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Kedves Pannonhalmi Polgárok!
Eltelt ismét egy év, és bizakodnunk kell a jövőben. Nehéz, 

sok munkával járó évet hagytunk magunk mögött, de nyugod-
tan mondhatom, hogy eredményeket is. Testületünk mindent 
megtett  esküjéhez híven, hogy városunk fejlődését szolgálja. 
Ezt annak ellenére tettük, hogy a kormány komoly megszorítá-
sokat és döntéseket hozott az egész társadalomra. Nem túlzás 
állítani, hogy a magyar önkormányzati rendszer eljutott a 
működésképessége határára.

Röviden ismertetem az utolsó negyedév  eseményeit:
- Hosszú évek után sikerült megoldani a Dózsa György úti 

vízelvezető árok elkészítését.
- Váralján két családnál a szennyvízbekötést. 
- Október 16-án megrendeztük az „Idősek Napját” amely - a 

visszajelzések alapján - jól sikerült, és bízom benne, hogy 
mindenki megelégedésére szolgált.

- Október 21-én ünnepség keretében letettük az „alapkövét” 
a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ épületének, ami 
az utolsó évtizedek legnagyobb beruházása városunkban. 
Köszönöm azoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték az 
eseményt. A közeli napokban tájékoztatásul összesen 7865 
darab brosúrát juttatunk el kistérségünk családjaihoz.

- Október 23-án ünnepeltük az 1956-os forradalmunk  53. év-
fordulóját a kopjafánál. Jobb érzés lett volna, ha a lakosság 
nagyobb létszámmal vett volna részt a megemlékezésen. 
Itt köszönöm meg az iskolások színvonalas műsorát mind 
a tanulóknak, mind felkészítőiknek: Mészárosné Szanati 
Erzsébet tanárnőnek és László Balázs tanár úrnak.

- Október 22-én az iskolában a  „Kék napok”  keretében színes 
előadások és versenyek voltak. 

- November  9-én  1300 kg élemiszersegély szétosztása történt 
az önkormányzatunknál, amiből 100 család részesült az 
összeállított lista szerint. 

- November 12-én Budapesten voltam az alpolgármester úr-
ral és az aljegyző úrral az Országos Tervtanácsnál, ahol bemu-
tatásra került a Pannonhalmán felépítendő és tervezett hotel. 
A Tervtanács többsége a tervezett termál turisztikai és szálloda 
funkcióját elfogadja és a hasznosítással egyetért. A Tervtanács 
értékeli a bemutatott építészeti terv természethez illeszkedni 
akaró szándékát, de kisebb változtatást javasol, amit a tervező 
határidőre módosít. Itt jegyezném meg, hogy november 30-án  
delegáció járt  itt Bécsből, akik a helyszínt és városunkat is meg-
tekintették, és a legrövidebb időn belül vélemény-egyezését meg-
küldi a RAMADA részére,  az auditálással kapcsolatban. Bízom 
benne, hogy a termál  a hotellal  valóra válik. 

- November 28-án írtuk alá dr. Bíró Ferenc polgármester úr-
ral a művelődési házban Pécsvárad testvérvárosi okmányát. 
Szintén köszönetemet fejezem ki a jelenlévőknek és a 
műsorokat adó Pannonhalmi Sport és  Majorett Egyesület-
nek, felkészítőjüknek, valamint az iskola diákjainak. 

Civil szervezeteknek lehetőség nyílik arra, hogy kapcsolatot 
létesítsenek különböző  szervezetekkel. 

- Szeretném megemlíteni, jó volt tapasztalni, hogy novem-
ber 14-én, a magyarországi Szent Jakab zarándoklatról készült 
fotókiállítás megnyitóját, a helyi érdeklődök mellett, megtisz-
telték azok a zarándokok is, akik résztvevői voltak a témaadó 
zarándoklatnak. Köztük olyan ismert személyiség, mint Sza-
bados Tamás világhírű operatőr.
- A  Márton napi ünnepségek és rendezvények  is sok em-

bert vonzottak. Jó érzés volt látni, hogy a művelődési ház 
zsúfolásig megtelt a Mozdulat Színház színes előadására. 
- Örömmel írhatom, hogy az Attila utca  és az Árpád út járdái 
elkészültek, remélem, mindenki megelégedésére. 
- A Tabán és a volt Csigi köz útjai, valamint a Lestár és a Feny-
vesalja útjai is ki lettek javítva. 

Kedves Polgárok !

Az  itt leírtak nem kis erőfeszítést igényeltek önkormányza-
tunktól. Ki kell hogy térjek az előbbi újságban tájékoztatott 
volt „kenyérgyár” sorsára is. Tovább tart a tárgyalás a vevő és 
az eladó között az „ár” -ban. Ha véletlenül nem tudnak meg-
egyezni, akkor van jelentkező az eladónál egy bevásárló központ 
megvalósításához. Városunknak az lenne jó, ha mind a kettő 
megvalósulna, de sajnos nem mi vagyunk a tulajdonosok. 

Önkormányzatunk a pályázatokat illetően többet beadott. Van 
már, amit befogadtak, a többi elbírálása később történik. 
Úgy érzem, eléggé tájékoztattam Önöket az utolsó negyedévi 
eseményekről. 

Közeledik a karácsony, a Megváltó születésnapja. Megszüle-
tik a kis Jézus,  a Megváltó – mondják a betlehemi jászol előtt 
állók, és velük együtt mondja az egész keresztény világ apraja, 
nagyja. Aztán minden elcsendesül. Ilyenkor megszűnik minden 
külső gond, az emberek szíve pedig telítődik a szeretettel.  Aho-
gyan közeledik az esti szürkület, úgy ürülnek ki az utcák,  és 
mire beköszönt az esti sötétség, már mindenki hazatér. Haza-
tér, hogy együtt legyen a család – legalább ezen az egy napon.  
Mert mindenki erre vágyik,  kimondva vagy kimondhatatlanul 
– hazatérni. Kis Jézus születése a „ hazatérés napja”. 

És ez a szeretet napja is, mert szeretet nélkül nem lehet megtalálni 
a másik embert. Szeretet, hit nélkül  nem lehet hazatérni.  De ne csak 
karácsonykor,  hanem az év összes  többi napján is !
Mert csak akkor tudja a szeretet igazából betölteni szívünket. És ak-
kor talán a minket körülvevő világ  is mosolygósabb lesz egy kicsit. 

Ezúton kívánok  a magam, a képviselőtársaim és az önkor-
mányzati dolgozók nevében  áldott karácsonyt és boldog új 
évet. 

Bagó Ferenc
polgármester
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Fontosabb közérdekű határozatok és rendeletek a képviselő-testület 
2009. szeptember, október és november havi üléseiről

186/2009.(IX.29.) Kt. határozat
a) Pannonhalma Város Önkor-

mányzatának Képviselő-testülete a 
városközpontok funkcióbővítő meg-
újítása pályázat vonatkozásában az 
alábbi projektelemeket kívánja meg-
valósítani: piactér rekonstrukciója a 
projekt megvalósításához szükséges 
kiegészítésekkel, a Váralját érintő fej-
lesztések a rendelkezésre álló tervdoku-
mentációk szerint, közterületi parkolók 
megvalósítása a Pannonhalmi Főapátság 
által tervezett szálloda beruházáshoz 
kap-csolódóan.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, 
hogy a pályázat előkészítése során 
döntését vegye figyelembe.

b) Pannonhalma Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete az engedélyes  
terveket  készítő Komplex Kft.-
t megbízza a projekt előkészítéséhez 
szükséges  több-let elemek meg-
tervezésével 2.000.000,- Ft + ÁFA vál-
lalkozói díjért.

