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Kedves ünneplő Vendégek!

Nagy öröm számomra, hogy ma este 
ennyien együtt lehetünk.
Nagyon sokan elfogadták meghívásun-
kat Engenből, és eljöttek a több mint 
húsz éve jól működő partnerkapcsola-
tunk jubileumi ünnepére.

Szeretettel köszöntöm mindnyájukat, 
különösen polgármester kollégámat, Jo-
hannes Moser urat és feleségét, Sonját.

A hajdani polgármester, Manfred Sailer, 
aki a testvérvárosi kapcsolatot kezde-
ményezte, sajnos nem tud velünk lenni. 
Ezúton üdvözöljük őt és kedves családját.
Egy-egy szép levelet írt azonban nekem 
és elődömnek, Horváth Endrének, aki a 
szerződést annak idején aláírta. Idézek 
leveléből:

BAGÓ FERENC
ÜNNEPI BESZÉDE
2018. MÁJUS 12-ÉN

„Az európai gazdasági és társadalmi szo-
lidaritás különösen gazdasági szempont-
ból vezetett fejlődéshez az Európai Unión 
belül.
A mag kikelt!
Köszönetet kell mondanunk és gratuláci-
ónkat kell kifejeznünk a partnerkapcso-
lat-felelősöknek, a tolmácsoknak, az apát-
ságnak és azoknak az embereknek, akik a 
találkozókon részt vettek, és megszervez-
ték azokat. Általuk talált egymásra szoros 
kötelékben a két település, Engen és Pan-
nonhalma.
Hagyjuk meg a nagy politikát Berlinnek, 
Budapestnek és Brüsszelnek, mi pedig 
ápoljuk a barátságunkat, és a gyakoroljuk 
a toleranciát helyi szinten most és a jövő-
ben is.”

Én is azon a véleményen vagyok, hogy 
mi, akik egy kontinensen élünk Európá-
ban, egy nagy családot alkotunk.
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Ennek velejárójának kell lennie, hogy a 
városok és falvak lakosai tudjanak talál-
kozni és megismerkedni egymással.
A vasfüggöny lebontása óta ez nehézsé-
gek nélkül működik.
Partnerkapcsolatunk a legjobb bizonyí-
ték erre!

Már 22 éve találkoznak iskoláink diák-
jai, akik Engenben és Pannonhalmán 
egyaránt nagyszerű lehetőséget kap-
nak arra, hogy megismerjék az „euró-
pai haza” egy darabját, annak ellenére, 
hogy a két település között több mint 
800 km a távolság.

Sok gyakornok számára is lehetővé vált 
jó tapasztalatokat szerezni Engenben, 
bepillantást nyerni munkájuk és szak-
májuk titkaiba egy másik országban, 
ízelítőt kapni annak szokásairól, kultú-
rájáról és életviteléről – mindezt Pan-
nonhalmán kívül, de mégsem teljesen 
idegenben.

Sok egyesület látogatott el egymáshoz. 
Mindig örömmel és szeretettel fogadtuk 
az engeni és Engen környéki polgárokat 
Pannonhalmán.

Én is mindig nagyon jól éreztem maga-
mat Engenben, akár iskolás csoportok-
kal, akár egyesületekkel utaztam oda.

Elődeim, Horváth Endre és Pánczél Be-
nedek nevében is köszönöm az engeni 
emberek őszinte barátságát.

Biztos vagyok abban, hogy húsz évvel 
ezelőtt helyesen cselekedtünk, és re-
mélem, ugyanígy folytatódik a jövőben 
is, nemcsak újabb húsz éven át, hanem 
sokkal tovább.

A jó kapcsolatok és barátságok létre-
jöttében és ápolásában nagy szerepet 
játszanak a családok is, akik vendégeket 
fogadnak otthonukban.
Nagyon köszönjük, hogy ezt most is so-
kan megtették.

A most megjelent ünnepi kiadványunk-
ban eseményekben gazdag, jó kapcsola-
tokról olvashatunk.
Szolgáljon ez a kis füzet kedves emlékül, 
emlékeztessen az eddig eltelt évek elkö-
telezettségére, legyen felhívás és példa 
fiataljainknak e munka folytatására.

Hogy az emberek jól és elégedetten él-
hessenek, ahhoz napi gondok és nehéz-
ségek nélküli helyzetre van szükség.
De leginkább békességre, mert anélkül 
nem gyarapodhat jólétünk.
Ennek így kellene lennie az egész vilá-
gon, egész Európában.
Azt hiszem, ehhez mi nagymértékben 
hozzájárulunk a partnerkapcsolatunkkal.

Szeretettel köszöntjük körünkben part-
nervárosaink polgármestereit:
Alsószeliből Kovács Lajost (ő tegnap 
este volt nálunk), Pécsváradról Gászné 
Bősz Bernadettet, volt alpolgármester 
asszonyt és családját, Trilport-ból 
Jean-Michel Morert és Monegliából 
Claudio Magrot családjával együtt.

Nagyon szívesen gondolok vissza 2010-
re, amikor az Engen-Trilport partner-
kapcsolat 10 éves ünnepén én is részt 
vehettem Trilport-ban, és örülök annak 
is, amikor pannonhalmi kórusok adnak 
koncertet Monegliában.

