
Kedves pannonhalmai
Polgárok!
Az előző negyedévi beszámo-

lómat azzal indítottam, hogy mire 
az újság Önökhöz kerül, már a 
második negyedévet kezdjük 
meg – mint láthatjuk már véget is 
ért. Rohannak az órák, a napok és 
hónapok. A gondok, a kiadások 
a nyári szabadságok mindenkit 
foglalkoztatnak.

Az önkormányzatunknak is 
megnőttek a gondokkal együtt 
a feladatai is. Jelenleg két komoly 
pályázat megvalósítása áll a fel-
adatok középpontjában. 

A legnagyobb projekt, a Szent 
Márton Járóbeteg Központ április 
1-jével megkezdte működését. 
Gondolom, a város polgárai 
teljes mértékben meg vannak 
elégedve.

A város rehabilitációs 
projekt jelenlegi állásáról

A sikeres első pályázati fordu-
lót követően május hónapban 
benyújtásra került az Új Szé-
chenyi Terv Nyugat-dunántúli 
Operatív Program keretében 
a második forduló pályázati 
anyaga is. A Nyugat-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség 2011. május 23. nappal 
befogadta pályázatunkat és 
második fordulós értékelésre 
bocsátotta. Az előzetes egyezte-
tések alapján július végére vár-
ható a döntés, és reményeink 
szerint szeptember hónapban 
aláírásra kerülhet a támogatási 
szerződés is. A közbeszerzési 

eljárás lefolytatását követően 
kezdődhetnek meg a munká-
latok, és terveink szerint a jövő 
év őszén átadhatjuk a pannon-
halmi polgároknak a megújult 
városközpontot.

Az iskola felújítása
A Pannonhalmi Többcélú Kis-

térségi Társulás koordinálásával 
megvalósuló fejlesztés jelenlegi 
állapotáról elmondható, hogy 
a terv egyeztetési szakaszában 
vagyunk, és várhatóan július 
hónapban sor kerülhet a közbe-
szerzési eljárás megindítására 
is. Optimális esetben az idei év 
októberében már megkezdőd-
hetnek az első munkálatok az 
oktatási intézményben, és 2012 
szeptemberében már a megújult 
és megszépült iskolába indulhat-
nak el a pannonhalmi diákok. A 
kistérséggel történt többszöri 
egyeztetés eredményeként a 
beruházást Pannonhalma Város 
megbízottjaként Papp László mű-
szaki szakértő fogja szakmailag 
felügyelni, aki díjmentesen vál-
lalta a felelősségteljes feladatot. 
Köszönjük segítségét és közre-
működését!

Kedves pannonhalmi 
Polgárok!
Jön a parlagfű szezon. Kérek 

mindenkit, hogy házuk előtt le-
gyenek szívesek a füvet lenyírni, 
és az árkokat karbantartani. Min-
dent elkövetünk ennek érdeké-
ben az önkormányzat részéről is, 
hisz eddig több száz méter árkot 

tettünk rendbe. Ha valaki nem
tudja a ház előtti területet rend-
be tenni, van lehetőség, hogy az
önkormányzat bizonyos fi zetés
ellenében elvégzi.

A másik megoldandó feladat,
hogy a temetőben elhelyezett
szeméttárolókba rakjuk a sírról
lekerült koszorúkat és virágokat.
Kérem Önöket, hogy aki sírfelújí-
tást végez vagy végeztet, köteles
elszállítani a keletkezett betont,
törmelékeket vagy a lecserélt
síremlékeket.

Szomorúan kell megállapítani,
hogy a legutóbb elültetett 20 db
tujából másnapra 4 db-ot elvit-
tek. Jó lenne, ha megszűnne a
temetőben a sírokra elhelyezett
virágtartók és virágok elvitele.
Legyünk méltó tisztelettel halot-
tainkhoz.

Kérek mindenkit a testülettel
karöltve, ha rendellenességet ta-
pasztal a város területén vagy a
temetőben, nyugodtan hívjanak
fel bennünket, akár névtelenül is
jelentsék be az eseteket, hiszen
azoknak csak lakossági összefo-
gással lehet elejét venni.

A városban több helyen elvé-
gezték az útburkolatok javítását.
Önkormányzatunk a második
félévben is azon lesz, hogy meg-
szüntesse a rossz útfelületeket.

Április 30-án és május 1-jén
képviselő testületünk testvérvá-
rosunkba, Pécsváradra kirándult,
ahol Pécsvárad másik testvérvá-
rosa – Garamszentgyörgy is jelen
volt. Jegyző úrral és a képviselő
testület tagjaival közösen meg-

beszéltük a  két város gazdasági
és fejlődési lehetőségeit. Az új
képviselők is megismerkedtek
egymással, hisz a választások
alkalmával mindenhol személyi
változások következtek be. A
kétnapos ott-tartózkodás alatt
színes programokkal kedvesked-
tek nekünk, és mindent kielégítő
ellátásról gondoskodtak, amiért
köszönetünket fejezzük ki dr.
Bíró Ferenc polgármesternek és
a képviselőknek. Színesítette a
programot városunk majorette
együttesének ottléte és fellépése,
mellyel nagy sikert arattak, így
újabb meghívást is kaptak.

Ez év őszén szeretnénk viszont-
látni városunkban Pécsvárad hi-
vatalát.

A május 28-án megrendezett
Gyermeknap összes rendezőinek
köszönettel tartozunk a rendez-
vény lebonyolításáért. 

Május 21–én ünnepelte a
Pannonhalmi Szent Márton Pol-
gárőrség fennállásának 15-dik
évfordulóját, ahol átadásra ke-
rült Pusztai Antal úrnak a „Pan-
nonhalmáért” díszoklevél. (Erről
bővebben egy másik cikkben
olvashatunk.)

Kedves Pannonhalmiak!
Vége az iskolának - szünidő

van. Itt a nyár, bízunk abban,
hogy jó idő lesz.

Kívánok mindenkinek a magam
és a képviselő-testület nevében jó
pihenést és kikapcsolódást.

Bagó Ferenc
polgármester

Polgármesteri beszámoló

Pannonhalma város kulturális és információs kiadványa 2011. nyár

Pannonhalmi HÍREK

A Városi Könyvtár 2011. augusztus 2-27. között zárva lesz. 
Nyitás: augusztus 30-án 9 órakor.
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Fontosabb közérdekű határozatok

Felhívás

39/2011. (IV.05.) képviselő-testületi
határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-
selő-testülete a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor
bérlőjével, a Fülöpke Mezőgazdasági Szolgál-
tató és Kereskedelmi Bt.-vel (7952 Velény, Fő
utca 43.) szemben azonnali hatályú bérleti
szerződés felmondását indítványozza, ugyan-
is a bérlő többszörösen sem teljesítette az ab-
ban foglalt vállalásait. Amennyiben a három
tulajdonostárs, Écs, Ravazd és Tarjánpuszta
önkormányzata nem kívánja a bérleti szer-
ződést felbontani a bérlő Fülöpke Bt-vel, úgy
a bérleti jogviszony további fenntartásából
származó károk Écs, Ravazd és Tarjánpuszta
önkormányzatait terhelik.

48/2011. (IV.05.) képviselő-testületi
határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat
képviselő-testülete úgy határozott, hogy, hogy
tekintettel az önkormányzat anyagi gi helyze-
tére, 2011. év első félévében nemm biztosít
fedezetet Pannonhalma városi utak kátyú-ak kátyú-
zási munkáira, a második félévben kívánen k
visszatérni e kérdésre.

60/2011. (IV.05.) képviselő-testületieti
határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-
selő-testülete a pannonhalmi termál projekt
beruházással kapcsolatban úgy határozott,

Tisztelt pannonhalmi Ingatlantulajdonosok!
Mindannyiunk közös érdeke, hogy városunkban megelőzzük az allergiás 

megbetegedést gyakran előidéző parlagfű és egyéb gyomnövények terje-
dését és elszaporodását.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény 17. § (1) bekezdése alapján a termelő, illetve a földhasználó 
köteles a károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szom-
szédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az 
emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint fi gyelembe 
venni az integrált növénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet és a 
természet védelmét.

A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon 
a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan 
fenntartani. (Tv.17.§(4).

A védekezési kötelezettségüket megszegő tulajdonosokkal, föld-
használókkal szemben növényvédelmi bírságot kell kiszabni. (Tv. 
60.§ (1/c).

Közérdekű védekezést rendelhet el a jegyző a település belterületén 
található fertőzött területre, melynek költségei a tulajdonost (földhasználót) 

terhelik, és nem fi zetés esetén adók módjára behajthatók. Pannonhalma
Város Önkormányzat képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról
és a hulladékkezelési közszolgáltatások igénybevételéről szóló 15/2004.
(VI.30.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) is meghatározza
az ingatlantulajdonosok ilyen irányú kötelezettségeit.

A rendelet értelmében a tulajdonos köteles:
• mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztán tartására, gyom-

mentesítésére, a járda és az úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő
nyesésére.(R.2.§ (4/a.)

• az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, 
illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület)
tisztán tartására, gondozására.

• a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartására, és a 
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok
eltávolítására. (R. 2.§ (1/a.,b.)
Mindezek alapján felhívom a lakosság fi gyelmét a szükséges mechanikai

és vegyszeres gyommentesítés végrehajtására. Földterületeink és környe-
zetünk gyommentessége mindannyiunk közös érdeke

Kovács Szabolcs,
jegyző

hogy minden lehetőséggel számolva úgy
értékeli a kialakult helyzetet, hogy a beruhá-
zóval kötött megállapodásban rögzített 180
napos kötelem ideje lejárt.

Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület a
beruházóban a kezdetektől fogva maradékta-a maradékta-
lanul bízott és jelenleg is bízikzik, elfogadja az
arra vonatkozó javaslatot, hogy a beruházóhogy a beru
az új Széchenyi terv keretében elnyerhetőetében eln
pályázatokból biztosítsa a beruházáshoz szük-beruházás
séges mintegy 1-1,2 milliárd Ft vagy annál1,2 milliárd Ft vagy annál
nagyobb összegű támogösszegű támogatást.

Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-nonhalma Város Önkormányzat képvi-
selő-testülete a projekt további elhúzódásáttestülete a projekt további elhúz
elkerülendő kezdeményezi a 2008. decem-rülendő kezdeményezi a 2008. d
ber 29-én megkötött és azóta két alkalommal29-én megkötött és azóta két alkal
módosított Szindikátusi Szerződés módosítá-dosított Szindikátusi Szerződés mó
sát az V. fejezet 5.1.pont (b) bekezdésénekaz V. fejezet 5.1.pont (b) bekezd
alábbiak szerinti kiegészítébiak szerinti kiegészítésével:

„A felek megállapodnak abban, hogy felek megállapodnak abba
amennyiben a projekt fi nanszírozása legké-nnyiben a projekt fi nanszíroz
sőbb 2011. év december hónap 31. napjáig2011. év december hón
nem válik pénzügyileg biztosítottá elnyert válik pénzü
pályázat esetén aláírt támogatási szerző-zat esetén
dés, valamint visszavonhatatlan hitelígérvény valamint vis
vagy aláírt hitelszerződés bemutatásával,vagy aláírt hit

nnonhalma Város Önkormányzataúgy Pannon
a továbbiakban nem vesz részt a projekt 
megvalósításában, és az 5.1.(c) pontban
foglalt eljárás lefolytatásával az eredeti ál-
lapot helyreállítására kerül sor.”

66/2011.(IV.18.) képviselő-testületi
határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat kép-
viselő-testülete úgy határozott, hogy Pusztai
Antal úrnak, a pannonhalmi Szent Márton
Polgárőr Egyesület vezetőjének sok évtizedes
fáradhatatlan, áldozatos munkája elismerésé-
ül megítélt Pannonhalmáért kitüntető címetü

011. május 14-én, a Szent Márton pol-20
gárőrség 15 éves fennállásának évfordulójagárőr
alkalmával megrendezésre kerülő ünnepségalkalm

mával kívánja átadni.alkalm

/2011. (V.31.) képviselő-testületi94/2
határozatha

Pannonhalma Város Önkormányzatának
képviselő-testülete úgy határozott, hogy meg-
felelő árajánlat esetén a Pannonhalma Kultú-
ráért és Sportért Nonprofi t Kft. tulajdonában
és kezelésében lévő kábeltelevíziós hálózatot
értékesíteni kívánja.

A képviselő-testület a további tárgyalásokat
a beérkező árajánlatok birtokában kívánja
lefolytatni. 

A képviselő-testület felkéri a 9021 Győr,
Árpád u. 14. szám alatti székhelyű Falu-TV
Szolgáltató Kft.-t, tegye meg a kábel televíziós
hálózatra vonatkozó árajánlatát.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert és a jegyzőt a szükséges tárgyalások
lefolytatására.
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Rendeletek

• Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szava-
zattal elfogadta az önkormányzat 2010. évi zárszámadásról szóló 
rendeletét, ezzel megalkotta a 6/2011. (IV.06.) rendeletét. 

• Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szavazattal 
elfogadta a Házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok 
szolgáltatási díjáról szóló 11/2010. (V.26.) rendelet módosítását, 
ezzel megalkotta a 7/2011. (IV.06.) rendeletét. 

• Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szavazattal 
elfogadta a Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009. 
(II.25.) rendelet módosítását, ezzel megalkotta a 8/2011. (IV.06.) 
rendeletét.

• Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 szavazat-
tal elfogadta az önkormányzat vagyonáról és a vagyonával való 
rendelkezésről szóló 12/1996.(X.30.) rendelet módosítását, ezzel 
megalkotta a 9/2011.(IV.06.) rendeletét.

• Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen sza-
vazattal elfogadta az önkormányzat Telekadóról szóló 21/2010.
(XII.15.) rendelet módosítását, ezzel megalkotta a 10/2011. 
(V.04.) rendeletét.

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete
10/2011. (V.04.) rendelete az önkormányzat a telekadó-
ról szóló 21/2010.(XII.15) rendeletének módosításáról.

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése 
alapján, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) 
bekezdése alapján a telekadóról szóló 21/2010 (XII.15) rendeletét 
(a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja

1.§
A R. 1.§ (3)-(4)-(5) bekezdése, 3.§ (1)-(2)-(3) bekezdése, 8.§ (1)-(2) 

bekezdése, valamint 10. § (1)-(2) bekezdése hatályát veszíti.

2.§
A R. az adókötelezettségre vonatkozó 4.§ -a az alábbi (2) bekez-

déssel egészül ki:

(1) Övezeti besorolás
I. Övezet: A vasút, Petőfi  utca, Rákóczi utca, Arany János utca, 

valamint a  803/40 és 0214/3 hrsz.-ú ingatlanok által körülhatá-
rolt terület

II. Övezet: az első övezeten kívül eső valamennyi ingatlan a város  
közigazgatási területén.

3.§
A R. az adó alanyára vonatkozó 6.§ (2) bekezdése az alábbival 

egészül ki:
Egy személy egyszerre csak egy ingatlan kapcsán lehet megha-

talmazott.

4§
A R. az adómentességre vonatkozó 9§ (2) bekezdéséből zárójelben 

lévő rész törlésre kerül. 

5.§
A R. az adómentességre vonatkozó 9.§-a az alábbi (6)-(7)-(8)

bekezdésekkel egészül ki:
2. Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok
3. Az építéshatóság igazolása alapján be nem építhető ingatlanok
4. Az II. számú övezetbe tartozó adóalanyok tulajdonában álló

valamennyi ingatlan egybeszámított területének 5000 m²-t meg-
haladó része.

6.§
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

A testületi ülés napja: 2011. május 3.
Bagó Ferenc                            Kovács Szabolcs
polgármester     jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. május 4.                   
Kovács Szabolcs

jegyzőő

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen
szavazattal elfogadta az önkormányzat szociális alapellátások igény-
bevételének általános szabályairól szóló rendeletét, ezzel megalkotta
a 11/2011. (V.04.) rendeletét. 

Pannonhalma Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének  11/2011. (V.04.) számú rendelete 
a szociális alapellátások igénybevételének általános 

szabályairól
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3)
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva a szociális
alapellátások általános szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.

1. §
(1) Pannonhalma Város Önkormányzata az alábbi szociális alap-

szolgáltatásokat nyújtja:
– étkeztetés – házi segítségnyújtás – családsegítés

(2) Pannonhalma Város Önkormányzata az (1) bekezdésben fel-
sorolt ellátásokat a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyer-
mekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménnyel (9090 Pannonhalma,
Dallos Sándor utca 2.) kötött megállapodás útján oldja meg.

(3) Az alapszolgáltatások körébe tartozó szociális ellátások igény-
bevételére vonatkozó kérelmet a Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális
Intézmény vezetőjéhez kell címezni, aki egy személyben dönt az
ellátások igénybevételéről.

(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell
fi zetni. A szociális étkeztetés  áfával növelt díja: 337,5 Ft.
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2. §
ÉTKEZTETÉS
Szociális étkeztetés igénybevételére jogosultak azok a szociálisan 

rászorult személyek, akik:
a) öregségi nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátásban (átmeneti járadék, egészségkárosodási 
járadék, vakok személyi járadéka, rokkantsági járadék, rendszeres 
szociális járadék, központi szociális segély), vagy

b) fogyatékossági támogatásban, vagy
c) időskorúak járadékában, aktív korúak ellátásában részesülnek, vagy
d) a háziorvos, illetve kezelőorvos véleménye alapján étkezését 

betegségéből adódóan nem képes biztosítani.

3.§
Házi segítségnyújtás
(1) Házi segítségnyújtás keretében azokról a személyekről kell 

gondoskodni, akik időskorúak, otthonukban önmaguk ellátására 
saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak, azokról a 
pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szen-
vedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel 
kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyéb-
ként önmaguk ellátására képesek, azokról az egészségi állapotuk 
miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, ill. 
bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak.

(2) Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy 
személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszt-
hatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás az 
intézményvezető döntése alapján legfeljebb három hónapos időtar-
tamra a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható.

 4.§
Családsegítés
(1) A Családsegítő Szolgálat rendszeres szakmai kapcsolatot tart 

fenn a Polgármesteri Hivatallal annak érdekében, hogy a pénzbeli, 
illetve természetbeni támogatások minél hatékonyabb segítséget 
nyújtsanak az arra rászorulóknak.

(2) A Családsegítő Szolgálat ellátja a szociális törvény megjelölt 
aktívkorú rendszeres szociális segélyben részesülőkkel kapcsolatos 
együttműködési kötelezettségből fakadó feladatait.

5.§
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helye-

zésre kerül az önkormányzat a szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló 4/2009. (II.25.) rendeletének módosításáról szóló 8/2011. 
(IV.6.) rendelete.

6.§
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezésre 

kerül az önkormányzat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
4/2009. (II.25.) rendeletének a 8/2011. (IV.6.) rendelettel 2011. 
április 6-án hatályba léptetett IV./1. fejezete (16.§-17.§-18.§-19.§), és 
az ugyancsak e rendelettel hatályba léptetett IV./2.fejezet megjelölés IV. 
fejezet megjelölésre módosul, s a rendelet e fejezetétől következő szaka-
szai értelemszerűen a 16.§ megjelöléstől folytatják sorszámukat, melyet 
a rendelet egységes szerkezetbe foglalása tesz áttekinthetővé.

7.§
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A testületi ülés napja: 2011. május 3.
Bagó Ferenc  Kovács Szabolcs
polgármester         jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. május 4.
Pannonhalma, 2011. május 4.                                                              

Kovács Szabolcs, jegyző

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szavazat-
tal elfogadta az önkormányzat Térítési díjak megállapításáról szóló
rendeletét, ezzel megalkotta a 12/2011. (V.04.) rendeletét.

Pannonhalma Város Önkormányzat 
képviselő-testületének 12/2011. (V.4.) számú rendelete

A térítési díjak megállapításáról

Pannonhalma Város képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (5) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

Gyermekétkeztetés

1. §
Pannonhalma Város Önkormányzata az általa működtetett oktatási

intézményekben tanulók részére e rendeletben foglaltak alapján
mérsékelheti a fi zetendő térítési díj összegét.

Térítési díjmérséklés az alábbi intézményi ellátásokhoz adható:
1. bölcsőde,
2. óvoda,
3. általános iskola.

(3)  A térítési díjkedvezmény a jogosultság fennállása esetén
a) amennyiben a kérelmet szeptember 1. napját megelőzően

nyújtották be
aa) a bölcsődében, óvodában szeptember 1-jétől 
     augusztus 31-ig terjedő időszakra,
ab) az iskolában a tanévkezdés napjától június 30-ig
      terjedő időszakra,

b) amennyiben a kérelmet szeptember 1. után nyújtották be, a
beadást követő hónap első napjától az a) pontban megjelölt idő-
pontig.

(4) Meg kell szüntetni a térítési díjkedvezményt, ha
a) a megállapítás alapját képező feltételek megváltoztak,
b) a szülő a térítési díjat egyszeri felszólítás ellenére sem fi zette be.
(5)  A gyermekétkeztetés  térítési díjainak mértékét a rendelet 1/A

sz. melléklete tartalmazza

(6)   A gyermekétkeztetés térítési díjainak kedvezményét a rendelet
1/B sz. melléklete tartalmazza
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Szociális étkeztetés

2. §
(1) Az étkeztetésért térítési díjat kell fi zetni. Jelen rendelet 2. számú 

melléklete tartalmazza a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás 
Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézményben a Társulás Ta-
nácsa által megállapított térítési díjakat, valamint díjkedvezmények 
mértékét.