187/2009. (IX.29.) Kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányza-

tának Képviselő-testülete a lakástá-
mogatás helyi rendjének meghatáro-
zása során az alábbiakat kívánja szem 
előtt tartani:A támogatás új lakás építése, 
vagy használt lakás vásárlására terjedjen 
ki méltányolható lakásigény kategória 
beépítése mellett.
A támogatottak köre házastársak, élet-
társi közösségben élők és gyermeket 
nevelő egyedülállóak legyenek.
A rászorultsági követelmények ne legye-
nek a támogatás feltétel rendszerének 
alapjává állítva.
A rendelet kategorikusan első lakás 
megszerzését támogassa.
A nyújtható támogatás vissza nem 
térítendő forma legyen.
A támogatási összeg keretösszeg szét-
osztásával valósuljon meg minimum és 
maximum összeg rögzítésével, amely 
között a mérlegelés kritériumai kerüljenek 
rögzítésre.
Az odaítélés módja az év végén történ-
jen.
A támogatás biztosítékaként jelzálogjog 
kerüljön bejegyzésre.

Kerüljön rögzítésre egy objektív idő in-
tervallum, amely lakás vásárlása esetén 
az adásvétel megkötésétől, lakás építése 
esetén a jogerős használatba vételtől 
számítva a kérelem benyújtására ren-
delkezésre álljon.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, 
hogy a következő képviselő-testületi 
ülésre nyújtson be a fenti koncepciónak 
megfelelő rendelet tervezetet.    

188/2009.(IX.29.) Kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányza-

tának Képviselő-testülete a „Pannon-
halma Attila és Árpád utcák rekonst-
rukciója” címet viselő TEKI pályázat 
céljának megvalósítására Juhász István 
egyéni vállalkozót választja kivitelezőnek 
az általa megadott árajánlat alapján.
A képviselő-testület felkéri a polgár-
mestert, hogy a vállalkozási szerződés 
megkötéséről mielőbb gondoskodjon a 
támogatási szerződés megköthetősége 
érdekében. 

192/2009. (IX.29.) Kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányza-

tának Képviselő-testülete Cziniel Esz-
ter (a Pannonhalmi Polgármesteri 
Hivatal Okmányirodájának vezetője) 
kérelmének helyt ad, és részére 2009. 
október 6-tól, 2010. október 6-ig 
szolgálati jelleggel bérbeadja az önkor-
mányzat tulajdonát képező, Pannon-
halma, Petőfi u. 1. fsz. 2. szám alatti 63
m2 alapterületű bérlakást.

195/2009.(IX.29.)Kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete Mohamed Hassan 
ké-relmének nem ad helyt, és nem járul 
hozzá a nevezett Pannonhalma, Petőfi
u. 1. fsz. 3. szám alatti önkormányzati 
bérlakására vonatkozó szerződésének 
szeptember 30. utáni időszakra vonatkozó 
meghosszabbításához. 

202/2009.(X.27.)Kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányza-

tának Képviselő-testülete a 2010. évi 
bel-ső ellenőrzési terv témaköreként az 
alábbiakat kívánja meghatározni:

- Előirányzatok nyilvántartása
- Pénzkezelés
- Képernyő előtti munkavégzés biz-

tonsági követelményei

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, 
hogy a kistérségi ellenőrzési terv 
elkészíthetősége érdekében a választott 
témalistát közölje a belső ellenőrrel.

203/2009.(X.27.)Kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete hozzájárul a Stefánia 
védőnői program megvásárlásához, az 
árajánlatban foglalt módon, és ehhez a 
fedezetet költségvetésében biztosítja. 

204/2009.(X.27.)Kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Pannonhalma, Sza-
badság tér 18. szám alatti önkormány-
zati tulajdonú épület értékesítésére 
vonatkozó előterjesztést jóváhagyja, 
és hozzájárul ahhoz, hogy a lakások 
bérlői az általuk megvásárolni kívánt 
lakrészeket és ingatlanrészeket az abban 
meghatározott feltételek szerint meg-
vásárolják.

206/2009.(X.27.)Kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Pannonhalma, 
Szabadság tér 18. szám alatti önkor-
mányzati tulajdonú lakóépület tár-
sasházi alapító okiratát elfogadja. 

208/2009.(X.27.)Kt. határozat
a) Pannonhalma Város Önkormányza-

tának Képviselő-testülete egyetért a 
„családi napközi” feladatfelvételével és 
működtetésével a Pannonhalma Több-
célú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti 
Szolgálat és Szociális Intézmény keretében 
intézményi társulási formában és csat-
lakozik a feladat felvételét jóváhagyó te-
lepülésekhez.

b)Továbbá Pannonhalma Város 
Önkor-mányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Pannonhalma Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodásának 
szövegmódosítási javaslatát a következők 
szerint: a Társulási megállapodás 2.2.3. 
pontjában a változatlan korábbi szöveg 
után a következő kerül bevezetésre:
2.2.3.Gyermekjóléti alapellátási felada-
tok.
A társulás felvállalja, hogy az intézmény-
fenntartói társulás keretében működteti 
és integrálja a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 43.§ szerinti családi 
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napközi ellátást a kistérség területére ki-
terjesztett működési területtel.

212/2009.(X.27.)Kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete Gyurmánczi Szilvia 
(Pannonhalma, Rákóczi u. 53. szám alat-
ti lakos) kérelmének helyt ad, és részére 
határozott időre, 1 évre bérbe adja a 
Pannonhalma, Petőfi u. 9. szám alatti
önkor-mányzati tulajdonú lakóház 
földszinten található, 52 m2-es, komfor-
tos bérlakását.

214/2009.(X.27.)Kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete Farkas Attila (9091 
Ravazd, Petőfi u. 25.) szám alatti la-
kos mezőőri szolgálat megalakítására 
vonatkozó kérelmével egyetért, s azt tá-
mogatni kívánja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a mezőőri szolgálat 
megalakításának törvényi feltételeit tisz-
tázza, majd ezt követően hozza vissza a 
kérdést a testület elé.

227/2009. ( XI.24.) Kt. határozat
Pannonhalma Város Önkor-

mányzat Képviselő-testülete a 2009. 
évi gazdálkodás háromnegyed éves 
helyzetéről szóló tájékoztatást az 1,2,3,4. 
számú mellékletben foglaltak alapján el-
fogadja.

228/2009. ( XI.24.) Kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete az önkormányzat 
2010. évi gazdálkodásáról szóló kon-
cepcióját elfogadta.

230/2009. ( XI.24.) Kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat 
képviselő-testülete a 2009. évi költ-
ségvetésben biztosított 1.200.000. Ft  
visz-sza nem térítendő támogatást 
egyenlő mértékben osztja fel   az első 
lakáshoz jutó kérelmezők között, mely-
nek alapján: 

1., Gábor Olivér és Gáborné Istenes 
Tünde, Pannonhalma, Kossuth La-
jos utca 33. szám alatti lakosok részére 
200.000,- Ft vissza nem térítendő tá-
mogatást biztosít lakás vásárlásához.

2.,  Horváth Zoltán és Horváthné Ko-
vács Erzsébet, Pannonhalma, Újtelep 
utca 24. szám alatti lakosok részére 
200.000,- Ft vissza nem térítendő tá-
mogatást biztosít lakás vásárlásához.

3.,  Katona János és Katona Jánosné, 
Pannonhalma, Újtelep utca 5. szám alatti 

lakosok részére 200.000,- Ft vissza nem 
térítendő támogatást biztosít lakás vásár-
lásához.

4.,  Kemény Ferenc és Kemény Fe-
rencné, Pannonhalma, Rákóczi utca 26. 
szám alatti lakosok részére 200.000,- Ft 
vissza nem térítendő támogatást biztosít 
lakás építéséhez.

5.,  Simon  László  és  Simonné  Szabó  
Éva,  Pannonhalma,  Arany  János  utca  
7 szám alatti lakosok részére 200.000,- Ft 
vissza nem térítendő támogatást biztosít 
lakás vásárlásához.     

6.,  Tánczos  Balázs  és  Sipos  Szilvia,  
Pannonhalma,  Dózsa  György  utca  82/
A  szám alatti lakosok részére 200.000,- Ft 
vissza nem térítendő támogatást biztosít 
lakás építéséhez.

A képviselő-testület felhatalmazza a 
jegyzőt, hogy a kérelmezőket a döntésről 
értesítse s gondoskodjék a támogatás 
kifizetéséről.

232/2009. ( XI.24.) Kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat 

képviselő-testülete a „Pannonhalma 
városközpontjának funkcióbővítő fej-
lesztése” pályázattal kapcsolatos Inte-
grált Városfejlesztési Stratégiát és Ak-
cióterületi Tervet elfogadja.

