
Bízom benne, mire a Pannonhalmi Hírek
újság Önökhöz kerül, már búcsút mond-
hatunk a télnek. Kemény hónapokat je -
lentett ez mindenki számára. Önkor-
mányzatunk – a lehetőségekhez mérten
– több esetben tüzelővel segített a rá -
szorultakon. A Belügyminisztérium tá -
mogatásával 1 5 m3 tűzifát tudtunk adni
a legrászorultabbaknak, családonként
1 m3-t.

Ki kel l térnem a váratlanul lehul lott hó-
mennyiségre, amely két esetben érte
el városunkat. Önkormányzatunk mindent
elkövetett, hogy az utcák legyenek
letakarítva. Bevontuk Fenyő Gyula urat
is a munkálatokba. Ennél többet a mun -
kagépek hiánya miatt nem lehetett tenni.
Az újságokban olvashattuk, hogy több
településen sokat segítettek a vállalkozók
a tél i munkálatokban. I tt Pannonhalmán
ezt nem lehet mondani, kivéve Fenyő
Gyula urat.

ISKOLA
Hála Istennek az iskolát januárban már
birtokukba vehették a tanulók. Gondolom
a szülők is megnyugodtak a sok
bizonytalanság után. Önkormányzatunk
továbbra is vál lal ja az iskola fenntartását,
ami bizonyára sok szülőnek is meg -
nyugvást eredményez. Gondunk to -
vábbra is lesz a felújított épülettel, mivel
a kivitelező sok hibát hagyott maga után.
Én különösen az új épületrész tantermeire
összpontosítok. Ígéretet kaptunk, hogy
rövid idő alatt megoldják a felmerült
problémákat.

VÁROS-REHABILITÁCIÓS PÁLYÁZAT
A NYDOP-3.1 . 1 /A-09-2009-004 számú
Pannonhalma Város központjának funk-
cióbővítő fej lesztése című pályázatunk
közbeszerzési el járása a végéhez kö -
zeledik. A képviselő-testület a közbe-
szerzési szakértő közreműködésével
a beérkezett ajánlatokat áttekintette, és
meghozta döntését. A döntést közzétenni
csupán a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya
által kiadott tanúsítvány után lehet,
melyet még nem kaptunk meg.
A tanúsítvány birtokában lehet hivata-
losan eredményt kihirdetni, és a fel leb-
bezésre nyitva álló határidő letelte után
szabad megkötni a nyertes vállalkozással
a vállalkozói szerződést. Amennyiben
nem érkezik fel lebbezés a döntés vo -
natkozásában, úgy ápri l is hónapban
megkezdődhetnek a munkálatok.

Egy esetleges fel lebbezés a kivitelezés
megkezdését 60 nappal is elhalaszthatja.
Úgy érzem, hogy belátható közelségbe
került a városközpont kivitelezési mun -
kálatainak megkezdése, bízom benne,
hogy ápri l is hónapban átadhatjuk a
munkaterületet a vállaklozónak.

TERMÁL PROJEKT
Erről a pályázatunkról a mai napig nem
kaptunk további információt a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökségtől az előző újság-
ban adott tájékoztatáshoz képest.

JÁTSZÓTÉR
Mint jeleztük, a játékok a helyükön van-
nak, s az időjárás figyelembevételével
igyekszünk minél előbb átadni őket a
gyerekeknek. A játszótér és a mellette
lévő épület közé egy szép kerítést fogunk
felál lítani, hogy esztétikussá és bale-
setmentessé tegyük a gyerekek biro -
dalmát. A kerítéselemeket már meg -
néztük, csak ide kell hozni őket és
beépíteni.

GESZTENYESOR
Ha az idő engedi, rövidesen felkerül egy
lámpatest az oszlopra, és a hiányzó
égőt is pótol juk.

CSEIDER VÖLGY
Többször megnéztük a felújítással kap-
csolatos elvégzendő munkát az Apát-
sággal együtt. Bízom benne, hogy hosz-
szú évek után május közepére el fog
készülni.

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK
201 3 farsangi időszakában csak a szülői
munkaközösség és a BALANCE TSE
bálja került megrendezésre, melyek jó
hangulatban zajlottak le, mindenki meg-
elégedésére. Köszönöm a szervezők lelkes
munkáját.

201 3. március 8-án a művelődési házban
tel jesen megtelt a nagyterem a „Kistérségi
Roma Est” című hangulatos összejö-
vetelen, melynek első részében jó ci -
gányzenét hal lgathattunk. Utána követ-
kezett Oláh Gergő, a 201 2-es X Faktor
győztese. Műsorával tel jesen meg-
nyerte az érdeklődő közönséget, első-
sorban a fiatalokat.

MÁRCIUS 1 5.
A Kazinczy Ferenc Művelődési Házban
ünnepeltük volna ez évben is az 1 848-
49-es forradalom és szabadságharc
1 65. évfordulóját. Az országot ért ter-
mészeti katasztrófa miatt azonban mind
a szabadtéri, mind a zárt helyre tervezett
rendezvényt leál lítottuk.

Kedves Pannonhalmi Polgárok!

Amikor újságunk megjelenik, a keresztény
világ legnagyobb ünnepe, a húsvét már
mögöttünk lesz. A tavaszi megújulás jegyében
kívánok mindenkinek friss lendületet és jó
egészséget a magam, a képviselő-testület
és az önkormányzat nevében .

Bagó Ferenc
polgármester

KEDVES PANNONHALMI POLGÁROK!



A 201 2. december 1 2-ei képviselő-testületi ülés
fontosabb határozatai:

164/2012.(XII.12.) képviselő-testületihatározat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a
köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével
összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatel látához
kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatel látáshoz
kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek meg -
osztásáról a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás
mint fenntartó átadó, valamint a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ mint átvevő között létrejövő megállapo -
dást és annak mellékleteit megismerte, és ennek alapján
Mondovics Lászlót, a társulás elnökét mint a Pannonhalmi
Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészetokta -
tási Intézmény fenntartójának képviselőjét felhatalmazza a meg
állapodás aláírására.

165/2012.(XII.12.) képviselő-testületihatározat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülte
a nemzeti köznevelésről szóló 201 1 . évi CXC. törvény 74.§
(4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat ren -
delkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a sa -
ját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó központ
által 201 3. január 1 -jétől fenntartott köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan vagyon mű -
ködtetését saját hatáskörében és költségvetéséből kívánja
megoldani, s az ezzel kapcsolatban hozott korábbi dönté -
seit, azaz a 1 32/201 2. (IX.25.), valamint a 1 45/201 2. (X.30.)
számú testületi határozatait visszavonja. A képviselő-testü -
let megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az intéz-
ményfenntartó központot tájékoztassa.

168/2012.(XII.12.) képviselő-testületihatározat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testü -
lete a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Pan -
nonhalmi Járási Tankerülete részére felajánl ja a Pannonhalma
Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Is -
kola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 453/1
hrsz. udvarán található különálló 1 00m2 alapterületű épületet.

A 201 2. december 1 9-ei képviselő-testületi ülés
fontosabb határozatai:

171/2012.(XII.19.) képviselő-testületihatározat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a
korábban Ságvári Endre utca elnevezésű a természetben
475, 459 pannonhalmi hrsz.-ú közterületi ingatlanainak a
közterület és településrész nevek megállapításáról, vala -
mint azok jelöléséről szóló 1 2/1 999 (IX.29.) rendeletében
foglaltak alapján a „Szent Márton utca” elnevezést adja.

171/A/2012.(XII.19.) képviselő-testületihatározat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete
Pottyondy Ákos, a Pénzügyi és Településfej lesztési Bizott-
ság tagjának lemondását tudomásul veszi, a település ér-
dekében végzett munkáját megköszöni, s a bizottság meg-
üresedett helyére Huszár Levente (született: Győr, 1 971 .
VI I I .22. anyja neve: Sárközi I lona Cecíl ia) 9090 Pannonhal-
ma, Cseidervölgy 5/A szám alatti lakost választja meg.

A 201 3. január 29-ei képviselő-testületi ülés
fontosabb határozatai:

3/2013.(I.29.) képviselő-testületihatározat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testü -
lete a MOD Számítástechnikai Kft. (9027 Győr Vágóhíd u.
2). Pannonhalma Város Polgármesteri Hivatalának rend -
szer-üzemeltetésre vonatkozó ajánlatát elfogadja, és felha -
talmazza a polgármestert az üzemeltetésre vonatkozó
szerződés aláírására azzal a kitétel lel , hogy a Pannon-Net
Kft-vel (9090 Pannonhalma, Szabadság tér 7.) fennálló ha-
sonló tartalmú szerződését közös megegyezéssel 201 3. 03.
31 . napjától szüntesse meg.