(2)Térítésmentesen részesülhet étkezésben az a személy, aki 
jövedelemmel nem rendelkezik, és családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 50 %-át.

(3) A szociális étkezésért fi zetendő a térítési díj összege nem 
haladhatja meg a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem 
30 %-át.

Házi segítségnyújtás

3. §
Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 

és Szociális Intézmény keretében ellátásra kerülő házi segítségnyújtás 
szociális alapszolgáltatás térítésmentes formában működik.

4. §
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti az önkor-

mányzat a térítési díjak megállapításáról szóló 13/2009.(VII.1.) szá-
mú, valamint az ezt módosító 2/2010. ( I.27.) számú rendelete.

5. §
Jelen rendelet 2011. május 4. napján lép hatályba.

Pannonhalma, 2011. május 3.

Bagó Ferenc  Kovács Szabolcs
polgármester         jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. május 4.

Pannonhalma, 2011. május 4.

Kovács Szabolcs
jegyző

1/A. számú melléklet

GYERMEKÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJAI
Bölcsődei étkezés: 365 Ft. ( ÁFA-val növelt intézményi térítési díj)
Óvodai étkezés 345 Ft. ( ÁFA-val növelt intézményi térítési díj)
Iskolai napközis étkezés: 360 Ft. ( ÁFA-val növelt intézményi térítési díj)
Iskolai menza étkezés: 310 Ft. (ÁFA-val növelt intézményi térítési díj)

1/B. számú melléklet
GYERMEKÉTKEZÉS  TÉRÍTÉSI DÍJ KEDVEZMÉNYEK

2. számú melléklet
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA,AMENNYIBEN AZ EGY FŐRE ESŐ JÖVEDELEM

Egy főre jutó jövedelem Egyedülálló 
1 gyermekes család

Egyedülálló 
2 gyermekes család

Egyedülálló 3 vagy
több gyermekes család

böl-
csőde

óvoda men-
za

nap-
közi

böl-
csőde

óvoda men-
za

nap-
közi

böl-
csőde

óvoda men-
za

nap-
közi

Min.bér 100%-a  és 
min. nyugdíj 100%-a

35 35 30 40 45 45 40 50 20 20 15 25

Min. nyugdíj 100% 60 60 55 65 70 70 65 75 55 55 20 30

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló 6/2007.(IV.04.) rendelet módosítását, ezzel megalkotta a 13/2011. (V.04.) rendeletét.

elvitellel kiszállítással

nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át 260,-Ft 385,-Ft

a nyugdíjminimum 150%-300%-a között van 310,-Ft 435,-Ft

a nyugdíjminimum 300 %-a fölött van 390,-Ft 515,-Ft
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Halottaink
Név   Dátum   Életkor          Lakcím 
Bakos István Antalné 2011. 05. 19. 74 Újtelep 3.
Berki Gusztávné 2011. 05. 21. 66 Mátyás király u. 10.
Borbély Ferencné 2011. 05. 19. 88 Szabadság tér 18.
Horváth Károly 2011. 04. 16. 67 Arany J. u. 26.
Németh Ferenc 2011. 05. 18. 81 Béke u. 56.
Németh Mária 2011. 04. 26. 51 Árpád u. 24.
Ress Ödönné 2011. 04. 06. 86 Bajcsy-Zsilinszky u.47.
Szabó József 2011. 04. 02. 57 Árpád u. 13.
Valiczkó István 2011. 06. 06. 70 Arany J. u. 16.

Név   Dátum   Anyja neve          Lakcím 
Zsebedics Maja 2011. 05. 25. Nyári Mária Béke u. 6.

Újszülöttek

A 2011. július 4-én elhunyt Habsburg 
Ottó földi maradványait július 16-án, 
a bécsi Kapucinusok Templomában, a 
szívurnát, szűk családi körben, Pannon-
halmán helyezik örök nyugalomra.

Téves az a hír, hogy Pannonhalmi 
Főapátságban lesz a végső nyughelye 
Habsburg Ottónak. Itt csak a szívét 
helyezik örök nyugalomra – nyilatkozta 
portálunknak Hortobágy T. Cirill.

A főmonostori perjel kérdésünkre 
arról számolt be, hogy a családtól ka-
pott értesítés szerint az utolsó magyar 
király, IV. Károly fi át jövő szombaton a 
Habsburgok hagyományos temetke-
zési helyén, Bécsben, a kapucinusok 
templomának kriptájában temetik el.

Másnap a budapesti Szent István-
bazilikában szentmisét celebrálnak az 
elhunyt lelki üdvéért, a szívét pedig 
várhatóan este hét órakor szűk családi 
körben helyezik örök nyugalomra – 
tette hozzá.

A szívurna egy hagyomány a Habs-
burg családban, több családtagnak is 
helyeztek már el ilyet. „Habsburg Ottó 
kérése volt, hogy szívurnája Pannonhal-
mán legyen, mert Pannonhalma igen 

közel állt a szívéhez, miután bencés 
diákként tanult és érettségizett magyar 
nyelven”.

A 98 éves korában elhunyt Habsburg 
Ottó szívét a Pannonhalmi Bencés Fő-
apátság bazilikájának altemplomában 
helyezik örök nyugalomra.

Habsburg Ottó maga döntött így; 
Habsburg Mihály főherceget két év-
vel ezelőtt bízta meg az urnahely el-

készíttetésével - ismertette a perjel. 
Az urnahelyet az altemplom padozatá-
nak középpontjában alakították ki, azt 
márványlappal zárják majd le.

Habsburg Ottó és a bencések kap-
csolatáról a Hortobágy T. Cirill perjel 
elmondta: diákkorában pannonhalmi 
bencés szerzetes tanárok oktatták 
Habsburg Ottót a magyar nyelv és a 
magyar történelem ismeretére, ké-
szítették fel az érettségire. Blazovich 
Jákó, Bánhegyi Jób és Vlasits Róbert 
voltak a tanárai - tette hozzá Horto-
bágyi Cirill.

Irántuk érzett háláját rótta le Habs-
burg Ottó azzal, hogy 1990-ben, nem 
sokkal a rendszerváltás után, inkognitó-
ban ellátogatott a Pannonhalmi Főapát-
ságba és a kriptában virágot helyezett 
el volt tanárai sírjára. A bencésekhez 
fűződő bensőséges kapcsolatát jelezte 
többszöri pannonhalmi látogatása, to-
vábbá az is, hogy tiszteletbeli elnökségi 
tagja volt a Bencés Diákszövetségnek 
- mondta Hortobágyi Cirill.

(Forrás: Kisalföld, 2011. 07. 05.)

Elhunyt Habsburg Ottó
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Tájékoztató a járóbeteg központ működéséről
A 2011. áprilisában indult intézményünk első

negyedéves működése az indulás időszaka jegyé-
ben telt, így rengeteg probléma és megoldandó
kérdés merült fel ebben az időszakban. Úgy lát-
juk, hogy a szakrendelő a térségbeli betegek által
keresett intézménnyé vált, és reméljük, hogy a
jelenlegi, emelkedő tendenciát mutató mintegy
2500 fős havi betegszám tovább növelhető a
jövőben az egyes szakrendelések gazdaságosabb
kihasználhatósága érdekében.

Aktuális információk:
- Júliustól emelt óraszámban végezzük a

röntgendiagnosztikát, amelynek csökkentett
heti 4 órája az elmúlt hónapokban jelentett
problémákat a betegellátásban. A jövőben
heti 20 órában végzünk felvételezést  az
alábbi időrend szerint:

hétfő, csütörtök: 8-14, 
kedd, szerda: 15-19

Elindítjuk  fi zetős gyógymasszázs szolgálta-
tásunkat, amely kezdetben hétfőtől péntekig
14 és 16 óra között lesz igénybe vehető az
alábbi árlista mellett:
1. Hátmasszázs 

2300 Ft/20’, 1800 Ft/15’
2. Deréköv masszázs 

2200 Ft/20’, 1700 Ft/15’
3. Nyak-és vállöv masszázs 2200 Ft/20’,  

1700 Ft/15’
4. Végtag masszázsok 

2200 Ft/20’, 1700 Ft/15’
5. Relaxáló hatású arc gyógymasszázs

1600 Ft/15’
6. Talp gyógymasszázs
2600 Ft/20’

A masszázsra recepciónkon kérhetők idő-
pontok az 554-034 és 554-035 telefon-
számokon.

A közeljövő terveiről:
- Augusztus  hónaptól szeretnénk elindí-

tani a nappali ellátások rendszerét, amely
kúraszerű infúzió terápiás kezeléseket fog
nyújtani szakorvosi javaslatra

- Bővíteni szeretnénk az egyébként nagyon
keresett fi zikoterápiánk szolgáltatásait paraf-
fi nos pakolásokkal, amelyet remélhetőleg
sikerül  a nyár folyamán elindítani.

Intézményünk a nyári hónapokban válto-
zatlan formában működik, a nálunk rendelő
szakorvosok nyári szabadságait igyekszünk
összehangolni a betegellátás érdekeivel, így
az esetlegesen elmaradó szakrendelésekre
nem jegyzünk elő betegeket.

Ezúton szeretnénk minden pannonhalmai
lakosnak kellemes kikapcsolódást és feltöltő-
dést kívánni a nyárra!

dr. Török Péter, ügyvezető

EG
ÉSZSÉG

Ü
G

Y

BETEGELŐJEGYZÉS: 

96/554-034 • 96/554-035

Belgyógyászat
Dr. Regner Éva hétfő, kedd: 8-15
Dr. Debreczeni Kálmán
szerda: 14.30-18.30, csütörtök: 8-14
Dr. Cziniel Szabolcs péntek: 15-19
Tüdőgyógyászat, gondozás
Dr. Lőrinczi Enikő
hétfő, szerda, csütörtök: 8-14
kedd: 14-19, péntek: 8-13
Pszichiátria
Dr. Szalóky Judit kedd, szerda: 8-16
Szemészet
Dr. Javadi Abbas hétfő: 8-16
Urológia
Dr. Szécskai Árpád kedd: 10-18
Fül-orr gégészet
Dr. Tamás László hétfő, csütörtök: 13-19
Nőgyógyászat
Dr. Dobzsevics Sándor kedd: 8-12
Dr. Lendvai Viktor
szerda, csütörtök: 15.30-19.30
Ultrahang diagnosztika
Dr. Pál Patrícia, Dr. Győri Csilla
Dr. Szabó Albert
hétfő: 15-19 szerda: 8-14, 
csütörtök: 15-19 péntek: 8-14
Sebészet
Dr. Horváth Ottó
kedd: 9-14, szerda, csütörtök: 16-19
Dr. Horváth Sándor péntek: 15-19
Dr. Mohay József kedd: 14-19

Reumatológia
Dr. Nógrádi Noémi kedd: 16-20
Dr. Dalos Veronika hétfő: 15-19,
szerda: 8-16
Bőrgyógyászat
Dr. Szabó Ágnes
kedd, csütörtök: 11-15
Ortopédia
Dr. Mihalik Gusztáv kedd: 16-20
Dr. Korpos Sándor szerda: 16-20
Kardiológia
Dr. Fi Zsolt kedd, szerda: 17-21

Csecsemő- és gyermekgyógyászat
Dr. Bálint Enikő hétfő: 14.30-19.30
Dr. Vidonyi Dániel kedd: 15-19
Neurológia
Dr. Ádám Ilona, Dr. Luterán Ferenc,
Dr. Szegedi Anikó, Dr. Németh Rita,
Dr. Szoboszlai Krisztián
      szerda: 16-20., csütörtök: 9-13
Röntgen diagnosztika
hétfő, csütörtök: 8-14, kedd, szerda: 15-19
Labor
hétfő, szerda, csütörtök: 7-9

A járóbeteg központ szakrendelései
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A pannonhalmi Szent Márton Polgárőr
Egyesület 2011. május 14-én tartotta 15
éves jubileumi ünnepségét.