234/2009. ( XI.24.) Kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat 

képviselő-testülete Orbán Péter 9090 
Pannonhalma Bocskai utca 9/A szám 
alatti lakos kérelmének helyt ad és részére 
határozott időre, 1 évre bérbe adja a 
Pannonhalma Petőfi utca 1. földszint 1.
szám alatti 63 m2 alapterületű összkom-
fortos bérlakását. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés elkészítésére és aláírására.

235/2009. ( XI.24.) Kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat 

képviselő-testülete Harmath Mónika 
9090 Pannonhalma Petőfi utca 16/A
szám alatti lakos kérelmének helyt ad 
és részére határozott időre, 1 évre bérbe 
adja a Pannonhalma Petőfi utca 1. föld-
szint 3. szám alatti 63 m2 alapterületű 
összkomfortos bérlakását. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert 
a bérleti szerződés elkészítésére és 
aláírására.

236/2009. ( XI.24.) Kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat 

képviselő-testülete Véber Veronika 9090 
Pannonhalma Zrínyi utca 3. szám alatti 

lakos kérelmének helyt ad, és részére 
határozott időre bérbe adja a Pan-
nonhalma, Petőfi u. 1. emeleti 63 m2 
alapterületű összkomfortos bérlakását, 
azzal, hogy azt a jelenlegi bérlő, Huszár 
Levente várhatóan 2010. tavaszán 
történő kiköltözését követően veheti 
át.  A képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert a bérleti szerződés 
elkészítésére és aláírására.

237/2009(XI.24.) Kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat 

képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
a Pannonhalma Honlap - a művelődési 
ház  feladatkörébe tartozó anyagokkal 
való feltöltésével és megszerkesztésével, 
valamint a Pannonhalmi Civil Szer-
vezetek honlapra kívánkozó anyaga-
inak megszerkesztésével és feltöltésével 
- Horváth Rolandot, a művelődési 
ház vezetőjét bízza meg. A képviselő-
testület megbízza a jegyzőt azzal, hogy 
a következő testületi ülésre készítsen 
előterjesztést Horváth Roland ezen új 
tevékenységének feladatköreiről, és te-
gyen javaslatot díjazásának mértékére és 
módjára.

238/2009(XI.24.) Kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat 

képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Pannonhalma Honlap - a város 
történelmi hagyományaihoz és szelle-
miségéhez méltó - megszerkesztése és 
anyagokkal való feltöltése céljából 3 tagú 
Felügyelő Bizottságot hoz létre.

239/2009(XI.24.) Kt. határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat 

képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Pannonhalma Honlappal kap-
csolatban alakuló Felügyelő Bizottság 
tagjainak Horváth Sándorné Rozsnoki 
Zsuzsanna és Kádi Antal képviselőket, 
valamint Gom-bás Ákos külsős tagot 
választja meg. 

Pannonhalma Város Önkormányzat 
képviselő-testülete 12 igen szavazattal 
elfogadta az önkormányzat 2009. évi 
költségvetéséről  szóló 2/2009(II.25.) 
rendelet módosítását, ezzel megalkotta 
a  20/2009(XI.25) rendeletét. 

R E N D E L E T
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Ünnepek körüli 
ügyfélfogadás 

a Polgármesteri Hivatalban:

december 19. szombat 8-11

december 24. csütörtök zárva 

december 31. csütörtök 8-11

A POLGÁRMESTERI  HIVATAL  
DOLGOZÓI  NEVÉBEN 
SZERETETTELJES,  

ÁLDOTT  KARÁCSONYI   ÜNNEPEKET,
BÉKÉS,  BOLDOG  ÚJÉVET  KÍVÁNOK  

dr. Török Péter
jegyző

A n y a k ö n y v i  h í r e k  -  2009. június 22. -  2009. november 31.

Újszülöttek Halottaink 

06.27 Kincses-Pardavi Kristóf Mátyás király u.
07.11 Tóth Ágnes Lestár
07.23 Radó Sára Jázmin Béke utca
07.24 Máj Gergő Dózsa Gy. u.
07.30 Hódsági-Molnár János Váralja
08.07 Kéri Koppány Szabolcs Ady Endre u.
08.18 Koller Szabolcs Gizella királyné útja 
09.03 Körmendi Áron Váralja
09.14 Pádár Bálint Attila u.
09.16 Horváth Rebeka Újtelep
09.21 Polák Ketrin Dalma Hunyadi u.
10.12 Czigler Hanna Rebeka Tóthegy
10.12 Morek Rebeka Cseidervölgy
10.17 Borbély Boglárka Béke u.
11.05 Sebestyén Bálint Milán Kossuth u.
11.12 Gábor Bence Kossuth u.

06.26. Bánhegyi Béla 80 Várkerület
06.27. Besenyei Sándor 53 Mátyás király u.
07.07. Rabai László 64 Béke u.
07.10. Vida László 65 Béke u.
07.15. Nődl Sándorné 67 Váralja
08.18. Nagy Ferencné 81 Dózsa György út
08.23. Bak Imre 80 Várkerület
09.02. Gasztonyi Mária 96 Várkerület
09.06. Csillag István 83 Dózsa György út
09.15. Milus Zoltán Lajos 86 Dózsa György út
09.16. Juhász Bálint 99 Várkerület
10.11. Ábrahám József László 48 Cseidervölgy
10.17. Szaló Gézáné 81 Tóthegy
10.23. Kiss Jánosné 86 Attila u.
10.29. Fehér József 92 Dózsa György
11.09. Pardavi Lajos 86 Béke u.
11.23. Simon István 88 Várkerület
11.29. Varga Sándor 77 Ságvári Endre u.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A munkakörbe tartozó feladatok: a könyvtár szolgáltatásain-
ak, munkafolyamatainak és kapcsolatrendszerének  önálló 
működtetése és fejlesztése.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

Pályázati feltételek:
• szakirányú felsőfokú végzettség, 
• gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz 
• végzettséget igazoló oklevél

• önállóan működtetendő kisvárosi könyvtár működte-
tésével és fejlesztésével kapcsolatos szakmai koncepció.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2010. február 1. – határozatlan ideig.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. december 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt

 Izer Zoltán (20/468-4621) könyvtáros nyújt.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton vagy személy-

esen Pannonhalma Város Polgármesteri Hivatala címére (9090 
Pannonhalma, Dózsa u. 10.) megküldve. A borítékon kérjük 
feltüntetni a „könyvtáros pályázat” megnevezést.

A pályázat elbírálásának végső határideje: 2010. január 26.

Pannonhalma Város Önkormányzata 

pályázatot hirdet könyvtáros munkakör betöltésére.
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F é l i d ő b e n  -  f é l ú t o n

  Lassan egy éve, hogy januárban egy képviselő-testületi ülésen 
Horváth Ferenc, akkori alpolgármester felállt, s bejelentette: lemond 
képviselői mandátumáról, s inkább a járóbeteg ellátó központ 
ügyének szenteli idejét, energiáit. Akkor nekünk képviselőknek 
részletesen indokolta döntését. Eltelt tíz hónap, s októberben 
megkezdődhettek az építési munkák is. Az eltelt és az elkövetkező  
időszak történéseiről beszélgettünk december elején.

- Elmondanád a város polgárainak is röviden, hogyan érlelődött 
meg benned a döntés 2008 végén?

-  Amikor egyértelművé vált,  hogy a pályázatot Pannonhalma 
városának kell  megvalósítania. Az eddig készült tervezetekben, 
a létre hozandó gazdasági társaság ügyvezetőjeként mindenhol 
a város első embere, Bagó Ferenc neve szerepelt. Aztán kiderült, 
hogy összeférhetetlen a két feladat, s egy kicsit kaotikusnak 
éreztem a helyzetet. Nagyon kevés pontos információ jutott el a 
városvezetéshez, nem is mindig volt egyértelmű, kinek mi a dolga. 
Az már akkor is világos volt azonban, hogy a város érdekeit közülünk 
kell valakinek képviselnie. Ekkor már   mindig ott voltam én is a 
kistérségi egyeztetéseken, ahol a környező települések vezetőinek 
hozzáállása sem volt mindig pozitív. Az egyik ilyen megbeszélésen 
valaki felvetette a nevemet lehetséges koordinátorként. Akkor egy 
kis gondolkodási időt kértem, aztán elvállaltam a feladatot, s utána  
megszavazták azt, hogy én legyek ennek a nonprofit kft.-nek az
ügyvezetője. Hát valahogy így kezdődött.