Nagyon remélem, hogy mindnyájan jól 
érezték és érzik magukat ezeken a rend-
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kívüli ünnepnapokon Pannonhalmán, 
és kellemes élményként ismerték meg 
Magyarországot városunk révén, illetve 
jó volt újra viszontlátni a már ismerős 
tájakat és embereket.

Változatos programunk megvalósításá-
hoz, beleértve a mai ünnepi estét is, na-
gyon sokan hozzájárultak.
Mindnyájuknak hálásak vagyunk: a 
főapátságnak, az előadóknak, a mode-
rátoroknak és a tolmácsoknak, a mű-
velődési ház csapatának, a zene- és 
táncművészeknek, az óvodásoknak, a 
futballistáknak, az Engen-Pannonhal-
ma Baráti Kör tagjainak, a kórusoknak, 
a harmonika-zenekarnak, dr. Manfred 
Müller-Harter és dr. Borbély Károly fes-
tőművészeknek és Pusztai Antal gitár-
művésznek.

Jubileumi ünnepünk nem lehetett volna 
ilyen színvonalú egy elkötelezett szer-
vező csapat: Szanati Erzsébet, Ulrich 
Scheller és Ress Anita szorgalmas, ösz-
szehangolt munkája nélkül.
Különös öröm számunkra, hogy 
Tourinform irodánk ötletgazdag, fiatal 
vezetője – szabadidejét is feláldozva 
– ilyen reményteli példát nyújt a többi 
fiatal számára.
Nagyon köszönjük, Anita!

Ugyancsak hálásak vagyunk a pályázat-
íróknak a sikeres pályázatért, és az 
Európai Unió brüsszeli irodájának az ünnep-
napokhoz nyújtott anyagi támogatásáért.
A sok pannonhalmi támogatónak is kö-
szönetet mondunk a pénzbeli segítsé-
gért és a felajánlott termékekért.

Hálás vagyok azért, hogy ennek a szép 
kapcsolatnak 12 éven át részese lehet-

tem, és nagyon remélem, hogy a követ-
kező generáció törés nélkül folytatja a 
felelősségteljes feladatot.
 
Holnapra jó utat kívánok kedves engeni 
vendégeinknek, ma estére pedig mind-
nyájunknak nagyon kellemes órákat és 
jó szórakozást!

Bagó Ferenc
polgármester
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20 éves testvérvárosi kapcsolat 
Pannonhalma – Engen
Köszöntő

Mindig nagy megtiszteltetés számomra, 
amikor itt, a pannonhalmi emberek előtt 
kaphatok szót.
Engen városa, a képviselő-testület és 
az egész lakosság nevében ismét sze-
retném szívből megköszönni a baráti 
fogadtatást, a nagyszerű vendéglátást 
és a számos találkozás során tapasztalt 
szeretettel ápolt barátságot.
Nagyon hálásak vagyunk Önöknek a ne-
künk adott bizalomért, amikor 20 évvel 
ezelőtt megalapították velünk a testvér-
városi kapcsolatot.
Engen város fejlődése szempontjából 
ez csodálatos döntés volt, ami az em-
bereket folyamatosan sok új hatással, 
élménnyel, kapcsolattal és személyes 
barátságokkal gazdagítja.

JOHANNES MOSER 
ÜNNEPI BESZÉDE
2018. MÁJUS 12-ÉN

Amit 20 évvel ezelőtt a testvérvárosi ala-
pító okiratunkban írásba foglaltunk, nem 
maradtak üres szavak. Kapcsolatunk 
olyan élettel teli közösség lett, ami 20 év 
után sem mutatja a fáradtság jeleit.
Minden évben több cseretalálkozóra ke-
rült sor. Minden generáció, sok egyesület 
és szervezet, a főapátság, valamint az en-
geni egyházközösségek is aktívan bekap-
csolódtak a testvérvárosi partnerségbe.

1996 óta gerincet képeznek az iskolai 
találkozók, jelenleg ez a Szent Benedek 
Iskola és a Anna-Frank-Iskola között 
folytatódik.
Több mint 70 gyakornoknak is lehetősé-
ge nyílt külföldi tapasztalatot szereznie 
partnerkapcsolatunk révén.

Az első magyar király, István, a fiához, 
Imre herceghez írt intelmeinek szelle-
misége a mi partnerkapcsolatunkra is 
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vonatkoztatható a tekintetben, amikor 
hagsúlyozza az idegenek elfogulatlan 
befogadásának azon előnyeit, amelyek 
az állam gyümölcsöző fejlődését szol-
gálhatják.

„A vendégek s a jövevények akkora hasz-
not hajtanak, hogy méltán állhatnak a 
királyi méltóság hatodik helyén. Mert 
amiként különb-különb tájakról és tar-
tományokból jönnek a vendégek, úgy 
különb-különb nyelvet és szokást, kü-
lönb-különb példát és fegyvert hoznak 
magukkal, s mindez az országot díszíti, 
az udvar fényét emeli, s a külföldieket a 
pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy-
nyelvű és egy szokású ország gyenge 
és esendő. Ennélfogva megparancsolom 
neked, fiam, hogy a jövevényeket jóaka-
ratúan gyámolítsad és becsben tartsad, 
hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, 
mintsem másutt lakjanak.“

István király minden elképzelése átültet-
hető a mi partnerkapcsolatunkra.
A mi hagyományőrző polgárőr egyesü-
letünk díszfegyverei is eldördültek már 
egyszer Pannonhalmán.
Azt gondolom, hogy mindazonáltal egy 
jó hordó sörrel is sikerünk van a lakos-
ság körében.