Fontosnak tartottuk, hogy ezen jubileumi
rendezvény alkalmából polgárőrségünk veze-
tése és tagsága is megerősítést kapjon mun-
kájában, egyben megköszönje valamennyi
társszervezetnek a folyamatos, megtisztelő
támogatását.

“Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy 
valamit másokért, ha még oly apróságot is - 
valamit, amiért fi zetséget nem kapsz, csupán
a kitüntető érzést, hogy megtehetted.”

 (Albert Schweitzer)

Polgárőrségünk 1996-ban alakult meg,
köszönhetően városunk egy köztiszteletben
álló polgárának - Horváth Endre úrnak, aki
mindent megtett annak érdekében, hogy az
egyesület megalakuljon.

15 éve vigyázza polgárőrségünk városunk
közrendjét és közbiztonságát. Az elmúlt évek
alatt mindent megtettünk és megteszünk azért,
hogy városunk lakói biztonságban érezzék
magukat. Az év minden napján éjjel-nappal
járőrözünk, természetesen az állami, egyházi
és civil rendezvényeket is biztosítjuk. Így az éves

15 éves a pannonhalmi Szent Márton 
Polgárőr Egyesület

szolgálati órák száma elérte a 4.500 órát, mely
15 évre átszámolva 67.500 óra volt.

Fontosnak tartjuk, hogy növelni tudtuk és
tudjuk lakosságunk biztonságérzetét.

A 15 éves szolgálati idő alatt a következő
eseményeken segítettük munkánkkal a tele-
pülést, a régiót, a megyét:
• Eltűnt személyek keresése, eredményes

felkutatása - 5 alkalommal
• Bolti lopások elkövetőinek elfogása
• Életmentés 4 alkalommal - télen, az úttesten

elesett emberek fagyhalál előli megmen-
tése, valamint egy súlyos belgyógyászati
betegséggel küszködő román állampolgár
életének megmentése

• A tiszai árvízkárosultak megsegítése 1,5
millió Ft értékű élelmiszer és tisztítószer
adományozásával

• Mezőörs, Pér, Bőny településeken árvízvé-
delmi munkálatokban való részvétel

• A Pannonhalmi Kistérségi Polgárőrség 
megalakítása megyei szinten elsőként

• A vörös iszap katasztrófa áldozatainak se-
gítése, támogatása - jótékonysági koncert
szervezése

• Megyei szintű képzések, továbbképzések
megszervezése több alkalommal a polgár-
őr egyesületek számára

• 2000-ben a helyi iskolában megalakítottuk 
az ifjú polgárőr csoportot, aktívan bekap-
csolódtunk az „Egy iskola, egy polgárőr”
mozgalomba

• Ettől az időponttól kezdve a KÉK Napok
regionális szintű megrendezését maximá-
lisan segítettük

• Az ifjú polgárőröknek táborozási lehetősé-
get biztosítottunk
Még sorolhatnám tevékenységünk sok-

rétűségét, de valamennyi eseményre, tevé-
kenységre, munkára nem térhettem ki. Az
azonban igaz, hogy mindegyikkel a lakos-
ság, az embertársaink védelmét, segítését
szolgáltuk.

Mára már elmondható, hogy jó a köz-
rend és a közbiztonság településünkön,
így kivívtuk magunknak városunk lakó-
inak bizalmát, sőt elismerését is, me-
lyet ezúton is szeretnék megköszönni.
Köszönöm továbbá a polgárőr társak
kedves hozzátartozóinak - édesanyáknak,
édesapáknak, feleségeknek, a család-
nak - hogy lehetővé tették számunkra a
mindennapi polgárőr szolgálatot, mellyel
a közt szolgáljuk.

Köszönjük továbbá, hogy Pannonhalma
város hivatala és önkormányzata, valamint
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Bagó Ferenc polgármester úr is nagyban
segítették az egyesület működését. Kiemel-
ném még az alábbi támogatók és szponzorok
segítő támogatását:

• AGIP benzinkút - Pannonhalma
• Baji István – vállalkozó
• Dr. Marton József OSB atya, plébános
• IMI-COOP – Imre László ügyvezető
• Németh Borház – Németh Endre 
• Pannon Panzió – Wachler János ügyvezető
• Pannonhalma Étterem – Maár József ügy-

vezető
• Pannonhalmi Pálinkárium – Barabás Attila

igazgató
• A Pannonhalmi Rendőrőrs vezetése és 

munkatársai
• Papp László – vállalkozó
• Pintérné Samodai Enikő – könyvelő
• Rozsnoki Zsuzsanna – polgárőr referens
• Tanay Lajos – vállalkozó

Megköszönjük továbbá minden olyan sze-
mélynek és szervezetnek a támogatását is,
akik az egyesület 15 éves fennállása alatt
segítették a polgárőrség munkáját.

Külön tisztelettel és hálával megköszönjük
dr. Marton József plébános úrnak, hogy a
Szent Márton Polgárőr Egyesület 15 éves
jubileumának alkalmából – a misével egy-
bekötött ünnepségünkön – a polgárőrség

tevékenységét szolgáló tagoknak díszok-
levél átadásával köszönte meg a település
lakóinak háláját.

Még egyszer megköszönjük a 15 év alatt
kapott országos, megyei, önkormányzati és
civilszervezeti támogatást, mely nélkül nem
végezhettük volna munkánkat ilyen ered-
ményesen.

“Mindenki lehet nagy ember… mert bárki 
képes másokat szolgálni. A szolgálathoz nem
kell egyetemi végzettség. Nem kell hozzá

egyeztetni az alanyt az állítmánnyal. Csak 
hálatelt szív kell hozzá, szeretettől áthatott 
lélek.” (Martin Luther King)

Pannonhalma város lakóinak, valamint min-
den polgárőr társamnak, barátomnak kívánok
jó erőt és egészséget és az embertársai felé
nyitott szívet az elkövetkezendő évekre is!

Pusztai Antal
a Szent Márton Polgárőr Egyesület elnöke

Nagyra becsült Pannonhalmi Polgárok!
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Levelem főként városunk lakóihoz szól, akiket immár 15 éve híven szolgálok, Pannonhalma város rendjéről, közbiztonságáról és 
tisztaságáról el nem feledkezve.

Többféle visszajelzést kaptam a Szent Márton Polgárőr Egyesület elnöki posztjáról való lemondásommal kapcsolatban. Szeretném 
döntésem indokait ismertetni, melyek a következők voltak:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetségnél a tavasszal tisztújító közgyűlés volt, ahol megválasztottak elnökhelyettesként. 
A megye 112 polgárőr egyesület munkáját koordinálja, 4500 fő tagsággal. Ennek a funkciónak a betöltése nagy felelősséggel és 
sok munkával jár. Ezért a Pannonhalmi Kistérségi Polgárőrség elnöki, valamint a Szent Márton Polgárőr Egyesület elnöki posztjáról 
is kénytelen voltam lemondani.

Ez persze nem azt jelenti, hogy nem segítem erőhöz képest a helyi polgárőrvezetést és városunkat. Továbbra is polgárőr maradok, 
és megpróbálok segítséget és támogatást nyújtani Pannonhalma polgárainak.

Az elmúlt évtizedek alatt sok területen segítettem, sok éjszakát és nappalt áldoztam fel, hogy városunkban a közrend és a köz-
biztonság gyökeret eresszen. Mindent megtettem városunkért, és szeretném továbbra is tudásommal szolgálni a lakosságot új 
megyei funkciómban.

Pannonhalma város lakóinak, valamint minden polgárőr társamnak, barátomnak kívánok jó erőt és egészséget és ilyen az em-
bertársai felé nyitott szívet az elkövetkezendő évekre is!

Tisztelettel:      Pusztai Antal
a Gy-M-S Megyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettese

Pannonhalma, 2011. június 24.
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Magyarországon mai formájá-
ban – május utolsó vasárnapján
- 1950 óta ünneplik a gyermek-
napot, de a hagyomány ennél is
régebbi, 1931-ben kezdődött. Ak-
koriban egy egész héten át tartott
a legkisebbek fesztiválja. A Győri
Off -Road Club először 2007-ben
indította útjára a „Fuss a pannon-
halmi gyerekekért!” elnevezésű
tömegsport programot. Az Off -
Road Club és a Pannonhalmi Is-
koláért Alapítvány közösen 2011.
május 28-án a futás ötödik éves
jubileuma alkalmából egész napos
gyermeknapi fesztivált rendezett.
Az időjárás sajnos nem fogad-
ta kegyeibe a szervezőket, akik
több hónapos felkészítő munka
eredményeként keltették életre
az első egész napos gyerme-
keknek szóló programsorozatot.
Számtalan vállalkozás, szervezet
és magánszemély csatlakozott a
támogatók sorához. A reggeli be-
melegítést követően útjára indult a
2,1 km hosszú jótékonysági futás.
A szakadó eső ellenére mindenki
sikeresen teljesítette a kitűzött tá-
vot. Ezt követően a pannonhalmi
és a veszprémvarsányi tűzoltók
a pannonhalmi mentősökkel
együtt közös mentési gyakorla-
tot mutattak be. Közben már a
szülői munkaközösség bográcsa-
iban rotyogott a paprikáskrumpli,
amiből mindenki jóllakhatott. A
gyerekek a játszóházban többek
között hűtőmágnest, különféle
virágokat és sok apróságot ké-
szíthettek. A színpadon láthattuk
a majorettek, a pannonhalmi óvo-
dások és a jazz-balettesek színvo-
nalas bemutatóit. Ezt követően a
Baranta egyesület mutatta be a
hagyományos magyar harcmű-
vészet elemeit. Sokan próbálták
ki a rendőrség mini kreszparkját
és a kosárhintát is. Szabadtéren
először hallhattuk Pannonhalmán
a Bencés Big Band előadását, akik
remek produkcióval örvendeztet-
ték meg közönségüket. A Country
Arrabona együttes koncertjét hall-

Pannonhalmi gyermeknapi fesztivál
gatva az idősebb generációból is 
újra előtörhettek fi atalkori emlékek. 
A tombolasorsolás sok-sok örömet 
okozott kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt. Várunk olyan ötleteket, 
amelyek segítségével minél több 
információt tudunk eljuttatni a 
gyermeknapi rendezvényről min-
den pannonhalmi és környékbeli 
lakoshoz. 