-2009 első felében a képviselő-testületi üléseken gyakori téma 
volt a „járóbeteg”. Nekem sokszor olyan érzésem volt, hogy nagyon 
nehezen indult el.

-Valóban nem volt könnyű az első hat hónap. Voltak 
elképzeléseink, voltak információink, de ezeket össze kellett 
hangolni a lehetőségekkel. Egy dolog volt biztos:mindent 
figyelembe véve meg kell valósítani a pályázatban leírtakat.
Akkor úgy éreztem, a két fél között őrlődöm: a pályázat kiíróival 
szemben nekem kell képviselnem a város és a kistérség érdekeit, 
ugyanakkor  itthon, a polgármesteri hivatalban egy kicsit magamra 
hagytak.  Nem kaptam meg mindig azt a támogatást, segítséget 
amire szükségem lett volna.

Aztán menet közben derültek ki olyan dolgok is, amire nem 
is gondoltam korábban.  Például, hogy a pályázatból kimaradt 
a kiviteli terv készítésének költsége. Hosszú viták, egyeztetések 
eredményeként az eredeti költségvetésből sikerült olyan  módosítást 
kialakítani (a projektmenedzsment, a könyvvizsgáló valamint  a 
műszaki ellenőr költségeinek csökkentésével), hogy a kiviteli 
terv költségeit elő tudtuk teremteni. Módosítottuk a támogatói 

szerződést, s nyár elejére az anyag készen állt a közbeszerzés 
meghirdetésére.

-De aztán a közbeszerzés sem ment simán, kétszer is meg kellett 
hirdetni.

-Valóban így volt. Az egyik pályázó jelezte észrevételét, s 
úgy gondoltuk, inkább írjuk ki újra a közbeszerzési pályázatot, 
mint hogy  különböző hiányosságok, hibák miatt folyamatosan 
megtámadják a végeredményt.

-Aztán jó magyar szokás szerint, amint kiderült a győztes  
személye, azonnal jöttek a baráti figyelmeztetések, a különböző 
negatív információk.

-A közbeszerzés szabályai szerint jártunk el. A pályázatban 
meghirdetett súlyponti szempontok képezték a döntés kimenetelét. 
A legkedvezőbb ajánlat a győztes. Azt azért el kell mondanom,hogy 
a kezdeti  ajánlattevők és a győztes végső ajánlata között közel 100 
millió forint különbség van. Tehát több mint 20 %-kal csökkent az 
épület bekerülési költsége az induló ajánlathoz képest. Ráadásul a 
végösszeg a pályázatban megjelölt tételnél kisebb, a városnak erre 
nem kell plusz pénzt költenie.
A nyertes pályázó anyavállalata osztrák, így aztán meghívtuk 
Pannonhalmára az ottani vezetőt, akivel komoly megbeszéléseket 
folytattunk elképzeléseinkről, az építkezéssel kapcsolatos 
terveinkről, elvárásainkról.

-Jelenleg az építkezés folyik gőzerővel. Mi a további menetrend? 
Hogyan alakul a következő év?

- Az épületet -amennyiben nem lesz semmilyen probléma- jövő 
év májusára elkészül.

Felvettük a kapcsolatot a Petz Aladár Megyei Kórház vezetésével, 
s a szakmai egyeztetések után még idén decemberben jó lenne 
kiírni a közbeszerzési pályázatot az intézmény eszközrendszerére. 
Tisztázni kell a humán erőforrás-igényeket, az opcionális  
helyiségek megfelelő hasznosítását.

Nagyon fontosnak érzem, hogy a jövő év elején kidolgozzuk a 
marketing stratégiánkat, és megkezdjük a környező települések 
felkészítését. Az embereknek tudniuk kell azt, ha elkészült az 
épület, mi az amit el tudnak intézni Pannonhalmán. Jó lenne ha 
nyitásra az is kiderülne hogyan tudnak eljutni a rendelésekre, mi 
mindent tudnak még elintézni városunkban.
A projekt befejezésének dátuma 2010. szeptember 30. Ez persze nem 
azt jelenti, hogy október 1-jén megnyílik az épület, s fogadhatjuk a 
betegeket, hanem azt, hogy ez után a dátum után már nem lehet számlát 
befogadni. Majd 2010. december 31-ig kell elszámolni a pályázattal, s 
ezzel egyidőben ha lehet, a próbaüzemelést is elvégezni.

-A pannonhalmival egyidőben az országban több mint húsz 
helyen zajlik hasonló járóbeteg szakellátó építés. Hogy állunk a 
többiekhez képest? Terveztek-e valamilyen együttműködést más 
projektgazdákkal?

- Ahhoz képest, hogy a kezdeti nehézségek miatt nagy 
lemaradással indultunk, nyugodtan mondhatom, ma már nagyon 
jól állunk. Persze elég nehéz összehasonlítani egy teljesen új épület 
kivitelezését mondjuk egy már meglévő járóbeteg ellátó központ 
modernizálásával.
Az együttműködésre az első lépéseket már megtettük, jó lenne 
egyesületi formában, közösen képviselni érdekeinket. A nehézséget 
talán az okozza, hogy nem biztos, hogy találunk olyan projektgaz-
dát, aki magára vállalná a szervezés, ügyvitel feladatait.
Pannonhalmához földrajzilag legközelebb a téti járóbeteg 
ellátóközpont van, velük a kapcsolatot már felvettük.

Baki László

Fotó: Tanay Lajos (forrás: network.hu)
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Manapság az oktatásban mindenki a kompetencia szót emlegeti: 
kompetenciamérés, kompetencia alapú oktatás, kompetenciák 
fejlesztése…2010-től minden iskolában kötelező lesz bevezetni a 
kompetencia alapú oktatást.

Mit is jelent ez? Azt, hogy a gyerekek fejét egyre kevesebb tény-
anyaggal kell tömni, helyette a használható tudás válik fontossá.

Ezzel nincs is semmi baj. A kompetenciák fejlesztése elenged-
hetetlenül fontos, de a tények ismerete nélkül igen nehéz kom-
petenciákat fejleszteni: szövegértést, szövegalkotást, anyanyelvi 
kompetenciát, matematikai kompetenciát, idegennyelvi kompe-
tenciát, szociális kompetenciákat lehetetlen fejleszteni a betűk 
ismerete nélkül, a matematikai képletek tudása nélkül, szabályok 
ismerete nélkül, idegen szavak megtanulása nélkül. Fontos tehát 
a helyes arányok betartása, ami a pedagógusok többségének nem 
is olyan egyszerű feladat.  A felvetődött kérdések, az új törvényi 
előírások, a gyerekek nehezen motiválhatósága a tanulásra arra 
ösztönzött bennünket, hogy induljunk a Társadalmi Mobilitás
Operatív Program (TÁMOP) Kompetencia alapú oktatás, egyenlő 
hozzáférés – innovatív intézményekben c. pályázaton.

A pályázatíró cég kiválasztása után megkezdődött a szakmai 
irányvonal kimunkálása mind az óvodában, mind az iskolában 
2009 novemberében.

A pályázat összetett, sok lehetőséget kínál az innovatív 
nevelőtestületeknek. Magában hordozza a szakmai megújulás 
lehetőségét, mivel az elnyert összegen olyan kompetenciafejlesztő 
programcsomagok megvásárlása válik lehetségessé, amelyekkel  
talán könnyebb lesz megvalósítani a mit és mennyit tanítsunk 
dilemmáját, a tény vagy használható tudás problematikáját. 
A nevelőtestület minden tagja részt vesz legalább egy 30 órás 
továbbképzésen, de van, aki 180 órányi új ismeretet kap az új 
módszerek, eljárások alkalmazására. A képzések eredménykép-
pen az óvodában 9, az iskolában 69 tanúsítványt szereznek meg a 
kollegák a tanév folyamán.

