
Polgármesteri köszöntő

Pannonhalma város kulturális és információs kiadványa 2011. tél

Pannonhalmi HÍREK

Kedves Pannonhalmiak!
Gyorsan elszaladt a 2011-es 

év, ami sok gondot adott önkor-
mányzatunknak, de nagyjából si-
került megoldani a problémákat. 
Köszönettel tartozom a képviselő-
testületnek, hogy közösen tudtunk 
dönteni és dolgozni.  (Munkánkról 
a közmeghallgatásról szóló be-

számolóban részletesen olvas-
hatnak.) Az év utolsó részének 
kulturális eseményei között kell 
megemlíteni testvérvárosunk, 
Pécsvárad delegációjának viszont-
látogatását. Jó hangulatban telt 
el a találkozó. Mindkét fél tájé-
koztatást adott az önkormányzati 
munkáról.  December 5-én ismét 

1. BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 
    2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Előadó: Bagó Ferenc polgármester

Bagó Ferenc: A termál projekt kapcsán tájékoztatta a lakosságot, 
hogy a 2011-es évben a termál projekt fi nanszírozása nem vált biz-
tosítottá. A Világörökség Termál Kft. többségi tulajdonosai pályázati 
forrás bevonásával szerették volna a banki fi nanszírozáshoz szükséges 
önrészt biztosítani. A kedvezőtlen gazdasági és pénzügyi folyamatok 
azonban nem kedveztek ennek, így a megvalósítás vonatkozásában 
nem sikerült előre lépni.

Elmondta, hogy a képviselő-testület a szindikátusi szerződés mó-
dosítását kezdeményezte a HHR Kft-nél, amelynek értelmében, ha 
a projekt fi nanszírozása nem válik pénzügyileg biztosítottá, úgy az 
eredeti állapot helyreállításának van helye az elvi építési engedély 
2012. május 17-i lejártakor.

sikeresen megtörtént a „Mikulás” 
városi körutazása, ami nagyon sok 
örömet szerzett a gyermekeknek. 
Köszönöm a „Mikulás bácsinak”, a 
Zsóka fagyizónak, valamint Gémesi 
úrnak a segítségét, és nem utolsó 
sorban a sok csomag elkészítőinek 
is a fáradságot. December 17-én 
a Városi Karácsony igazi adventi 

hangulatot adott a megtelt műve-
lődési házban. Minden szereplőnek 
köszönetemet fejezem ki a színvo-
nalas műsorért. 

Kedves Pannonhalmiak!
Eredményes, sikerekben gaz-

dag boldog új évet kívánok mind-
nyájuknak!  
 Bagó Ferenc, polgármester

Közmeghallgatási tájékoztató
RÉSZLET A KÖZMEGHALLGATÁSRÓL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVBŐL

A tárgyalások folyamatban vannak, és a képviselő-testület teljes 
körű ügyvédi megbízást adott az ügyben dr. Baross Attila ügyvéd 
úrnak, aki az önkormányzattal egyeztetve a szindikátusi szerződés 
módosítására vonatkozó megkeresést juttatott el a HHR Kft. részére. 
Ezt még további két megkeresés követte annak érdekében, hogy az 
eredeti állapot helyreállítása akár jogi úton is biztosítható legyen.

Elmondta, hogy a HHR Kft. még egy pályázati lehetőségre vár, 
amit december, de legkésőbb január hónapban fognak kiírni, és a 
velük való egyeztetés alkalmával elmondták, hogy ha ez a pályázat 
sem járna eredménnyel, úgy ők ezzel a projekttel nem kívánnak 
a későbbiekben foglalkozni, és az eredeti állapot helyreállítására 
kerülhet sor.

A balatonszárszói tábor ügyével kapcsolatosan elmondta, hogy 
a pannonhalmi képviselő-testület áprilisi ülésén a balatonszárszói 
tábor bérlőjével köttetett szerződés azonnali hatályú felmondását 
kezdeményezte az elmaradt bérleti és közüzemi díjtartozások miatt. 
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Akkor a másik három tulajdonos önkormány-
zat (Ravazd, Tarjánpuszta, Écs) úgy döntött, 
hogy az idei szezonban még nem kíván élni 
a szerződés felmondásának lehetőségével. 
A bérlő azonban a fi zetési kötelezettsége-
it továbbra sem teljesítette, ezért a másik 
három önkormányzat is az azonnali hatályú 
felmondás mellett döntött. A tábort decem-
ber elején leltár után átvették a tulajdonos 
önkormányzatok, és lezárása is megtörtént. 
Az elmaradt követelések érvényesítése végett 
a tulajdonos önkormányzatok pert indítanak 
a korábbi bérlővel szemben.

A kábeltelevíziós hálózat esetleges érté-
kesítésének ügyében elmondta, hogy koráb-
ban a képviselő-testület mérlegelte annak 
lehetőségét, hogy a kábeltelevíziós hálózatot 
értékesíti, és az így keletkező bevételt egy 
városfenntartási kft. elindítására fordítja. Erre 
a VIDANET Zrt. is jelezte érdeklődését, de a 
jelenlegi üzemeltető, a FALU-TV Kft. 2016-ig 
szóló szerződése nem teszi lehetővé a közös 
megegyezésen kívüli szerződésbontást. Ez az 
ügy egyelőre lekerült a napirendről.

A Szent Márton Járóbeteg Szakellátó Köz-
pont április hónapban megkezdte működését. 
Elmondta, hogy az induláshoz a legfontosabb 
feladat a fi nanszírozhatóság biztosítása volt, 
amely hitelfelvétel útján volt realizálható. A 
járóbeteg kft. viszont csak az önkormányzat 
kezességvállalásával hitelképes, ezért sor 
került hitelajánlatok bekérésére. A legkedve-
zőbb és legrugalmasabb ajánlatot a Pannon-
halma és Vidéke Takarékszövetkezet adta. A 
felvett hitel összege 40 millió forint, amely 
előreláthatólag jövő nyár végéig biztosítja 
a zavartalan működés pénzügyi fedezetét. 
Elmondta, hogy betegszám tekintetében 
emelkedő tendenciát mutat a járóbeteg 
központ. Ennek, valamint a felelős gazdál-
kodásnak köszönhetően a jövő évben már 
az idei évi önkormányzati hozzájárulás felével 
kell számolni, amely 15-20 millió forint körüli 
hozzájárulást jelent.

Tájékoztatta a lakosságot, hogy az év vé-
gével a háziorvosi rendelők kialakítására is 
sor kerül, így a következő évet a járóbeteg 
központban kezdhetik meg a háziorvosok. 
Elmondta, hogy a háziorvosokkal folytatott 
többszöri tárgyalás eredményeként várha-
tóan január első felében megindulhat heti 
egy alkalommal a délutáni rendelés, amely 
jogszabályi előírások szerint 16 óráig tart.

Elmondta, hogy a GYŐRSZOL Zrt-vel folyama-
tos tárgyalások folytak a Nagytérségi Hulladék-
gazdálkodási Önkormányzati Társulás Pannonhal-
mára eső önerejének teljesítésével kapcsolatosan. 
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az alapító 
okiratban szereplő mintegy 10%-os önerőt az 
önkormányzatnak ki kell fi zetnie, amelyet 5 éves 
konstrukció keretében fog megtenni 2012 évtől 
számítva. Ennek az összege az 5 éves időszak 
kamataival együtt mintegy 31.000.000,- Ft. Ez 
tovább nehezíti az önkormányzat anyagi helyzetét 
a jövő tekintetében.

Elmondta, hogy az idei évben az önkor-
mányzati bérlakások lakbérrel elmaradó lakóit 
felszólította az önkormányzat, és lehetőséget 
kaptak elmaradásaik rendezésére. Azok a 
bérlők, akik nem tudták határidőre rendez-
ni a díjhátralékukat, elhagyták bérlakásukat 
mind a Petőfi  u.9., mind a Petőfi  u.1. sz. alatti 
bérlakások tekintetében.

Tájékoztatta a lakosságot, hogy összesen 
mintegy 30 millió Ft-os támogatást kapott az 
önkormányzat az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetű önkormányzatoknak kiírt pályázat-
ból. Ennek köszönhetően az önkormányzat 
kiegyensúlyozott gazdálkodási körülmények 
közepette zárhatja le a 2011-es évet.

2. A 2012. ÉVI TERVEK 
    ISMERTETÉSE

Előadó: Bagó Ferenc polgármester

Bagó Ferenc: elmondta, hogy két jelentős 
beruházás előtt áll az önkormányzat. Ez a 
két projekt az iskola-felújítási, illetve a város-
rehabilitációs pályázat.

Az iskola felújítása kapcsán elmondta, hogy 
a Pannonhalmi Kistérségi Társulás koordiná-
lásával Pannonhalma Város Önkormányzata 
Veszprémvarsány Önkormányzatával közösen 
pályázati forrást nyert a Nyugat-dunántúli 
Operatív Program pályázatán, amely révén 
mintegy 230 millió Ft értékben újulhat meg 
a két intézmény.

Elmondta, hogy az önkormányzat a pályá-
zat menetét folyamatosan nyomon követte, 
műszaki területen pedig az önkormányzat 
megbízottja, Papp László felügyelte az eddigi 
előkészületeket díjazás nélkül.

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az EU 
Önerő Alapból nyert pályázat révén 11 millió 
Ft-tal csökken a Pannonhalmára eső önrész, 
melynek mértéke 25,5 millió forint.

Remélhetőleg január hónapban sor kerül-
het közbeszerzési eljárás keretében a kivite-
lező kiválasztására, így a következő tanévet 
a modern és megújult iskolában kezdhetik 
meg a pannonhalmi diákok. 

A város-rehabilitációs pályázattal kapcsola-
tosan elmondta, hogy a sikeres első körös pá-
lyázatot követően megkezdődött a pályázati 
anyag összeállítása a második körös bírálatra. 
A benyújtott pályázatot a Nyugat-dunántúli 
Regionális Operatív Program Irányító Hatóság 
vezetője támogatásra érdemesnek ítélte, és 
a 675 millió Ft összköltségvetésű projektet 
540 millió Ft összegben támogatásra érde-
mesnek ítélte. Az elnyert pályázat támogatási 
szerződésének aláírására ezen a héten fog sor 
kerülni. Optimális esetben a közbeszerzési el-
járás lefolytatását követően a tavaszi időszak 
kezdetén megindulhatnak a munkálatok, és 
az ősz végére átadásra kerülhet a megújult 
városközpont.

Tájékoztatta a lakosságot, hogy a pályázat 
öt fontosabb projektelemből áll, melyek a 
következők:

1. A műemlékvédelem alatt álló magtár-
épület teljes körű felújítása, amely lehető-
vé teszi annak kulturális célú hasznosítá-
sát. A magtár tulajdonosai a projektelem 
önerő részét vállalták.

2. Az önkormányzat tulajdonában álló 
Fő tér felújítása, Pannonhalma Váralja 
városrész rehabilitációja sétautak kiala-
kításával.

3. Pannonhalma két helyrajzi számot érintő 
területén sétaösvény kialakítása, amely 
összeköti a városközpontot a Főapátság 
fogadóépületével.

4. A Vitálisné Rosta Aranka projektpartner 
tulajdonában álló épület - amely a Fő 
téren található - felújítása és ott üzlet-
helyiségek kialakítása. A projektpartner 
a rá eső önerőrészt vállalta a pályázat 
keretében. Itt kerülne elhelyezésre a 
tourinform iroda is.

5. Felújításra kerül a Főapátságot és a Vár-
alja városrészt összekötő lépcsősor is.

Elmondta, hogy ennek a projektnek az 
önkormányzatot terhelő önereje 75 millió 
forint.

Annak érdekében, hogy ezek a fejlesztések 
ne veszélyeztessék az önkormányzat gazda-
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Fontosabb közérdekű határozatok

sági stabilitását, a képviselő-testület három 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 
értékesítése mellett döntött. A képviselő-
testület döntése értelmében januárban érté-
kesítés céljából meghirdetésre kerül a Sági 
dűlő területe, a vasút melletti ipari területet, 
valamint az orvosi rendelő épülete. Elmond-
ta, hogy az érintett ingatlanokat három in-
gatlanforgalmi szakértővel felértékeltette az 
önkormányzat, akik közül kettő igazságügyi 
szakértő is egyben. Az értékesítést a lehető 
legszélesebb körben szeretné meghirdetni 
az önkormányzat.

Tájékoztatta a lakosságot, hogy a képvi-
selő-testület az alábbi árakon hirdeti meg az 
értékesíteni kívánt ingatlanokat:

Sági dűlő területe: 45.000.000,- Ft
Ipari terület a vasút mellett: 10.000.000,- Ft/ha
Orvosi rendelő épületét: 22.000.000,- Ft

Az önkormányzat célja, hogy a lehető 
legmagasabb áron kerüljenek az ingatlanok 
értékesítésre, és az így befolyó összeget az 
elnyert pályázati támogatás önerejének biz-
tosítására használja fel.