Németh Tamás -
a Pannonhalmi Iskoláért
Alapítvány elnöke:

„ N a g y 
örömömre 
s z o l g á l t , 
hogy lehe-
t ő s é g e m 
nyílt az ala-
pítvány el-

nökeként ismét tenni a pannon-
halmi iskolás generációért. Úgy 
gondoltam, hogy a tömegsport 
programot ötödik éves jubileuma 
alkalmából a lehetőségeinkhez 
mérten még színesebbé lehet, 
kell tenni. Ebben a legtöbb se-
gítséget Laposa Károly, a Győri 
Off -Road Club elnöke nyújtotta, 
aki már a korábbi években is je-
lentős mértékben támogatta az 
alapítványt. A rendezvény min-
den egyes programja a gyerme-
kekért, a gyermekeknek készült. 
Rendezvényünkkel hagyományt 
szeretnénk teremteni. A jövő 
évi gyermeknapi rendezvény 
szervezését már megkezdtük. 
Támogatókat keresünk a még 
színesebb programok kialakítá-
sához. A Győri Off -Road Club a 
jótékony futás bevételét minden 
évben a Pannonhalmi Iskoláért 
Alapítvány részére ajánlotta fel, 
amely idén sem volt másképp, 
amit az alapítvány elnökeként 
ezúton külön meg szeretnék 
köszönni. Az alapítvány a ko-
rábbi években is igyekezett le-
hetőségeihez mérten segíteni 
az iskola oktató-nevelő munkáját. 
Az elkövetkezendő években is 
megpróbáljuk még színesebbé, 
gazdagabbá tenni iskolánkat.”

Laposa Károly
Győri Off -Road Club elnöke:

„ 2 0 0 7 
óta szerve-
zem meg 
a jótékony-
sági futást. 
Itt szokták 
megkérdez-

ni tőlem: - Van ilyen Pannonhal-
mán? – Igen, van! A második 
kérdés, amivel sokszor szem-
besültem: - Futóverseny? -Nem! 
Tömegsport! Mi is a különbség? 
- kérdezheti bárki. A futóverseny: 
egy verseny, ahol az első hármat 
valamilyen formában díjazzák. 
A tömegsport: egy sportolási 
lehetőség a mozgás öröméért. 
Idén ötödik alkalommal került 
megszervezésre a „Fuss a pan-
nonhalmi gyermekekért!” jóté-
konysági tömegsport program. 
Minden évben nőtt és bővült a 
rendezvény. Az idei évre egész 
napossá nőtte ki magát, ami 
abból a kérésből jött létre, hogy 
Erdélyiné Ibolya tanár néni támo-
gatókat keresett a Pannonhalmi 
Iskoláért Alapítvány működésé-
hez. Szerencsére az alapítvány 
élére 2011-ben egy nagyon 
ambiciózus fi atalember került, 
Németh Tamás személyében. 
Tamásnak köszönhető, hogy az 
idei gyermeknapon a bencés 
gimnázium tanulói is részt vettek, 
vehettek. Nagyon meglepett, s 
nagyon nagy örömmel töltött el, 
hogy ilyen sok támogató érdeklő-
dését, támogatását kaptuk. Úgy 
gondolom, egy fejlődő település-
nek, mint amilyen Pannonhalma 
is, szüksége van egynapi szusz-
szanásra, kikapcsolódásra. Főleg 
ha a kikapcsolódás a felnövekvő 
generációért jött létre, így nemes 
célt szolgál. Ezúton szeretnék 
köszönetet mondani minden 
támogatónak, segítő szándékú 
társulásnak, cégnek. Valamint 
szeretném, ha rendezvényünket 
minden évben segítenék. Nagyon 
remélem, hogy városunk sanyarú 

anyagi helyzete javulni fog, így ta-
lán a jövőben hozzá tud járulni a
város is. Bízom benne, nemcsak 
nekem tetszett a gyermeknapi 
fesztivál. Várjuk véleményüket:
pgyereknap@gmail.com.”

Ifj. Horváth Endre
a PIPACS egyesület elnöke
„A pannonhalmi gyermeknap

üde színfoltja volt az idei pannon-
halmi rendezvénynaptárnak. Kö-
szönet a rendezőknek az alapos
és precíz szervezőmunkáért. A
színes és színvonalas programok 
nemcsak a gyermekeknek, de az
őket elkísérő szülőknek is kelle-
mes kikapcsolódást nyújtottak,
és szép számú közönséget von-
zottak. Várjuk a folytatást!”

Kiss Gáborné ügyvezető 
igazgató - Fótimpex-MPI Kft.:
„Mindig szívesen támogatok 

közösséget építő kezdemé-
nyezéseket. A jól megtervezett 
program a település apraját-
nagyját vonzotta, és a rendezők 
ügyességét bizonyítja, hogy az
eső ellenére mindenki jól érezte
magát. Születtek új barátságok,
és erősödtek a régiek. Voltak 
hagyományos programok, és
voltak új színfoltok. Szerintem
a legnagyobb elismerése a ren-
dezvénynek, hogy az apátságban
tanuló fi atalság is megjelent, és
sikereket aratott. Kívánom, hogy 
a következő év még sikeresebb
legyen.”

Koczmann Richárd –
lelkes sportszerető pannon-
halmi fi atal:
„Ezzel a futással minden kor-

osztály számára biztosítottak 
a szervezők egy kis csoportos
mozgást. A gyerekek örömmel 
értek célba a szüleikkel kézen
fogva, ami felbecsülhetetlen ér-
ték számukra. Remélem, hogy 
még sok hasonló rendezvényen
tudunk részt venni az elkövetke-
zendő években.” 
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Erdélyiné Hajmási Ibolya
tanár néni: 
„Öt éve fogadtam az ötletét 

Lapos Károly úrnak, amely azóta 
hagyománnyá vált. Egyre bővülő 
programmal szórakoztatja a gye-
rekeket. Külön köszönöm az új ku-
ratórium tagjainak és az elnöknek, 
Németh Tamásnak a pozitív hozzá-
állását. Remélem, lesz folytatása 
az eseménysorozatnak.”

Horváth Roland –
a Kazinczy Ferenc Művelődési 

Ház vezetője:
„Nagyszerű kezdeményezésnek 

tartom a programot. Az elkövetke-
zendő években támogatom a gyer-
meknapi programok létrejöttét.”

Radáni Gábor 
a Country Arrabona vezetője:
„Nekünk mint zenekarnak na-

gyon kellemes feladat volt ilyen 
baráti hangulatú társaságnak 
játszani. Mi annak örülnénk a 
legjobban, ha évente több alka-
lommal ellátogathatnánk Pan-
nonhalmára, hasonló rendez-
vényekre. Ami nekem személy 
szerint külön tetszett, a rende-
zők hozzáállása. Mindenki azon 
gondolkodott, mit hogyan lehet 
megoldani a rossz idő ellenére, 
s nem azon, hogyan húzza ki 
magát. A zenekar fennállása 
alatt ez a koncert valahol min-
taértékűnek számít.”
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Fotó: Tanay Lajos

Fotó: Tanay Lajos

Az idén 234 intézmény nyer-
te el a Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztérium és a Vidékfejlesztési
Minisztérium nevében az Okta-
táskutató és Fejlesztő Intézet
által meghirdetett nyílt pályá-
zaton a hazai közoktatásban a
fenntarthatóságért adható leg-
magasabb állami elismerést, az
ÖKOISKOLA címet!

A 2010-2011-es évben a
Pannonhalmi Bencés Gimnázi-
um, Egyházzenei Szakközépis-
kola és Kollégium első alkalom-
mal, a Pannonhalma Többcélú
Kistérségi Társulás Radnóti Mik-
lós Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény immár a harmadik
ciklusban is sikeresen pályázott
a kitüntető címre.

A sikeres bírálat után 2011.
június 4-én adták át Budapesten
az ÖKOISKOLA cím adományo-
zásáról szóló okleveleket az in-
tézmények részére, melyet újabb
három éves ciklusra kaptunk
meg. Folyamatos fejlődésünk
mellett szeretnénk továbbra is
példát mutatni a Pannonhalmi
kistérség iskoláinak, szűkebb és
tágabb környezetünknek.

A közös projektek, vetélkedők
alkalmat teremtenek arra, hogy
a tanulók, szülők, nagyszülők és
az egyes ember is mérlegelje,
hogy kíméletesen bánik-e kör-
nyezetével, és mit tesz azért,
hogy a természet és benne
az ember egészségesebben
éljen. 

 A „Tegyük szebbé ottho-
nunkat, Pannonhalmát!” cím-
mel a Föld Napja alkalmából
a Panntúra Egyesület szerve-
zésében 2011. április 21-én
tavaszi nagytakarítást szervez-
tünk településünkön. Célunk aFotó: Tanay LajosFotó: Tanay Lajos

lakosság szemléletmódjának
megváltoztatása, környezete
iránti érzékenységének erősí-
tése, valamint a jövő nemze-

Együtt, egymásért!
ÖKO tevékenység városunkban

dékének a példamutatás volt.  
A Föld Napja alkalmából - nagy 
örömünkre - egyszerre mozdult 
meg a lakosság a civil szerve-
zetekkel, az önkormányzattal 
és az iskolával együtt, és rövid 
idő alatt tisztára varázsolta a 
környezetet. Sokan csatlakoztak 
felhívásunkhoz a vállalt terület 
megszépítésével, melyet ezúton 
is szeretnénk megköszönni!

Megszépült a pannonhalmi 
Agip benzinkút mellett Pan-
nonhalma élő virágcímere, va-
lamint az Országzászlónál lévő 
virágágyások is, mely Kovács 
József, a Panntúra Egyesület 
környezetvédelmi tagozatának 
vezetőjének és segítőinek mun-
káját dicséri.