Másik előnye a pályázatnak, hogy a programcsomagok olyan 
interaktív anyagokat  is tartalmaznak, amelyek szolgálják a ta-
nulók motiválását, ezen keresztül a tartósabb figyelem, mélyebb
tudás, hosszabb bevésés lehetősége is kínálkozik tanulóinknak.

A pályázat némi eszközbeszerzést is lehetővé tesz, benne rejlik 
a más iskolától való tanulás lehetősége és a pedagógusok átkép-
zésének költsége. Mindez az óvoda és iskola együttes viszony-
latában 32 millió forint, 100 %-os támogatással.

A projekt megvalósításának ideje a 2009-2010-es teljes tanév. A 
program sikeréért intézményenként külön menedzsment felelős. 
A tanév folyamán mindkét intézményben a szakmai megújulás 
témahetekkel, projektoktatással, három hetet meghaladó pro-
jekttel, új módszertani kultúrával valósul meg, ami érdekes  lesz a 
szülőknek és tanulóknak, de még a pedagógusoknak is.

A program sikeréhez az iskola viszonylatában elengedhetetlen 
az interaktív tábla, amely az iskolában már december végére 5 
tanteremben áll rendelkezésre. A projektben részt vevő pedagó-
gusok a pályázati pénz terhére laptopot kapnak, így az otthoni
felkészülés, ezzel az egész pedagógiai kultúra forradalma is 
bekövetkezik.

Szeptemberben kisebb problémát okozott, hogy a fenn-
tartóváltás miatt több pályázati dokumentum került módosítás-
ra, de mostanra helyreállt a rend, a pedagógusok képzése folyik, 
hamarosan megérkezik az az összeg is, amin az eszközbeszerzések 
megvalósulhatnak.

Reméljük, hogy a projektbe bevont tanulócsoportokba járó 
gyerekek és szüleik is nagy megelégedéssel fogadják az iskolánk 
kínálta új lehetőséget. 

                                                                          Koziczné Kele Ildikó
                                                                                     igazgató

I N T É Z M É N Y E I N K   A   TÁ MOP   3 . 1 . 4   PÁ LYÁ Z AT    N Y E RT E SE I

K ö s z ö n j ü k

Az idei esztendőben a személyi jövedelemadó 1 % felajánlá-
saiból a Pannonhalmi Iskoláért Alapítvány javára  378 601,-Ft 
gyűlt össze. Az előző évhez hasonlóan ebből a támogatásból 
az iskolai oktatásfejlesztéséhez szükséges eszközöket vásáro-
lunk, a  gyerekek iskolai kirándulásának költségeihez járulunk 
hozzá,valamint a művészeti oktatásban résztvevő néhány diák 
tandíjának harmadát fogjuk kifizetni.

Ezúton is köszönet illet mindenkit, aki  jövedelemadójának 1 
%-át az iskola alapítványának ajánlotta fel. 

Támogatásukra számítunk 2010-ben is.

az alapítvány kuratóriuma

K ö s z ö n j ü k

Pannonhalma városa, a Pannonhalma TKT Radnóti Miklós 
Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
valamint A Pannonhalmi Iskoláért Alapítvány ismét megmutatta, 
hogy összefogással mi mindenre képes.  Harmadik éve szervez-
zük meg a településen az elektronikai hulladékgyűjtést, és har-
madik éve végzünk az első helyen. 2009 december 2-án vehették 
át iskolánk tanulói Zsalakó Kálmán – az egyik legtöbbet segítő - 
tanátúr kíséretében a győrszentiváni általános iskolában a legjob-
baknak járó oklevelet és az 50 ezer Forint értékű Saturn vásárlási 
utalványt.

Szeretném megköszönni iskolánk alapítványának, különös 
tekintettel Baki László kuratóriumi elnök úrnak, Németh-
né Petrovicz Gertrúd kuratóriumi titkárnak, Bagó Ferenc 
polgár-mesternek valamint kollegáimnak, a kedves szülőknek, 
gyerekeknek és a lakosságnak, hogy hozzásegítettek bennünket 
az első hely elnyeréséhez.

Koziczné Kele Ildikó                                                                                              
  igazgató
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A barátság fontos dolog. Sok örömet hoz, s átsegít a gon-
dokon. Az őszinte barátság tiszta érzelmekkel teli, tartós, mély 
kapocs.

Ennek az igen felemelő érzésnek lehettünk részesei néhá-
nyan, amikor Szilágyi Kemál képviselő úr segítségével 
2009. szeptember 25-én elindultunk megismerni új testvér-
településünket, Pécsváradot és az intézményeit.

A kis csapat tagja volt Erdélyi Istvánné vezető óvónő, Hor-
váth Roland, a Kazinczy Ferenc Művelődési Ház vezetője, 
Szilágyi Kemál képviselő úr és én.

Több mint 3,5 órás út után érkeztünk meg a festői szépségű 
kisvárosba, ami csodálatos természeti adottságaival, különle-
ges szépségével azonnal nagy hatást gyakorolt ránk. Hát még 
amikor megláttuk a vadonatúj művelődési házat, ahonnan 
kedves, mosolygós emberek jöttek elénk tárt karokkal, azon-
nal tudtuk, hogy valóban testvérek közé érkeztünk.

„Ellenállhatatlan varázs van abban, 
ha másnak a lelkében a magunkéval találkozunk.”

                                                                                     Jósika Miklós       

A frissen felújított művelődési házban irigykedve néztük a tan-
uszodát, amely közfürdőként is üzemel. Gyönyörű aula, csoport-
foglalkozásokra alkalmas hangulatos galériák, hatalmas 
előadóterem, kávézó, turinform iroda is helyet kapott a pá-
lyázati pénzen felújított épületben. Az aulában ültünk le 
egy megismerkedő beszélgetésre az iskola igazgatónőjével, 
az óvodavezetővel, a művelődési ház új vezetőjével és a ze-
neiskola igazgatójával. Gyorsan egy hullámhosszra tereltek 
bennünket a hasonló adottságok, a közös történelmi múlt, 
az azonos problémák sora. Délelőtt az óvodába látogat-
tunk el, ahol német nemzetiségi nevelés folyik. A gyerekek 
népművészeti ruhácskában kedves műsorral és ajándékkal 
készültek fogadásunkra. Ezután az iskola épületeit néztük 
meg. Két külön intézményben tanulnak az alsós és felsős 
gyerekek társulás székhelyintézményeként, akárcsak nálunk. 
Az intézmények állaga a miénkhez hasonló, ők is a felújítás 
lehetőségét keresik. Bejártuk a hatalmas iskolaépületeket, 
bekukkantottunk néhány foglalkozásra is. Az idegen nyelv 
tanítása kiemelten fontos Pécsváradon. Olyan osztályok is 
vannak, ahol egyes tantárgyak esetében idegen nyelven fol-
yik a tanítás, de az emelt óraszámú nyelvóra minden tanuló-
csoportra jellemző.

Ebédelni a Vadászkürt 
étterembe vittek ben-
nünket, ahol bőséges 
és finom menü várt és
óriási szeretet vett körül 
bennünket. Ebéd után 
mindenki a „saját pár-
jával  munkához látott”: 
a művelődési házak 
vezetői a közös jövőbeli 
programokat tervez-
ték, keresték a további 
együttműködés közös 
pontjait. A többiek a 
zeneiskola épületét és 
működését ismerhet-
ték  meg, és látogatást 
tettünk a Dombai-tónál is, ahol  irigylésre méltó iskolai tábori 
lehetőség kínálkozik a gyerekeknek közvetlenül a tó partján. 
Remélem, a pannonhalmi diákok egy csoportja jövő nyáron 
már kipróbálhatja, milyen ott a tábori élet.

A nap végén a pécsváradi kis csapat jókívánságokkal és saját 
készítésű  házi süteménnyel búcsúzott el tőlünk. Hazafelé 
értékeltük az átélteket, vettünk cecei paprikát, és élményekben 
gazdagon, nagy reményekkel érkeztünk haza.