István királyt ezzel a gondolatával min-
denképpen az első meggyőződéses eu-
rópainak tekinthetjük.
Partnerkapcsolatunk jó példa Európa 
polgárai számára, jó példa arra, hogy a 
különböző nemzetek emberei jól együtt 
tudnak működni, és dicséretes példái 
vagyunk az állami kormányzatok szá-
mára azért is, ahogyan a helyi politika a 
különböző nemzetek embereit barátok-
ká teszi.

Németországban nem felejtjük el, ho-
gyan járult hozzá Magyarország a vas-
függöny lebontásához és ezáltal a békés 
és szabad német újraegyesítéshez.
Amikor 1989. június 27-én a magyar 
külügyminiszter, Horn Gyula osztrák kol-
légájával, Alois Mockkal keresztülvágta a 
szögesdrótkerítést a magyar-osztrák ha-
tárnál, olyan lendület indult el, amely a két 
ország határán túl is kifejtette hatását.
A bátor határmegnyitás felelősségét a 
magyar miniszterelnök, Németh Miklós 
vállalta fel. Ezáltal nagy magyarnak és 
nagy európainak bizonyult.

Egy lendület, ami megváltoztatta kon-
tinensünket, és ami teljesítette azt a vá-
gyunkat, hogy  partnervárosunk legyen 
Magyarországon.
Ez a magyar hozzájárulás a szabadsághoz 
és a demokráciához, a távolba látás és min-
denekelőtt azoknak a nagy bátorsága, akik 
akkor cselekedtek és történelmet írtak, ma 
néhány aktuális politikai vita során gyakran 
nagyon is feledésbe merülnek. Ez nem jó. 
Ehhez nem kellene hozzászoknunk.

Napjainkban, amikor Európáról gyakran 
túlzó kritikával beszélnek, emlékezzünk 
arra, milyen valószínűtlen lett volna a 
vasfüggönyön keresztül partnerkapcso-
latot létesíteni.
A kezdeti években a határátlépés még 
hosszadalmas ki- és beutazási ellenőr-
zésekkel járt együtt, ma már teljesen 
egyértelmű, hogy átutazunk a szomszé-
dos országokba.
Egy partnerkapcsolat mindenekelőtt azt 
jelenti, hogy az emberek kölcsönösen 
meglátogatják egymást, összejönnek és 
közelebbről is megismerkednek.
A korábbi német szövetségi államelnök, 
Richard von Weizsäcker azt mondta: „A 



PANNONHALMA-ENGEN JUBILEUM I 8  

barátság nem hagy magának parancsolni, 
növekedni akar.“
A mi barátságunk nem akármilyen ma-
gyar-német kapcsolat, hanem különle-
ges, rendkívüli közösség, amely aktívan 
él, és az embereket igazi barátokká teszi.

Szívből köszönöm mindazoknak, akik 
nagy erőbevetéssel érdemeket szerez-
tek a partnerkapcsolat területén.
Szeretném különösen kiemelni a két pol-
gármestert, Horváth Endrét és Manfred 
Sailert, akik összehozták ezt a dolgot.
Két őket követő kollégájukat, Pánczél 
Benedeket és Bagó Ferencet, akiknek 
mindig fontos volt a partnerkapcsolat 
támogatása.
A volt főapátot, dr. Várszegi Imre Asztri-
kot és utódját, Hortobágyi Tamás Cirillt, 
akik mindig erejük szerint támogatják 
városaink baráti kötelékeit.
Szívélyes köszönet illeti a mindenkori 
képviselőket Pannonhalmán és Engen-
ben, és a városi hivatalokat, amelyek a 
partnerséget fontos lakóhelyi politikai 
feladatnak tekintik.

És végül egészen rendkívüli köszönetet 
szeretnék mondani a két motornak:
a némettanárnőnek és könyvtárosnak, 
Szanati Erzsébetnek és a hajdani iskola-
igazgatónak, Ulrich Schellernek, akik 
állandóan jól olajozottan, tele tankkal és 
teljes gázzal, ötletgazdagon és kreatívan 
formálták, szervezték és közvetítették a 
partnerkapcsolati találkozókat.
Köszönet nekik a hozzáértő tolmácso-
lási szolgatért, a polgármesterek, a 
csoportok, az egyesületek és az iskolák 
sokrétű kíséretéért a kölcsönös oda-visz-
sza-utazások és látogatások során.

Tisztelettel és hálával hajolok meg mind-
azok előtt, akik városaink összenövésé-
hez hozzájárultak.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim,
kedves Barátaim!

Városaink és országaink jövője a fiata-
loké. A mi generációnknak, szülőknek 
és nagyszülőknek, kötelessége tovább-
adnia a fiatal nemzedéknek azt, amit 20 
évvel ezelőtt megpecsételtünk:
egy partnerségi, baráti együttműködést, 
városaink polgárainak aktív cserekap-
csolatait egy egyesült, szabad, békés 
Európa tudatában.