Környezetünk megóvása 
azonban nem csupán a civil 
szervezetek tagjainak munkája, 
hanem a település valamennyi 
polgárának feladata és felelős-
sége is egyben. Szeretnénk el-
érni, hogy városunk minden ut-
cája, közterülete tiszta legyen! 
Ehhez kérjük a tisztelt lakosság, 

a polgárok segítségét, hogy 
tetteinkkel és életvitelünkkel is 
példát mutassunk, és egy virá-
gosabb, szebb környezetben 

üdvözölhessük az ideérkező
vendégeket!

Rozsnoki Zsuzsanna

Fair play díjasok

A Népligetben az Országos Tanévzáró Fesztiválon a pannonhal-
mi labdarúgó lányok veretlenül, büntetőkkel szorultak a dobogó 
második fokára. Fleck Nikolett 21 góllal ismét gólkirály lett, és a 
fair play díjat is a csapat kapta meg. Gratulálunk a lányoknak és 
edzőjüknek, Koller Ervin tanár úrnak a szép szereplésért!
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BEMUTATJUK…
– Mikor milyen végzettséget 

szereztél, és mivel foglalkozol a 
munkád során?

– 2001-ben a Nyugat-magyar-
országi Egyetem Apáczai Csere 
János Karán tanító-művelődés-
szervező szakon kaptam meg 
első diplomámat, majd ugyan-
ezen intézményben 2007-ben a 
gyógypedagógiai tanári oklevelet 
vehettem át. Munkám során a sa-
játos nevelési igényű és hátrányos 
helyzetű tanulókkal foglalkozom. 
A tanórákon kívül rehabilitációs 
foglalkozásokat tartok a tanulási 
nehézséggel küzdő gyermekek 
számára, ahol a megfelelő te-
rápiák segítségével a tanulók 
gyengén működő képességeit 
igyekszem optimális szintre fej-
leszteni. Az eredményesség elen-
gedhetetlen feltétele az idejében 
felismert probléma, és a minél 
fi atalabb életkorban megkezdett 
terápia.

Mindezek mellett az integráci-
ós pedagógiai rendszerben vállalt 
feladatként részt veszek a mérési-
értékelési csoport munkájában, 
ahol 5. évfolyamon a különböző 
képességterületek vizsgálata és 
a vizsgálati eredmények érté-
kelése, majd az erre alapozott 
fejlesztési módszerek meghatáro-
zása a feladatom. Ezen túl pedig 
a tanév végén a 8. osztályosok 
körében alapműveltségi vizsgála-
tokat és erre épülő értékeléseket 
végzek.

– Hogy érzed magad az in-
tézményben, miután már sok 
szakmai siker és több év áll mö-
götted?

– 2001. szeptember 5-én 
kezdtem meg munkámat az álta-
lános iskola falai között. Különös 

érzés volt abba az intézménybe 
pedagógusként belépni, ahol an-
nak idején diákként koptattam a 
padokat. A volt tanáraim nagy 
része akkor még itt dolgozott, és 
büszke voltam arra, hogy most 
már én is közéjük tartozom. Ak-
kor még csak remélni tudtam, 
hogy szakmai munkám olyan 
színvonalú lesz, amely méltó 
ehhez a közösséghez.

Azóta sok év telt már el, és 
úgy érzem, hogy hasznos tag-
ja vagyok a nevelőtestületnek. 
Örömmel tölt el, ha hozzá tudok 
járulni az intézmény hírnevének 
öregbítéséhez. 

– Hogy tudja megélni egy 
olyan pedagógus, aki az iskola-
vezetés tagja, az intézményt ért 
negatív pletykákat, kritikákat?

– A pletykáról mindig az a 
véleményem, hogy kevés való-
ságalappal rendelkezik. Célja a 
lejáratás, illetve az, hogy valakit 
vagy valamit (jelen esetben in-
tézményünket) negatív színben 
tüntessen fel. Tehát ártani akar.

A kritika lehet építő jellegű és 
tanulhatunk belőle. A negatív kri-
tikáról azt gondolom, hogy nem 
az a célja, hogy tanuljunk belőle. 

Hiszen ha valakit folyton kritizá-
lunk, akkor ezzel csak romboljuk
a teljesítményét. Szerencsére a
szülők többsége pozitívan áll
iskolánkhoz, elismerik szakmai
munkánkat, és támogatásukra
folyamatosan számíthatunk.

Az intézményünk ebben a
tanévben rengeteg kihívás elé
nézett. Sok rajtunk kívül álló té-
nyező nehezítette folyamatosan
munkánkat. A mindenki számá-
ra megfelelő megoldást szinte
képtelenség megtalálni, hiszen
ami az egyik szülőből tiltakozást
vált ki, az a másiknál elvárás for-
májában jelenik meg. A gyakran
estékbe nyúló nevelőtestületi ér-
tekezleteken sem találtunk olyan
megoldásokat, amely mindenki
számára elfogadható volt. Na-
gyon rossz érzés, amikor ott
dolgozó pedagógusként látom
a rengeteg befektetett munkát
és ráfordított időt, és ez néhány
szülő számára értéktelen. Termé-
szetesen követünk el hibákat, de
azt gondolom, nem az a megfele-
lő hozzáállás, hogy csak a hibák
keresésére legyünk „ráhangolva”.
Számos címet, eredményt és si-
kert ért el intézményünk, örülnék
annak, ha erről is szólnának ezek
a híresztelések.

– Hogyan született meg ben-
ned az az elhatározás, hogy 
gyógypedagógus legyél?

– Mindig is szerettem a kihívá-
sokat. Mindemellett pedig köze-
lebb állnak a szívemhez azok a
gyerekek, akik több odafi gyelést,
törődést és pedagógiai segítséget
igényelnek. Ez motivált arra, hogy
beiratkozzam a gyógypedagógiai
főiskolára. Tanulmányaim alatt
még inkább megszerettem ezt a

hivatást, mert teljesen megváltoz-
tatta a szemléletemet. Megtaní-
tott a toleranciára, a türelemre és
arra, hogy az egyik legfontosabb
tulajdonság, amivel egy pedagó-
gusnak rendelkeznie kell, az a
következetesség. Itt megtanul-
hattuk, hogyan lehet egy tanuló
teljes készség- és képességpro-
fi lját felmérni, hol gyökereznek
a különböző tanulási problémák
okai, és azt, hogy melyek azok a
terápiák, amelyekkel a különböző
készség- és képességterületek
fejleszthetőek, s ezáltal a tanuló
tanulmányi eredményei lényege-
sen javulnak.

Munkám során sokszor talál-
kozom azzal a téves beidegző-
déssel, hogy ha egy gyereknek
nem megy egy adott tantárgy,
akkor csak gyakoroltatni kell vele
lehetőleg minél többet. Pedig a
háttérben az esetek nagy részé-
ben egy olyan képességterület
alulműködése áll, amely meg-
akadályozza, hogy a tanuló az
adott tantárgyat eredményesen
tanulja. Ilyen esetekben szükség
van a gyógypedagógusra.

– Mi a véleményed az integ-
rációról?

– Az integrációról az elmúlt
időkben sokszor változott mind
a politika, mind pedig a szakma
véleménye. Sajnos az elmúlt
években az intézmények „meg-
szenvedték” a törvények által
rájuk kényszerített integrációt.
Az integráció lényegében azt
jelenti - ha nagyon röviden sze-
retném megfogalmazni –, hogy
a tanulásban akadályozott (ré-
gebbi terminus szerint: enyhén
értelmi fogyatékos) tanulóknak
egy osztályban kell tanulniuk átla-

Folytatjuk a pedagógusokat bemutató sorozatot. Az alábbiakban egy olyan személyiséget ismerhetnek 
meg, aki sokoldalúságával, közéletben vállalt fontos feladatával sokat segít intézményünknek a pozitívabb 
megítélésben és a partnerek elégedettségének emelésében. Horváth Miklós tanító, gyógypedagógus, 
képviselő, az integrációs pedagógiai rendszer (IPR) fejlesztő csoportjának vezetője, az iskola mérési-érté-
kelési rendszerének egyik létrehozója és alkalmazója, a referenciaintézmény és tehetségpont egyik vállalt 
alapfeladatának műhelygazdája.
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gos vagy jó képességű társaikkal.
Ezzel kapcsolatban a saját véle-
ményem az, hogy a gyerekeket
empátiára neveli az, ha tanulás-
ban akadályozott tanuló is jár az
osztályba. Másrészt felnőttként
sem választhatja meg senki, hogy
kivel szeretne egy munkahelyen
dolgozni.

Hangsúlyoznám viszont, hogy
nem minden gyermek alkalmas
az integrációra. Vannak esetek,
amikor a tanuló olyan speciális
segítséget vagy bánásmódot
igényel (esetleg tanulásban
akadályozottsága mellé olyan
súlyos magatartási problémák
társultak), amely miatt mind a
saját, mind társai tanuláshoz való
joga sérülne, ha a többi tanulóval
egy osztályba járna.

– Híre ment egy iskolai épít-
kezésnek. Mi készül a technika 
házban?

– Bizonyára sokan tudják már a 
településen, hogy a kistérség által 
fenntartott intézményünk nyert 
az iskola felújításáért benyújtott 
pályázaton. Hamarosan megkez-
dődnek az építkezési munkála-
tok, s ezáltal több tanteremmel 
bővül az épület. Emellett a tech-
nika ház is bővítési lehetőséget 
kínál, melynek felújítása és belső 
környezetének esztétikussá tétele 
a nyár folyamán megtörténik. 

Ez az épület – mivel több helyi-
ségből áll – helyet adhatna logo-
pédiai és pszichológusi foglalko-
zásoknak, illetve színtere lehetne 
egy Amerikából átvett és már 
Magyarországon is több intéz-

ményben sikeresen alkalmazott, 
fegyelmi problémák megoldására 
kidolgozott módszer megvalósítá-
sának. Ötletként merült fel az is, 
hogy klubhelyiséget hozzunk létre 
benne a pannonhalmi fi atalok szá-
mára. Továbbá a tetőtér rendbe ho-
zásával szálláshelyet lehetne kiala-
kítani, amellyel a Pannonhalmára 
látogató engeni diákok elhelyezése 
is megoldhatóvá válna.

– Ennyi feladat ellátása mellett 
van-e időd kikapcsolódásra? Mit 
csinálsz szabadidődben?

– Valójában nagyon kevés 
szabadidőm van. Az általános 
iskola mellett egy szakiskolában 
is dolgozom óraadóként. Emellett 
igyekszem beletanulni a képvise-
lői munkába, és próbálok tanul-
ni azoktól a képviselőtársaktól, 

akik évek óta a testület tagjai.
Kikapcsolódásként esténként
futni szoktam, illetve havi egy-
két alkalommal a barátaimra is
szakítok időt.

– Pedagógusként milyen ter-
veid vannak a jövőre vonatko-
zóan?