Elmondta, hogy az iskola felújítása, vala-
mint a város-rehabilitációs projekten túl a 
2012-es évben az alábbi célok megvalósítá-
sát szeretné az önkormányzat elérni:

Játszótér építése ügyében az önkor-
mányzat felvette a kapcsolatot a rendőrőrs 
melletti teniszpálya területének az önkor-
mányzat számára történő díjmentes átadása 
érdekében a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Rendőr-főkapitánysággal. Az egyeztetések 
eredményeként a vagyonkezelő rendőr-főka-
pitányság hozzájárult a terület átadásához. 
Jelenleg a tulajdonos Nemzeti Vagyonke-
zelő Zrt-nél folyik az eljárás. Remélhetőleg 
a tavaszi időszakra az önkormányzat tu-

lajdonába kerül a terület, amely alkalmas 
lehet egy közösségi játszótér helyszínének. 
Elmondta, hogy a PIPACS Egyesület is ak-
tívan dolgozik a játszótér megvalósításán, 
melyhez az önkormányzat a lehetőségeihez 
mérten minden segítséget megad. Közös-
ségi összefogással elkészülhet a jövő évben 
az új játszótér is.

Elmondta, hogy a 2012-es évben szeretné 
az önkormányzat az utak, járdák építését, 
murvázását tovább folytatni. Elmondta, hogy 
a tóthegyi, illetve a Cseider völgyi utak felújí-
tását szeretnék előtérbe helyezni. 

Tájékoztatta a lakosságot, hogy a Pándzsa 
Egyesület 2012-ben szeretné megrendezni 
a Generációk Találkozása című rendezvényét, 
melyet az önkormányzat a lehetőségeihez 
mérten megpróbál támogatni.

Pannonhalma, 2011. december 14.

139/2011 (IX.27.) képviselő-testületi 
határozat 

Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-
selő-testülete a vasút keleti oldalán tervezett 
gyűjtőúti szakasz - mely a 738 hrsz.-ú ingat-
lant is érinti - településrendezési tervből való 
elhagyását közlekedési szakmai indokokra 
hivatkozva nem támogatja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

141/2011 (IX.27.) képviselő-testületi 
határozat 

Pannonhalma Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete a Coop ABC mellett elhe-
lyezett szelektív gyűjtőedényeket nem helyezi 
át, környezetükbe térfi gyelő kamerát szereltet 
fel, és fi gyelemfelhívó táblát helyez ki annak 
érdekében, hogy az illegális hulladék elhe-
lyezését megakadályozza. Kezdeményezi a 
polgárőrség és a rendőrség összehangolt 
munkáját az illegális szemételhelyezők kilét-
ének felderítése és tevékenységük megaka-
dályozása céljából.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

142/2011 (IX.27.) képviselő-testületi 
határozat 

Pannonhalma Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hu-
mán Területek Bizottsági tagságáról lemondó 
dr. Horváth Benedek képviselő úr helyére 

Szilágyi Kemál képviselő urat delegálja.
Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

146/2011 (IX.27.) képviselő-testületi 
határozat 

Pannonhalma Város Önkormányzat kép-
viselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 
képező kül- és belterületi szántó és gyep 
művelési ágú ingatlanainak haszonbérleti 
szerződéseinek felülvizsgálatát követően úgy 
határozott, hogy a 17 AK érték alatti ingat-
lanok esetében 30.000 Ft/hektár, a 30 AK 
érték feletti ingatlanok esetében 40.000 Ft/
hektáros bérleti díjat állapít meg. Az újonnan 
megkötött bérleti szerződések tekintetében 
ezen bérleti díjak az irányadók.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

148/2011 (X.19.) képviselő-testületi 
határozat 

Pannonhalma Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete az NYDOP-3.1.1/A-09-
2009-0004 számú Pannonhalma Város 
központjának funkcióbővítő fejlesztése című 
pályázatának 86.796.600 Ft-os önerejét 
költségvetése terhére biztosítja. Az önerő 
fi nanszírozására banki hitelt vesz fel, és felül-
vizsgálja a forgalomképes ingatlanjainak ér-
tékesítési lehetőségeit. 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

159/2011 ( X.25.) képviselő-testületi 
határozat 

Pannonhalma Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete a Győr Nagytérségi Hul-
ladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Alapító Okiratában szereplő önerejének, 
azaz 21.840.062 Ft-nak + kamatainak a 
részletekben történő megfi zetésére vonat-
kozó a GYŐRSZOL Zrt. által készített NPT-
2011/070. számú megállapodás-tervezetet 
elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert 
a megállapodás aláírására.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal

183/2011 ( XII.14.) képviselő-testületi 
határozat 

Pannonhalma Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete a pannonhalmi Kazinczy 
Ferenc Művelődési Ház intézményvezetői 
feladatainak ellátásával 2012. január 1-től, 
5 éves időtartamra Horváth Roland 9184 
Kunsziget, Ifjúság u 37. szám alatti lakos 
pályázót bízza meg.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 
Határidő: 2012. január 1.

184/2011 ( XII.14.) képviselő-testületi 
határozat 

Pannonhalma Város Önkormányzatának képvi-
selő-testülete elfogadja a Pannonhalma Kistérségi 
Társulás Társulási megállapodásának szövegmó-
dosítási javaslatát a következők szerint:
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A Társulási megállapodás 2.2.8. pontjában 
a változatlan korábbi szöveg után a következő 
kerül bevezetésre:

2.2.8. Szociális feladatok
A 2.2.8. pont alatti szöveg utolsó mondata 

után a következő rendelkezés lép:
„A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Tár-

sulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális 
Intézmény székhelye: 9090 Pannonhalma, 
Bajcsy-Zsilinszky út 25.”

„A Társulás tagjai az 1993. évi III. tv. 92.§ 
b) pont előírásai alapján Pannonhalma Vá-
ros helyi szociális rendeletét jelölik ki, mely 
alapján a helyi szociális rendeletüket felül-
vizsgálják.

A 6.2.5. A következő rendelkezéssel egé-
szül ki:

Amennyiben a kistérség pályázati forrásból 
megvalósított fejlesztésének vagy beszerzésé-
nek egyes tagönkormányzat vagy tagönkor-
mányzatok a kedvezményezettjei, és a pályázat 
saját erő biztosítását írja elő, úgy az érintett 
önkormányzatnak vagy önkormányzatoknak a 
fejlesztéshez szükséges saját erőt teljes mér-
tékéig biztosítani kell. A saját erő forrását az 
adott önkormányzat illetve önkormányzatok 
biztosíthatják hitel felvételével is.

Továbbiakban – a mellékletek és függelé-
kek vonatkozásában is az egységes szerke-
zetű Társulási megállapodás szerint.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal

186/2011 ( XII.14.) képviselő-testületi 
határozat 

Pannonhalma Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete a 2011. november 29-i 
ülésén hozott 174/2011 (XI.29.) számú 
Képviselő-testületi határozatának alábbiak 
szerinti módosítását:

Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-
selő-testülete az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyonával való rendelkezésről szóló 
12/1996(X.30.) rendelet 9.§ (4) bekezdé-
se alapján pályáztatás és versenytárgyalás 
formájában értékesíteni kívánja az alábbi 
tulajdonában álló ingatlanait: 
1.) 010/9 hrsz.-ú, szántó, erdő művelési 

ágú, 13 ha 672 m² területű, természetben 
a Pannonhalma, Sági dűlő alatt találha-
tó ingatlanát, melynek minimális értékét 
45.000.000 Ft összegben határozza 
meg, azaz ezen összeg alatt nem kívánja 
értékesíteni.

2.) 653 hrsz.-ú, szántó művelési ágú, 2 ha 
5813 m² területű, természetben a Pan-

nonhalma Vasút és az Attila utca között 
található ingatlanát, melynek minimális 
értékét 10.000.000 Ft/ha összegben ha-
tározza meg, azaz ezen összeg alatt nem 
kívánja értékesíteni.

3.) 655 hrsz.-ú, szántó művelési ágú, 3 ha 
4292 m² területű, természetben a Pan-
nonhalma Vasút és az Attila utca között 
található ingatlanát, melynek minimális 
értékét 10.000.000 Ft/ha összegben ha-
tározza meg, azaz ezen összeg alatt nem 
kívánja értékesíteni.

4.) 265/1 hrsz.-ú, kivett egészségház műve-
lési ágú, 2644 m²-es ingatlan 127/1000-
ed részén álló 271 m² alapterületű, ter-
mészetben a Pannonhalma, Béke utca 1. 
szám alatt található ingatlanát, melynek 
minimális értékét 22.000.000 Ft összeg-
ben határozza meg, azaz ezen összeg alatt 
nem kívánja értékesíteni.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy az ingatlanokra vonatko-
zó adásvételi szerződést a versenytárgyalás 
nyertesével kösse meg.

Határidő: 2012. január 31.
Felelős: Bagó Ferenc polgármester

Rendeletek
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szavazattal 

elfogadta az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2011.(VIII.31.) rendelet módosítását, ezzel megalkotta a 23/2011 
(X.26.) rendeletét.

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szavazat-
tal elfogadta az Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 
4/2011 (III.02.) rendelet módosítását, ezzel megalkotta a 24/2011 
(XI.30.) rendeletét. 

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 szavazattal 
elfogadta a közterület használatáról szóló 10/1999 (IX.01.) rendelet 
módosítását, ezzel megalkotta a 25/2011 (XII.15.) rendeletét. 

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2011 (XII.15.) rendelete 
A közterület használatáról szóló 10/1999 (IX.01.) rendelet 
módosításáról
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi ön-

kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének 
felhatalmazása alapján a közterület használatáról szóló 10/1999 (IX.01.) 
rendeletét (a továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja.

1.§ A R. a közterület használat díjtáblázatáról szóló melléklete helyébe 
az alábbi melléklet lép:

Ssz. Közterület foglalás célja Közterület foglalás díja

1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlet-
homlokzat (portál), kirakatszekrény, hirdető-be-
rendezés, fényreklám, üzleti védőtető (előtető), 
ernyőszerkezet, cég- és címtábla

200 Ft/m2/hó, 
de minimum 1.000 Ft/hó

2. Kerékpártároló kihelyezése, létesítése     0 Ft/m2/hó

3. Árusító és egyéb fülke (pavilon) 300 Ft/m2/hó, 
de m inimum 1.000 Ft/hó

4. Az egyes létesítményekhez szükséges gépjár-
mű várakozóhely (gépkocsi álláshelyenként)

 2.000 Ft/év

5. Önálló hirdető-berendezés, reklámtábla 400 Ft/m2/hó, 
de minimum 1.000 Ft/hó

6. Szerencsejáték-ládák, közterületre kihelyezett 
automaták

2.000 Ft/m2/hó

7. Építési munkával kapcsolatos állvány, épí-
tőanyag és törmelék – folyamatban lévő 
építkezésnél 3 hónapig térítésmentesen, 
azt követően

1.000 Ft/m2/hó,

8. Idényjellegű árusítás (nincs kivétel) 400 Ft/m2/nap,
de minimum 1.000 Ft/nap

9. Alkalmi és mozgóárusítás, javító és szolgáltató 
tevékenység

1.600 Ft/nap

10. Film és televízió-felvétel, fi lmvetítés egyedi
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2.§E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
A képviselő-testület ülésének napja: 2011. december 14.
Bagó Ferenc Kovács Szabolcs
polgármester  jegyző 
A rendelet kihirdetve: 2011. december 15.
        

Kovács Szabolcs
jegyző 

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 5 szavazattal 
elfogadta Az Önkormányzat illetékességi területén érvényes ivóvíz és 
csatornaszolgáltatás díjáról szóló 11/2000 (XII.16.) rendelet módosí-
tását, ezzel megalkotta a 26/2011 (XII.15.) rendeletét. 

Pannonhalma Város Önkormányzat 
képviselő-testületének26/2011 (XII.15.) rendelete 

Az önkormányzat illetékességi területén érvényes 
ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjáról szóló 
11/2000 (XII.16.) rendelet módosításáról.

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete az árak meg-
állapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat illetékességi területén 
érvényes ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjáról szóló 11/2000 (XII.16.) 
rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:   

 1. § A R. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az ivóvíz-szolgáltatással és a szennyvízcsatorna-használattal 
kapcsolatos általános rendelkezések:

1. A PANNON-VÍZ Zrt. működési területén az ivóvíz szolgáltatási díj 
alapja a fogyasztóhoz felszerelt vízórán mért fogyasztás.

2. Azon fogyasztási helyekre, ahol a fogyasztó önhibáján kívül vízmérő 
nem szerelhető, a 8/2000 (X.18.) KöViM rendelet alapján jelen határozat 
VI. pontjában meghatározott fogyasztási mennyiség az irányadó. 

3. Ha a fogyasztónál saját költségén szennyvízmennyiség-mérő került 
beépítésre, a díj alapja a szennyvízmérőn mért fogyasztás, ellenkező 
esetben a számlázás alapja az ivóvízfogyasztás.