Kedves Fiatalok!

Kérem Önöket, csatlakozzanak a test-
vérvárosi kapcsolathoz, ápolják tovább 
a népek egyetértését erősítő találkozá-
sokat, hogy aztán Önök is tovább adhas-
sák ezt a következő generációnak.
A ma itt ülő vendégek közül sokan nagyon 
örülnének, ha a 40. jubileumra is meghí-
vást kaphatnának, és akkor is ugyanilyen 
sikeres összegzést hallhatnának.

Gyümölcsöző fejlődést kívánok testvér-
városi kapcsolatunknak, polgárainknak 
jó egészséget és jólétet, városainknak 
örökké tartó pozitív fejlődést, boldog jö-
vőt békében és szabadságban, megkí-
mélve a szerencsétlenségektől.
Örülünk a további szép találkozásoknak 
és élményeknek.
Éljen tovább a barátság Pannonhalma 
és Engen között!

Johannes Moser
polgármester
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Európa-előadás az Engen és Pannonhalma 
közt fennálló 20 éves partnervárosi kap-
csolat jubileumi ünnepe alkalmából 2018. 
május 11-én
Ulrich Scheller nyug. iskolaigazgató, Engen 
partnervárosi kapcsolatainak felelőse, Pan-
nonhalma díszpolgára

Már az 1968-as érettségi dolgozatom-
ban a spanyol filozófus Ortega y Gasset 
feltevését kellett megmagyaráznom, 
mely szerint a demokrácia a „tömeg-
ember“ gondolatainak az erdeménye – 
ellentétben azzal a véleménnyel, hogy a 
kisebbség okosabb a sokaság vezetőinél.

Napjainkban ez ismét nagyon aktuális-
nak tűnik.
A világ majdnem minden kontinensén 
fejcsóválva konstatáljuk, milyen de-
mokratikusak a többség döntése által 
megválasztottak: látszólagos, csak 

URLICH SCHELLER 
A DEMOKRATIKUS ÉRTÉKEK 
MEGÓVÁSA A RENDKÍVÜLI 
KIHÍVÁSOK IDŐSZAKÁBAN 
EURÓPÁBAN C. ELŐADÁSA

önmegmutatás, a hatalmukat, hata-
lommegóvásukat és anyagi jólétüket 
ápolják, és a „buta népet“ „megszűrt – 
gyakran korlátozott – információkkal“ 
akarják visszatartani.

Mire van szükségünk valójában ahhoz, 
hogy békében, szabadságban, a társa-
dalmunkért és önmagunkért felelős sze-
mélyiségként együttműködjünk az euró-
pai demokratikus értékek megóvásában, 
és ezeket az értékeket megőrizzük?

Megpróbálom kifejteni a partnerkapcso-
latok által összekötött városaink demok-
ratikusan megvalósított hálózatának 
példáján – tehát a sokak által aktívan 
megélt és a polgári részvétel által meg-
határozott valóságot.

Nekünk embereknek szükségünk van olyan 
helyekre, ahol otthon érezhetjük magunkat;
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szükségünk van olyan helyekre, amelye-
hez lelkileg és szellemileg kötődünk;
szükségünk van olyan helyekre, ahol az 
elfogadás, a biztonság, a szülőföld érzé-
sét nyújtják nekünk.
(Bild: Wegweiser, Sand-”Reifen”)

Már kisgyermekként kitárul a világ előt-
tünk, először a gyerekszobában, majd a 
szülői házban, az utcánkban, a telepü-
lésünkön, az iskolai osztályteremben, a 
nyaralásaink helyszínein.
(dazu mehrere Bilder als Beispiele)

Diákjainknak és felnőttjeinknek egyaránt 
nagyszerű dolog megismerni Európát a 
partnervárosokban történő találkozások 
során.
(Bilder vom „unbekannten” Engen und Pan-
nonhalma)

Először egy ismeretlen országba uta-
zunk, egy még addig ismeretlen helyre, 
mégsem az „idegenbe“. Bejutunk egy 
úgynevezett „vendégszobába, melynek 
ajtaja nyitva áll előttünk, amely már ven-
déglátásra előkészítve vár bennünket.
(Bilder von gastfreundlichen Vorbereitun-
gen)
A találkozás jószándékú keretek között 
történik.
(Bilder bei Sopronkőhida)

1989 augusztusában, a Magyarország-
nak köszönhető határmegnyitás után 
átélhettük, hogy létre tudtunk hozni egy 
partnervárosi vonalat Engen és Pannon-
halma között, aztán a vonalat Trilport és 
Engen között, és hamarosan találkoztak 
az összekötő vonalak a trilport-i és a 
pannonhalmi emberek között a földrajzi 
középen fekvő Engen segítségével.
(Bilder von Partnerstädten)

A sporttalálkozók során Pannonhalma 
magyar nyelvterületen lévő szlovákiai 
partnervárosával, Alsószelivel, majd 
hamarosan az engeni, pannonhalmi és 
alsószeli iskolák között is új kapcsola-
tok jöttek létre, s ezzel tovább bővült a 
már régóta működő iskolai partnerség a 
szászországi Érchegységben lévő Har-
tensteinnel.
A vonalak hálózattá váltak.