A következő szakmai értekezleten beszámoltam kollegáim-
nak a pécsváradi út tapasztalatairól. Kollegáim felvetése alapján 
rögtön el is határoztuk, hogy tavasszal a nevelőtestületi kirán-
dulás alkalmával kétnapos kirándulás keretében ellátogatunk 
Pécsváradra, és még szorosabbra és szakmaibbra fűzzük az új 
testvérkapcsolatot.

Köszönjük Szilágyi Kemál úrnak ennek lehetőségét.
                                                          Koziczné Kele Ildikó
                                                                 igazgató

T E S T V É R V Á R O S I  H Í R E K
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T E S T V É R V Á R O S I  H Í R E K

Te s t v é r v á r o s u n k    Pé c s v á r a d 

2009. november 21-én került sor Pannonhalma és Pécsvárad 
te-lepülések testvárosi szerződésének pannonhalmi aláírására. 
Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom: nagy öröm 
volt számunkra, hogy részesei lehettünk ennek az ünnepnek.  
Köszönjük mindkét település képviselőtestületének a bizalmat, 
amivel ezt a kezdeményezést a megvalósulásig támogatták, 
kiemelve Szilágyi Kemál képviselőtársamnak és Pécsváradról 
Záli János akkori polgármester úrnak azt az úttörő munkáját, 
akik ennek a testvérvárosi kapcsolatnak létrejöttén a kezdetektől 
munkálkodtak.

Pécsvárad műemlékekben, idegenforgalmi nevezetességek-
ben gazdag város. Mai képe is érzékelteti a hajdani királyi 
alapítású egyházi központ méltóságát. Ezt az évszázados képet 
meghatározza a Zengő előterében magasló katolikus templom 
és a vár. Északnyugati szárnyában található Géza fejedelem, 
majd fia, István egykori udvarháza egy kápolnával a X. század
végéről. Ezt adományozta István még trónra lépése előtt, 998-
ban Szent Benedek rendi mo-nostor céljára az egyháznak. A 
996-ban alapított Pannonhalma után ez volt hazánk második 
bencés térítőmonostora. 

A monostor első apátja Szent István diplomatája, Asztrik volt, 
aki a pápától megszerzi, majd elhozza a koronát.  A pécsváradi 
monostorral a későbbi magyar királyok is kapcsolatban álltak. 
Itt rejtegették a szerzetesek Vak Béla herceget, a későbbi II. Béla 
királyt. A műemlékegyüttes 1988-ban, Szent István halálának és a 
monostortemplom felszentelésének 950. évfordulóján nyílt meg a 
közönség számára. 

A város több népszerű rendezvénynek is helyet ad. Augusztus 
15-20. között a Szent István Napok során zenei programokat, 

Fotó: Tanay Lajos (forrás: network.hu)

Isten éltesse a két város közötti testvérvárosi kapcsolatot!  
Testvérszerződésünk fő pillérei álljanak a partnerség, a kul-
turális, oktatási együttműködés európai szintű példájaként, 
melyet az utókor szeretetébe ajánlunk. Kívánom, hogy a 
következő évfordulón, néhány év múlva az itt jelenlévők és a 
bennünket követő nemzedékek tagjai ismét itt ünnepeljenek, 
együtt.

Horváthné Rozsnoki Zsuzsanna
 a Nemzetközi és Testvérvárosi Kapcsolatok 

Bizottságának elnöke

A volt pécsváradi bencés apátság épülete

kiállításokat tartanak a várban, és orgonakoncerteket a római 
katolikus templomban. 2001. óta rendszeres bemutatókat tart 
a Várszínház. 

2009. szeptember 14-én a Szent István Napok keretén belül 
“A pécsváradi Szent Benedek rendi monostor szerepe a pécsi 
püspökség létrejöttében” című bencés konferencia és kiállítás 
alkalmával ismereteinket csak tovább gyarapíthattuk a két 
tele-pülés egyházi vonatkozású történelmének végigtekintése 
során, mely szintén egy erős kapocs a települések között.

Október 18-án, Lukács napján rendezik a „Leány-
vásár”-t minden páros évben. Programja: hagyományőrző 
népi együttesek seregszemléje, menettánc, gálaműsor, 
népművészeti kirakodóvásár a város központjában. Minden 
páratlan évben „Gesztenyeszüret a Zengő alján” elnevezéssel 
tartanak szórakoztató rendezvényeket, ahol a város német és 
magyar tánccsoportjai, zenekarai adnak szabadtéri műsort a 
város központjában. Mindezt népművészeti kirakodóvásár, 
a helyi borok népszerűsítése és gesztenyeárusítás színesíti. 
A programok kiválóságáról, sokszínűségéről, a pécsváradiak 
vendégszeretetéről valamennyien megbizonyosodhattunk 
egy-egy látogatás, kirándulás alkalmával.

Az elmúlt időszakban megannyian utaztunk Pécsváradra 
egyénileg vagy civil szervezet csoportjaként, így a mély gyö-
keret eresztő fa, a barátság fája ma már szinte megszámlál-
hatatlan hajtással rendelkezik. Nő és terebélyesedik, újabb 
utak nyílnak a jövő felé, egyre több embernek lehetővé téve 
egymás kultúrájának, min-dennapi és szakmai életének meg-
ismerését. Azt gondolom, ez az úthálózat, a szoros kötődés 
az utat építő barátaink nélkül nem jöhetett volna létre sem 
egyesületi, sem városi szinten. 
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„Légy üdvözölve, ragyogó színű bor, 
légy üdvözölve, páratlan zamat!” „Ave 
color vini clari, ave sapor sine pari!” Az 
újbor ünnepe hagyományosan Márton 
naphoz kötődik mindenhol az ország-
ban, hiszen ekkorra forrnak el és tisz-
tulnak meg valamennyire a borok, tehát 
már iható, kóstolható, kínálható álla-
potúak lesznek többségükben. Ugyanis 

ezen a napon szolgálják fel első ízben az adott év bortermését. A 
néphit úgy tartja, hogy „mire Márton megérkezett, minden must 
borrá érett”. “Aki Márton napján újbort nem iszik, egész évben 
szomjazik” - tartja a mondás. 

„Újra eltelt egy év, újra összegyűltünk, hogy köszöntsük az 
újbort, köszöntsük az új borok megtermelőit, hálát adjunk azért, 
hogy ezt megérhettük, hogy a borokat megtermelhettük, és meg-
áldjuk az újbort. Az újbor ünnepe azoknak is az ünnepe, akik 
a zsidó-keresztény kultúrkör legnemesebb italának, a bornak az 
előállításán fáradoznak” - hangzott el a rendezvényen.

A verseny célja a megye kiemelkedő, rejtett minőségű borainak és 
borászatainak a felkutatása, a borászati termékekben rejlő érzék-
szervi értékek megjelenítése, széles körben való megismertetése, 
a Szent Márton Napokhoz kapcsolódóan - hagyományteremtés 
céljából -a megyei újborok versenyének megrendezése volt.

Bagó Ferenc Pannonhalma Város polgármesterének ünnepi 
köszöntője után Mondovics László a Pannonhalmi Többcélú 
Kistérségi Társulás elnöke mondott beszédet. A díjakat a bor-
verseny fővédnöke, Kara Ákos a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Közgyűlés alelnöke és Tálos Tamás a Magyarországi Borrendek 
Országos Szövetségének alelnöke, a zsűri elnöke adta át.

A III. Szent Márton Napi Újborversenyen 5 aranyéremet, 17 
ezüstéremet és 8 bronzéremet osztott ki a zsűri. Aranyérmet 
ért el: Féli Zoltán - Zöld Veltelíni és Olaszrizling; Pusztai Ferenc 
- Nektár; Deé Családi Pincészet - Chardonnay és a Szent Donát 
Borház Kft. - Irsai Olivér újbora.

A zsűri tagjai - Tálos Tamás, Szlovák Gabriella, Fekete Kinga, 
Vecsei Károly, Hajdú Imre és Gábor Csaba - az értékelés során 
kiemelték a szőlőtermelés és a borkészítés hosszú és nagyon válto-
zatos lépéseit, feladatait, fortélyait, és abbéli örömüknek is hangot 
adtak, hogy térségünkben egyre több és több kiváló bor készül. 
Nagy öröm volt számukra, hogy megalakult Pannonhalmán egy 
új szervezet, a Pannonhalmi Szent Márton Borrend, mely csatla-
kozik majd a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségéhez, 
tovább erősítve a pannonhalmi borvidék imázsát.