4. Amennyiben a fogyasztó a PANNON-VÍZ Zrt. engedélyével vezet 
csapadékvizet az egyesített rendszerbe, a díjszámítás alapja a II/4. pont 
alapján meghatározott mennyiség.

11. Vendéglátás: vendéglátó-ipari előkert 50 
m2 felett

600 Ft/m2/hó egyedi, 
de minimum 1.000 Ft/hó

12. Kiállítás, vásár, alkalmi vásár 400 Ft/m2/nap, 
de minimum 1.000 Ft/nap

13. Mutatványos tevékenység 400 Ft/m2/nap, 
de minimum 1.000 Ft/nap

14. Non profi t sport és kulturális tevékenység 0 Ft

15. Teher- és különleges gépjárművek, valamint 
ezek vontatványainak elhelyezése, valamint 
a forgalomból kivont, üzemképtelen gépjár-
művek tárolása

400 Ft/m2/hó, 
de minimum 1.000 Ft/hó

16. Közterület-használatra még át nem adott köz-
terület ideiglenes használata (pl. zöldterület 
igénybe vétele)

egyedi

(2)  Az ivóvíz-szolgáltatással és a szennyvízcsatorna-haszná-
lattal kapcsolatos fogalmak

1. Települési szennyvíz: háztartási vagy háztartási és ipari szennyvíz 
és/vagy csapadékvíz keveréke. 

2. Csapadékvíz-elvezetés díja: a vízi közművek működtetése során 
végzett vízellátás, szennyvízcsatorna-használat (elhelyezés és tisztítás), 
valamint egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetés közüzemi 
tevékenység. Az elvezetett csapadékvíz-mennyiség alapján csapadékvíz-
elvezetési díjat kell számlázni.

3. A PANNON-VÍZ Zrt. működési területén szennyvízcsatorna-használati 
díjat fi zet minden fogyasztó, aki települési szennyvizet bocsát ki.

4. Csapadékvíz mennyiségi meghatározásának módja:
Felület x 10 éves csapadékvíz átlag x lefolyási tényező = m3/év
Felület: csapadékvízgyűjtő felület nagysága (tetőfelület + szilárd 

burkolat): m2

10 éves csapadékvíz-átlag: az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai 
alapján: mm/év/m2

Lefolyási tényező: a lehullott csapadéknak a csatornába jutó hányadát 
kifejező szám az MI-10-455/2-1988 műszaki irányelv szerint.

Számlázott csapadékvíz-elvezetési díjtétel: a fenti képletre számított 
m3/év x csapadékvíz-elvezetési díj, melyről a PANNON-VÍZ Zrt. megál-
lapodás szerinti időszakonként (havonta, negyedévente, stb.) számlát 
állít ki a fogyasztó felé.

5. Fogyasztás: ivóvíz vételezése és szennyvíz kibocsátása, további-
akban fogyasztás.

6. Lakossági fogyasztás:
a) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a közüzemi vízműből 

szolgáltatott ivóvizet kizárólag ivó- és háztartási víz szükségletének 
kielégítése céljára használja fel, továbbá

b) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a lakástól műszakilag 
el nem különített telephelyén vállalkozást folytat, de a vállalkozási 
célú ivóvíz-felhasználás a lakó-üdülő ingatlan vízfogyasztásánál 
fi gyelembe vehető átalánymennyiségek mértékét nem haladja 
meg, továbbá

c) az a vízhasználat, amikor a természetes személy ivóvíz és háztartási 
szükségletének kielégítése céljából kizárólag a közkifolyót használja, 
továbbá

d) az a), b), c) ponttal összefüggő szennyvíz kibocsátás.

7. Intézményi fogyasztása:
a) az a vízhasználat, amelyet a Pannon-Víz Zrt. szolgáltatási területén 

működő önkormányzatok és  intézményei ellátására használják 
fel, továbbá

b) az a vízhasználat, amikor az önkormányzati hivatalok, intézmények az 
ivóvizet közfeladat ellátásra használják fel, illetve a hőszolgáltatók által 
a lakosságnak és jelen fogyasztói csoportba tartozó szervezeteknek 
szolgáltatott meleg víz előállításához szükséges ivóvíz, továbbá

c) az a vízhasználat, amikor az egyházi, alapítványi hivatalok, intéz-
mények, továbbá, amikor az orvosi rendelők az ivóvizet közfeladat 
ellátására használják fel, továbbá

d) az a), b), c) ponttal összefüggő szennyvízkibocsátás.

8. Közületi fogyasztás:
Az, ami nem minősül sem lakossági, sem intézményi fogyasztás-

nak.
A közkifolyóknak és tűzcsapoknak nem háztartási vízszükséglet (pl.: 

építkezés, gépkocsi mosás stb.) kielégítése céljából – a polgármester 
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és a szolgáltató hozzájárulása alapján – tör-
ténő igénybe vétele esetén, a vízfogyasztás 
mennyiségét vízmérő hiányában arányosítás-
sal, átalánnyal vagy műszaki számítással kell 
megállapítani. A mennyiség megállapításának 
módjáról a polgármester a hozzájárulásában 
határoz. A felhasznált víz díját ez esetben a 
hozzájárulást kérőnek kell megfi zetnie.

(3) Az ivóvíz-szolgáltatással és a szenny-
vízcsatorna-használattal kapcsolatos sza-
bálytalan vízi közmű-használatról:

1. A PANNON-VÍZ Zrt. működési területén 
a fogyasztó szabálytalanul használja a vízi köz-
műveket, ha:

a) ivóvízbekötést (csatlakozást) létesít a PAN-
NON-VÍZ Zrt. (szolgáltató) hozzájárulása 
nélkül, továbbá ivóvizet vételez a vízmérő 
megkerülésével vagy kiiktatásával, továbbá 
a mérés befolyásolásával (a mérés befo-
lyásolását valószínűsíti, ha a vízmérőn az 
illetéktelen beavatkozás, leszerelés céljából 
felszerelt zár, plomba sérült)

b) az ivóvíz közműhálózatba kapcsolt házi ivó-
víz hálózatot helyi (egyedi) vízbeszerzéshez 
kapcsolt vezetékkel (hálózattal) összeköti

c) szennyvízbekötést létesít a szolgáltató hoz-
zájárulása nélkül, vagy az ingatlanon kelet-
kező szennyvizet más módon a szennyvíz-
elvezető közműbe vezeti

d) a házi vízellátó rendszerből, vagy a szol-
gáltató hozzájárulásával felszerelt locsolási 
vízmérőn át vételezett vízből keletkezett 
szennyvizet a szolgáltató hozzájárulása 
nélkül a szennyvízelvezető közműbe jut-
tatja

e) csapadékvizet – a szolgáltató engedélye 
nélkül – a szennyvízelvezető rendszerbe 
vezeti

f) a szennyvízelvezető rendszerbe a hatályos 
jogszabály által – a szolgáltató engedélye 
nélkül – meg nem engedett minőségű 
szennyvizet vezet be.

2. Szabálytalan közműhasználat megállapítá-
sa esetén a fogyasztó a szabálytalanul vételezett 
ivóvíz, illetve a szabálytalanul elvezetett szenny-
víz, valamint csapadékvíz díját a szabálytalan 
közműhasználat kezdetétől a szabálytalanság 
megszüntetéséig terjedő időszakra köteles meg-
fi zetni a szolgáltató számlája ellenében.

3. Amennyiben a fogyasztó a szabálytalan 
közműhasználat kezdetét hitelt érdemlően nem 
bizonyítja, a szabálytalan használatot a feltárás 
napjától számított 12 hónapra eső időtartamra 

kell megállapítani.
4.A szabálytalan közműhasználat időszakára 

eső ivóvíz, illetve szennyvíz (csapadékvíz) meny-
nyiséget a szolgáltató a mindenkor érvényes 
ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízcsatorna hasz-
nálati díj háromszorosával számlázza.

5. A szabálytalanság időszakára eső ivóvíz-
szolgáltatási, illetve szennyvízcsatorna-haszná-
lati díj meghatározása során, a mennyiségszá-
mításnál jelen határozat VI. pontja szerint kell 
eljárni, amit csökkenteni kell az ivóvízórán mért 
mennyiséggel. 

Csapadékvíz mennyiség esetén jelen utasítás 
II/4. pontja az irányadó. 

(4) Az ivóvíz-szolgáltatás díja 
2012. január 1-től a következő:
1. Alapdíj 

c) Közületi díj környezetterhelési díj nélkül:
454 Ft/m3 + ÁFA
Környezetterhelési díj:6 Ft/m3 + ÁFA
Közületi díj: 460 Ft/m3 + ÁFA
Kisnyomású rendszereken elvezetett szenny-

vízszolgáltatás fogyasztástól függő m3 díja az 1. 
pontban szereplő díj 7 Ft-tal növelt összege.

Egyesített szennyvízcsatorna használat ese-
tén a csapadékvíz-elvezetés díja:

a.) Lakossági díj: 394 Ft/m3 + ÁFA
b.) Intézményi díj: 394 Ft/m3 + ÁFA
c.) Közületi díj: 460 Ft/m3 + ÁFA

(6)  Lakó- és üdülőingatlanok vízfogyasztásá-
nál fi gyelembe vehető átalánymennyiségek:
1. Beépített ingatlanok (telkek)

1.1. udvari csappal 40 l/fő/nap
1.2. épületen belüli, de lakáson kívüli közös 

vízcsappal* 60 l/fő/nap

Lakosság Intézmény Közület
átalánydijas 270 Ft/hó + ÁFA 270 Ft/hó + ÁFA 280 Ft/hó + ÁFA 
NA 13 mellékvízmérő 270 Ft/hó + ÁFA 270 Ft/hó + ÁFA 280 Ft/hó + ÁFA 
NA 13 vízmérő 270 Ft/hó + ÁFA 270 Ft/hó + ÁFA 280 Ft/hó + ÁFA 
NA 20 mellékvízmérő 650 Ft/hó + ÁFA 650 Ft/hó + ÁFA 1 100 Ft/hó + ÁFA 
NA 20 vízmérő 1 035 Ft/hó + ÁFA 1 035 Ft/hó + ÁFA 1 100 Ft/hó + ÁFA 
NA 25 mellékvízmérő 1 370 Ft/hó + ÁFA 1 370 Ft/hó + ÁFA 2 010 Ft/hó + ÁFA 
NA 25 vízmérő 1 950 Ft/hó + ÁFA 1 950 Ft/hó + ÁFA 2 010 Ft/hó + ÁFA 
NA 30 vízmérő 2 730 Ft/hó + ÁFA 2 730 Ft/hó + ÁFA 2 840 Ft/hó + ÁFA 
NA 40 vízmérő 5 450 Ft/hó + ÁFA 5 450 Ft/hó + ÁFA 5 700 Ft/hó + ÁFA 
NA 50 vízmérő 10 890 Ft/hó + ÁFA 10 890 Ft/hó + ÁFA 11 400 Ft/hó + ÁFA 
NA 65 vízmérő 12 960 Ft/hó + ÁFA 12 960 Ft/hó + ÁFA 13 550 Ft/hó + ÁFA 
NA 80 vízmérő 14 960 Ft/hó + ÁFA 14 960 Ft/hó + ÁFA 15 670 Ft/hó + ÁFA 
NA 100 vízmérő 20 400 Ft/hó + ÁFA 20 400 Ft/hó + ÁFA 21 380 Ft/hó + ÁFA 
NA 150 vízmérő 27 200 Ft/hó + ÁFA 27 200 Ft/hó + ÁFA 28 500 Ft/hó + ÁFA 
NA 200 vízmérő 38 880 Ft/hó + ÁFA 38 880 Ft/hó + ÁFA 42 760 Ft/hó + ÁFA 

2.   Fogyasztástól függő m³ díj
a) Lakossági: 195 Ft/m3 + ÁFA
b) Intézményi: 195 Ft/m3 + ÁFA
c) Közületi: 225 Ft/m3 + ÁFA

3.  Az a közületi fogyasztó, aki saját víztermelő 
kapacitását részben, vagy egészben közüzemi ivóvíz 
szolgáltatással váltja ki, a 2010. december 31-hez 
viszonyított vízértékesítési mennyiség növekményre 
a következő kedvezményeket veheti igénybe:

50 000 m³ alatt 20%
50 001-100 000 m³-ig 25%
100 001-200 000 m³-ig 30%
200 001 m³ fölött 35%

(5)   A szennyvízcsatorna-használat díja 
2012. január 1-től a következő:

Fogyasztástól függő m3 díj
a) Lakossági díj környezetterhelési díj nélkül:
 388 Ft/m3 + ÁFA
 Környezetterhelési díj:6 Ft/m3 + ÁFA
 Lakossági díj: 394 Ft/m3 + ÁFA
b) Intézményi díj környezetterhelési díj 
    nélkül:388 Ft/m3 + ÁFA
 Környezetterhelési díj: 6 Ft/m3 + ÁFA
 Intézményi díj: 394 Ft/m3 + ÁFA