4/2013.(I.29.) képviselő-testületihatározat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testü -
lete a Pannonhalma Város Polgármesteri Hivatala szerve -
zeti felépítésére vonatkozó javaslatot, előterjesztést elfogadja,
és a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 201 3. március 1 .
napjával 1 6 főben állapítja meg. A képviselő-testület meg -
bízza a jegyzőt, hogy a létszámkeret változással érintett ön -
kormányzati rendeleteket a soron következő testületi ülésen
terjessze a képviselő-testület elé.

5/2013.(I.29.) képviselő-testületihatározat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az Önkormányzat 201 3. évi költségveté -
sére vonatkozó I . fordulós előterjesztést elfogadja, és felkéri
a pénzügyi csoport vezetőjét és a polgármestert, hogy a követ-
kező testületi ülésre a költségvetés végleges tervezetét terjesz-
sze a képviselő-testület elé.

6/2013.(I.29.) képviselő-testületihatározat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (Budapest,
Szalay u. 1 0-1 4. , képvisel i : Hajdú Ákos tankerületi igazgató)
használati jogot alapító szerződést köt, melyet az előterjesz-
tésben foglaltak szerint jóváhagy. A képviselő-testület fel -
hatalmazza a polgármestert a használati jogot alapító szer-
ződés aláírására.

7/2013.(I.29.) képviselő-testületihatározat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete az
egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendsze -
rekhez köthető elnevezések ti lalmával összefüggő módosítá-
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sáról szóló 201 2. évi CLXVI I . törvényben foglaltak alapján, az
utca lakóinak írásbeli kérelme alapján a Pannonhalma, Zalka
Máté utca nevét István király utcára változtatja.

12/2013.(I.29.) képviselő-testületihatározat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete Balogh
Tamás (9090 Pannonhalma, Cseidervölgy 22.) kérelmének
helyt ad, és részére 2.500.000,- Ft vételárért értékesíti a ter-
mészetben a 9090 Pannonhalma, Szabadság tér 1 8. szám
alatt található társasházban, az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló, 1 031 /A/2 helyrajzi szám alatt nyi lvántar-
tott 32,5 m2 alapterületű üzlethelyiségét. Balogh Tamás ve -
vő vállal ja, hogy az adásvétel i szerződés aláírása után 8
napon belül az Önkormányzat bankszámlájára (számla -
szám: 59300247-1 5366791 ) befizet a vétel i árból 1 .000.000,-
Ft-ot, a fennmaradó 1 .500.000,- Ft-ot pedig 3 egyenlő rész-
letben fizeti meg szintén átutalással ez év végéig.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvé-
tel i szerződés aláírására.

13/2013.(I.29.) képviselő-testületihatározat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
határozott, hogy 201 3. évben „Pannonhalma Díszpolgára”,
valamint „Pannonhalmáért” kitüntető címet nem kíván ado -
mányozni.

A 201 3. február 7-ei rendkívül i képviselő-testületi
ülés fontosabb határozatai:

16/2013.(II.07.) képviselő-testületihatározat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testü -
lete kinyi lvánítja azon szándékát, hogy 201 3. ápri l is 30. után
a 99,604 %-os tulajdonában lévő Szent Márton Járóbeteg
Központ Nonprofit Közhasznú Kft. (9090 Pannonhalma Ár-

pád u. 2/A, adószáma: 1 4507036-2-08, OEP azonosító
M868, 9090 Pannonhalma, Árpád u. 2/A.) további fenntar-
tásával változatlan formában kívánja a járóbeteg szakellá
tási feladatot el látni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
döntésről haladéktalanul, de legkésőbb a 201 3. február 1 5.
napjáig a megadott címeken tájékoztassa az Emberi Erő -
források Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkár
ságát (1 051 Budapest , Arany János u. 6.-8.)

RENDELETEK

- Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testületé -
nek 29/201 2.(XI I .20.) önkormányzati rendelete a természet-
ben nyújtott szociál is célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltételeiről.
Az állam a rendeletben meghatározott rászoruló személyek
részére 1 5 erdei m3 tűzifa megvásárlásához nyújtott költ-
ségvetési támogatást, melynek alapján 1 5 fő, arra jogosult
1 -1 m3 tűzifa támogatásban részesült.

- Pannonhalma Város Önkormányzat 2/201 3. (I .30.) rende -
lete a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsola
tok engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól
E rendeletben a korábban elfogadott egyes szolgáltatások
díjazása került pontosításra, a nettó+áfa megjelölésével.

- Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-tes -
tülete 1 /201 3. (I .30.) számú rendeletével módosította az ön -
kormányzat 201 2. évi költségvetését megállapító 6/201 2.
(I I .29.) számú rendeletét.

Napjaink felfokozott életritmusa, rohamos fej lődése, a határok
könnyed átjárhatósága számtalan veszélyt hordoz, mely az
elkövetett bűncselekmények sokrétűségében is megmutatkozik.
Az idős korosztály potenciál is áldozata ennek a veszélynek.
Az elkövetett bűncselekmények elsősorban a vagyon elleni
bűncselekmények, azon belül is alkalmi lopások, besurranások,
megtévesztéses lopások, csalások, zseblopások, ún. pénz-
-váltásos lopások, kisebb számban táska letépések és az
ezzel kapcsolatba hozható bankkártyával, okirattal való
visszaélések, i l letve kórházi lopások.

A Pannonhalmi Rendőrőrs ezzel a cikkel szeretne segítségére
lenni minden idős állampolgárnak, aki szeretne és hajlandó
tenni és áldozni a biztonsága érdekében. A biztonság nagyon
sok esetben nem pénz, sokkal inkább óvatosság, odafigyelés
kérdése. Tapasztalataink szerint sokszor az idős ember
maga hívja, i l letve engedi be otthonába az elkövetőket.

Biztonsága és értékei védelmében a következő tanácsokat
javasolja:
- Családi házának, lakásának ajtaját gondosan zárja, azt rövid idő-
re se hagyja nyitva.
- A kapu, bejárati ajtó zárjában soha ne hagyja benne a kulcsot.

- Otthonának kulcsát ne dugja el az ajtó közelében. Az elkövetők
ismerik a „dugi” helyeket.
- A családi házak, földszinti lakások ablakait, melléképületeit is
zárja be, ha elmegy otthonról, vagy nem tudja „szemmel tartani”.
- Ha csengetnek lakásába, el lenőrizze, ki keresi.
- Használjon széles látókörű optikai kitekintőt.
- Bejárati ajtajára szereltessen megfelelő biztonsági zárakat,
- Ajtaját ne tárja ki idegennek, gondolja át, hogy indokolt-e jövetele,
- Kérjen igazolványt, ha bizonytalan, küldje el.
- Minden esetben ellenőrizze az idegen által mutatott igazolványt,
- Ha a bűnöző bejut otthonába, akkor sem Ön, sem értékei nincsenek
biztonságban.
- Amikor az utcán közlekedik, gondosan ügyeljen értékeire, okmányaira.
-Ne vegyen át idegentől megőrzésre semmilyen csomagot.
- Bizonytalan tartalmú csomagért ne adjon ellenértéket.
- Feltűnő módon ne visel je értékes ékszereit.
- Bankkártyája használatakor gondosan járjon el PIN kódja titkossága
érdekében.

(folytatás a következő számban)

Az elérhető segítség:
Pollreisz Tibor rendőrzászlós, körzeti megbízott
Tel: +36 70/61 5-0859
valamint a 1 07, 1 1 2 hívószámok

IDŐSEN BIZTONSÁGBAN



Online katalógusunkból tájékozódhatnak a könyvtárban található
dokumentumokról a www.pannonhalma.nanlib.hu l ink segítségével
vagy a városunk honlapján is megtalálható logónkra kattintva.

Közel tízezer kötet könyvvel, folyóiratokkal, hangzódokumentumokkal,
társasjátékokkal és internetezési lehetőséggel (wifi szolgáltatással
is) ál lunk látogatóink rendelkezésére.

A Városi Könyvtár szeretettel várja régi
és új olvasóit az alábbi nyitva tartás szerint:

Kedd, csütörtök, szombat: 9 – 1 3 óra
Szerda, péntek: 1 4 -1 8 óra

SzanatiErzsébet - könyvtárvezető

KÖNYVTÁRI HÍREK

201 2. december 1 8-án délelőtt – ünnepélyes keretek között –
átadásra került korszerűen felújított iskolánk, amely a veszp-
rémvarsányi tagiskola beruházásával együtt csaknem 350 mil l ió
forintba került.