Mivel szívesen képzem ma-
gam, terveim között szerepel a
mesterképzésen való részvétel a
gyógypedagógia területén, vala-
mint olyan terápiák megismerése,
amelyek a szakmai fejlődésemet
szolgálják. A távolabbi tervem a
közoktatás-vezetői tanúsítvány
megszerzése is. 

Köszönjük a válaszokat! Mun-
kádhoz és magánéletedhez sok 
sikert kívánunk!

A 2010/2011. tanév végén tájékoztatjuk Önöket a legfontosabb 
létszámadatokról, tanulmányi eredményekről:

10 osztályban 186 diák tanult, 15 főállású, 6 részmunkaidős, 4 
prémiuméves és 6 óraadó pedagógus tanított iskolánkban.

Ebben a tanévben 30 tanuló érdemelt kitűnő bizonyítványt. Osz-
tályozóvizsgát tehet: 1 tanuló, javítóvizsgát tehet: 3 tanuló, tanévet 
ismétel: 1 tanuló. 

Általános iskolai tanulmányait 19 diák fejezte be, közülük gimná-
ziumban 2 fő, szakközépiskolában 7 fő, szakiskolában 10 fő tanul 
tovább.

A tanévben kitűnő eredményt elért tanulók: 

1. osztály:  Csonka Nikolett Pardavi Ábel
 Pardavi Dalma Pintér Virág
 Róth Kitti Szigeti Dominika

2. osztály: Hoff mann Éva Hoff mann Réka
 Koczmann Lázár Lüvi Adél  
 Máj Renáta Soós Gergely

3.  osztály:  Fáczán Bálint 
 Járóka Zsanett Pálma

4. b osztály:  Kovács Tamás    
 Soós Adrienn

 Valiczkó Máté

5. osztály:  Pardavi Dániel  Pardavi Ruben

7. osztály:  Fleck Nikolett  Lengyel Kata
Mógor Annamária Orbán Elizabet
Pardavi Abigél Zemlényi Csenge

8.  osztály:  Boros Róbert Koczmann Klaudia
Lampért Ádám  Molnár Melinda 

SNI 8. osztály:  Tringer Mihály  

Vége az évnek

Ügyeleti rend a nyári szünet ideje alatt:
2011. június 27. (hétfő) 

2011. július 11. (hétfő) 

2011. július 25. (hétfő) 

2011. augusztus 08. (hétfő) 

2011. augusztus 22. (hétfő) 8.00 órától 12.00 óráig.

A javítóvizsgák időpontja:
2011. augusztus 30. (kedd) 8.00 óra

Tanévnyitó ünnepély:
2011. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra

Elérhetőségeink:
Telefon: 96/470-043,

96/554-001,  06/20/468-56-16

Koziczné Kele Ildikó
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Éneklő Ifjúság Kórustalálkozó – Győr
2011. április 13-án a győri Egyetemi Hangversenyteremben 

rendezték meg az Éneklő Ifjúság Kórustalálkozót. A kórushangverse-
nyen iskolánk és a lébényi ÁMK énekkarának együttese, a Metrum 
Gyermekkar arany minősítést ért el. Zongorán kísért Korda Péter, a 
kórust betanította és vezényelt László Balázs.

Éneklő Ifjúság Kórustalálkozó – Móvár
2011. május 13-án a mosonmagyaróvári Flesch Károly Kulturális 

Központban rendezték meg az Éneklő Ifjúság Kórustalálkozót. A kó-
rushangversenyen iskolánk és a lébényi ÁMK énekkarának együttese,
a Metrum Gyermekkar arany minősítést ért el. Zongorán kísért Korda
Péter, a kórust betanította és vezényelt László Balázs.
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Hungaroton–Hang–Játék 2011   3. forduló
A Hungaroton - Hang - Játék Országos Zenei Vetélkedő az idei 

tanévben Győr környékén is folytatódott. A harmadik „döntő” játék 
2011. május 16-án volt az écsi művelődési otthonban. A résztvevő 
négy csapat az alábbi eredményeket érte el:

1. Lébény (arany - summa cum laude)
2. Pannonhalma (arany - summa cum laude)      
3. Nyúl (arany - cum laude)
4. Écs (arany)

A zsűri tagjai voltak: Imre Lóránd (zenetanár), Kutasné Szabó
Piroska (nyugalmazott igazgató; ének-zene, történelem szakos tanár)
és Sipos Tamásné (ének-zene szaktanácsadó).

A játékot Varga Károly (a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
Tanárképző Intézetének ny. vezető tanára) vezette.

Az országszerte egyre ismer-
tebb és a szülők körében népsze-
rű Családi Napközi és Játszóház
(CSANA) Pannonhalmán is meg-
nyitotta kapuit Szivárvány néven,
ahol az 1-6 éves korú gyermekek
napközbeni ellátását biztosítjuk.

A családi napközi egyik előnye
a kis csoport létszám, amely le-
hetővé teszi az egyénre szabott
foglalkozást. A családias körülmé-
nyek megkönnyítik a kisgyermek
számára a szülőtől való elszaka-
dást, előkészítik a későbbi na-
gyobb gyermekközösséghez való
zökkenőmentesebb csatlakozást
(pl. óvoda, iskola). Nagy hang-

Szivárvány Pannonhalmán!
súlyt fektetünk az egészséges 
táplálkozásra. Sok gyümölcsöt, 
zöldséget kínálunk a kicsiknek, 
a napi megfelelő mennyiségű fo-
lyadékfogyasztásukat is biztosít-
juk. Táplálékallergiás gyermekek-
nek megoldjuk a gluténmentes, 
laktózmentes, illetve vegetáriánus 
étkezést, természetesen a hagyo-
mányos táplálkozási igényeket is 
kielégítjük.

Családias, szeretetteljes lég-
körben foglalkozunk a gyere-
kekkel egy olyan nagycsaládot 
mintázva, ahol az anya állandó-
an jelen van, és minden gyerek 
számíthat rá. Segítünk a szoba-

tisztaságra való nevelésben, a 
gyermek szocializálódásában, 
társas kapcsolatainak kiépítésé-
ben, igyekszünk nyugodt teret 
biztosítani személyiségfejlődé-
sének. A lelki egészség mellett 
a testi egészséget is fontosnak 
tartjuk, hatalmas udvarunkon 
homokozó, kreatív játékok 
várják a kicsiket. Napi szinten 
kínálunk zenei és táncfoglal-
kozásokat. Igény szerint bizto-
sítunk angol és német nyelvű 
foglalkozásokat.

Külön térítési díj ellenében a 
következő szolgáltatásokat kí-
náljuk:

játszóház, gyermekfelügyelet,
nyári táborok, gyerekzsúrok,
bébi taxi, reiki (a reiki alkalma-
zása segíthet gyermekeknél a
tanulás és a mozgáskoordináció
javításában), pszichopedagógiai
tanácsadás, Brain Gym (peda-
gógiai terápiás program, amely
kombinálja a mozgást és a ta-
nulást.) stb.

A 2011. augusztus 31-ig je-
lentkezők számára a beszoktatási
hét INGYENES!

További információ és jelentke-
zés: csana.phalma@gmail.com

http://www.csanagyor.hu/
csaladinapkozik.php
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Éremkiállítás
Május hónapban Jákfalvi József balaton-

kenesei éremművész alkotásait tekinthették 
meg a Városi Könyvtárba látogatók. A már 
nyugdíjas rajztanár évtizedek óta készít érme-
ket, plaketteket, részben felkérésre, részben 
saját mondanivalójának művészi kifejezésére. 
Munkái között megtalálható a Pannonhalmi 
Borrend megbízásából készült érem is. Ez a 
műalkotás motiválta a kiállítás megszervezé-
sét a könyvtárban, nagy örömünkre mindenki 
megelégedésére.  

NagyiNET a könyvtárban
Május elejétől június közepéig hetente 

számítógép elé ülhettek a könyvtárban azok 
az érdeklődő (elsősorban) nyugdíjasok, akik 
nem akarnak lemaradni modern korunk vív-
mányairól, ezért számítástechnikai tanfolya-
mon ismerkedtek az informatika világával a 
Városi Könyvtárban.

Rozsnoki Zsuzsanna nemcsak a nyugdíjas 
klubban segíti az idősebb korosztályt, ha-
nem egy számítógép-ismereti tanfolyamot 
is felkínált számukra. A lehetőséget többen 
kihasználták, és a másfél hónapos tanulás 
után minden résztvevő élvezheti a megszer-
zett tudás előnyeit.

Köszönet Rozsnoki Zsuzsannának az ön-
zetlen segítségért!

Világhíres zeneszerzők
A Pannonhalmi Városi Könyvtár 2011. 

június 9-én VILÁGHÍRES ZENESZERZŐK 
címmel előadás-sorozatot indított. A Kossuth 
Kiadó gondozásában megjelent 20 kötetes 
könyvsorozat ihlette az ötletet egy ismeretter-
jesztő, zenehallgatással színesített előadás-
sorozat megszervezésére. Az egyes kötetek 
fülszövegén Presser Gábor alábbi gondolatait 
olvashatjuk:

„Hiszem, hogy a zene olyan művészet, 
amelyre mindenkinek szüksége van, és sze-
retném, ha az emberek mindennapjainak 

természetes részévé válhatna. Ez a komoly-
zenei gyűjtemény a világ zeneirodalmának 
legjavát mindenki számára elérhetővé teszi, 
ráadásul a műveket világszerte elismert elő-
adók tolmácsolásában hallgathatjuk.

Engedjük közel magunkhoz a zenét – le-
gyen a zene mindenkié.”

Ennek szellemében várunk minden kedves 
érdeklődőt előadásainkra, melyeket havi rend-
szerességgel szeretnénk megtartani. 

Első alkalommal Liszt Ferencet mutattuk be 
születésének 200. évfordulója alkalmából.

Előadónk dr. Ábrahám Imre volt, aki min-
den résztvevő érdeklődését felcsigázta a 
komponista életének minél sokoldalúbb 

Október végén/november elején Bartók 
Béla életébe és zenei virtuozitásába pillant-
hatunk bele nem kisebb előadó, mint Siska 
Ádám, a fi atal és nagyon tehetséges pannon-
halmi zongoraművész segítségével.

A sorozat ezen kívül még hosszan folyta-
tódik, többek között Chopin, Bach, Vivaldi, 
Beethoven, Kodály Zoltán… bemutatásával, 
hogy csak néhányat említsek a legjeleseb-
bek közül.

Elképzeléseink szerint kb. másfél év múlva 
kerül sor az utolsó előadásra (összesen 20 
zeneszerző életét és munkásságát szeretnénk 
bemutatni), majd gálával zárjuk a sorozatot, 
melyre sok meglepetést tervezünk.