Ehhez hozzájött még az olaszországi 
Moneglia, a dél-magyarországi Pécsvá-
rad és a svájci Aargau kantonban fekvő 
Muri, s az egyes vonalakból Európai háló 
lett.

Ez egyértelműen láthatóvá vált a 15 
éves évforduló ünneplésekor Engenben, 
amikor Alsószeli, Moneglia, Pécsvárad 
és Trilport delegációit a pannonhalmi és 
az engeni emberekkel együtt Wieland al-
elnök fogadta Strasbourgban az Európai 
Parlamentben.
(Bild von Ulmer Schachtel, Marie Astrid und 
Loire-Schiff)

Baden-Württembergnek különösen 
fontos szerepe van az európai partner-
városok hálózatának kialakításában. 
Tartományunkban van a legtöbb part-
nerkapcsolat magyar és francia váro-
sokkal. Ennek történelmi okai vannak: 
a Magyarországra és a tovább keletre 
kivándorlók egy ottani jobb életben re-
ménykedtek. Sokan utaztak az „ulmi 
dereglyékkel“ (hajókkal) a Dunán lefelé; 
megérkezvén a hajókat szétszedték és 
épületfának eladták.

Franciaországhoz egy rendkívüli ha-
tárral kapcsolódunk a Rajnánál: a fo-
lyó bal és jobb oldalán telepedtek le 
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az alemánok, és a 2. világháború után 
a déli Baden-Württemberg francia te-
rület volt, ahol mostanáig patronáló 
kapcsolat kötötte össze Engent az Im-
mendingenben állomásozó Eszterházy 
huszárszázaddal.

Az Engen és Pannonhalma közötti part-
nerkapcsolat kezdeményezője, a hajdani 
polgármester, Manfred Sailer összefog-
lalja: Ezalatt az idő alatt sok barátság 
született, és az ifjúsági találkozók, vala-
mint az egyesületek találkozásai során 
megismertük egymást, s előmozdítottuk 
a kölcsönös toleranciát és megértést. 
Európa országai megnyíltak egymás 
számára.
„Az európai gazdasági és társadalmi 
szolidaritás, különösen gazdasági szem-
pontból, fejlődéshez vezetett az Európai 
Unión belül – és a béke megőrzéséhez.
(Bild vom Hartmannsweilerkopf)

Mindegy, mit tesznek a nagy politikusok 
Berlinben, Budapesten és Brüsszelben, a 
polgárok találkozása az alapja és a meg-
valósítása a további békés együttlétnek 
Európában.
Mi, kis emberek és az európára nyitott 
helyi politika az Európa-ház építésének 
a mesterei.
(Bilder von der Weihe des Wegweisers)
Az Európai Bizottság egykori elnöke, 
Jacques Delors szavai még mindig 
helytállóak:
„Európa érdekében vízióra és csavarhú-
zóra van szükség.“

Nekünk mindkettő megvan!
A mag kikelt!

Egy személyes kérés mindnyájukhoz: ne 
bízzuk rá Európát az „öntudatos vezetőkre“, 

szóljunk bele tisztességes és támogató 
szándékú jogos követeléseinkkel a pol-
gárok Európájáért végzett politikába, egy 
demokratikus Európáért, melybe bevon-
ják és nyílt információkkal tájékoztatják 
polgárokat.

Nagyon szépen köszönjük a vendégsze-
rető Főapátságnak a nagyszerű prezen-
tációs lehetőségeket!

Ulrich Scheller 
partnerkapcsolat felelős
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VITAANYAGOK 
A demokratikus értékek megóvása 

a rendkívüli kihívások időszakában Európában

A kiscsoportos viták eredményeként készült prezentáció kivonata

Jelenlegi helyzet:
- a politika határozza a mindennapjainkat, emberi kapcsolatainkat
- nem vagy kevésbé befogadó társadalom
- érdektelenség

Cél:
- emberek közti kapcsolatok építése, a politikától függetlenül, valós együttműködések
- valós integráció, hátrányos helyzetűek támogatása
- érdeklődés felkeltése, állampolgárok bevonása a „saját életük” alakításába, fiatalok  
  buzdítása

Eszközök:
- több találkozó a testvérvárosin túl (személyes találkozók, üzleti rendezvények, vá-
sárok, stb.)
- üzleti együttműködések erősítése a városok között (helyi termékek marketingje, 
szakmai gyakorlatcsere program, stb.)
- fiatalok közti kapcsolatok erősítése (iskolai csereprogramok, közös táborok)
- közös Európai Uniós pályázatok benyújtása és végrehajtása

Projektjavaslatok:
- Hátrányos helyzetűek, kisebbségek számára vállalkozási lehetőségek biztosítása
- Social farming
- generációk közti kommunikáció erősítése
- közös turisztikai fejlesztések
- közös nyári egyetemek
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Egy különleges előadás
2018. május 11-én Pannonhalmán
a Pannonhalma és Engen közötti  test-
vérvárosi kapcsolat 20 éves évfordulóján
a Főapátság előadótermében

Ulrich Scheller interjúbeszélgetése
Vaszary László gépészmérnökkel
a vasfüggöny mögötti Magyarországon 
töltött ifjúságáról

Vaszary László először a „vasfüggöny“ 
eredeti jelentését magyarázta el, amely 
tulajdonképpen a színházak tűzvédel-
mére szolgál, amely elválasztja a szín-
padot a nézőtértől. Ez a fogalom csak 
később vált a Keletet és a Nyugatot elvá-
lasztó határsánc jelképévé.