Ezen a napon délután tanulóink is nagy örömmel vették bir-
tokukba a régóta várt iskolaépületet. Intézményünk új épület-
részekkel is bővült. Helyet kapott 3 új tanterem a rajz, a technika
és az informatika oktatása számára. Akadálymentes közleke-
dőket, mosdókat, l iftet alakítottak ki. Készült egy raktár, az
udvaron pedig a mozgáskorlátozottak számára parkoló került

kialakításra. Újdonság még a földszinten található konferencia-
terem, ahol értekezleteket, megbeszéléseket, iskolagyűléseket
és rendezvényeket tarthatunk.

Az energiatakarékos megoldások között szerepelt a tető,
a nyílászárók cseréje, a homlokzati hőszigetelés és a vil lamos
hálózat felújítása. Több tanterem új műanyagpadlót kapott, s
minden folyosón kicserélték a burkolatot. A vidám színek, a
vadonatúj öltöző-szekrények, a szép, új függönyök otthonossá
teszik iskolánkat.

A megszépült épület ál lagának megóvása még több odafigye-
lést igényel mind a pedagógusok, mind a tanulók részéről. Ezt
szolgál ja a polgárőrség javaslatára felál lított polgári ügyelet.
Minden folyosórészen két tanuló segíti az óraközi szünetekben
a rend és a fegyelem fenntartását. Az értékek megóvásának ér
dekében létrehoztuk a portai ügyeletet, hiszen mindannyiunk
érdeke, hogy il letéktelen személyek ne zavarják meg iskolánk
rendjét.

A tavasz beköszöntével szeretnénk iskolánk környezetét is
esztétikusabbá varázsolni, az építkezés alatt tönkrement füves
területeket újratelepíteni. A korábbi évekhez hasonlóan kérjük a
szülők és a Szülői Munkaközösség segítségét. A nagyon jó
hangulatú farsangi bál bevételét a Szülői Munkaközösség erre
a célra kívánja fordítani.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani tantestületünk és
diákjaink nevében mindazoknak, akik az elmúlt nehéz idő-
szakban segítettek, támogattak bennünket, s hozzájárultak
ahhoz, hogy a pannonhalmi diákok a XXI . század követel-
ményeinek megfelelő környezetben folytathassák tanulmányai-
kat.

Némethné Petrovicz Gertrúd
megbízott igazgató

Az informatikaterem

MEGÚJULT AZ ISKOLÁNK

Új köntösben az iskola épülete

A felújított iskola átadása



Gyorsan repülnek a hetek, bizonyára egyre több nagycsoportos
óvodás családjában téma az iskolaválasztás. Intézményünk
nagyon fontosnak tartja, hogy a 201 3/201 4. tanév szeptem-
berében minél több kisgyermek a pannonhalmi iskolában
kezdje meg tanulmányait. Már hónapok óta készülünk erre.

Megbeszélést tartottunk az óvoda vezetőjével, nyílt órát
szerveztünk a szülőknek a 4. osztályban, hogy megismerjék
a jövendő tanító nénit. Meghívtuk az óvónőket, hogy
meggyőződjenek arról, hogyan sajátították el a mostani kis
elsősök a betűvetés és a számolás alapjait.

Programjaink tovább folytatódnak. 201 3. február 21 -én,
csütörtökön délután „Iskolába csalogató” címmel játékos
délutánt szerveztünk a leendő első osztályosoknak az iskolá-
ban, melyre szeretettel vártuk az érdeklődő szülőket is.

201 3. február 25-én szülői értekezletet tartottunk az ősszel
iskolába jövő gyermekek szüleinek, hogy megismerkedje-
nek módszereinkkel, hagyományainkkal. A leendő tanító néni,
Babics Zoltánné Joli néni el látogatott az óvodába, és ismer
kedett, foglalkozott a leendő kis tanítványaival.

Tisztelettel kérem a Kedves Szülőket, hogy olvassák el
kínálatunkat, mely remélhetőleg segíti döntésüket.

Ezt kínál juk a következő tanévre:

- Barátságos, megújult, modern környezet, osztálytermi rendszer
- Kiegyensúlyozott, nyugodt légkör, a tanuláshoz szükséges szilárd
alapok elsajátítása
- Hangoztató-elemző-összetevő olvasás-tanítási módszer az
Apáczai Tankönyvkiadó könyveivel
- Mindennapos testnevelés
- Informatikai képzés – Kölyök PC
- Hittan vagy erkölcstan tanulása
- Napközis foglalkozás – étkezési lehetőség
- Színes osztály- és iskolai programok, gyermekközpontú bánásmód
- Tehetséggondozás, versenyekre való felkészítés, versenyeztetés
- Differenciált képességfej lesztés, egyéni odafigyelés, szociál is
érzékenység, empátia és diszkréció
- Logopédiai foglalkozás beszédproblémák javítására
- Integrált fej lesztés gyógypedagógusok alkalmazásával
- Részképesség-zavarok csökkentése fej lesztő pedagógusokkal
- Tantárgyi korrepetálás/felzárkóztatás a rászorulóknak
- Művészeti iskolai képzés – bizonyítvánnyal
- A szülőkkel való együttműködés, szülői igények figyelembe vétele
- Új pedagógiai módszerek (projektpedagógia, témahét, kooperatív
technikák, játékos óravezetés)
- Kiemelt tevékenységek (környezetvédelem, egészségvédelem,
ÖKO-iskolai tevékenységek)

Kérdéseikre nyitottak vagyunk, s reméljük, elnyerjük bizalmukat.

Némethné PetroviczGertrúd
megbízott igazgató

VÁRJUK AZ ELSŐSÖKET! - Az általános iskola tájékoztatója

Abeiratkozás időpontja:
201 3. ápri l is 8. , hétfő: 8:00 – 1 8:00 óra
201 3. ápri l is 9. , kedd: 8:00 – 1 8:00 óra
(az iskola titkárságán)



Intézményünk lassan két esztendeje működik, remélhetőleg
a pannonhalmi lakosok megelégedésére. Ezért is szeretnénk
megköszönni fő tulajdonosunknak, Pannonhalma Város
Önkormányzatának a bizalmat és felhatalmazást a további
működtetésre.
Szervezeti rendszerünkben változás történt, így az orvos
szakmai vezetéssel kapcsolatos feladatokat a jövőben dr.
Langmár Zoltán PhD. nőgyógyász, kl inikai onkológus főor-
vosunk látja el, aki hétfői napokon intézményünkben szak-
orvosként is rendel.

Orvos szakmáink és a kapcsolódó szolgáltatások tekintetében
a közeljövőben az alábbi változások várhatóak:

A szemészeti szakrendelést szeretnénk nagyobb óraszámban,
több napon és egy második orvos bevonása mellett végezni.
Szeretnénk gyermek-tüdőgyógyászat néven rendelést in -
dítani, amivel megszűnnének az emelt összegű családi
pótlék véleményezési jogosultságával kapcsolatos nehézkes
adminisztrációs helyzetek.
Tervben van – a gyermekjóléti társulással karöltve – egy
gyermekpszichiátriai tanácsadás, és intézményünkben egy
kis óraszámban működő szakrendelés kialakítása és
engedélyeztetése.

A sebészeti szakrendelés keretein belül konzultációs rendelés
keretében már kézsebész szakorvos színesíti hétfőnként
az általunk szolgáltatott palettát.
Fontosnak tartjuk, hogy a decemberben már elkezdett infúziós
kúraszerű ellátások rendszere kialakul jon, és folyamatosan
tudjuk végezni ezt a szolgáltatást is.
Fizikoterápiás szakrendelésünk januártól heti három alka -
lommal már délutáni idősávban is szolgál ja a mozgásszervi
kezelésre szoruló betegeinket.
Tervezzük egy intézményünk által szervezett önköltséges
masszázs-szolgáltatás elindítását, amelyről hamarosan
minden háztartásba szóróanyagokat fogunk eljuttatni.

Folyamatban van intézményünkben – az optikai üzlettel
közös használatú helyiségben – egy audiológiai szaküzlet
megnyitása, amely – ha az engedélyeztetés sikeres lesz –
audiológiai szűrőállomásként is tudna működni kabin kiépítése
mellett.
Tervezzük az alapellátás céljait szolgáló gyermekorvosi
rendelőben a váróhelyiséget érintő, sokszor áldatlan ál lapotok
megszüntetését. Ennek megoldása egyeztetés alatt van a
népegészségügyi szakigazgatási hatósággal. A háziorvosi
rendelésekhez hasonlóan oldalszárnyon történő külön be -
járatot szeretnénk megvalósítani a váróhelyiségek átala-
kításával.