Előzetes: Őszi könyvtári hét
Október 4-9. között Könyvtári hét megren-

dezésével várjuk az érdeklődőket, melynek 
programjai az alábbi témákörökben zajlanak 
majd:

• Öröklődő tudás  • Praktikus tudás
• Tanulás a tudásért • Játékkal  a tudásért
• Könyves Vasárnap
A részletekről őszi számunkban tájékoztat-

juk olvasóinkat.
Reméljük, sikerült felkeltenünk az érdek-

lődést programjainkra, s szeretettel várjuk a 
Pannonhalmi Hírek minden kedves olvasóját 
rendezvényeinken.

Szanati Erzsébet

Könyvtári hírek

Dr. Ábrahám Imre és Ganzer Katalin

Ganzer Katalin: Liszt Ferenc

Köszönet a támogatóknak:
• A könyvtár logóját Borbély Károly 

festőművész készítette ajándékként az
intézménynek.

• Vas Gábor alpolgármester úr újr
könyvtári nyomtatványok készíttetésével
járult hozzá könyvtárunk esztétikusabb
környezetéhez. 

• Partnervárosunk, Engen 20 db új
tárgyalószékkel ajándékozta meg az in-
tézményt.

megismerésére. A tematikusan felépített is-
mertetés a nagy művész zsenialitása mellett 
a hús-vér embert is közelebb hozta a hallga-
tósághoz. A változatos életutat leginkább 
tükröző világhírű szimfonikus költemény, a 
Les Preludes hallgatása közben szinte újra 
éltük az előadásban hallottakat, majd lelkileg 
és szellemileg felfrissülve egy szép estével 
gazdagodtunk. 

Köszönjük Imre bácsinak a felejthetetlen 
élményt!

Az előadás még gazdagabbá tételéhez 
Ganzer Katalin festőművész is hozzájárult: 
egy Liszt Ferenc portréval ajándékozta meg a 
könyvtárt, melyet mindenki megtekinthet, ha 
ellátogat az intézménybe. Köszönjük szépen 
a nagyszerű alkotást!

A következő részben Erkel Ferenccel foglal-
kozunk, melyre előre láthatólag szeptember 
29-én kerül sor. (A nyári időszakot kihagyjuk). 
Előadónak László Balázst, az általános iskola 
ének-zene tanárát sikerült megnyernünk, aki 
örömmel vállalta a feladatot.
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Történt pedig a Városi Könyv-
tárban, ahol Szanati Erzsébet
folytatni, sőt az eddig látottak
alapján mintha felülmúlni kíván-
ná Ízer Zotán szervező munkáját.
A Liszt Ferencet bemutatással
ünneplő előadás után most író-ol-
vasó találkozót hozott össze egy
törzsközönséggé formálódás je-
leit sejtető társaság számára. Az
összejövetelt persze nem szabad
az emberöltővel előbbről ismert
felállásban értelmeznünk, amikor
is az író találkozott az őt meghívó
olvasóival. Ma ez leginkább úgy
fest, hogy az író a fellépésével re-
mél olvasókat toborozni az írásai,
a költészet számára.

Nem volt vagy lehetett ez más-
képp a június 28-i rendezvényen
sem. Böröndi Lajos, az 1954-es
születésű, Feketeerdőn, tehát me-
gyénkben élő tanár, költő és lap-
szerkesztő már túl van a tizedik
kötetén, több díjjal is kitüntették,
mégis viszonylag ismeretlenként
állt elénk azon az estén. Hiába,
a mai költők versei ritkábban so-
rakoznak polcainkon, nem hang-
zanak önkéntelen megjegyzést
eredményezve a pódiumokról,
nem hullámzanak lélektől lélekig
a közösség tagjai körében.

Nem visszhangot, rezonanciát
várt tehát ő sem a rá tekintő sze-

mektől, ajkaktól, hanem odanyúj-
totta önmagát, bemutatkozott a
fölolvasott versekkel, elénk tárta

Találkozó Böröndi Lajos költővel

velünk: elkísérte őt Pozsonyból 
munkatársa, Görföl Jenő, a Szél-
járás című, a szétszórt magyar-
ságot gondozó, tehát az ötágú 
sípot fújó időszakos kiadványnak 
a főszerkesztője is. És a részt ve-

az alkotásaiban rögzített felfede-
zéseit anyagi-szellemi létünkről, 
engedte, hogy azok fölíródjanak 
idegi vásznunkra, fölverjék a port 
lelkünk elhanyagolt ösvényein. 
Mindezt kitetsző hűséggel a ma-
gyar költészetnek a közelmúltig 
töretlen vonalához és rögeszmés 
vissza-visszacsatolással 56-nak 
ötven éve emésztetlen, fölforga-
tó, elhallgatott és tisztító hagya-
tékához.

Semmi hatásra törő szándék 
nem ólálkodott tanító szavai mö-
gött: a valóság kövei beszéltek 
velük és belőlük. Nemes törek-
vése jó utat egyengetett.

A hallgatóságban a befoga-
dást garantálta a költő megnyerő 
személyisége, nem akármilyen 
tanárra valló játszani tudása a 
megcélzottak fi gyelmével és el-
fogadó készségével.

Csak ittuk a verseket, kortyol-
gattuk a témákat, visszakérdeztük 
a kérdéseket, és megpihentünk 
a válaszokon. Áthullámzott raj-
tunk is a költő modern sémájú 
számvetése:

…Ez volt a cél? Álldogálni a
fölsebzett beteg időben této-

ván?
Válasz sehonnét sem jön, csak 

a lehet,
A mégis remény. A talán.

Élő háttér is hitelesítette mind-
azt, amit Böröndi Lajos költésze-
tének keresztmetszete láttatott 

vőktől a találkozó után ilyen rea-
gálásokat lehetett összeszedni:
örültem…szép volt…érdemes volt
meghallgatni…tetszett és hason-
lók.

Dr. Ábrahám Imre
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Pécsvárad meghívta a május 
1-jén tartott Városnapra pan-
nonhalmi és garamszentgyörgyi 
(Szlovákia) testvérvárosainak 
testületét, hogy közösen ünne-
peljék eme jeles napot, erősítve 
a testvérvárosi kapcsolatot. A 
pannonhalmi testület április 
30-án, szombaton érkezett 
Pécsváradra, ahol a patinás 
Városházán fogadtak bennün-
ket. Itt szakmai beszélgetés, 
prezentáció következett, majd 
a két testület átadta egymásnak 
ajándékaikat. A szálláshelyek 
elfoglalása és az ebéd után 
megtekintettük Európa kultu-
rális fővárosát, Pécset. Igaz az 
időjárás egy hatalmas felhő-
szakadással kicsit megtréfált 
bennünket, így egy hangula-
tos kávézóban folytatódott a 
beszélgetés. Amikor kitisztult 
az ég, sétáltunk a történelmi, 
gyönyörűen felújított belváros-
ban. A séta után visszautaztunk 
Pécsváradra, ahol részt vettünk 
a Szent György napi borverseny 
eredményhirdetésén, majd az 
ezt követő bor-bálon, ahol meg-
kóstolhattuk a helyi borászok 
fi nomabbnál fi nomabb borait. 
A mulatságon a talpalávalót a 
Pécsvárad Big Band szolgáltatta 
nagyon jó hangulatot teremtve. 
Másnap délelőtt megérkezett 
Pannonhalmáról a majorette 
csoport és a garamszentgyörgyi 

Pécsváradon jártunk

delegáció is. Ezután főhajtás és 
koszorúzás következett a Fel-
vidéki Emlékkőnél az Európa 
téren. Majd májusfaállítással 
folytatódott az ünnep, ahol a 
fa díszítésében részt vettek a 
delegációk, közöttük a pannon-
halmi képviselő testület is. A 
koszorúzást és a májusfa fel-
állítását a Német Kisebbségi 
Önkormányzat hagyományos 
rendezvénye követte, melyben 
fellépett a Pannonhalmi Sport- 
és Majorette Egyesület is. Ebéd 
után estig tartó színes program 
várt minket, ahol Pécsvárad mű-
vészeti csoportjai mellett ismét 
szerepelt városunk majorette 

csoportja is nagy sikert aratva. A
színvonalas műsort a Pécsvárad
Big Band koncertje zárta.  Az
eseményekben gazdag nap egy
közös vacsorával zárult, ahol a
meghívott delegációk még job-
ban megismerhették egymást.
Élményekkel telve, jó barátság-
ban búcsúztunk a pécsváradi
vendéglátóinktól. Köszönjük ne-
kik a szíves vendéglátást, a sok
fi gyelmességet, amit kaptunk
tőlük. Sok szeretettel várjuk őket
vissza Pannonhalmára.

Orbán Péter
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2011. június 12-13-án a pannonhalmi
Kézmíves téren került megrendezésre a
II. Kézműves vásár. Mindkét napon helyi
kézművesek kínálták portékáikat, kézműves
foglalkozások zajlottak kicsiknek és nagyok-
nak. Az érdeklődők megismerkedhettek a
gyöngyfűzés, nemezelés, festegetés, kosár-

Pünkösd Pannonhalmán
fonás tudományával. A gyerekek használ-
hatták a régi népi játékokat, a gólyalábat, a
fasítalpat, valamint játszhattak malom- és
memóriajátékokkal úgy, ahogy régen nagy-
szüleink: kaviccsal. A kézműves kirakodó
standok mellett megtekinthető volt Antal
Éva festménybemutatója, valamint a Győri

Modellező Sportegyesület „Földön – ví-
zen – levegőben – a nagyvilág kicsiben”
modellbemutatója. Mindkét nap kellemes
kikapcsolódást szerzett az érdeklődőknek,
ami családias hangulatban telt.

Mennybemenetele előtt Krisztus 40
napig tanított a tanítványok körében, és
közben ígéretet tett, hogy követői nemso-
kára a Szentlélekkel kereszteltetnek meg
– olvashatjuk az Apostolok Cselekedeteinek
könyvében. Ez az ígéret teljesedett be pün-
kösdkor. A tanítványok különböző nyelveken
kezdtek el prédikálni, a hallgatóság pedig
saját nyelvén értette őket. Jézus menny-
bemenetelét a húsvét utáni negyvenedik
napon, áldozócsütörtökön, pünkösdöt az
ötvenedik napon ünnepeljük. Maga a pün-
kösd kifejezés is a görög pentekosztész,
azaz az ötvenedik szóból ered. Pünkösd
ünnepét az egyházban a bérmálás szent-
sége teszi állandóvá. Ragyogó napsütéses
napon városunkban is ezen az ünnepen
vették fel a bérmálás szentségét szüleik,
rokonaik előtt a fi atalok. A szertartásra a
Kistemplomban került sor Várszegi Asztrik
főapát úr és József atya vezetésével.

Orbán Péter