Ulrich Scheller, aki az interjút vezette, 
már nagyon sokszor járt Magyarorszá-
gon és Vaszary László szülőházában is, 

VASZARY LÁSZLÓ 
SVÁJCBAN ÉLŐ
GÉPÉSZMÉRNÖK
IFJÚSÁG A
VASFÜGGÖNY MÖGÖTT
C. ELŐADÁSA

így sok érdekes nézőpontból tett fel kér-
déseket az előadónak.

A Vaszary családnak először 1945-ben 
kellett hazájából menekülnie Bajoror-
szágba kb. 20 lovas kocsival, a gyerekek 
és az asszonyok szállítására pedig gép-
járművekkel.

Vaszary úr elmondta, hogy ebben az idő-
szakban különösen fontos volt számára, 
hogy ő melyik járművel utazhat: a gyere-
kekkel és az asszonyokkal autóval, vagy 
a férfiakkal lovas kocsival. Szeretett vol-
na a kocsibakon ülni, hogy ne veszítse el 
édesapját, akit esetleg soha többé nem 
talál meg.

A bajorországi szükségszálláson élete 
egyik legszebb időszakát töltötte, azért 
is, mert abban a másfél évben nem kel-
lett iskolába járnia. Szüleinek nagyon ne-
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héz volt a családot eltartani, így a nagy 
bizonytalanság ellenére a magyar hazá-
ba való visszatérés mellett döntöttek.

1950-től állami iskolába járt Vaszary úr, 
de később nagymamája segítségével a 
Pannonhalmához tartozó bencés gim-
náziumban tanulhatott Győrben.
Hálásan mesélte, hogy nagymamájának 
mekkora nagy bátorsága volt, hogy az 
akkor kommunista Magyarországon a fi-
ukat egyházi irányultságú iskolába adja.

Az 1956-os forradalmat gépészmér-
nök-hallgatóként élte át a miskolci egye-
tem „komor“ tagozatán. Egy ártalmat-
lannak induló hallgatói összejövetelből, 
mely a tömegközlekedési buszok túl ma-
gas ára ellen szerveződött, kialakult egy 
mozgalom, „Ruszkik haza!“ és „Kilépni a 
Varsói szerződésből!“ kiáltásokkal.

A követeléseket listába foglalták, és a 
kezdetben tiszta egyetemistákból álló 
mozgalom (amely több magyar város-
ban is létrejött) a munkásokkal együtt 
forradalommá fejlődött, melyben Vasza-
ry László is, mint sok más egyetemista, 
rendőrségi szerepet vállalt. Sajnos ez 
forradalom az orosz megszálló hatalom 
ellen nem sokáig tartott.

Néhány hónappal később Vaszary László 
Magyarországról Ausztriába menekült 
bátyjával együtt, ahol rövid időre elváltak 
egymástól. Bátyja Svájcba ment, ő elő-
ször Angliába, de néhány hónap múlva 
követte testvérét, és ugyancsak Svájcba 
utazott.

Ott tudta – bizonyítványok, papírok és 
német nyelvtudás nélkül – folytatni 
és sikeresen befejezni gépészmérnö-

ki tanulmányait a Szövetségi Műszaki 
Főiskolán (Eidgenössische Technische 
Hochschule = ETH).

Svájcban később vezető mérnökként 
dolgozhatott több cégnél is, és megvaló-
síthatta fiatalkori álmát: „repülőgépekkel 
foglalkozni és repülni“.
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KNAPP LÁSZLÓ 
AZ EU DÖNTÉSHOZÁSI
FOLYAMATAI ÉS AZ ÁLLAM-
POLGÁROK LEHETŐSÉGEI 
AZOK VÉLEMÉNYEZÉSÉRE
C. ELŐADÁSA
SZÉCHENYI ISTVÁN
EGYETEM

Az európai integráció kezdetei: 

Schuman-nyilatkozat (1950. május 9.): 
„A világbékét csak úgy lehet megőrizni, 
ha az azt fenyegető veszélyekkel arány-
ban álló kreatív erőfeszítéseket teszünk.” 
Európát nem lehet egy csapásra felépí-
teni, sem pusztán valamely közös szer-
kezet kialakításával integrálni. Konkrét 
megvalósításokra, de mindenekelőtt a 
tényleges szolidaritást megteremtésére 
van szükség. Az európai nemzetek ösz-
szefogásához szükség van arra, hogy 
Franciaország és Németország között 
megszűnjön az évszázados ellentét. A 
francia kormány javaslata, hogy a fran-
cia és német szén- és acéltermelést 
együttesen egy közös Főhatóság elle-
nőrzése alá helyezzék, egy Európa más 
országai előtt is nyitva álló szervezet ke-
retein belül. A termelés egyesítése azon-
nal biztosítaná a gazdasági fejlődés va-
lós közös alapjait, az európai szövetség 
első lépését, és ezáltal megváltoztatná 
ezeknek a hosszú idő óta hadifelszere-
lések gyártásának szentelt vidékeknek a 

sorsát, amelyek a fegyverkezés legelső 
áldozatai voltak.