Intézményünk folyamatosan nyújt be pályázatokat európai
uniós források igénybevételére. Ennek kapcsán külön
kiemelném egy nagyobb pályázatunkat, amely a tel jes járási
térség egészségfej lesztését, prevenciós egészségmegőrzését
szolgálná. Amennyiben nyer a pályázat, a település központi
helyén – az önkormányzat Petőfi u. 1 . szám alatti ingatlanának
volt kazánhelyiségét átalakítva – kialakításra kerülne egy
egészségfej lesztési iroda, amely a részét képező rendelő-
egységgel szervezné a tel jes térség szűrőprogramjainak,
egészség-edukációs törekvéseinek megvalósítását. A többi
pályázatunktól az intézményi bérköltségekhez remélünk jelen-
tős összegeket bevonni.

Az intézményünk arculatát kifejező weboldalunkon
(www.pannonhalmajarobeteg.hu) minden alapvető információ
megtalálható rendeléseinkkel kapcsolatban. A weboldalt és
az intézmény belső környezetét is szeretnénk tovább
fej leszteni a hozzánk látogató betegek könnyebb eligazo-
dásának elősegítése érdekében. Azt szeretnénk kérni, hogy
szolgáltatásainkat lehetőség szerint a honlapon megtalálható
egyoldalas, nyomtatásra optimalizált és folyamatosan frissített
rendelési mátrix alapján vagy az intézményünk recepcióján
elvehető tájékoztató alapján vegyék igénybe. A heti majd
300 órával működő rendszerünk ahhoz elég nagy, hogy
folyamatos mozgásban legyen, így előfordulhatnak változások
akár hétről hétre is.

Köszönjük Szilágyi Kemál képviselő úr felajánlását, mely-
nek révén a gyermek-tüdőgyógyászat szakrendelésünk egy
spiro-méter készülékkel gyarapodott!

A rendszerünkről jelenleg érvényes tájékoztatónkat mellékelten
közöljük.

Török Péter ügyvezető

TÁJÉKOZTATÓ





Név

LÉVAI DEZSŐNÉ
SIPOS JÁNOSNÉ
HORVÁTH GÁBORNÉ
RAISLI JÓZSEF
BOGLÁRI PÁLNÉ
PINTÉR JÓZSEFNÉ
GÁL ISTVÁNNÉ
JÁKI SÁNDOR
TAKÁCS GYÖRGY PÁLNÉ
KÜHÁR FERENC
TITRICH FERENC
TÓTH DEZSŐ
JUHAROSI JULIANNA
ENDRÉDY ZOLTÁN SÁNDOR
TORDA NÁNDOR
HEGEDÜS KÁROLY
GŐCZE JÓZSEF

Dátum

2012. 11. 30.
2012. 12. 07.
2012. 12. 13.
2012. 12. 20.
2012. 12. 24.
2012. 12. 24.
2012. 12. 26.
2013. 01. 08.
2013. 01. 10.
2013. 01. 13.
2013. 01. 14.
2013. 01. 22.
2013. 01. 27.
2013. 01. 31.
2013. 01. 31.
2013. 02. 07.
2013. 02. 11.

2012. 09. 10.GYURKOVICS ISTVÁN LÁSZLÓ

Az előző számból kimaradt, a hozzátartozóktól ezúton elnézést kérünk:

Életkor

58
90
62
77
87
82
75
83
61
84
62
56
81
58
77
78
85

59

Név

Gábor Emília

Borbély Botond

Születési idő

2012. 12. 19.

2012. 12. 28.

Édesanyja neve

Istenes Tünde

Stipsits Annamária

Köszönet a segítő családoknak
December elején néhány kisgyermekes család keresett meg azzal, hogy szívesen segítenének ajándékozással
a rászoruló gyermekeknek. Ennek köszönhetően karácsony előtt az ANGYALOK vitték ki a sok szép
ajándékcsomagot ki lenc család, ezen belül húsz gyermek részére.

A csomagokban rengeteg játék, édesség, ruhanemű, tartós élelem volt. Két család tüzelőt is kapott.
Remélem és hiszem is, hogy ezzel szebbé vált ezeknek a gyerekeknek is a karácsonya.

Ezúton szeretném megköszönni a segítő szándékú édesanyák összefogását, segítségét.

Csáfordiné Borbély Judit - védőnő



Beköszöntött a nagyböjti időszak, i lyenkor az embernek már
minden porcikája várja a tavaszt. Mikor ez az újság az Önök
kezébe kerül, már túl leszünk húsvéton.
Az interneten elindított régi pannonhalmi képeket felsorakoztató
oldal – amelyből ebben a lapszámban többet is láthatnak –
elgondolkodtatott, milyen lehetett itt az élet 50-1 00 évvel ezelőtt,
milyen legendák, hagyományok voltak jelen ebben a húsvétváró
időszakban.

Dallos Sándor így emlékezik szülőfalujáról: „Alig hiszem, hogy
volna helye az országnak, ahol több mese, rege, legenda,
babona ésmisztikus szokás járta volna, mint nálunk!”
A húsvét előtti vasárnaphoz, virágvasárnaphoz egy szép és
számomra érdekes, különös történetet említ az író „Csoda
a hegyen” címmel :

„Az erdőben van nálunk egy hegy. Csak domb, de mi hegynek
hívjuk. S Kati, a vén koldusasszony, aki a temetőben lakott, és
akitől rengeteg titokzatos történetet hallottam és tanultam, azt
mondta, hogy ez alatt a hegy alatt van eltemetve Szent Özséb,
egy régi remete, akit a pogányok öltek itt meg imádkozás
közben, Virágvasárnap szombatján. Hát ha valaki ezen a napon
egész nap nem eszik egy falatot sem, aztán kimegy erre a
hegyre, de úgy, hogy délután négy órára pontosan ott legyen,
s szótlanul vár napnyugtáig, amikor a nap éppen lebukik, az

meghallja szent Özséb énekét. Mert az minden Virágvasárnap
előtt való szombaton énekelni kezd a hegy gyomrában, s aki
a mondott feltételeket teljesítve ott van a hegytetőn, annak
elénekli a jövőjét. De egész nap böjtölni kell az elengedhetetlen
a csodához.”

Eddig nem sikerült kiderítenem, hogy melyik ez a hegy az
erdőben, de a virágvasárnap előtti szombatig még fény derülhet
a rejtélyre. Kérem a Kedves Olvasók segítségét a megfejtéshez!

Schaub Zsuzsa

(Forrás: Sólymos Szilveszter: Győrszentmártoni olvasókönyv,
Pannonhalma, 2006. )

LEGENDÁK A VÁROSBAN

Életének 84. , szerzetességének 69. évében a betegek szent-
ségével megerősítve január 8-án elhunyt Jáki Teodóz bencés
szerzetes. 201 3. január 1 2-én Pannonhalmán temették el.
Jáki Teodóz 1 929. május 1 2-én született Győrött. A noviciátust
1 944. december 1 4-én kezdte meg. 1 950. május 1 4-én tett
ünnepélyes fogadalmat, majd 1 952. június 27-én pappá
szentelték. A rendi létszámkorlátozás miatt 1 952–54 közt
kántor volt Mezőtúron, 1 954–56 közt Sopronban, 1 956-tól
1 959-ig kántor és diákotthoni prefektus Győrött, 1 959-től 1 960-ig
kántor Sopronban.

1 958-ban Győrött zeneiskolai zongora- és szolfézs-tanári,
majd 1 961 -ben a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskolán középiskolai ének-zenetanári és karvezető diplomát
szerzett. 1 961 –2007 közt a Czuczor Gergely Bencés Gimná-
zium énektanára, karvezetője, valamint a győri Bencés Temp-
lom karnagya volt. 1 967–1 991 közt a Budapesti Nyári Kántor-
képző tanfolyam tanára is. 1 968–1 991 közt a Győri Hittudományi
Főiskolán a Musica Sacra és a beszédtechnika tanára,
1 969–1 991 közt a győri székesegyház Palestrina Kórusát,
majd a győri bencés templom kamarakórusát vezette.

Hosszú évekig foglalkozott a magyar egyházi népénekek
gyűjtésével. Néprajzos munkájában és életében is jelentős
szerepet játszó Moldva és szűkebb hazája, Győr–Moson–
Sopron megye mellett bejárta a Székelyföldet és az al-dunai
székelyek falvait is a Délvidéken. Elkötelezett munkájáért
több kitüntetésben részesült. Életműve elismeréseként
201 2-ben Fraknói Vilmos-díjat kapott.

NEKROLÓG

JÁKI SÁNDOR TEODÓZ
O.S.B.

(1 929–201 3)



Március 31 -től az idei évben is szeretettel várnak
mindenkit a Gyógynövényház teázójában. A teaház
ajándékboltjának polcain megtalálható az apátsági ter-
mékek tel jes skálája. Forró gyógynövényes teakeve-
rékekkel és szálas monoteákkal, a nyári szezonban
pedig gyógynövényes szörpökkel, hideg italokkal várják
a vendégeket. Az idei évtől a helyben termesztett
gyógynövényeik csomagolt formában is megvásárolha-
tóak.

