei
teszik ki , de köztük vannak a kolostori
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„A tudás hatalom” – hallhattuk az elmúlt
évtizedekben sokszor és sokféleképpen
a híres újkori fi lozófus, Francis Bacon
szállóigéjét. A szállóige szellemét minden
korban fel ismerték, az ókori görögöktől
napjainkig. A természeti törvények meg -
ismerése, a társadalomban lejátszódó
folyamatok megértése, az ok és okoza-
ti összefüggések fel ismerése mind-mind
az egyén boldogulását, társadalmi előre-
jutását segíti , segítette elő.

A tudás a megismerés, a tanulás, i l letve
a tapasztalás folyamatának a végered -
ménye. „A TUDÁS AZ A TÉNY, HOGY
VALAMIT TUDUNK.” A tudományos fel-
fedezések minden korban átalakították
az addigi társadalmi berendezkedést,
az ipart, a mezőgazdaságot. Gondoljunk
csak a gőzgép felfedezésére, a vil lany-
motor, majd a robbanómotor emberiség -
re gyakorolt hatására. Napjainkban pe-
dig már a számítógépek, az ipari robo-
tok, az automatizációs folyamatok töme-
ges elterjedése zajl ik.

A gyors változások kedvezőtlenül hat-
nak a munka világára. A világ fej lettebb
részein, így Európában is soha nem lá-
tott méreteket öltött a munkanélkül iség.
A futószalag munka a munkás szerepét
is megváltoztatta. A szakértelem sok
esetben háttérbe szorul, a munka sze-
repe sok esetben egy-egy apró munka-
folyamat elvégzésére korlátozódik, így
a munkás bármikor lecserélhetővé vá-
l ik. A futószalag munka ma már nem -
csak a gyári munkásokat érinti , ugyanez
az automatizációs folyamat játszódik le
a vállalatok különböző területein, ahol
a munkatársak csak jól el lenőrizhető
részfeladatokat látnak el.

Társadalomkutatók szerint a jövőben a
munka valódi kiváltságnak számít majd,
aszerint nyíl ik majd a társadalmi ol ló,
hogy ki az, aki lecserélhető, és ki az, aki
szakmailag valóban pótolhatatlan.

Korunk kihívásai azonban számos új
oktatási, nevelési kérdést vetnek fel.
A tanulmányaink során megszerzett tu -
dás erodálási ideje egyre rövidebb: ko-
rábban ismeretanyagunk emberöltőnként
avult el, napjainkban ez már években
is mérhető. Meg kell tanulnunk tanulni!
De milyen módon?

Életünk jelentős részét „iskolapadban”
töltjük, nem mindegy, hogy élvezzük-e
az ottlétet, vagy csupán szükséges
rosszként él jük meg. A 21 . század anal -
fabétái nem azok, akik nem tudnak írni
vagy olvasni, hanem azok, akik nem
tudnak tanulni, a tanultakat időnként új -
raértelmezni, és ha kell , elfelejteni és
újratanulni. Az oktatásnak olyannak kell
lennie, hogy a felkínáltakat mint érté-
kes ajándékot, és nem mint nehéz kö-
telességet fogadják be. A tudás tehát
az ismereteken túl azon képességenek
az összessége, amelyek a tanulás - ta-
nítás folyamatában optimálisan működ -
nek egy adott feladat elvégzése közben.
A műveltség és tudás fogalmainak át-
értékelése mellett megjelent a latin ere-
detű kompetencia szó, amelynek jelen-
tése alkalmasság, ügyesség. Kompe-
tencia alapú képzésen az ismereteken
alapuló, de a képességek, készségek
fej lesztését, az alkalmazni képes tudást
középpontba helyező oktatást értjük.

Ez a tudás alapozza meg az egész éle-
ten át tartó tanulást, ez teszi képessé
az egyént életcél jai megvalósítására, a
változó körülményekhez való alkalmaz-

kodásra. Az emberiség fej lődéstörté-
nete folyamán felhalmozódott információk
rögzítésére, tárolására, feldolgozására,
közvetítésére alakultak ki az idők folya-
mán az iskolák.
Alapvető feladatuk, hogy értékalapú, a
nevelést középpontba helyező, a minő-
séget hatékonyan szolgáló oktatási
rendszert hozzanak létre, amely a ma-
gyar oktatást ismét a világ élvonalába
emeli . Az ország újjáépítése elképzel -
hetetlen az iskolarendszer megújulása
nélkül.
Az állam feladata a gyermekek esély-
egyenlőségének megteremtése az ok-
tatás területén. Azonos tananyagot, azo-
nos feltételeket, azonos színvonalat kel l
biztosítani mindenkinek a tanulás terü -
letén, hogy a társadalmi mobil itás, a fel -
emelkedés lehetősége mindenki számára
adott legyen. Ezt a célt szolgál ja a kor-
mány oktatáspolitikája.

Önkormányzatunk mindent elkövetett an-
nak érdekében, hogy iskolánk a legkü -
lönbözőbb társadalmi rétegekből kike-
rülő gyermekek számára megteremtse
az esélyegyenlőséget, a képességek
kibontakozását, a magas színvonalú okta-
táshoz előteremtse a szükséges anya-
gi javakat. A tantestület kiválasztása
olyan szakmai feladat, amit a szakmai
vezetésnek, a tankerületnek kell elvé-
geznie. Az iskola épületének felújítása
és korszerűsítése, az iskola vezetésé-
ben történő változások olyan alapokat
adnak a tudás megszerzéséhez, ami
bizalommal tölthet el minden szülőt,
olyan széles körű ismereteket garantál
a gyermekek fej lődéséhez, amivel nem
sok iskola dicsekedhet, amely garanci-
át jelent a gyermekek boldogulásához.
Élni kel l a lehetőséggel!

KádiAntal

A TUDÁS HATALOM (I . )





Október 4-én, pénteken a művelődési házban tartottuk
az immár hagyománnyá vált Idősek Napját. A rendez-
vényre meghívást kaptak a településen élő 65 év fe-
letti időskorúak, hogy egy kellemes estét töltsenek el
barátaikkal, ismerőseikkel.

A rendezvényt Orbán Vanessza 3. osztályos kisdiák
szavalata nyitotta, majd Bagó Ferenc polgármester úr
köszöntötte a vendégeket. Ezt követően az Emerton-
díjas és a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel
kitüntetett Tarnai Kiss László énekes szórakoztatta
műsorával az időseket. Előadása nagyszerű hangula-
tot teremtett, mely megalapozta az est további jóked-
vét. A művész urat követte a négytagú Baráti
Dalszínház, akik Pannonhalmán kezdték pályafutásu-
kat az akkori Mozdulat Színház tagjaiként. Operett
műsorukkal szintén elkápráztatták az esten részt vevő
időskorúakat, ezzel is be lopva magukat a szívükbe.

Majd következett a vacsora, melyhez ebben az évben
a Pedró Pékség is hozzájárult támogatóként ízletes di-
ós-mézes süteményével. A vacsora alatt – mint min-
den évben – Vörös Árpád és cigányzenekara játszott.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden támogatónak
és közreműködőnek, hogy felajánlásaikkal és munká-
jukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

Horváth Roland
művelődési ház vezető

A vendégekmegtölötöttéka nagytermet

Színpadon a BarátiDalszínház
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