1.3. mint 1.2., de lakáson kívüli közös víz-
öblítéses WC-vel 75 l/fő/nap

1.4. épületen belüli, lakásokon belüli víz-
csappal* 65 l/fő/nap

1.5. mint 1.4., de épületen belüli, lakáson 
kívüli közös vízöblítéses WC-vel 80 l/
fő/nap

1.6. épületen belül, lakásokon belüli víz-
csappal és vízöblítéses WC-vel 95 l/
fő/nap

1.7. épületen belüli, lakásokon belüli víz-
csapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyo-
mányos fűtésű (fürdőhengeres) fürdő-
szobával 120 l/fő/nap

1.8. mint 1.7., de hagyományos fűtésű 
helyett egyedi éjszakai áramfelvételes 
vízmelegítővel 150 l/fő/nap

1.9. mint 1.8., de központi melegvíz-ellá-
tással, illetőleg nem korlátozott fűtésű 
egyedi vízmelegítővel 180 l/fő/nap

2. Gépkocsimosás (tömlővel) 400 l/szgk/hó
3. Állatállomány itatása (számosállatonként) 

40 l/db/nap
4. Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymeny-

nyiséget 150 m-es körzetben lakók száma 
szerint 30 l/fő/nap.
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Név Születési idő Édesanyja neve Lakcím
Sturm Balázs 2011.09.28. Németh Anita Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 45/A
Répás Dóra 2011.10.08. Kálmán Regina Pannonhalma, Kisfaludy u. 4/1
Mosonyi Zalán Pál 2011.11.07. Dr. Horváth Borbála Erzsébet Pannonhalma, Rákóczi Ferenc u. 2.
Laki Zétény 2011.11.09. Csete Beáta Pannonhalma, Attila u. 60.
Boros Lora 2011.11.09. Jászai Renáta Pannonhalma, Tabán 10.
Kovács Dániel 2011.11.13. Velkei Judit Pannonhalma, Bajcsy-Zs. u. 11.
Dekovics Viktória 2011.11.15. Bors Annamária Pannonhalma, Váralja 6.
Kocsis Ádám Máté 2011.11.17. Varga Karolina Petra Pannonhalma, Lestár 20.
Takács Balázs Barnabás 2011.12.15. Berecz Laura Pannonhalma, Béke u. 45.

Név Dátum Életkor Lakcím
Kéri Ferenc 2011.09.16. 88 Mátyás Király u 17.
Vigh Antalné 2011.09.19. 58 Újtelep 11.
Baranyai Rudolf Imre 2011.09.22. 69 Béke u. 61.
Szólák György 2011.09.25. 53 Váralja 12.
Töröcsik Gáborné 2011.09.29. 77 Árpád u. 42.
Mészáros Csaba 2011.10.02. 44 Újtelep 1/A
Szaló József 2011.10.06. 60 Váralja 12.
Juhász Árpád 2011.10.22. 96 Kossuth Lajos u. 44
Farkas Győző 2011.11.03. 80 Petőfi  Sándor u. 63.
Gyurkovics Ervin 2011.11.09. 34 Arany János u. 2.
Nagy Ferenc 2011.11.11. 79 Cseidervölgy 11/A
Csütörtöki Józsefné 2011.12.08. 82 Arany János u. 6.
Metlesics Mária 2011.12.08. 87 Dózsa György u. 36.

Újszülöttek 

Halottaink 

5.  A személyi tulajdonban álló – vállalkozá-
son kívüli – nyaralók, üdülők, házi kertek ese-
tében az 1/1.1-1.3. pontokban megállapított 
átalánymennyiségek alapján évente összesen öt 
hónapra (május-szeptember hónapokra) kell az 
ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízcsatorna hasz-
nálati díjat felszámítani.

(7)   A locsolási kedvezményről:
1. A locsolási kedvezmény érvényesítésekor 

a szennyvízcsatorna használati díj számításánál 
a május 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakra 
vonatkozó vízfogyasztás 10%-kal csökkentett, 
korrigált mennyiségét kell fi gyelembe venni.

2. A locsolási kedvezmény igénylésére szolgáló 
formanyomtatványt a fogyasztónak legkésőbb áp-
rilis 15-ig kell benyújtania a szolgáltató részére. 

3. A díjszámítás alapjául szolgáló mennyiségi 
korrekció csak annak a fogyasztónak adható, aki 
rendelkezik érvényes szolgáltatási szerződéssel, 
de nem rendelkezik szennyvízmérővel, illetve 
locsolómérővel, illetve a kedvezmény iránti igé-
nyét a 2. pontban meghatározott időpontig a 
szolgáltató részére benyújtotta.

4. A korrekció csak a bekötési vízmérőre 
(főmérőre) kiszámlázott vízmennyiségre, illetve 
átalány ivóvízfogyasztás elszámolása esetén 
adható.

5. Szolgáltató a locsolási célú víz felhasználási 
korrekciójára vonatkozó igényt azon fogyasztó-
nál utasíthatja el, akinek:

a) locsolási célú ivóvízszükségletének kielé-
gítésére a szolgáltatói közműhálózaton kívüli 
egyéb alternatív – saját tulajdonú kút, vásárolt 

víz, felszíni vízhasználat – vízbeszerzési lehe-
tősége van.

b) locsolóvíz korrekció érvényesítését meg-
előzően a szolgáltató felé 30 napon túli díj-
hátraléka van.

2.§
E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, 

rendelkezéseit a 2012. január 1-i fogyasztásra 
kell alkalmazni. 

A testületi ülés napja: 2011. december 14.
Bagó Ferenc     Kovács Szabolcs
polgármester      jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. dec. 15.       
Kovács Szabolcs

 jegyző 
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Média építészeti díj

Levél Pannonhalmára 
a Buckingham-palotából

2011. április 29-éről sok szó esett tavaly a televízióban, a rádió-
ban és az újságokban a brit trónörökös, Vilmos herceg esküvője 
miatt. Mivel 50 évvel ezelőtt, 1961-ben mi is éppen április 29-én 
kötöttünk házasságot, azt gondoltuk, gratulálunk az ifjú párnak. 
Jókívánságaink mellé egy képet is mellékeltünk, amely II. János Pál 
pápa Pannonhalmára látogatásakor készült.

Valószínű, hogy nem sok olyan város van a világon, amelynek 
címerét egy ma már boldog, szentté avatására váró pápa áldotta 
meg. A mi településünk ezek közé tartozik. 

A Szentatya látogatásának 15. évében (utólagos) karácsonyi aján-
déknak szánjuk a dokumentum másolatát Pannonhalma lakóinak.

A címer alatt olvasható latin szöveg magyarul: 
„SZENTATYA, ALÁZATOSAN KÉREM, HOGY MÉLTÓZTASSÉK 

MEGÁLDANI PANNONHALMA CÍMERÉT.”   

Alatta magyarul: 
„EZT AZ ÍVET II. JÁNOS PÁL PÁPA PANNONHALMI LÁTOGATÁ-

SAKOR JELENLÉTÜNKBEN MEGÁLDOTTA, ÉS – AZZAL A TOLLAL, 
AMELYET MOST MI IS HASZNÁLUNK – KÉZJEGYÉVEL LÁTTA EL.”

1996. SZEPTEMBER 6-ÁN.

Várszegi Asztrik s.k.     Sámbokréthy Péter s.k.            

A média építészeti díjait 2011. 
október 24-én adták át Budapes-
ten, a Trafóban. A pannonhalmi 
Szent csend zarándokház és er-
dei kápolna magasan nyerte a 
média építészeti díját a megépült 
házak közül. A kápolna imádság-
ra tökéletesen alkalmas, nyugal-
mat, békét, szeretetet sugároz, 
tökéletes hely a meditációra, el-
mélkedésre. Az épületegyüttest 
Czigány Tamás, Papp Róbert és 
Cseh András tervezte.

Fél év múlva, amikor már nem is gondoltunk rá, válasz érkezett 
a Buckingham-palotából a fi atal hercegi pár esküvői fényképével 
és köszönő szavaival. Nagyon örültünk a megtiszteltetésnek, amit 
szeretnénk megosztani a Pannonhalmi Hírek olvasóival is a levél és 
a fénykép közzétételével.

Horváth Endre és Horváth Endréné 

Városcímer 
– pápai áldással

A címer a PANNONHALMA című újság – korábbi,1995/1. sz. – 
fejlécével ellátott íven van, mert ezen látható a címerünk fekete-fehér, 
sávozott változata is.

Sámbokréthy Péter
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2011.október 23-án vasár-
nap megemlékezés volt az 
1956-os forradalom és sza-
badságharc 55. évfordulója 
alkalmából a Szabadság téren, 
a Plébánia templom előtti kop-
jafáknál. Arról az eseményről, 
amely a 20. századi magyar 
történelem egyik legmegha-
tározóbb történése, Magyar-
ország népének a sztálinista 
diktatúra elleni forradalma és 
a szovjet megszállás elleni sza-
badságharca volt. Az ünnepsé-
gen a Himnusz után beszédet 

Hó-ha-hó! Ezzel az üdvözlő kiáltással érkezett Pannonhalmára a Miku-
lás, a sok gyerek legnagyobb örömére, akik izgatottan, dallal köszöntve 
várták őt a város több pontján. Idén is sok-sok csomagot és szaloncuk-
rot osztott ki a kicsik és nagyok közt. Ebben az évben is jók lehettek a 
gyerekek, mert virgácsot senki nem kapott. A nap zárásaként az utolsó 
állomáson, a Zsóka fagyizónál a hagyományokhoz híven forralt borral, 
forró citromos teával, süteményekkel és – két bencés diák jóvoltából – 
gitárjátékkal várták a szervezők a város lakóit, kicsiket és nagyokat.

A Mikulásfogat elnevezésű rendezvény a PIPACS Egyesület szer-
vezésében történt. A jó cél érdekében lakosok, vállalkozók, képvise-
lők, intézmények fogtak össze és álltak az egyesület mellé, hogy a 
gyerekeknek az idén is örömet szerezzenek. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni, az őszinte és önzetlen segítséget minden támogatónak, 
valamint a segítőknek, akik idejüket és energiájukat nem kímélve 
összefogtak a gyerekek öröméért.

A támogatók, segítők: Bagó Ferenc, Gémesi István és családja, 
Horváth Benedek, Horváth Márton, Horváth Miklós, Horváth Tamás, 
Kálmán Éva, Kaplár Áron, Kazinczy Ferenc Művelődési Ház, Lipoczki 
Szabolcs, Orbán Péter, Pannonhalma Város Önkormányzata, Papp 
Gábor, Szabóné Baracskai Mária, Szatzker György, Szilveszter András, 
Tanay Lajosné, Vas Gábor, Zsóka fagyizó. -escriptor-

1956-ra emlékeztünk
osztályosainak  ünnepi műso-
ra követte. A színvonalas elő-
adás után a helyi szervezetek 
és intézmények elhelyezték a 
megemlékezés koszorúit, tisz-
telettel, főhajtással áldoztak a 
magyar történelem eme jelen-
tős eseménye előtt.  Az ünnep-
séget a Szózat ünnepi hangjai 
zárták, megadva a tiszteletet 
azoknak az embereknek, akik a 
magyar nép szabadságáért, az 
elnyomás ellen harcoltak.

                                                                                                                                   
Orbán Péter

mondott Bagó Ferenc, Pannon-
halma város polgármestere. 

A beszédet a Radnóti Miklós 
Általános Iskola és AMI 8. 

„Hull a pelyhes…”
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Az előző évekhez híven 
idén is megrendezésre került 
a Márton-napi vígasságok ren-
dezvénysorozat, mely 2011. 
november 6-án kezdődött, és 
egészen 2011. november 13-
ig tartott. A városunkban immár 
hagyománnyá vált programban 
minden korosztály megtalálta a 
magának valót. November 6-án 
a „Borban az igazság” elnevezésű 
nótaest fogadta az érdeklődőket 
a Kazinczy Ferenc Művelődési 
Házban. A nóták a Győr-Moson-
Sopron Megyei Nóta Egyesület 
előadásában hangzottak el. A 
műsorban fellépett Krasznai Ta-
más, Stefka Kató, Hajnal Nikolett, 
Gangl András, Sebestyén Tamás. 
Az előadókat Németh Rudolf és 
cigányzenekara kísérte.

Másnap, november 7-én hét-
főn „Törpe délelőtt” örvendez-
tette meg a kisgyerekeket. A 
napi programok között volt jóté-
konysági bababörze és sütivásár, 
melynek bevételét egy új játszó-
tér építésére szánták a szerve-
zők. A nap során az apróságok 
megtekinthették a Vaskakas 
Bábszínház „Szivárványhinta” 
című előadását, melyen a sok 
kisgyermek felhőtlenül szórako-
zott. A délután folyamán közös 
lámpáskészítésen vehettek részt 
a kicsik és a nagyok.