Nyitva tartás:
március 31 . – ápri l is 30. : kedd – vasárnap: 1 1 -1 7 h
május 1 . – szeptember 30. : hétfő – vasárnap: 1 1 -1 7 h
október 1 . – október 31 . : kedd – vasárnap: 1 1 -1 7 h

További információ:

TriColl is Foglalási Központ
Tel. : 36 96 570 1 91 - E-mail : info@osb.hu

Az apátság kulturál isan leglátványosab-
ban fej lődő része számomra a kertészet,
ahol néhány éve kulturál is és kulináris
élményekkel is gazdagodhatnak az oda-
látogatók.

Azt vettem észre, hogy ezekről a lehető-
ségekről - itt a városban - nagyon keveset
tudunk, vagy ha tudunk is, nagyon kevés-
sel élünk. Ezekre szeretném felhívni
most a Kedves Olvasó figyelmét.

Pottyondy Ákossal, a gyógynövénykert
vezetőjével beszélgettem arról, milyen
programokkal várja a kertészet és a
gyógynövénykert az odalátogatókat.
Nagyon meglepődtem, mennyi olyan
lehetőség van, amiről még csak nem is
hallottam. I lyen volt például az is, hogy
vezetett kirándulások vannak az arbo-
rétumban, a klasszikus túrákon kívül
kalandtúrákon is részt lehet venni.
Az interaktív gyógynövénykertben kicsik
és nagyok megszagolhatják, megízlel-
hetik az ott termesztett növényeket, és
kézműves foglakozások keretében kö-
zelebb kerülhetnek hozzájuk.

Március végével újra nyit a teaház, itt
kóstolhatunk teát, csokit, l ikőrt. Várható-

an ápri l istól gyógynövényműhely nyíl ik,
ahol bekukkanthatunk a kertészet termé-
keinek előál lítási folyamataiba. A nyár
folyamán a gyógynövénykert rengeteg
programmal várja a látogatókat.

Pontokba szedem a legnagyobb rendez-
vényeket, hogy mindenki kedvére kivá-
logathassa a számára legérdekesebbe -
ket:

Június 28-tól július 1 2-ig tartanak a
LEVENDULA HETEK. Ebben az időszak-
ban kreatív programokkal ismertetik a
levendulatermesztés történetét és fel-
használását. A nyitó és a záró napon
Arrabona Ensemble és Beshodrom kon-
certtel kedveskednek az odalátogtól-
nak. Kis szerencsével ebben az időszak-
ban lesz a levendula-betakarítás is, így
nyomon követhetjük az aratás és a
feldolgozás mozzanatait. Ekkor - meg -
határozott időpontokban - vezetéssel
ingyen lehet megnézni a kertet.

Július 1 5. és 1 9. között második alka-
lommal szervezik meg a NYÁRITÁBORt.
Ide azokat a 1 2-1 8 év közötti gyerekeket
várják, akik interaktív programok segítsé-
gével szeretnék jobban megismerni az
apátságot és környékét.

Augusztus 1 5-20. között tart a GYÓGY-
NÖVÉNY HÉT. A hét elején, Nagybol-
dogasszony napján, ünnepi szertartás ke-
retében megáldják a gyógynövényeket.
A programok során megismerkedhetünk
az ott termesztett legfontosabb gyógy-
növényekkel. Ezen felül mindennap
más és más helyi termelővel találkoz-
hatunk.

Augusztus 1 9-20-án lesz a KOLOSTORI
TERMÉKEKPIACAÉSAMAGYAR
VILÁGÖRÖKSÉGEKUTCÁJA.

Idén sem maradnak el a zenés esték: a
JAZZ-TERASZ és a JAZZ-VACSORÁK
időpontjai hamarosan felkerülnek az
apátság, az apátsági pincészet és a
VIATOR Étterem weboldalaira.

Azt kívánom, hogy ezen a nyáron Olva-
sóink minél több élménnyel gazdagod-
janak, ezért javaslom, nézzenek utána,
hogy az apátság milyen lehetőségeket
kínál, s fedezzék fel a tőlünk egy kar-
nyújtásnyira lévő kulturál is unikumokat.

CSAK
LEVENDULAOLAJ?

APÁTSÁGI TEAHÁZ

Schaub Zsuzsa



A világban zajló folyamatok, a társada-
lomban lejátszódó változások megér-
téséhez a jelenleg használatos termi-
nológiák egyre kevésbé alkalmasak.
A dolgok hátterében zajló összefüggések
őszinte elbeszélésére van szükség,
még akkor is, ha sokkterápia-szerűen
hatnak. Nélküle nem érthetőekk meg
az EU-ban zajló folyamatok, kormányok
intézkedései, az önkormányzatok moz-
gásterét behatároló lépések.

Az őszinte, egyenes beszéd fontosságát
sürgeti az a tapasztalat, hogy a magyar
társadalom „Csipkerózsika-álmát alussza”.
A diáktüntetések szereplőinek tájéko -
zatlansága, a közmeghallgatáson ta-
pasztalt benyomás adta a késztetést,
hogy a legfontosabb összefüggések
megismertetésére kísérletet tegyek.

Magyarország pénzügyi gyarmat!
A gyarmattartók a minden megtermelt
1 00 Ft-ból elvisznek 78 Ft-ot (a kor-

mányváltáskor ez még 81 Ft volt). A ma-
radék 22 Ft-ból kel l megoldani az ezer
sebből vérző ország gondjait. Ez a szo-
morú tény a kiindulási oka mindennek.
Az eladósodottság számlájára írható
az is, hogy a magyar munkabérek csak
negyede az európai átlagnak, a családok
bevételei nem fedezik a család újra
termelésének költségeit, az épületek,
utak, közlekedési infrastruktúra gyor-
sabban amortizálódik, mint az erre a
célra fordítható források bővülése.

Az önkormányzatok forráselvonása is
erre vezethető vissza. Ebből adódik,
hogy az Államkincstáron keresztül min-
den elköltött forintot szemmel tartanak,
az önhibájukon kívül hátrányos helyze -
tűeket (ide tartozik a mi önkormányzatunk
is) csak a működés fenntartása erejéig
támogatnak. A mi költségvetésünkben
felhasználható pénz ugyanúgy nem
elég az épületek állagmegóvó tataro-
zására, önkormányzati utak, járdák ál -

landó karbantartására, parkosításra,
városhoz méltó környezeti nívó kiala-
kítására. Mentőövet jelent az EU-pá-
lyázatok kiírása, de csak akkor, ha az
önrészt előteremti a település, mely sok
esetben adóemeléssel érhető el.

Nagyobb probléma az, hogy a lakosság
legnagyobb része nem rezonál a társa-
dalmi folyamatok változásaira. Ennél
már csak az jelent nagyobb bajt, hogy
a társadalom erkölcsi talapzata omla -
dozik, növekszik a deviancia, a társadalmi
normáktól, erkölcstől való eltérés.

Visszatekintve elmondható, hogy a neo -
l iberál isok az erkölcstelenségen keresztül
igázták le az országot, miközben a
neoliberál is pártnak és holdudvarának
voltak a legnagyobb bevételei a
gazdasági átalakulásnak nevezett sza -
badrablásból.

A fiatalok a romlás templomaiban, azaz
a diszkókban a mámorító, őrült bódu-
latban pótcselekvésként megkaptak
mindent, amit a csábító kínált - alkoholt,
drogot, szabadosságot. Az első kettő
hülyít, azaz elveszi a gondolat szabad-
ságát, a szabadosság gondoskodik ar-
ról, hogy ne legyenek közösségek, hi-
szen annak a család lenne az alapja,
mely sok helyen már szétesőben van.

Mindezért a fiatalság a mai napig fizet
is, és szórakozva, jókedvűen vigyorogva
kivégzi önmagát és saját jövőjét. Fizet
azért, hogy rabszolga lehessen.

Az a nagy gond a mai magyar fiatalsággal
(is): nincs semmiféle értékrendje, mert
a felettük hatalmat bitorló, élősködő,
láthatatlan háttérhatalom kirántotta

lábuk alól mindazt, ami szerint önmagukat
és tetteiket meg tudnák ítélni.

A gyarmattartók által birtokolt értelmező
hatalom a tömegmédián keresztül ki -
tartóan sulykolja az elterjeszteni kívánt
termék, eszme, imázs, személy iránti
vágy felkeltésére irányuló erőfeszíté-
seket. Volt kitől tanulniuk, mert a rég-
múltban gyökerező és Goebbels nevével
fémjelzett technika a modern kommu -
nikációs eszközökkel és technológiákkal
kétségkívül rendkívül hatásos és haté-
kony a társadalom fellazításában.