Az Európai Közösségek:

- Európai Szén- és Acélközösség (1951.: 
Párizsi Szerződés) – szektorális

- Európai Gazdasági Közösség (1957.: 
Római Szerződés) – horizontális

- Európai Atomenergia Közösség (1957.: 
Római Szerződés) – szektorális

Szupranacionális =
nemzetek feletti= Monnet-modell:

- a tagállami érdekektől független intéz-
mény; döntéshozó/javaslattevő funkció

- a nem egyhangú döntések is kötelezik 
az összes tagállamot-

- a tagállamokban közvetlenül alkalma-
zandó jogforrásokat bocsáthat ki

- e jogforrások közvetlenül jogokkal és 
kötelezettségekkel ruházzák fel a tag-
államok jogalanyait

- e jogforrások kikényszerítésére bírói 
szervet hoznak létre
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Intézmények egykor és ma:
Főhatóság 
mai Európai Bizottság
Miniszterek Tanácsa 
mai Európai Unió Tanácsa
Közös Gyűlés 
mai Európai Parlament
ESzAK-Bíróság 
mai Európai Bíróság
+ csúcstalálkozók 
mai Európai Tanács

Maastrichti Szerződés

 
Uniós polgárság
- szabad mozgás és tartózkodás
- más tagállamban EP- és helyhatósági 

választások aktív és passzív választójog
- harmadik államokban másik tagállam 

diplomáciai és konzuli hatóságainak vé-
delme

- petíciós jog
- európai ombudsmanhoz fordulás joga
- LIBERÁLIS állampolgársági koncepció, 

EGYÉNRE épít

Lisszaboni Szerződés – 2007:
- 2007. december 13-án írták alá, 2009. 

december 1-jén lépett hatályba
- pillérrendszer megszűnése, Európai 

Unió jogi személyiséget kapott
- új tisztségeket hoztak létre:

Európai Tanács elnöke
Külügyi és biztonságpolitikai
főképviselő

Nemzeti parlamentek nagyobb
szerepe, európai polgári
kezdeményezés bevezetése

Európai Tanács – politikai csúcsszerv
Európai Bizottság –
javaslatok kidolgozója
Európai Unió Tanácsa =
Tanács-legfőbb jogalkotó
Tanácsi soros elnökség:
félévente 1-1 tagállam minisztere látja el 
a formációk elnöki teendőit
koordináló szerep, prioritások a jogalko-
tásban
18 hónapra ún. csoportos elnökség 
(Lisszaboni Szerződés intézményesíti)-
Európai Parlament –
Tanács társjogalkotója

Állampolgári részvételre vonatkozó alap-
szerződési rendelkezések
Európai Unióról szóló szerződés
(EUSz.) 1. cikk:
E szerződés új szakaszt jelent az Európa 
népei közötti egyre szorosabb egység lét-
rehozásának folyamatában, amelyben a 
döntéseket a lehető legnyilvánosabban 
és az állampolgárokhoz a lehető legkö-
zelebb eső szinten hozzák meg.”
„Európa népei közötti egyre szorosabb 
egység” ≠ „A közhatalom forrása a nép.”

EUSz. Art. 10. 
(1) Az Unió működése a képviseleti de-
mokrácián alapul.
(2) Az Unió szintjén a polgárok köz-
vetlen képviselete az Európai Parla-
mentben valósul meg. A tagállamok 
képviseletét az Európai Tanácsban az 
állam-, illetve kormányfőjük, a Tanács-
ban pedig a kormányuk látja el, amelyek 
maguk vagy nemzeti parlamentjüknek, 
vagy a polgáraiknak tartoznak demok-
ratikus felelősséggel.
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(3) Minden polgárnak joga van ahhoz, 
hogy részt vegyen az Unió demokratikus 
életében. A döntéseket a lehető legnyil-
vánosabban és a polgárokhoz a lehető 
legközelebb eső szinten kell meghozni.
(4) Az európai szintű politikai pártok hoz-
zájárulnak az európai politikai tudatos-
ság kialakításához és az uniós polgárok 
akaratának kinyilvánításához.

EU-szintű demokrácia kérdőjelei
elitdemokrácia?
demokrácia-deficit?

Have your say! – Mondjon véleményt!