November 10-én kezdetét vet-
te a Márton-napi kézműves vá-
sár, ahol az ország több részéből 
érkezett kézművesek, vásárosok 
kínálták portékáikat. A vásárba 
Ludas Matyi vezetésével a térségi 
óvodások is ellátogattak, onnan a 

Márton-napi vigasságok
művelődési házba mentek, ahol 
„Az aranyszőrű bárány” című nép-
mese fogadta őket vidám perce-
ket szerezve a nekik. A népmesét 
a győri Holle Anyó Meseszínház 
művészei adták elő.

Márton napján, november 
11-én a késő délutáni órákban 
folytatódott a rendezvénysorozat. 
Egy rövid megemlékezést köve-
tően 17 órakor a Szent Márton 
szobortól lampionos felvonulás 
vette kezdetét az apátsághoz, 
mely varázslatos hangulatot te-
remtett, közelebb hozva az em-
bereket egymáshoz.

November 12-én, szombaton 
inkább a felnőtt korosztálynak 
szóltak a programok. A publikum 
a Kazinczy Ferenc Művelődési 
Házban megtekinthette Birovecz 
József festő kiállítását.

A rendezvénysorozat utolsó 
napján, 2011. november 13-án, 
vasárnap „Márton-napi csemegék” 
címmel süteménysütő verseny 
került megrendezésre, amelyen 
közreműködött Horváth Bicskei 
Károly cigányzenekara, énekelt 
Némethné Varjas Anikó. Ezt kö-
vetően „Humorforgácsok” címmel 
Forgács Gábor zenés humorestje 
következett, mely nem kímélte a 
rekeszizmokat. A műsor után a 
süteménysütő verseny eredmény-
hirdetésére került sor.

A „Márton-napi vigasságok” a 
Sani Singers koncertjével zárult, 
mely a kistemplomban került sor. 
A rendezvénysorozatra ellátoga-
tók élményekben gazdag progra-
mokon vehettek részt.

Orbán Péter
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Idén is megrendezésre került 
a Városi Karácsony elnevezésű 
rendezvény a Kazinczy Ferenc 
Művelődési Házban. A ház ud-
varában már a délutáni órákban 
közös fenyőfadíszítéssel kezdő-
dött a program, az épületben 
pedig adventi vásár várta az ér-
deklődőket. Sajnos a hó hiánya 
miatt a hóemberépítő verseny 
elmaradt. Az ünnepi műsort 
nagy érdeklődés kísérte, szép 
számmal vett részt rajta Pan-
nonhalma lakossága, hogy a 
város együtt ünnepelhessen. 
A két felvonásos műsort Bagó 
Ferenc polgármester ünnepi 
beszéde nyitotta meg. A ren-
dezvény közös összefogással 
jött létre, melynek megvalósí-
tásában részt vett több helyi 

Városi Karácsony

civil szervezet és magánem-
ber is. A műsorban felléptek 
a Radnóti Miklós Általános 
Iskola 4. osztályosai, az iskola 
énekkara, a Mozdulat színház, 
zongorán játszott Matavovszky 
Katalin és fia, Kindler Ádám, 
a Gyertyaláng Kisegyüttes, a 
Balance TSE, a Diamond Dance 
Jazzbalett Csoport, a Pan-
nonhalmi Sport és Majorette 
Egyesület. A díszletet Erdélyiné 
Maár Anna, Horváth Roland, és 
a Kézimunka Varázskör tagjai 
készítették.

Egyúttal szeretném meg-
köszönni minden fellépőnek, 
szervezőnek, segítőnek, azok-
nak, akik fáradságos munkával 
és szívből mindent megtettek 
azért, hogy ez a rendezvény lét-
rejöhessen. Köszönet Csomai 
Szabinának a műsor konferá-
lásáért, Becsák Krisztiánnak 
a fény- és hangtechnikáért, 
Papp Lászlónak a műsor rög-
zítéséért, Tanay Lajosnak a 
szép képekért, valamint nem 
utolsó sorban a Pannonhalmi 
Szent Márton Borrendnek, 
akik forralt borral kínálták a 
publikumot,. Köszönöm jó-
magam, az önkormányzat és 
a képviselő-testület nevében, 
hogy ilyen gazdag, színvonalas 
műsort vittek színpadra, hogy 
a város lakosságával közösen 
meghitté varázsolták a szeretet 
ünnepének eljövetelére való 
várakozást.

Orbán PéterFo
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Fotó: Tanay Lajos

Borrendünk, az egyesületi formában mű-
ködő Pannonhalmi Szent Márton Borrend 
2009 évben került bejegyzésre, első avatási 
ünnepségét 2010. augusztus 19-én tartot-
ta. Borrendünk nevét pannóniai születésű, 
legnépszerűbb középkori védőszentünkről, 
Győrszentmárton névadójáról kapta. Azzal 
a céllal jött létre, hogy saját eszközeivel és 
lehetőségeivel népszerűsítse a Pannonhalmi 
Borvidék és Pannonhalma környékének kiváló 
minőségű borait és borászatait. Rendezvé-
nyek, borverseny szervezésével és egyéb 
programokkal adja hírül a világnak, hogy 
a Pannonhalmi Borvidéken vannak kiváló 
borok, borászok és a tájra jellemző hagyo-
mányok.

A Pannonhalmi Szent Márton Borrend ezen 
értékek felismerésével, a borkultúra népsze-
rűsítésének lehetőségével és a borturizmus 
kialakításával, segítésével, fellendítésével kí-
ván a Pannonhalmi Borvidék, a Pannonhalmi 
Kistérség és Pannonhalma Város szerepének 
megerősítésében részt venni. 

2011-ben a már megkezdett munkát foly-
tattuk tovább és a helyi egyesületek, illetve 
önkormányzatok támogatásával. Célunk olyan 
rendezvény, borfesztivál lebonyolítása volt, 
ahol megmutathatjuk, hogy Pannonhalmi 
borvidéken is kiváló borok teremnek. 

Szerettük volna bemutatni, hogy hagyomá-
nyaink értéket képviselnek, valamint boraink, 
borászaink és régiónk felkészült arra, hogy 
vendégül lássa az országból vagy akár a ha-
tárainkról túlról érkezőket.

A Pannonhalmi Szent Márton Borrend
A PANNONHALMI SZENT MÁRTON BORREND A MAGYARORSZÁGI BORRENDEK ORSZÁGOS 
SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAKÉNT MAGYARORSZÁG LEGFIATALABB BORRENDJE LETT A 2011-ES ÉVBEN

Így a 2011-es évben kiemelt programunk a 
május 28-29-én megrendezett Pannonhalmi 
Borvidék I. Pincefesztiváljának megszervezése 
és lebonyolítása volt, melynek Nyúl község, 
azon belül a Vaskapu utcai pincesor adott 
helyet. Rendezvényünkön főként a borvidék 
borászai mutatkoztak be, de meghívás alapján 
helyet adtunk más borvidékek meghívott bo-
rászai számára is. Célunk továbbra is az volt, 
hogy a borvidék kiváló borain és borászain 
keresztül mutassuk be Pannonhalma térségé-
nek kulturális és turisztikai nevezetességeit, 
településeinket, és ez által keltsünk fel orszá-
gos érdeklődést régiónknak. Hisszük azt, hogy 
közös összefogással térségünk a közeljövőben 
megkapja országos elismertségét.

Borrendünk a 2011-es évben már több 
elismerésben részesítetett rendezvény sikeres 
lebonyolítását tudhatja maga mögött:

• Pannonhalmi Borvidék I. Pincefesztiválja - 
2011. május 28-29.

• A Pannonhalmi Szent István Napokhoz 
kapcsolódó augusztus 20-i borrendi ren-
dezvényünk, amelyen vendégül láttuk 
Pannonhalma francia testvérvárosának, 
Trilport-nak 50 fős delegációját.

• Borrendünk második alkalommal meg-
tartott ünnepélyes avatási szertartása - 
november 26-án. 

• V. Szent Márton Napi Újborverseny meg-
rendezése - 2011. november 20-án, majd 
eredményhirdetése 26-án, a főapátsági 
Viator étterem konferenciatermében.  
Aranyérmes minősítést kaptak az alábbi 
pincészetek nevezett boraikkal:
– Pannonhalmi Apátsági Pincészet - Pan-

nonhalmi St. Martinus 
– Deé Családi Pincészet - Báró Olaszrizling 

és Chardonnay
– Szent Donát Borház Kft. - Irsai Olivér 

borával

A 2011-es évben több belföldi és külföldi 
rendezvényen vett részt borrendünk vezetése, 
és tagsága. 

Így képviseltettük borrendünket belföld-
ön Mór, Esztergom, Badacsony, Balatonfü-
red, Balatonalmádi, Tihany, Székesfehérvár, 
Adony, Budapest (POLICE), Kiskőrös, Budafok 
(VADÁSZ), Szekszárd, Somló, Sümeg bor-
rendjeinek rendezvényein. 

Külföldön a burgenlandi Pannon ősz ren-
dezvénysorozat Szent Márton ünnepén: 
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Ruston, felvidéki magyar barátainknál: Kürtön, 
valamint nagy megtiszteltetés volt számunk-
ra, hogy 2011 nyarán meghívást kaptunk 
Engen város vezetőségétől az „Óvárosi fesz-
tiválra” (Altstadtfest), ahonnan a város egyik 
fesztiváldíjával térhettünk haza.

A Pannonhalmi Szent Márton Napok-
hoz kapcsolódóan 2011. november 26-
án a Kazinczy Ferenc Művelődési Házban 
borrendünk új tagjai sikeres próbatételt 
tettek, mellyel tanúsították, hogy a borren-
dünk céljaiban megfogalmazott küldetést 
felvállalják. 

Ezt követően került sor borrendünk má-
sodik ünnepélyes avatási szertartására a 
Pannonhalmi Bencés Főapátság Boldogas-
szony-kápolnájában. Aznapi programjaink 
fénypontjaként Tálos Tamás alelnök úr szemé-

lyesen jelentette be, hogy 2011. november 
21-én a Magyarországi Borrendek Országos 
Szövetsége rendes tagjai közé felvették bor-
rendünket, a Pannonhalmi Szent Márton 
Borrendet. 

Jövőbeli céljaink: 
• További borutak, bortúrák szervezésével ha-

zánk kiváló borászatainak megismerése.
• Bortanfolyamok tartása és elvégzése.
• Borrendünk céljainak eléréséhez további 

sikeres pályázatok benyújtása.
• A Pannonhalmi Borvidék II. Pincefesz-

tiváljának megrendezése 2012. június 
9-10-én.

• A VI. Pannonhalmi Szent Márton Napi 
Újborverseny megrendezése 2012 no-
vemberében 

A Pannonhalmi Szent Márton Borrend veze-
tősége és tagsága nevében szeretnénk megkö-
szönni a 2011-es évben nyújtott támogatást és 
segítséget. Úgy gondoljuk, hogy ez év megerő-
sítette borrendünket és a vezetőséget is abban, 
hogy jó úton járunk. Köszönetünket fejezzük 
ki még egyszer, hogy borrendünk csatlakoz-
hatott a Magyarországi Borrendek Országos 
Szövetségéhez, és kérünk mindenkit, hogy az 
elkövetkezendő évben is támogassa céljainkat, 
munkánkat és a Pannonhalmi Borvidéket. 

Ezúton kívánunk városunk lakóinak és 
valamennyi borrendi barátunknak és támo-
gatónknak további jó együttműködést és 
erőben, egészségben, sikerekben gazdag 
boldog új évet! 

a Pannonhalmi Szent Márton 
Borrend vezetősége

A PANNTÚRA Egyesület és 
a Kazinczy Ferenc Művelődési 
Ház csatlakozva a pannonhalmi 
Márton-napi Vigasságok prog-
ramsorozathoz „II. Szent Márton 
Napi csemegék” címmel pályá-
zatot hirdetett a sütni szerető 
anyukák, nagymamák részére 
saját készítésű sütemények 
bemutatására és versenyére. 
Pályázni egy tálca süteménnyel 
lehetett, mely valamely módon 
kapcsolódott a Szent Márton 
ünnepkörhöz. 

A versenybe benevezett süte-
mények 2011. november 13-
án, a Márton-napi Vigasságok 
keretében kerültek értékelésre 
és eredményhirdetésre Forgács 
Gábor zenés, humoros műsora 
után. A legfi nomabb cseme-
géket a zsűri véleményezése 
alapján oklevéllel és értékes 
jutalmakkal díjaztuk. Szívből 
köszönjük valamennyi nevező 
munkáját és támogatását! Eb-
ben az évben még győri pályá-
zónk is volt.  Az első helyezést a 
pannonhalmi Nagyné Mészáros 
Anita kapta, aki a Pannonhalmi 
Háztetők elnevezésű receptjé-
vel nyerte meg a szakmai zsűri 
véleménye alapján a versenyt. 
Gratulálunk!