A kereskedelmi médiában megjelenő
celebek és a róluk kialakított kép azt
sugall ja, hogy nem fontos a tudás, a tel-
jesítmény, mert anélkül is lehet érvé -
nyesülni. Szerencsétlen pedagógusok
pedig szélmalomharcot vívnak a média
romboló hatásával szemben.

Sokat ront a helyzeten a világon végig-
söprő gazdasági válság, mely családokat
roppant meg egzisztenciál isan. Egyre
növekszik az a „roncs-társadalom”,
amely napi megélhetési gondokkal küsz-
ködik, sokszor a napi élelemhez sem
jut hozzá, reménye sincs a nyomorúságos
helyzetéből való kitörésre, mi több, gyer-
mekeiben újra termeli saját reménytelen
társadalmi helyzetét. Családok ezrei,
százezrei tartoznak ebbe a tartományba:
a munkanélkül iek, a hajléktalanok, a
segélyekből élők és a társadalom
marginal izált rétegei.

Mit tehet az egyén ellene? A gondok ke -
zelésében a legelső az őszinte kibeszé-
lés. Ezt ma sokan nem merik megtenni,
egzisztenciál is félelmeik vannak, pedig
a magunk létérdekeit megfogalmazni
és képviselni senki más nem fogja
helyettünk. Ma már felvi lágosító jel leggel
több olyan műsor segíti az el igazodást,
az ok és okozati összefüggések meg -
értését, mely hiánypótló a tisztán látás-
ban. Persze ehhez az szükséges, hogy
ne a Való Világ és a hozzá hasonló
szennyműsorokkal bombázzuk a szürke
állományt.

Ha közvetlenül nem is tudjuk befolyásolni
a globális folyamatokat, lelki, erkölcsi,
szel lemi közvetítésekkel, ismeretekkel
fel kel l vértezni magunkat.

KádiAntal

GONDOLATOK, avagy mikor nézünk szembe a valósággal?



Kádi képviselő úr „56”-os emlékezését olvasva a helyi újság
legutóbbi számában a mellékelt képen meglepve ismertem
fel gimnazista osztálytársaimat, én is köztük vagyok, csak
a fejem búbja látszik.

A Kazinczy Ferenc Leánygimnáziumba jártam, a IV. c osz-
tályba. Az érettségi tablóképről jól be tudtam azonosítani
mindenkit. Akkoriban az Újtelepen laktunk, a lakásban ve -
zetékes rádió volt, egy adóval. Édesapám azzal ébresztett,
hogy valami baj van az országban, mert a rádió csak
komolyzenét közvetít, semmi szöveg.

Leballagtam az écsi ál lomásra, majd Győrben az Eötvös
parkon keresztül a gimnáziumba. Osztálytársaimnak fele
volt csak ott, zömmel a vidékiek. Az igazgató úr azzal fogadott
bennünket, hogy kitört a forradalom, csak akkor mehetünk
ki az épületből, ha indul haza a vonatunk. Azzal ránk zárta
az ajtót, tanítás nem volt. Kinyitottuk az ablakot, ott hasal-
tunk, nézelődtünk. Egyszer csak a városháza irányából
odaértek a tüntetők a Munkácsy út sarkához. Megláttak
bennünket, integettek és azt kiabálták: „Gyertek velünk, lányok!”

Visszakiáltottuk, hogy mennénk, de be vagyunk zárva. Jó
páran odajöttek zászlóval az iskolához, az igazgatóval kinyit-
tatták az ajtót, és mi mentünk velük. De a Baross úthoz érve
mégis a vonatokhoz és az autóbuszokhoz indultunk, és irány haza!

Másnap hallottuk, hogy a tüntetők kivonultak a pártházhoz,
ahol valaki félelmében kiugrott az ablakon. Amikor a tanítás
újra elkezdődött, az igazgató azt kérdezte tőlem: „Na, mi az,
Titrik, maga nem disszidált?” Végig jó tanuló voltam, de az
érettségin csak benyestek egy négyest matekból, így kitűnő
helyett „csak” jeles lettem.

Pedagógusnak készültem, az egri főiskolára felvétel iztem,
ahol 30 helyet hirdettek meg. Bár csak 28-an jelentkeztünk,
mégsem vettek fel. Végül a budapesti védőnőképzőben
végeztem. Két év védőnői munka után körzeti ápolónő lettem
Écs – Ravazd körzetben, 35 év után onnan mentem nyugdíjba.
Ezt a munkát nagyon szerettem, s úgy érzem, a betegek is
szerettek engem. Végül is sosem bántam meg, hogy nem
lehettem pedagógus.

ÍGY NEM LETTEM
PEDAGÓGUS.. .

A pázmándfalui Roma Integrációért Egyesület nemrégiben
az EMVA HVS LEADER fejezetének Térségi rendezvénykínálat
bővítése célterületre pályázatot adott be közösségi rendez-
vények szervezése érdekében. Pályázatuk nyert, így március
8-án, pénteken intézményünk, a Kazinczy Ferenc Művelő -
dési ház adott helyet a Kistérségi Roma Est elnevezésű prog-
ramjuknak.

A rendezvény célja az volt, hogy a térségben élő nemcsak
roma származású lakosságnak tartalmas és igényes szó -
rakozási lehetőséget nyújtsanak, ezzel is csökkentve a
diszkriminációt. Az est során fel lépett Horváth Károly és
Cigányzenekara, Venczel Kovács Zoltán, a Győri Nemzeti
Színház színész-énekese. A rendezvény sztárvendége
OLÁH GERGŐ, a 201 2-es X-Faktor győztese volt, akire
talán a legtöbben voltak kíváncsiak a nézők közül. Gergő
két dalához külön koreográfiákkal készült a pannon-
halmi Black Diamond Jazzbalett Csoport. Gergő elmondása
szerint a verseny óta ők voltak az első háttértáncosai, mivel
eddig még csak egyedül lépett színpadra. Fel lépése után hosszú
sorokban álltak a rajongók autogrammokért és közös fotókért.

Reméljük, a közeljövőben számos hasonlóan színvonalas
rendezvénynek adhatunk helyet a művelődési házban.

Horváth Roland intézményvezető

KISTÉRSÉGI ROMA EST

Oláh Gergő és első háttértáncosai a Black Diamond Dance Jazz-
balettCsoport

Horváth BicskeiKárolyés Zenekara



Köszönjük támogatásaikat, melyekkel a tavalyi évben
hozzájárultak egyesületünk működéséhez! Az elmúlt
évek kialakult hagyományaként idén is készülünk egy
egész estét betöltő műsorral, mellyel a tisztelt közönséget
kívánjuk ismét megörvendeztetni a tánc élményével.

Kérjük, 201 3-ban is tisztel jenek meg bennünket adójuk
1 %-ával, segítve ezzel a Balance TáncSport Egyesület
Önökért végzett munkáját.

Adószámunk: 1 8984523-1 -08

Balance TSE

Pándzsa Egyesület

Pannonhalma és Vidéke Mentésügyének Támogatásáért
Közhasznú Egyesület

Pannonhalma Sport Egyesület

Pannonhalma Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

Pannonhalmi Iskoláért Alapítvány

Pannonhalmi Óvodát és Bölcsődét Támogató Alapítvány

Pannonhalmi Sport- és Majorette Egyesület

Pannonhalmi Szent Márton Borrend Egyesület

PiPACS Egyesület

Szent Márton Cukorbeteg Egyesület

Szent Márton Polgárőr Egyesület

1 8984523-1 -08

1 8537279-2-08

1 8986965-1 -08

1 9881 351 -1 -08

1 852601 1 -1 -08

1 8982703-1 -08

1 8988620-1 -08

1 8985720-1 -08

1 8037834-1 -08

1 8981 733-1 -08

1 8535727-1 -08

1 8534726-1 -08

NE FELEDKEZZEN EL RENDELKEZNI ADÓJA 1 %-ÁRÓL!

Pannonhalmán az alábbi egyesületek és alapítványok jogosultak az SZJA 1 % -ának gyűjtésére:



AVARÉGETÉS - KONTRA KOMPOSZTÁLÁS
Részletek Lenkei Péter, a Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájának vezetője írásából

Hazánkban széles körben elterjedt „nép-
betegség” a kerti hul ladékok és az avar
égetése. Kevesen tudják, hogy ez a
tevékenység menynyire káros a kör-
nyezetre és az emberi egészségre.
Ezzel szemben komposztáláskor ma -
radéktalanul elbomlanak a növényi ré-
szek, és hasznos humusz keletkezik.