A verseny rendezésében együttműködtek, támogatók voltak és 
az önzetlen segítségnyújtás példájával szolgáltak mindannyiunk 
számára: Hefter üveggaléria – Hefter László és Skultéty Márta,
Borbirodalom - Hajduk Henriett, Skultéty Rita művész, Bencsics 
Ákos - Fazekárium Kft. - Komárom, Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Önkormányzat, Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás, 
Pannonhalma Város Önkormányzata, Pannonhalma és Vidéke 
Takarékszövetkezet, a Brindisi Szent Lőrinc Borrend tagjai, a 
győri Szent László Borrend tagjai, Chio-Wolf  Magyarország Kft.
Győri Kirendeltsége, Zepter, Kakics József, Papp Gábor, Ópince 
Kft. - Varga Szilvia és Lüvi Péter. Köszönjük a borturizmus ki-
alakításához, fellendítéséhez nyújtott segítségüket, munkájukat! 

Panntúra Egyesület

Az idén harmadik alkalommal fogtuk össze a település korábbi 
névadójának, Szent Mártonnak ünnepe köré szervezett prog-
ramokat. Az előző évekhez hasonlóan városunk lakói különböző 
mértékben érdeklődtek az események iránt.

A lampionos  zarándoklat az apátságba egy kis közösség meg-
hitt ünnepe. A rossz idő ellenére jó volt látni a közel 100 főnyi 
társaságban gyerekeket, szülőket nagyszülőket. Örömteli volt, 
hogy az évről-évre visszatérő ismerősök mellett új arcokat is fel 
tudtunk fedezni.

Három évvel ezelőtt határozott tervünk volt, hogy a Márton 
napi vásár arculatát próbáljuk megváltoztatni, előtérbe hely-
ezve a népi mesterségek képviselőit, a környék kézműveseit. 
Elmondhatjuk, hogy az idei vásárra minden korábbinál több 
vásározó jelentkezett, s közülük többen is elismerően szóltak a 
kezdeményezésről.

Az előző évek előadásainak fogadtatása után csalódás volt szá-
momra, hogy a szombathelyi Szent Márton Látogatóközpont 
tevékenységét bemutató, Orbán Róbert által tartott előadásra 
mindössze 5 fő jött el. Az érdektelenség azért is meglepő, mert 
városunkban az elmúlt hónapokban többször is felmerült egy 
Szent Márton emlékhely kialakításának gondolata, s ez az ese-
mény jó alkalom lehetett volna egy kis tapasztalatszerzésre.

Nagyon jó hangulatúra sikerült Polner Tamás fotókiállítása. 
Idén nyáron első alkalommal szerveztek magyarországi Szent Ja-
kab zarándoklatot, melynek egyik állomása Pannonhalma volt. 
Akkor több mint hatvan zarándok töltött egy napot városunkban. 
A zarándoklat pillanatait örökítette meg a kiállító művész. Az, 
hogy milyen hatással volt nyáron Pannonhalma a zarándokokra, 
talán legjobban úgy érzékeltethető, hogy a kiállítás megnyitójára 
Budapestről, Szegedről is érkeztek vendégek.

A Mozdulat Színház az előző évekhez hasonló színvonalon mu-
tatta be a szinte teljesen megtelt nagyterem közönségének, hogy 
lelkes amatőrök kitartó munkával képesek magas színvonalú 
előadást létrehozni. Az est során számos közismert és közkedvelt 
operett és musical slágerrel örvendeztették meg a nagyérdeműt.

Az idén is több rendezvénnyel szólítottuk meg a legkisebb ko-
rosztályt. A  játszóház sikerére számomra a legjobb példa az volt, 
mikor egy pedagógus megjegyezte, hogy két olyan fiú játszik
csendben már több mint fél órája, akiknek figyelmét az iskolában
elég nehéz hosszabb időre lekötni.

Nagy sikert aratott a gyerekek körében a budapesti Aranyló 
Színpad Ludas Matyi című előadása is, mely egy interaktív, vic-
ces elemekkel és ötletekkel bővelkedő mesejáték során mutatta be 
Ludas Matyi történetét. 

 Köszönjük mindenkinek aki ott volt egy-egy „vígasságon”.
bl

Ú j b o r v e r s e n y M á r t o n - n a p i  v i g a s s á g o k

K U L T Ú R A
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Nagyon sok zarándok érkezik Pannonhalmára. Ebben nincs 
is semmi különös.

De idén nyáron a világ egyik legismertebb zarándoklatának 
magyarországi kistestvérének, a Budapest-Lébény közötti Szent 
Jakab zarándoklat zarándokai érkeztek városunkba. Két nappal 
azelőtt, hogy lerótták tiszteletüket az apostol talán legismertebb 
magyar kegyhelyén, nálunk töltöttek egy napot.

Július 23-án az iskolában kialakított alkalmi zarándokszállás 
fogadta a szervezetten érkező útkeresőket.

Szent Jakab magyarországi zarándokai útjuk egy jelentős ál-
lomásán, itt, Pannonhalmán meglátogatták a II. János Pál pápa 
tiszteletére emelt kettőskeresztet.

Megelevenítettek és - mondhatjuk - meghonosítottak egy 
olyan rituálét, amely hagyománnyá is válhat. Köveket hoz-
tak a kereszthez. Mindenki otthonról, saját szülőföldjéről, 
lakhelyéről. E kövek jelképezik az ember mindennapjait 
megnehezítő terheket. Ők lerakták azokat egy igaz ember em-
lékét őrző fakeresztnél. 

Megható, könnyeket fakasztó, gyönyörű alkalom volt. Láthat-
tuk a zarándokok sorát, akik megtisztelték városunkat, és úgy 
gondolták, itt hagynak magukból egy kicsit. Kegyelmet kértek, 
és biztosak benne, hogy kaptak.

És visszatértek.
Szent Márton napján, “Egy kistestvér első lépései” címmel 

fotókiállítás nyílt, ahol művészi kivitelű fotókon keresztül lát-
hattuk viszont az úton lévők élményeit.

És eljöttek, visszajöttek a zarándokok oda, ahol - ahogy egyi-
kük még videóüzenetben is megfogalmazta - jó volt lenniük.

“Jó nekünk itt lenni.”
Híres mondat ez. Kétezer éves.

Azt hiszem, Pannonhalmát különös megtiszteltetés éri, 
amikor a hozzánk érkezők e mondattal emlékeznek vissza az itt 
szerzett emberséges, lelki élményekre.

A zarándoklat szervezője, Dukát Csilla - egy internetes fóru-
mon, kérdésre válaszolva - így fogalmazta meg ide vonatkozó 
gondolatait:

“Számunkra, Szent Jakab zarándokai számára Pannonhalma 
városa több minden miatt is fontos pont volt. A nagy szere-
tet, amivel a város fogadott és befogadott minket, a türelmes 
vendéglátás, az esti mise és zarándokáldás, mind felejthetetlen 
élmény. A pápakeresztnél pedig, ahol letettük kis kavicskákban 
terheinket, sokan meg is érkeztek saját belső zarándokútjuk 
céljához. Az pedig életre szólóan meghatározó dolog tud lenni 
egy zarándok életében. Pannonhalma és azon belül a pápakereszt 
ezért Szent Jakab zarándokai számára egy megkerülhetetlen 
pont. Az Út része. Jövőre is szervezünk zarándoklatot, amelynek 
bár Lébény a végállomása, de Pannonhalma mindenképp az eg-
yik kihagyhatatlan állomása lesz. A pápakereszt jövőjéről én csak 
annyit tudok mondani: jönni fognak a zarándokok, és a kereszt 
tövében gyűlni fog általuk a gyertya, kavics. Jövőre talán elindul-
nak páran a szervezett zarándoklattól függetlenül is Lébény felé, 
és biztos vagyok benne, hogy ők is útba ejtik Pannonhalmát, és 
leteszik terheiket a keresztnél. Ezek hozzá fogják segíteni a várost 
ahhoz, hogy egyre ismertebb zarándokhely legyen. 