A műsor után a „II. Szent Már-
ton Napi csemegéket” a közön-

„II. Szent Márton Napi csemegék” jótékony célra
ség jóízűen megkóstolta, és a 
befolyt összeget jótékony célra, 
a művelődési ház felújítására 
felajánlotta. 

Köszönjük Szilágyi Kemál 
képviselő úr, valamint Pan-
nonhalma Város Önkormány-
zatának támogatását, mellyel 
hozzájárultak a színvonalas 
rendezvényhez, valamint Szaló 
Brigitta cukrásznak, a zsűri el-
nökének szakmai támogatását, 
aki külön megköszönte a többi 
fi nomságokkal induló verseny-

ző munkáját. Kiemelve Kovács 
Imréné Terike, Vinczéné Ger-
gely Márta és Stefka Kató, 
Mészáros Jenőné Klárika, Né-

Krém: 3 vaníliapuding, 9 dl 
tej, 3 tojás sárgája. Jól felfőzzük. 
37,5 dkg margarint 37,5 dkg 
porcukorral, 3 csomag vaníliás 

meth Józsefné Jutka, Sárovics 
Györgyné Kató, Mészáros Ildikó 
és Szendi Antalné Jucika al-
kotását.

A Pannonhalmi háztetők re-
ceptje a következő volt:

Hozzávalók: 6 db-os ostya-
lap. 

Tészta: 22 dkg liszt, 8 dkg 
margarin, 1 tojás, fél sütőpor, 
12 dkg porcukor, 2 evőkanál 
kakaó, 1 evőkanál tejföl. Ebből 
a tésztából 24 db gombócot 
formálunk, majd rudakat sütünk 
belőle, 24 db olyan hosszúsá-
gút, mint az ostyalap.

cukorral habosra keverünk. Ezt 
követően a főzött és a margari-
nos krémet összekeverjük.

Az ostyalapokat hosszában 
kettévágjuk, és összeállítjuk a 
háztetőt. Tetejét csokimázzal 
vonjuk be.

Csokimáz:12 dkg porcukor, 
12 dkg Ráma margarin, 3 evő-
kanál kakaó, 1,5 evőkanál tej, 
1.5 evőkanál vanília puding. 
Gőz felett az egészet felfőzzük, 
a forrást követően levesszük, és 
ráöntjük a háztetőre.

Jó csemegézést kívánunk 
hozzá!
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Október végén a PiPACS 
Egyesület élén vezetőségváltás 
történt: ifj. Horváth Endrét dr. 
Valler Zsuzsanna váltotta a ve-
zetői székben. A váltás nemcsak 
személyi cserét jelent, hanem 
irányvonalváltást is: az egyesület 
fi gyelme a pannonhalmi gyerekek 
felé fordult. Első és legfontosabb 
célunk, hogy egy európai színvo-
nalú, városhoz méltó játszóteret 
adjunk Pannonhalmának. Erre 
már történtek kezdeményezések 
az önkormányzat és a pannon-
halmi vállalkozók, civilek részé-
ről is. Sajnos jelenleg sincs igazi, 
nagy játszótere a pannonhalmi 
gyerekeknek. Egyesületünk és 

Régi egyesület új célokkal
az önkormányzat is azt tartaná 
a legmegvalósíthatóbb tervnek, 
ha eu-s források felhasználásával 

kíván összegyűjteni, számítva 
a pannonhalmi vállalkozók, ci-
vil szervezetek és polgárok se-
gítségére és összefogására is. 
Hisszük azt, hogy ez a cél igazi 
összefogás esetén megvalósul-
hat. Nem kell más, csak nyitott 
szív és akarat, szem előtt tartva a 
pannonhalmi gyerekek érdekeit, 
és ezáltal együtt sikerül mosolyt 
csalni a kicsik arcára.

Igyekszünk folytatni az egye-
sület hagyományos programjai 
közül a szabadtéri betlehemállí-
tást, ami az idén is szépen sikerült. 
Köszönjük a régi és új tagoknak, 
és a sok pannonhalmi polgárnak, 
akiknek a segítségével felállítottuk 
az Ulrich Scheller által megálmo-
dott és elkészített betlehemet. 
Most is kiegészült a jászol igazi 
élő állatokkal, melyeket a város la-
kossága biztosított. A zenebölcsis 
anyukák és a tagok is sütöttek mé-
zeskalácsot, és a Pannonhalma 
étterem segítségével volt forralt 
bor és meleg tea is, amit a láto-
gatóknak tudtunk kínálni. 

A jövőben szeretnénk több, 
programokkal kiegészített 
gyűjtést szervezni, hogy közös 
céljaink minél előbb megvaló-
sulhassanak, és gyermekeink 
2012-ben már az új játszótéren 
játszhassanak.

Schaub Zsuzsa

történne meg a kivitelezés. Ehhez 
is szükség van milliós nagyság-
rendű önerőre, amit a PiPACS 
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Köszönet
A Pannonhalma és Vidéke Mentésügyének 
Támogatásáért Közhasznú Egyesület kö-
szönetet mond mindazoknak, akik adójuk 
1%-át az egyesület javára felajánlották. Az 
önök 2010. évi felajánlásával közel 128.000 
Ft érkezett egyesületünk számlájára, mely 
összeget a pannonhalmi mentőállomás 
esetkocsi és a mentőgépkocsi eszközparkjá-
nak modernizálására fordítottunk, hogy Önök 
és hozzátartozóik sürgősségi ellátását jobban, 
magasabb színvonalon tudjuk végezni. Sike-
rekben gazdag boldog új évet kívánunk! 
Pannonhalma és Vidéke Mentésügyének 
Támogatásáért Közhasznú Egyesület

A Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség elnöksége, 
a Pannonhalmi „Őszikék” Nyugdíjas Klub és a Diabétesz Klub közös szervezésben 

BŰNMEGELŐZÉSI ISMERETTERJESZTŐ 
DÉLUTÁNT TART.

A vacsorával és szórakoztató kulturális programokkal egybekötött rendezvényre 
szeretettel várják mindkét klub tagságát. 

A rendezvény időpontja: 2012. február 18. szombat 16.00 óra. 
Helyszíne:  Kazinczy Ferenc Művelődési Ház nagy terme. 

Mint minden évben, az idén is - immár 5. al-
kalommal - megrendezésre került a Kazinczy 
Ferenc Művelődési Házban a Pannonhalmi 
Sport és Majorette Egyesület által szervezett 
zenés, táncos est, a Télköszöntő.

Az intézmény egyik leglátogatottabb ren-
dezvényéről beszélhetünk, mely rendszerint 
a telet s a Mikulást idézi elő. Nagy örömömre 
szolgál, hogy évről évre teltházzal büszkél-
kedhetünk.

A műsoron felléptek a PSME táncos lábú 
lányai Pohárnik Margit és Lendvai Viktória 
művészeti vezetők felkészítésével, továbbá a 
Diamond Dance Jazzbalett csoport Fekete-
Csáfordi Renáta vezetésével, a Balance 
TSE táncosai, vezetőjük Pinezits József, a 
Mozdulat színház tagjai, vezetőjük Farkas 
Zsuzsanna, a világbajnoki címmel büszkél-
kedhető Brake Dance csoport Szlovákiából 
Kalmár Péter vezetőedzővel, és végül, de 
nem utolsósorban meglepetésvendégként 
Nagy Balázs, a Győri Nemzeti Színház kiváló 
művésze. 

Köszönetet mondok s gratulálok minden 
kedves résztvevőnek!

A színvonal fokozásáért további köszö-
net a Becsák Audio Fény- és Hangtechnika 
dolgozóinak: Becsák Krisztiánnak és Boros 
Ádámnak.

Az idei év rendezvényének fővédnöke Pan-
nonhalma Város Önkormányzata volt. Az 
estet Bagó Ferenc polgármester úr nyitotta 
meg, továbbá összefoglalta és kifejezte az 
egyesület egész éves munkájával kapcsolatos 
megelégedését.

Díszvendégként köszönthettük Kara Ákos 
országgyűlési képviselő urat, a Győr-Moson-

Télköszöntő, zenés, táncos est

Sopron Megyei Közgyűlés alelnökét, aki 
rendszeresen segítő kezet nyújt az egyesület 
számára. Ő is nagy tisztelettel köszöntötte a 
nagyérdeműt, valamint köszönetét fejezte ki 
az egyesület vezetőségének a helyi hagyomá-
nyok őrzéséért végzett kitartó munkáért.

Bízom abban, hogy a továbbiakban is ha-
sonlóképpen összetartva szórakoztathatjuk 
kis városunk és a kistérség lakóit!

Kitartó munkájuknak köszönhetően az 
egyesület vezetőségével, művészeti vezető-
ivel és táncosaival minden évben kellőképpen 
együtt tudunk működni mindennemű ren-
dezvényen, ahol szintén emelik a színvonalat 
műsoraikkal. A PSME vezetősége ezúton 
mond köszönetet minden kedves további 
támogatójának! Horváth Roland, 

a művelődési ház vezetője
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Fotó: Orbán Péter

Tisztelt Lakosság!
Engedjék meg, hogy beszámoljak Pannon-

halma Város Tűzoltó Egyesületének 2012. 
évi terveiről.

Az elmúlt évek téli hónapjaiban több al-
kalommal kellett volna késlekedés nélkül a 
lakosság segítségére sietnünk. Sajnos a hideg 
idő beálltával a tűzoltóautó tartályából le kell 
engednünk az oltóvizet, mert nincs fűtés a 
szertár épületében, s ez a tény kb. 15 perccel 
késlelteti a rendelkezésre álló tűzoltótechnika 
riasztását és a helyszínre érkezést. Pannon-
halmára és a környező településekre rajtunk 
kívül jelenleg Győrből várhatunk segítséget. 
Jó útviszonyok mellett a győri hivatásos tűz-
oltóság kb. 20 perc alatt ér a helyszínre, 
ez az idő rosszabb esetben a 30 percet is 
meghaladhatja. 

Az egyesület egy nagyon régi álmát szeret-
né megvalósítani: a szertárépületünk felújítá-
sát tűztük ki célul azért, hogy mindenkihez 
időben érkezhessen a segítség.

A felújítás 2-3 millió forintos költségeit saj-
nos sem az önkormányzat, sem az egyesület 
nem tudja önállóan fi nanszírozni. Az elmúlt 
3 évben közzé tett kiírások nem tették lehe-
tővé, hogy ilyen célra egy nagyobb összegre 
tudjunk pályázni.

Az általunk beadott és nyertes pályázatok 
pénzösszegeit az elmúlt években az alábbi 
fejlesztésre fordítottuk:

Nagy tervek a pannonhalmi tűzoltó 
egyesület életében

• Védőeszközöket vásároltunk: sisakokat, 
védőruhákat, bakancsokat, légzésvédelmi 
eszközöket.

• Technikai eszközöket vásároltunk: Honda 
szivattyút, motoros láncfűrészt, világító 
eszközöket és kézi szerszámokat.

• Elvégeztettük technikai eszközeink idő-
szakos munkavédelmi felülvizsgálatát, 
valamint a tűzoltóautó vízrendszerének 
felújítását.

• Különböző speciális képzéseken vettek 
részt az egyesületi tagok.

• Működési költségeink fi nanszíroztuk: üzem-
anyagot vásároltunk.

• Gyakorló egyenruhát vásároltunk.

A lakosság által felajánlott adó 1%-ot sajnos 
nem engedi a törvény épület-felújítás céljára 
felhasználni (elsősorban felszerelésekre és 
működésre fordítható), így a 2011. novem-
ber 19-én megtartott tűzoltóbál bevételét 
felújítási célra szeretnénk felhasználni.

Az elvégzendő munkák a következők:
– Tetőhéjazat cseréje
– Bádogozás
– Nyílászárók cseréje
– Külső hőszigetelés
– Vízszigetelés     – Aljzatbetonozás
– Burkolás     – Gipszkartonozás
– Villanyszerelés     – Fűtésszerelés
– Tereprendezés
A felújításhoz szükséges tervek elkészítése 

folyamatban van.
Ezúton szeretném kérni a lakosságot, hogy 

egy példaértékű összefogással segítsenek 
célunk megvalósításában. Az egyesület veze-
tősége szeretné a családokat felkeresni, hogy 
személyesen mondhassuk el problémáinkat, és 
köszönhessük meg a felajánlásaikat. Különböző 
címletű téglajegyeket szeretnénk árusítani, 
valamint társadalmi munka végzésére felkérni 
a lakosságot. Felajánlásukat befi zethetik a Pan-
nonhalma és Vidéke Takarékszövetkezetben 
vezetett 59300247-11009340 számú egye-
sületi bankszámlára is. Kérjük, adja meg nevét 
és lakcímét, mivel csak így tudjuk megköszönni 
mindenkinek az önzetlen segítséget.