Egy átlagos kerti tűz, melyben vegyesen
égetünk avart, fűnyesedéket és gallyakat,
légszennyezést okoz. A nagy szennyezést
elsősorban az váltja ki, hogy alacsony
a tűz hőmérséklete, így aminek égnie
kellene, nem ég el, vagy csak fél ig. Pél-
dául a növényi részekben lévő szén
ugyan oxidálódik, de csak részben, és
szén-dioxid helyett mérgező szénmonox-
id keletkezik.

De vegyük csak sorra, hogy egy átlagos
kupac (1 00 kg) elégetése során milyen
anyagok keletkeznek, és azok milyen
hatással vannak a szervezetünkre:

Szén-monoxid: 5-7 kg (= 5-7 mil l iárd
µg) Azonnali hatása: fejfájás, szédülés,
émelygés, a látás- és hallásképesség
csökkenése. Tartós hatása: a szívizmot
el látó koszorúerek keringését csökkenti,
elősegíti a koszorúelmeszesedést és
egyben szűkíti azokat, növeli a szív-
infarktus kockázatát. Akadályozza a vér
oxigénszállító képességét. Egészségügyi
határértéke 1 0.000 µg/m3.

PM1 0 (1 0 mikrométernél kisebb le-
vegőben lebegő részecskék): 3,3-4,9
kg (= 3,3-4,9 mil l iard µg) Azonnali hatás:
asztmás roham, légúti irritáció, szív- és
érrendszeri zavarok. Tartós hatás: rák-
keltő, immunrendszer károsító, szívin-
farktus, agyérgörcs, tüdőgyulladás. Egész-
ségügyi határértéke 50 µg/m3.
A fenti példában szereplő kupac avar
elégetésével annyi PM1 0 részecske jut
a levegőbe, mely kb. 90 mil l ió köbméter
levegőt szennyez el egészségügyi ha -
tárérték felett. Ez ma egy közepes te-
lepülés tel jes légköre egy őszi estén.

Szénhidrogének: 1 ,5-2 kg Rákkeltők,
mutagének, károsítják az immunrend-
szert. Ha a születés körül i időszakban
jutnak be a szervezetbe, életre szólóan
megváltoztathatják a hormonok terme -
lését.

Nitrogén-oxidok: 20 g - Izgatja a szemet
és a légzőszervet. Belégzése tüdőviz-
enyőt okozhat, hatással lehet a vérre,
okozhat methahemoglobin képződést.

Metil-etil-keton: 3,6 g Irritál ja/izgatja a
szemet es a légző rendszert, hatása le-
het a központi idegrendszerre, toxikus
hatása lehet az emberi reprodukcióra.

Etil-benzol: 3,3 g Irritál ja/izgatja a szem-
et és a légző rendszert, hatása lehet a
központi idegrendszerre, a májra és ve -
sére, rákkeltő, hatása lehet az emberi re-
produkcióra.

Sztirén: 6,8 g Irritál ja/izgatja a szemet
és a légzőrendszert, belégzése tüdő-
vizenyőt okozhat, hatása lehet a központi
idegrendszerre, lehetséges emberi rák-
keltő, hal láskárosodást okozhat, hatása
lehet az emberi reprodukcióra.

Fenol: 3,3 g Az anyagnak hatása lehet
a központi idegrendszerre, szívre, a ve-
sére, okozhat görcsöket, kómát, szív-
működési zavarokat, légzési elégtelen-
séget, ájulást.

Dibenzo-furán: 0,45 g A Seveso-i ka -
tasztrófát a nagyon hasonló vegyi fel-
építésű dibenzodioxin okozta. Rákkeltő
anyag, károsíthatja a hormonrendszert.
Születési és fej lődési rendellenességeket
okozhat, az immunrendszert károsíthatja,
a szervezetben felhalmozódik, nem bom-
lik le.

Benz-a-pirén: 0,06 g (= 60 mil l ió
nanogramm) A BaP az egyik legveszély-
esebb vegyület, a WHO szerint az I . ve -
szélyességi kategóriába tartozik, egész-
ségügyi határértéke 1 nanogramm/m3.
Az anyag emberi rákkeltő. Öröklődő
genetikus károsodást okozhat az emberi
csirasejtekben. Az anyagnak toxikus
hatása lehet az emberi reprodukcióra.

Amegoldás – komposztálás
Valamennyi kerti hul ladék és avar kom -
posztálható. A folyamat során az elhalt
növényi részeket mikroorganizmusok
bontják le és alakítják át a szárazföldi
élet nélkülözhetetlen anyagává, hu -
musszá. A humusz hosszú távon tárol ja
és a növények számára könnyen felve -
hető formában adagolja azokat az ás -
ványi anyagokat, melyek a növekedéshez
szükségesek. De talán ennél is fontosabb,
hogy a tömegének sokszorosát kitevő
víz megkötésére, tárolására képes.

A komposztálás során elkerül jük a
hatalmas légszennyezést, értékes hu -
muszhoz, növényi trágyához jutunk.
Komposztálni mindenki tud. Mindössze
néhány négyzetméter árnyékos helyre
és egy kis időre van szükségünk a kert-
ben. A komposztálás alapvető szabálya
a komposztálandó anyag megfelelő
aprítása, a komposzt rendszeres keve -
rése, nedvesen tartása és a tűző nap
elleni védelme. Fontos, hogy a komposzt
közvetlen kapcsolatban legyen a talaj jal ,
hiszen a lebontó mikro-organizmusok
onnan „költöznek” bele.

A komposztálás folyamata általában
1 év, de bizonyos növények, vastagabb
ágak komposztálása ennél több időt is
igénybe vehet. Széles körben elterjedt
téveszme, hogy a dió, tölgy levele nem
komposztálható. Való igaz, hogy ezek
olyan ún. al lelopatikus vegyületeket tar-
talmaznak, melyek gátol jak más nö -
vények növekedését. Azonban 2-3 év
alatt ezek is lebomlanak maradéktala-
nul.

Mit tesz az állam?
Mivel egyelőre legálisan szennyezhet
bárki avarégetéssel, a Levegő Munka-
csoport harcba szállt el lene. Azt már
sikerült elérni, hogy Budapesten 201 1 .
december 1 -től beti ltották véglegesen
az avarégetést, máshol azonban álta-
lában szabad, és a helyi rendeletek
tel jes szakmaiatlanságról árulkodnak.
I l lés Zoltán államtitkár szerencsére
ígéretet tett, hogy ennek még idén véget
vet a kormányzat.

Várjuk az új jogszabály hatályba lépését!

KádiAntal



IDŐPONT

ÁÁ PP RR II LL II SS
1 4-1 9. héfő-péntek
20. szombat

MM ÁÁ JJ UU SS
9-1 0. csüt.-pént.
20. pünkösdhétfő
25. szombat

JJ ÚÚ NN II UU SS
21 . péntek
22. szombat

29. szombat

AA UU GG UU SS ZZ TT UU SS
1 9-20. hétfő-kedd
20. hétfő

SS ZZ EE PP TT EE MM BB EE RR
2. hétfő
1 4. szombat

OO KK TT ÓÓ BB EE RR
4. péntek
7-1 3. hétfő-vasárnap
23. szerda

31 . csütörtök

NN OO VV EE MM BB EE RR
1 4-1 7. csüt-vas.
1 6. szombat
1 7. vasárnap
30. vasárnap

DD EE CC EE MM BB EE RR
5. csütörtök
7. szombat
1 4. szombat
1 7. kedd
1 8. szerda
20. péntek
24. kedd
26. csütörtök

PROGRAM

ÖKO HÉT - A Föld Napja alkalmából
A NAGY HÁZTAKARÍTÁS 2.