Hogy mitől tudna hangulatos zarándokhely lenni a város? 
Ezt nem tudom. Zarándokként úgy érzem, egy hely kevésbé a 
külsőségektől lesz kedves hely, inkább a fogadtatás az, ami meg-
határozó. És a szeretetteli fogadtatás miatt Pannonhalma min-
degyikünk szívében (akik már voltunk, és akik majd a jövőben 
zarándokolnak Lébénybe) az egyik legszebb állomáshely. A 
kereszt környéke már most kedves hely számomra. Örömmel 
láttam, hogy a pápakereszt-hez vezető út tábláját áttervezték 
(talán a zarándoklat inspirálta), nagyon szép lett. Az ilyen apró 
figyelmességek jólesnek, könnyebb a tájékozódás, érezni a segíteni
akarást, és hogy szívesen látott vendég a településen a zarándok. 
De igazi zarándokhellyé, azt hiszem, attól lesz, hogy mi, zarán-
dokok, és Önök, pannonhalmiak találkozunk, igazán találko-
zunk, egymás szemébe nézünk, és biztatóan, barátságosan meg-
szorítjuk egymás kezét.”

- S.G.  zarándok -

K U L T Ú R A

A z  e l s ő  l é p é s

A zarándok fotó: Pintér Zoltán 
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A d v e n t i  p r o g r a m o k
december 12. szombat

13-17 óra - ISKOLAI ADVENTI VÁSÁR 
Helyszín: az iskola aulája 

december 12-13.
8-12 óra - ADVENTI VÁSÁR
Helyszín: Boldogasszony Ház
Programgazda: KALÁSZ Kör

december 19. szombat
17 óra – ÜNNEPVÁRÓ KARÁCSONYI KONCERT
Helyszín: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház
Programgazda: Pándzsa Klub

december 24. csütörtök
15.30 óra – BETLEHEMES PÁSZTORJÁTÉK
Helyszín: Plébániatemplom
Programgazda: KALÁSZ Kör

december 26. szombat
13.30 és 15.30 óra – BARTL ERZÉSBET ORGONA-
KONCERTJE
közreműködik: Várhelyi Éva mezzoszoprán
helyszín: Bazilika
Programgazda: Pannonhalmi Bencés Apátság

Az év vége közeledtével szokás számot vetni a mögöttünk lévő 
esztendővel. Nincs ez másképp egy egyesület életében sem. 

Az alábbi felsorolásban a Pándzsa Klub ez évi programjait 
olvashatják visszafelé felé haladva az időben:

December 19-én 17 órára 
várjuk kedves mindnyájukat a Művelődési Házba, 

az immár hagyományos Ünnepváró Karácsonyi 
Koncertünkre, 

ahol valódi zenei csemege vár mindazokra, 
akik megtisztelik jelenlétükkel az énekeseket és 

zenészeket, akik a műsorban fellépnek:
az új Pannonhalmi Városi Énekkar, Gyertyaláng Kis-

együttes, a pannonhalmi 
Radnóti Miklós Általános 
Iskola és AMI tanulói, 
Kalász Csoport, Mozdu-
lat Színház Énekkara, 
Bertalan Fanni, Horváth 
György, Horváth Orsolya, 
Sani Singers, Siska Ádám, 
Szabó Gergő, Szabó Sára 

. 
A koncert előtt és a szünetben az udvaron felállí-

tott karácsonyfa körül adventi hangulatban forralt 
borral, forró teával és süteménnyel látjuk vendégül 
a kedves közönséget. 

Minden évben ezzel a koncerttel köszönjük meg az 
egyesületünknek felajánlott adó 1%-ot.

December 5-én Mikulás-fogatunk járta a város utcáit a gyer-
mekek nagy örömére. 

(Itt kell megköszönnünk Sipos József és László, valamint Gom-
bás Károly és családjaik adományát)

Szeptember 6-án megemlékezést szerveztünk II. János-Pál 
pápa pannonhalmi látogatásának évfordulójára, erre az alka-
lomra jelzőtáblát készítettünk és helyeztünk ki a turisták út-
baigazítására.

Július 22-én házigazdái voltunk a nagysikerű magyarországi 
Szent Jakab zarándoklatnak, aminek az utóéletéről e lap hasáb-
jain bővebben is olvashatnak.

Június 27-én a hagyományos Szent László napi Bogrács-fesz-
tivál adott alkalmat mintegy félszáz versenyzőnek és több száz 

Áldott, békés karácsonyt,

és szerencsés új évet kíván 

a Pándzsa Klub Egyesület 

minden kedves pannonhalminak!

A városi könyvtár 
év végi nyitva tartása: 

de cemb er 24-29.  zár va 

de cemb er 30.  14 00 -18 00  ny itva

de cemb er 31.  9 00 -13 00  ny itva 

január  1-2.   zár va

K U L T Ú R A
érdeklődőnek egy önfeledt kikapcsolódásra.

Május 2-án az UNIOS csatlakozásunk 5-ik évén nemzetközi 
Majálist volt szerencsénk szerveznünk.

Február 7-én 12. alkalommal megrendeztük a hagyományos 
Pándzsa-bált.

Január 22-én a Magyar Kultúra Napján, az egyesület előző el-
nöke átvette a Gy-M-S megye Kultúrájáért kitüntetést a János-
somorján rendezett ünnepség keretében.

Január 10-én méltóképpen emlékeztünk meg Kelemen Kri-
zosztom hajdani főapát születésének 125-ik évfordulójáról, 
egyesületünk kezdeményezésére, e jeles alkalomra valamint 
étművének elismeréseként posztomusz díszpolgári címet ítélt 
oda a képviselő-testület.

Egyesületünk a fentebb említett eseményekkel igyekezett hoz-
zájárulni Pannonhalma kulturális és társadalmi életéhez a 2009-
es esztendőben.

Siska Béla  



122009.  télPANNONHALMI HÍREK

PANNONHALMI HÍREK - Kulturális és információs kiadvány - Megjelenik negyedévente az önkormányzat támogatásával 1200 példányban.
 ISSN 1785-2919 Elektronikus formában elérhetõ a http://www.pannonhalma.hu címen. Nyomda: Wasco Trade Kft. http://www.wasco.hu
 Szerkesztõség: Városi Könyvtár 9090 Pannonhalma, Petõfi Sándor út 25/a. Tel.: 96/554-050 E-mail: ujsag@pannonhalma.hu
 Szerkesztõbizottság: Baki László, Izer Zoltán, Mészárosné Szanati Erzsébet,  Papp László, Siska Béla

Pannonhalma, Petfi u. 2/B. Telefonszám: (96) 570 - 580 Faxszám: (96) 570 - 581

Pannonhalma és Vidéke
T a k a r é k s z ö v e t k e z e tT a k a r é k s z ö v e t k e z e t
A személyre szóló bankkapcsolat

Gondoljon már most a
karácsonyi ajándék vásárlásra.

ÚJRA SZÁNCSENG•  HITEL
amellyel már  3 napon belül készpénzhez juthat. *

*Ajánlatunk hiánytalanul összállított hitelanyag esetén érvé
nyes.  A törleszt•  részlet kalkulációja 84 hónapos futamid
re számolva.  Az adatok tájékoztató jelleg• ek.

*Ajánlatunk hiánytalanul összállított hitelanyag esetén érvé-
 részlet kalkulációja 84 hónapos futamid• -

100.000 Ft személyi kölcsön havi személyi kölcsön havi 

törleszt•  részlete 2.200 Ft
a futamid•  végéig.* 

THM: 24, 68 %

Az akció 2009. november 16 és 2009. december 
31 között  benyújtott hitel kérelmekre érvényes.

8000 Székesfehérvár Telefonszám:(22) 503 - 440
József Attila u. 23.           (22) 503 - 441

   

• Bakonyszentkirály • Bakonyszentlászló • Écs • Gy• r • Gy• rság • Lázi • Mez• örs
• Mosonmagyaróvár • Pannonhalma • Pér • Székesfehérvár • Táp • Tápszentmiklós 
• Töltéstava • Veszprémvarsány