A www.pannonhalmavte.hu honlapunkon 
szeretnénk közzé tenni támogatóink névsorát. 
2012. január 28-án 14 órától nyitott szer-
tárkapuk délutánjára hívunk minden kedves 
érdeklődőt a Tűzoltószertár épületébe egy 
kötetlen beszélgetésre, ahol saját szemükkel is 
megismerkedhetnek múltunkkal, és meggyő-
ződhetnek jelenünkről. Itt szeretném megra-
gadni az alkalmat, hogy megköszönjem eddigi 
támogatóinknak azt a segítséget, amivel lehe-
tővé tették, hogy segíthessünk a bajbajutott 
embertársainknak.

A tűzoltó egyesület tagjai nevében békés 
boldog új évet kívánok.

Tisztelettel: 
Lüvi Péter, elnök

A PANNONHALMI HÍREK HIRDETÉSI ÁRAI (bruttó):
1/1 oldal:10 000 Ft • 1/2 oldal: 6 000 Ft • 1/4 oldal: 4 000 Ft • 1/8 oldal: 2 000 Ft
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KISTÉRSÉG

A Pannonhalma Többcélú Kis-
térségi Társulás feladatai közé 
tartozik a közoktatási, szociális, 
egészségügyi, belső ellenőrzési, 
kistérségi ügyintézés magasabb 
szakmai színvonalon történő, 
összehangoltabb, hatékonyabb 
megszervezése, ellátása, korsze-
rűsítésre.

A Belügyminisztérium 2006-
ban döntést hozott használaton 
kívüli épületeiről. A Kormány az 
egyes kincstári vagyonba tar-
tozó ingatlanok ingyenes ön-
kormányzati tulajdonba adásról 
szóló 2033/2006 (III.7.) kor-
mányhatározata lehetővé tette, 
hogy a Pannonhalma Többcélú 
Kistérségi Társulás pályázatot 
nyújthasson be a Pannonhalma 
268/1 hrsz., Bajcsy-Zsilinszky 
u. 25. szám alatti volt rend-
őrségi épület megszerzésére. 
A pályázat sikeres volt, és az 
ingatlan ingyenesen a Pan-
nonhalma Kistérségi Társulás 
tulajdonába került. A vagyon-
átadás az államháztartásról szó-
ló 1992. évi XXXVIII. törvény 
109/K § (9) bekezdése alapján 
a 2033/2006 (III.7.) számú 
kormányhatározatban megfo-
galmazott kistérségi szolgáltató 
központ tevékenységi körének 
ellátása céljából történt.

A kistérségi társulás 2009. de-
cember 1-jén pályázatot nyújtott 
be Kistérségi Gyermekjóléti és 
Szociális Alapszolgáltató Köz-
pont létrehozására. A társulás 
elképzelését az irányító hatóság 
megfelelőnek ítélte, így az Új 
Széchenyi Terv részeként a Nyu-
gat-dunántúli Operatív Program 
keretében 49.956.062 forint 
vissza nem térítendő támogatást 
nyert, melyet a magyar állam és 
az Európai Unió fi nanszíroz. A 
társulás az évek során felhalmo-
zott megtakarításaiból biztosí-
totta az önrészt, mely összesen 
12.862.026 forint, s így meg-

Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális 
Alapszolgáltató Központ Pannonhalma

valósulhatott egy 62.818.088 
forintos beruházás.

A Pannonhalma Többcélú 
Kistérségi Társulás munkaszer-
vezetének munkája eredménye-
képpen az új kistérségi alapszol-
gáltató központ épülete 2011. 

október végére nyerte el mai 
formáját. Az új épületben – a 
meglévő épület földszintjének 
felújításával, valamint egy új rész 
hozzáépítésével – a kistérségi 
társulás szociális ellátó funkciói 
kaptak helyet. A régi épületet a 
maga stílusának megfelelően újí-
tották fel, helyenként átalakítást 
kapott. Az előtérben egy közpon-
ti információs tábla mutatja az 

ideérkezőknek az irodák megkö-
zelíthetőségét. Az új előtérből a 
meglévő épület ügyfélvárójába/
közlekedőjébe érkezünk. Az elő-
zetes kistérségi egyeztetéseknek 
megfelelő irodakialakítással 10 
fő munkatárs részére az alábbi 

funkciók érhetők el: vezetői iro-
da, gyermekjóléti iroda, család-
segítő iroda, szociális étkeztetés 
ügyintézése és gazdasági iroda, 
házi segítségnyújtás, interjúszo-
ba, szerverszoba, mellette raktár 
és gyereksarok. Az ott dolgozók 
számára teakonyha, vizesblokk 
áll rendelkezésre, valamint a 
mozgáskorlátozottak részére 
akadálymentes WC. Az új és a 

meglévő földszinti épületrész 
akadálymentesen megközelít-
hető, információs táblákkal és 
(a gyengén látóknak) vezetősáv-
val ellátva. Az új épületszárny 
közvetlen kapcsolatban van az 
udvarral és a parkolóval. Az in-

gatlanon belül, az épület mellett 
öt parkolóhely épült, ebből egy 
akadálymentes. Az épülethez 
hátul jelentős zöldfelület csat-
lakozik.

A Pannonhalma Többcélú 
Kistérség Társulás projektjének 
eredményeképpen a térségben 
élő, különféle hátrányokkal küzdő 
családok, gyermekek, idősek ellá-
tási feltételei javulhatnak, bizton-
ságosabbá válhatnak, társadalmi 
hátrányuk csökkenhet. A fi zikai 
és infokommunikációs akadály-
mentesítés hozzájárul az egyenlő 
esélyek biztosításához, javulhat 
az érintettek életminősége, erő-
södhet a szociális háló.

Németh Tamás
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A Pannonhalmi Iskoláért Alapítvány legfon-
tosabb célja a továbbiakban is a Pannonhalmi 
Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós 
Általános Iskola, Óvoda, és AMI támogatá-
sa, az iskola oktatási-nevelési munkájának 
segítése:
• Az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek 

javítása.
• Valamennyi tantárgy, de különösen a művé-

szeti tárgyak, az idegen nyelvek és az infor-
matika hatékonyságának elősegítése.

• Az iskolával kapcsolatos szabadidős prog-
ramok támogatása.

• Tanulmányi, sport- és kulturális versenyek, 
vetélkedők, pályázatok lebonyolításának 
előmozdítása.

• Nehéz körülmények között élő, illetve 
hátrányos helyzetű – jól tanuló – diákok 
segítése.

A Pannonhalmi Iskoláért Alapítvány valamennyi tagja, valamint a Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, 
Óvoda és AMI tanulóinak és dolgozóinak nevében köszönetemet fejezem ki  a 2011. évben az adója 1%-ából nyújtott támogatásért.

Információk a Pannonhalmi Iskoláért 
Alapítvány tevékenységéről

• A tanulók tanulmányi és művészeti telje-
sítményének jutalmazása.

• A speciális tagozatos tanulók erkölcsi, szo-
ciális támogatása.
Legfontosabb tevékenységeink a 2011-es 

évben a következők voltak:
• Folyatattuk a korábbi években is megkez-

dett „A hónap osztálya” versenyt. A diákok 
tanulmányi eredménye és az iskolában 
tanúsított viselkedése alapján a tanári kar 
minden hónapban értékelte az alsós és a 
felsős osztályokat. A legjobbnak ítélt osz-
tályok osztálykirándulásainak költségeit 
csökkentettük támogatásunkkal.

• Igyekezünk segíteni a művészeti oktatás-
ban részt vevő tehetségeket is. Ezért dön-
tött úgy az alapítvány kuratóriuma, hogy 
minden tanévben a művészeti oktatás költ-
ségének egy részét minden tanszakon 2-2 

diáknál átvállaljuk. Így ebben az évben 6 
tanuló oktatási költségeihez járultunk hozzá 
több mint 50 000,- Ft értékben.

• Jutalmaztuk iskolánk végzős diákjait kitűnő 
tanulmányi eredményeikért.

• Májusban megszerveztük a Pannonhalmi 
Gyermeknapot.

• Támogattuk az iskola hátrányos helyzetű 
tanulóit.

• Az iskola karácsonyi ünnepségén meg-
ajándékoztuk az iskola diákjait több meg-
lepetés-ajándékkal.
2012-ben is – lehetőségeinkhez mérten 

– újabb ötletekkel, akciókkal szeretnénk hoz-
zájárulni a tanulók és az iskolában dolgozók 
eredményes munkájához. A Pannonhalmi 
Iskoláért Alapítvány nevében sikerben gazdag 
boldog új évet kívánok!

Németh Tamás, a kuratórium elnöke

A Pannonhalma Több-
célú Kistérségi Társulás 
sikeresen pályázott az 
„EU Önerő Alap” pályá-
zaton a „Korszerű okta-
tási feltételek megterem-
tése Pannonhalmán és 
Veszprémvarsányban” 
projekthez kapcsolódó 
önerő kiegészítésére vo-
natkozóan.
Az „EU Önerő Alap” pá-
lyázat segítségével lehe-
tőség nyílik a Pannonhal-
ma Többcélú Kistérségi 
Társulás által benyújtott 
– a „Korszerű oktatási 
feltételek megteremté-
se Pannonhalmán és 
Veszprémvarsányban” 
című NYDOP-5.3.1/A-
10-2010-0006 azono-
sító számú, az Európai 

Unió strukturális alapjai-
ból támogatott – pályázati 
beruházás költségeinek 
sajátforrás-kiegészítésére 
az önkormányzatok és jogi 
személyiségű társulásaik 
európai uniós fejlesztési 
pályázatai saját forrás 
kiegészítése 2011. évi 
támogatásának rendjéről 
szóló 15/2011.(IV.22.) 
ÖM rendelet alapján. 
Ennek értelmében a Bel-
ügyminisztérium vissza 
nem térítendő támoga-
tást nyújt Pannonhalma 
Többcélú Kistérségi Tár-
sulása számára a költ-
ségvetését terhelő saját 
forrás részének 40-%-ára, 
melynek pontos összege 
13.310.607 Ft. 

Németh Tamás

Tájékoztató az iskola-
felújítási pályázatról KEDVES PANNONHALMIAK! A Kazinczy Ferenc 

Művelődési Ház 2012-ben ünnepli fennállásnak 50. 
évfordulóját. Eme jeles alkalomból szeretnénk a város 
lakóival együtt ünnepelni egy sokszínű, minden igényt 
kielégítő programsorozattal. Ezenkívül az ünnepségre 
– lehetőségeinkhez mérten – szeretnénk szebbé tenni 
a művelődési házat kívül-belül. Mindezek megvalósí-
tásához a következőkben várjuk a lakosság javaslatait és segítségét: 

PROGRAMJVASLATOK: Milyen előadókat, műsorszámokat látnának szívesen a 
jubileumi rendezvény keretén belül? Az eddigi programok közül Ön szerint melyek 
voltak a legsikeresebbek?

RELIKVIAGYŰJTÉS: amennyiben rendelkezik a művelődési házzal kapcsolatos 
dokumentummal, például: fotó, oklevél, klubnapló, belépőjegy, szórólap stb., úgy 
kérjük juttassa el hozzánk. Az összegyűjtött anyagok egy, az intézmény történetét 
bemutató kiállítás során lesznek megtekinthetők.

ADOMÁNYGYŰJTÉS: a jubileumi ünnepség költségeinek fedezésére, ill. a 
művelődési ház felújításához várjuk anyagi, ill. természetbeni felajánlásaikat, 
adományaikat. (építőanyagok, szobanövények, bútorok, szerszámok stb.)

ÖNKÉNTES MUNKA: a művelődési ház felújításához várjuk önkéntesek, szak-
emberek segítségét (asztalos, burkoló, festő, fuvaros, kertész stb.)

Ezenkívül szívesen várunk minden ötletet, javaslatot, segítséget, mellyel hozzá 
tudnak járulni a művelődési ház jövőbeli hatékony működéséhez, programjaik 
megvalósításához, az épület külső-belső megújításához. 

Elérhetőségeink: 
Telefon: 06 96/471-733, e-mail: muvhaz@pannonhalma.hu

Figyelmüket és segítségüket előre is köszönöm. 

Felhívás
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Horváth Roland intézmény-
vezető

Élménydús programok iskolánkban
Az elmúlt hónapban az egyik 

rendezvény követte a másikat 
intézményünkben. November 
7-től 12-ig a Szent Márton hetét, 
majd november 14-től 18-ig az 
Egészségvédelmi témahetet ren-
deztük meg, melyet november 
21-én a hónap fénypontja, az 
Ifjú Muzsikusok Találkozója köve-
tett. A részletes ismertetés előtt 
szólni kell a projektpedagógiában 
használatos „témahét - témanap” 
jelentéséről.