RADNÓTI NAPOK
ORGONAKONCERT (Szamosi Szabolcs)
GYERMEKNAP

TANÉVZÁRÓ és BALLAGÁS
XI. DÍSZMADÁR KIÁLLÍTÁS
BOGRÁCSFESZTIVÁL
ORSZÁGOS POLGÁRŐR NAP

SZENT ISTVÁN NAPOK
ORGONAKONCERT (Teleki Miklós)

TANÉVNYITÓ
SZÜRETI NAP

IDŐSEK NAPJA
KÖNYVTÁRI NAPOK
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
OGONAKONCERT (Almásy László Atti la)
HALLOWEEN NIGHT

MÁRTON-NAPI VIGASSÁGOK
TŰZOLTÓ BÁL
ÚJBOR VERSENY
ADVENT VÁRÓ (betlehem avató)

MIKULÁSFOGAT
TÉLKÖSZÖNTŐ
VÁROSI KARÁCSONY
DIABETESZ KARÁCSONY
NYUGDÍJAS KARÁCSONY
ISKOLAI KARÁCSONY
BETLEHEMES JÁTÉK
ORGONHANGVERSENY (Áment Lukács OSB)

HELYSZÍN

Művelődési ház / Általános iskola
Kazinczy Ferenc Művelődési Ház

Általános iskola / Művelődési ház
Főapátság, bazil ika
Majál is tér

Radnóti Miklós Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Művelődési Ház
Majál is tér
Sportpálya

A városban több helyszínen
Főapátság, bazil ika

Radnóti Miklós Általános Iskola
Majál is tér

Városi Könyvtár
Kazinczy Ferenc Művelődési Ház
Szabadság tér, kopjafák
Főapátság, bazil ika
Kazinczy Ferenc Művelődési Ház

Kazinczy Ferenc Művelődési Ház
Kazinczy Ferenc Művelődési Ház
Kazinczy Ferenc Művelődési Ház
Szabadság tér, kopjafák

A városban több helyszínen
Kazinczy Ferenc Művelődési Ház
Kazinczy Ferenc Művelődési Ház
Kazinczy Ferenc Művelődési Ház
Kazinczy Ferenc Művelődési Ház
Kazinczy Ferenc Művelődési Ház
Plébániatemplom
Főapátság, bazil ika

22001133.. ÉÉVVII PPRROOGGRRAAMMOOKK
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„CSENDES ÉJ”

201 2. december 1 5-én a Kazinczy Ferenc Művelődési Házban
került megrendezésre a Városi karácsony elnevezésű ren -
dezvény. Bagó Ferenc polgármester köszöntője után a műsort
a Balance TSE nyitotta meg egy gyönyörű bécsi keringővel.
Ezt követően a pannonhalmi gyermekkar műsora következett,
majd a Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI 4. osztályosaitól
láthattunk egy irodalmi összeállítást, valamint Móra Ferenc: Égi
Betlehem című elbeszélésének színpadi változatát.

A műsor további részében zongorán játszott Szabó Gergely,
pannonhalmi bencés diák. Műsorában szerepelt Chopin
C-moll nocturne-je, J.S. Bach a-moll kétszólamú invenciója,
valamint Chopin e-moll keringője. A zene után ismét a prózáé
lett a főszerep. A kisgyerekekre is gondolva Gáti Oszkár
Jászai Mari-díjas színész egy mesét mondott el.
A műsor első részének zárásaként a Balance TSE „I l divo –
Ti Amero” rumba formációját csodálhatták meg a nézők.

A karácsonyi műsor második felében testvérvárosunk
Pécsvárad büszkeségei, a Pécsváradi Big Band adott nagy
sikerű koncertet. Zárásként pedig a jelenlévők közösen
elénekelték a Csendes éjt.

A rendezvény ideje alatt kézműves vásár, valamint a
Pannonhalmi Szent Márton Borrend és a Németh Borház jó-
voltából forralt bor és tea várta a nagyérdeműt.

Köszönjük minden fel lépőnek, felkészítőnek és szervezőnek,
hogy ilyen csodálatos estét szereztek a jelenlévőknek, és
meghitté varázsolták ezt az ünnepet.

Orbán Péter

Városi karácsony Pannonhalmán

a Balance TSE nyitótánca

a Pécsváradi Big Band

Szabó Gergely zongorajátéka

A 4. osztályosok műsora

A Pannonhalmi GyermekkarAngyalok a színpadon

Polgármesteri köszöntő Gáti Oszkár



KÖSZÖNET
Szeretném megköszönni minden kedves felajánlónak, aki
múltkori felhívás alapján segített gyarapítani a tűzoltó egye -
sületünk emléktárgy gyűjteményét. Fontos, hogy minél
több értéket mentsünk meg településünk múltjából, nem
szabad elveszni hagyni az emlékeinket.

Ezért továbbra is kérem a tisztelt lakosságot, hogy akinek
a Tűzoltó Egyesület múltjából bármi nemű anyag (relikvia,
tárgyi emlék, írás, fotó, emléklap, ruhanemű, régi egység -
könyv, régi tagnyilvántartás, kitüntetés) van a birtokában
legyen szíves jelezze a számomra. Szeretnék minél több
emléket archiválni digitális formában az egyesület múltjáról.
A rendelkezésemre bocsájtott anyagot, fotózás után ter-
mészetesen visszajuttatom a tulajdonosának

Köszönettel: LüviPéter - 06 20 382-62-83

I I . BALANCE TSE
JÓTÉKONYSÁGI BÁL
A tavalyi évhez hasonlóan, hagyományteremtő szándékkal
ismét megrendeztük a Balance TSE második jótékonysági
bál ját. Az este során többször műsorral szórakoztattuk
a megjelent bálozókat, melyben megmutattuk munkánk
eredményét, mindemellett finom és kiadós vacsorával vártuk
a vendégeket, s tánczenékkel szolgáltattuk a talp alá valót
azok számára, akik aktív kikapcsolódásra vágytak. Éjfélkor
a tombolasorsolással fokoztuk az izgalmakat, melynek
feszültségét végül hajnal ig tartó táncolás közepette
vezethették le a bálozók.

Következő nagyobb szabású megmozdulásunk augusztusra
várható egy egész estét betöltő előadás formájában, mellyel
az elmúlt két évet tekintve már hagyománnyá vált
szokásunkként jelentkezünk. Szeretettel várjuk Önöket
nyáron is.

Amennyiben úgy gondoljak, hogy segíteni szeretnék
egyesületünk működését és munkáját, úgy szívesen és nagy
köszönettel fogadjuk felajánlásaikat. Számlaszámunk:
Balance Táncsport Egyesület - 1 091 8001 -00000079-991 50008

Pinezits József elnök

INGYENES

FRANCIA NYELVOKTATÁS

indul Pannonhalmán
(megfelelő érdeklődés esetén)

a művelődési házban.

A tanfolyamot tartja: ÁCS KÁROLY

Bővebb információ és jelentkezés
a 30 252 8196-os számon.

Az Akció Zóna Kft.
újonnan nyíló pannonhalmi üzletébe

keres munkatársat

BOLTI ELADÓ
munkakörbe,

részmunkaidőben,
rugalmas munkaidő beosztással.

Szakmai tapasztalat, jó kommunikációs
képesség, rugalmasság előnyt jelent.

A jelentkezéseket a következő
telefonszámon várjuk:

06 70 513 3773



Az „Őszikék” Nyugdíjas Klub 201 3. tavaszi foglalkozásait
kéthetenként szerdán, 1 7.00 órai kezdettel a Kazinczy
Ferenc Művelődési Ház 1 . termében tartja a következő idő -
pontokban:

április: 1 7., május: 8. és 22., június: 5. és 1 9.

Az Idősek tornája továbbra is minden héten, keddenként
1 6-1 7 óráig várja a mozogni vágyókat a művelődési házban.

„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd
a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel,
a jóindulatúval és az udvariassal, tehát az ünneppel.”

(Márai Sándor)

ŐSZIKÉK NYUGDÍJAS KLUB Tavaszi rendezvényeinkre is szeretettel várjuk a nosztalgiázni,
kikapcsolódni vágyó, érdeklődő vendégeinket!

„Kézműves csodák - a nyugdíjas élet tükrében” címmel
201 3. március 23-án, szombaton kiál lítást rendeztünk a
kluvób tagjainak alkotásaiból a Kazinczy Ferenc Művelődési
Házban, A kiálíltáson számos csodaszép, érdekes és mun -
kaigényes alkotásokat láthattak az érdeklődők.

Felkérésre 201 3. ápri l is 20-án, Vinyén az "Ültess Fát!" ren -
dezvényen szintén bemutatkozik nyugdíjas klubunk a kéz-
műves kiál lítás és vásár keretében. A rendezvény, egy
kellemes kirándulással egybekötve szintén várja vendégeit.
Él jünk a lehetőséggel!

Rozsnoki Zsuzsa klubvezető

Ami az előző számból – az őszi könyvtári hét rendezvényei közül – kimaradt:
Köszönet Kaczor Lászlónénak, az "Idős torna" vezetőjének az aktív idősödés érdekében végzett szel lemi
és testi felüdülést jelentő munkájáért!



R É G I PA N N O N H A L MA. . .
Nemrégiben a Facebook közöségi portálon indult el a "Régi
Pannonhalma" elnevezésű oldal, mely városunkról, annak
életéről gyűjt és mutat be régi képeket. Szeretnénk ezt a
kezdeményezést népszerűsíteni, ezért ezentúl minden
számunkban közlünk pár fotót, hogy mások is kedvet
kapjanak az oldal felkeresésére, i l letve beküldjék a birtokukban
lévő fényképeket, képes dokumentumokat. Az oldal az
interneten csak regisztrált Facebook felhasználók számára
érhető el, "RégiPannonhalma" név alatt.

Jó böngészést kívánunk!