A témahéten, témanapon az 
iskola, vagy bizonyos korcsoportok 
minden tagja ugyanazzal a témával 
foglalkozik. Az iskola pedagógiai 
programjában rögzítetten szerepel 
egy vagy több téma, amit a peda-
gógusok a hagyományostól eltérő 
formában dolgoznak fel, a lehető 
legkomplexebb módon. Úgy, hogy 
az a résztvevő gyermekeknek is 
jókedvet és sikerélményt adjon. Ez 
a projektpedagógia segítségével 
lehetséges. „A projektoktatás sem 
módszer, sem reformpedagógiai 
irányzat, hanem tanulási-tanítási 
stratégia. Nem a megtanítandó 
tananyagot helyezi a nevelés kö-
zéppontjába, hanem a lehetősé-
gekkel és korlátokkal rendelkező 
individuumot. Az oktatás fő moz-

gatórugója nem a tanítás, hanem 
az aktivitásra támaszkodó tanulás.” 
(Hegedüs Gábor)

A projektpedagógia lényege, 
hogy nem a tényszerű ismeretekre, 
hanem az ismeretek megszerzé-
sének folyamatára, kivitelezésére 
helyezi a hangsúlyt úgy, hogy a 

Én tudom a választ

Interaktív tárlatvezetésen a főapátságban

téma a tanulók által kiválasztott és 
elfogadott legyen, és a megoldása 
csoportban történjék, megszün-
tetve a hagyományos osztály- és 
tanórai kereteket. Megszűnik a ver-
bális képességek fölénye, a pon-
tos megfi gyelés, a jó szervezés, 
a választott megközelítési mód 

szellemessége és eredetisége, a 
kreativitás, a pontos kivitelezés 
mind-mind egyenrangú és egyen-
értékű tényező lesz. A témahéten 
a közös alkotás erősíti az együvé 
tartozás élményét. 

A témanap, témahét várható 
pedagógiai eredményei:
• Kialakul és növekszik a munka 

során a személyes érintettség-
ből adódó motiváltság.

• Kölcsönösen pozitív irányba 
változik a diák-tanár viszony.

• Növekszik az önbizalom, ma-
gabiztosság, amely újabb cse-
lekvésre ösztönöz.

• Csökkennek a magatartási 
anomáliák. 

• Fejlődik a cselekvő- és szerve-
zőképesség és az önálló isme-
retszerzés képessége. 

• Az azonos cél elérésének tu-
data biztosítja a magas fokú 
szocializációt.

• A csoportmunkák során erő-
södik az egymásra fi gyelés, az 
esetleg periférián lévő tanulók 
is részt vehetnek a közös tevé-
kenységeken.

O
KTATÁ

S
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A fentiekre remek példa a 4. osz-
tály és az Erdélyiné Maár Anna által 
szervezett Szent Márton hete. A 
tanulók a tananyag mellett a város 
védőszentjéről olvastak, illusztrációt 
készítettek, interaktív tárlatlátoga-
táson vettek részt a Pannonhalmi 
Bencés Főapátságban. Bekapcso-
lódtak a városi rendezvényekbe, 
a lampionkészítésbe, a vásári for-
gatagba, a lampionos „Márton 
keresésbe”. Ők bizonyára nem 
éheznek a következő évben, mert 
megkóstolták a ropogós libapecse-
nyét, amit a szülők készítettek el. A 
témahét erősítette lakóhelyük, a 
hagyományok tiszteletét, a város-
hoz való kötődésüket.

Az ezt követő hagyományos 
Egészségvédelmi témahét célja 
az volt, hogy a tanulók szemlélete 
minél jobban formálódjon, s tu-
datosuljon bennük, hogy legfőbb 
kincs az egészség.

A délutáni programokon elő-
adást hallottak és gyakorlati taná-
csokat kaptak Csáfordiné Borbély 
Judit védőnőtől az egészséges test- 
és fogápolásról, majd oktatófi lmet 
néztek meg. Az ott hallottakat más-
nap az alsósok vetélkedőn kama-
toztatták. Újdonság, hogy iskolánk 
pszichológusa, Kelemen Eleonóra 
beszélgetőkört kezdeményezett 
a 7. és 8. osztályosoknak – „Fiúk 

lányszemmel, lányok fi úszemmel” 
címmel. Sok érdeklődőt – szülőt, 
tanulót, pedagógust – vonzott 
a „Természetes alapanyagokból 
nagyanyáink receptjeivel” című 
lekvár-, dzsem-, befőttkóstoló. A 
tanulók házilag készített fi nomsá-
gokat hoztak, mint például szőlő-, 
áfonya-, körte-, dinnye-, birsalma-
lekvárt, bodzaszörpöt, zakuszkát, 
paprikalekvárt, savanyúságot. A 
hetet az „Ezt teszem az egészsé-
gemért” helyi rajzpályázat ered-
ményhirdetése zárta. 

Tanulóink a következő eredmé-
nyeket érték el: 

Alsó tagozat:
1. Járóka Zsanett 4. o. 
2. Koczmann Lázár 3. o. 3.
3. Pardavi Dalma 2. o. 
Különdíj: Auer Kitti 4. o.

Felső tagozat:
1. Csáfordi Krisztina 8. o.
2. Mógor Annamária 8. o.
3. Pardavi Dániel 6. o., 
Különdíj: Kéri Ákos 6. o.

Köszönjük az udvaron végzett 
őszi levéltakarítást, mellyel a di-
ákok sokat segítettek az iskola 
környezetének tisztántartásában. 
A hónap fénypontja november 
21-én az immár hagyománnyá 
vált Ifjú Muzsikusok Találkozója 

Lébényi fuvolások

Szent Márton hete

Egészségvédelmi vetélkedő alsósoknak

nonhalma iskolájának több mint 
60 tanulója vett részt. A jó han-
gulatú délutánon zongorán, furu-
lyán, fuvolán, oboán és trombitán 
előadott zeneművekkel mérték 
össze tudásukat és szórakoztatták 
a közönséget. A zsűri nívódíjjal, 
arany, ezüst és bronz minősítéssel 
jutalmazta a legjobbakat. S hogy 
a folyamat ne szakadjon meg, a 
december is sokat ígér. A Miku-
lást az adventi vásár követi, majd 
december 12-től a napközisek és 
a tanulószobások Mézeskalács 
témahéten vehetnek részt, me-
lyen mindenki megsütheti a saját 
mézes süteményét. 

Az utolsó héten, december 
19-én karácsonyi koncerttel kö-
szöntöttük a közelgő ünnepet, 
december 21-én pedig a műve-
lődési házban ünnepi műsorral 
kívántunk mindenkinek áldott, 
békés karácsonyt és boldog, új 
esztendőt.

Némethné Petrovicz Gertrúd
igazgatóhelyettes

volt, mely a kistérségben egye-
dülálló rendezvény.  Ezen Ászár, 
Csorna, Écs, Győrság, Lébény, 
Mórichida, Mosonszentmiklós, 
Nyúl, Veszprémvarsány és Pan-
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2011. november 25-én, 
pénteken városunkba látoga-
tott testvérvárosunk, Pécsvárad 
képviselő-testülete. A delegációt 
Pannonhalma Város képviselő-
testülete fogadta sok szeretettel a 
polgármesteri hivatalban, ahol a 
hosszú út után megfáradt vendé-
geinket frissítővel kínáltuk. Itt egy 
hivatalos beszélgetés keretében 
mindkét testület elmondta az ez 
évi eseményeket, történéseket, 
illetve a jövőbeni elképzelésü-
ket, megosztották, megvitatták 
a kérdéseiket. A közös ebéd elfo-
gyasztása után megtekintették a 
Hefter Galériát, ahol Hefter Lász-
ló megajándékozta a jelenlévőket 
az üvegesek jelképét szimbolizáló 
üveg medállal. Rövid pihenő után 
vendégeink dr. Török Péter ve-

Pécsváradi delegáció Pannonhalmán

zetésével megismerték a Szent 
Márton Járóbeteg Központot. A 
részletes tájékoztató után a ven-
dégeket a pázmándfalui Huszár 
Pincészetbe invitáltuk, ahol meg-
kóstolhatták a pincészet borait, 
majd közösen elfogyasztottuk a 
fi nom vacsorát. Az este végig 
nagyon jó hangulatban telt, 
harmonikaszó mellett. Másnap 
a pécsváradi képviselő-testület 
Győrbe utazott, ahol megtekin-
tették a gyönyörű belvárost és 
annak nevezetességeit. Bízunk 
benne, hogy maradandó élmé-
nyeket szereztünk barátainknak, 
és ez a találkozás még jobban 
erősítette a két város kapcsolatát. 
Legközelebb is sok-sok szeretet-
tel várjuk őket vissza.

Orbán Péter
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Az idei tanév októberében már 
mindenki nagyon várta a napot, 
hogy elinduljunk Németországba, 
a hagyományos osztálykirándu-
lásra, hogy újra találkozhassunk 
engeni társainkkal, akik áprilisban 
nálunk vendégeskedtek.

A hosszú, de szép és kissé kalan-
dos út fáradalmait azonnal feled-
tették velünk vendéglátóink, akik 
nagyon kedvesen fogadtak min-
ket. A köszöntő szavak után közös 
vacsorán vettünk részt, illetve a 
családok láttak vendégül bennün-
ket. Akik nem a német társuknál 
kaptak szállást, azok Stettenben, a 
jól bevált ifjúsági szállóban laktak, 
együtt az alsószeli és pécsváradi 
gyerekekkel. Igazi nemzetközi ta-
lálkozó részesei voltunk, nagyon 
élveztük az együttlétet.

Az engeniek színes programot 
találtak ki nekünk: a modern 
menzán elfogyasztott kiadós 
reggeli után egyik nap részt 
vettünk tanítási órákon, körbe-

ENGENBEN JÁRTUNK
A 8. OSZTÁLYOSOK HAGYOMÁNYOS CSEREUTAZÁSA A PARTNERVÁROSBA

jártuk és megcsodáltuk az iskola 
és az oktatási centrum épülete-
it, megnéztük a múzeum törté-
nelmi kiállítását, majd élőben a 
Petersfels sziklát a jégkori park-

Belvárosi séta

Lányok a Boden-tónál

ban. Egy másik alkalommal nagy 
kirándulást tettünk Hegauban, 
melynek során megtekintettük 
a Duna-forrást, pontosabban 
szólva a Duna kezdőpontját a 

két kis folyó, a Brigach és a Breg 
találkozásánál. A Boden-tó sem 
maradhatott ki a látnivalók közül: 
a Reichenau-szigetre buszoztunk 
el, így bármerre néztünk, körülöt-
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Grillezés a Hohenhewen tetején

tünk a tó vize tükröződött, mert 
az időjárás is kedvezett nekünk. 
Az utolsó napon megmásztuk a 
Hohenhewen meredek hegyolda-
lát, s a célhoz érve jutalmul fi nom 
kolbászt grilleztünk magunknak, 

majd sütkéreztünk az őszi nap-
sütésben, közben pedig a táj 
szépségében gyönyörködtünk. 
Egészen a svájci Alpokig el lehet 
látni a majdnem 900 méteres 
magas hegy tetejéről.

Este búcsúpartit szerveztek az 
engeni gyerekek, amely tűzijáték-
kal zárult, és mindenki nagyon 
jól érezte magát. Nem csoda, 
hogy másnap reggel nehéz volt 
a búcsúzás, hiszen mi szívesen 

maradtunk volna, de haza kellett 
jönnünk.Reméljük, hogy többször 
is elmehetünk még ebbe a szép 
városba! 

A 8.osztályosok nevében: 
Lengyel Kata, Csáfordi Krisztina

NYÁRI SZAKMAI GYAKORLATOK 
ENGENBEN

Partnervárosunk 2012 nyarán is segítséget nyújt nyári szakmai/
tanulmányi gyakorlatok végzéséhez Engenben és környékén.

A 3-4 hetes munkára azok a 18 év feletti fi atalok jelentkezhet-
nek, akik

• középfokú, kommunikálásra alkalmas német nyelvismerettel 
rendelkeznek,

• közép- vagy felsőfokú tanulmányokat végeznek, ill. végeztek,
• nyári szabadságuk ideje alatt szeretnének némi tapasztala-

tot szerezni németországi munkahelyeken, miközben német 
nyelvtudásukat is fejleszthetik.

A jelentkezőknek kell megjelölniük azt a szakterületet, amelyben 

szívesen dolgoznának. A beérkezett igények alapján keresik meg 
Engenben vagy környékén azokat a vállalatokat és intézményeket, 
ahol a kérés megvalósulhat. Nem biztos azonban, hogy minden terü-
letre tudnak helyet biztosítani, de csak akkor tudnak segíteni, ha az 
igényeket ismerik.

További információ és jelentkezési lap Szanati Erzsébettől kérhető 
az alábbi telefonszámokon: 

+36 20/430-32-40 • 06 96/471-294 
A jelentkezés határideje: 2012. február 15.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
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Pannonhalma képekben

Apátság a Tóthegy felől

Pápakereszt

Városháza

Városunk Pannonhalma

Szent Márton szobor Holocaust emlékmű

Vasútállomás dombormű

Vasútállomás

VÁLOGATÁS TANAY LAJOS MUNKÁIBÓL