1. Európai polgári kezdeményezés: Leg-
alább egymillió uniós polgár, akik egyben 
a tagállamok egy jelentős számának 
állampolgárai, kezdeményezheti,hogy 
az Európai Bizottság – hatáskörén be-
lül – terjesszen elő megfelel javaslatot 
azokban az ügyekben, amelyekben a 
polgárok megítélése szerint a Szerződé-
sek végrehajtásához uniós jogi aktusra 
van szükség.”
a. Polgári bizottság előkészítése és fel-
állítása
b. Javaslatok nyilvántartásba vétele
c. Aláírások gyűjtése – maximum 12 
hónap
d. Nyilatkozatok ellenőrzése a tagállami 
hatóságok
e. Kezdeményezés benyújtása az Euró-
pai Bizottsághoz
2. Petíció benyújtása az Európai Parla-
menthez: uniós polgár vagy szervezet 
petíciót nyújthat be az Európai Parla-
menthez, az Európai Unió tevékenységi 
körébe tartozó, és a nevezett személye-
ket közvetlenül érintő tárgyban, a petíció 
kifejezhet egyéni kérést, panaszt vagy az 
EU-s jogszabályok alkalmazásával kap-
csolatos megfigyelést, illetve felkérést 

tartalmazhat arra vonatkozóan, hogy az 
Európai Parlament milyen álláspontot 
foglaljon el egy bizonyos kérdésben
3. Véleménynyilvánítás jogszabályokkal 
kapcsolatban: 
- Bizottsági kezdeményezésről
- Ütemtervekről és bevezető hatásvizs-
gálatokról
- Tényadatgyűjtés – 12 hét
- Jogalkotási javaslatok – 8 hét
- Technikai szabályok vagy frissítések - 
felhatalmazáson alapuló és a végrehaj-
tási jogi aktusok tervezetei – 4 hét
- Hatályos jogszabályok egyszerűsítése 
és javítása
4. Civil párbeszéd: személyes eszme-
cserére az Európai Parlament, a Bizott-
ság és más uniós intézmények képvise-
lőivel, pl. „Az Európai Bizottság, mint az 
integráció motorja: érdekek és kihívások. 
Párbeszéd a hallgatókkal Európai jövőjé-
ről” (Győr, 2017. november 6.)
5. Hivatalos panasz
- az Európai Bizottsághoz, ha egy tag-
állam nem alkalmazza megfelelően az 
uniós jogszabályokat –
- az európai ombudsmanhoz, ha az uni-
ós intézmények valamelyike hivatali visz-
szásságot követett el
- az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz, 
uniós pénzösszegeket vagy uniós al-
kalmazottakat érintő csalásról szerzett 
tudomást
6. Átláthatósági nyilvántartás: 
- szervezet képviseletében vagy önálló 
vállalkozóként érdekképviseleti tevékeny-
séget folytat az uniós intézmények szak-
politikai és döntéshozatali folyamatának 
befolyásolása érdekében
- regisztráció az EU átláthatósági nyilván-
tartásába
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Mit látunk ma?
- A többség érdektelensége az Európai Unióban zajló döntésekkel kapcsolatban
- Tudatlanság, információhiány a lehetséges módokkal kapcsolatban
- Vitakultúra, konfliktuskezelési készségek hiánya

Mit szeretnénk látni?
- A többséget érdekli, mi zajlik az EU-ban, és tud is róla
- Mindenki naprakész, megfelelő információhoz jut, a lehető legegyszerűbb módon
- Az emberek mernek és tudnak is fellépni a saját és embertársaik érdekében

Ezt mivel érjük el?
- Figyelemfelkeltés a helyiek szokásaira, igényeire alapozva
- Naprakész információk nyújtása a megfelelő kommunikációs csatornákon
- Képzések, fórumok a vitakultúra erősítésére

Ötletmorzsák
 - Figyelemfelkeltő rendezvények, előadások (pl. a helyi Pannon Esték keretében)
- A könyvtárban elérhető online vagy nyomtatott anyagok naprakész információkkal 
az Európai Unióban éppen zajló témákról, ezek az anyagok több helyen is elérhetőek 
lehetnének (pl. Szánj 1 percet az EU-ra címmel, 1 oldalban, egy-két havonta)
- A helyi sajtóban összefoglalva EU hírek, honlapon egy link
- A helyi fiataloknak vitafórum EU-s témákkal kapcsolatban
- A Pannonhalma Campus részeként EU-s témák feldolgozása

VITAANYAGOK 
Az eu döntéshozási

folyamatai és az állampolgárok lehetőségei azok véleményezésére
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JOHANNES MOSER KÖSZÖNŐLEVELE

Tisztelt Bagó Polgármester Úr,
kedves Ferenc!

Valamennyi engeni polgár, aki részt vett 
a jubileumi rendezvényen Pannonhal-
mán, mind azt nyilatkozta, milyen szép 
és mély benyomást keltő ünnepélyessé-
get kapott 20 éves testvérvárosi kapcso-
latunk.
Az Engen utca felavatásán túl, amit 
barátságunk jelképének tekinthetünk, 
mindenekelőtt számos kulturális és tár-
sadalmi esemény fémjelezte a jubileumi 
hétvégét.

Az Önök vendéglátása nagyon sok sze-
retetet és melegséget sugárzott, és 20 
év után sem mutatta semmi jelét a kifá-
radásnak.
Jó látni azt, hogy amit 20 évvel ezelőtt 
a testvérvárosi alapító okiratunkban 
írásba foglaltunk, nem maradtak üres 
szavak, s ennyi idő elteltével még élőbb 
közösségé vált városaink és lakosainak 
a kapcsolata.

Nagy öröm volt számomra, hogy az ün-
nepélyes alkalom lehetővé tette Pannon-
halma és Engen többi testvérvárosának 
is, hogy részt vegyenek a rendezvényen, 
és elmondják köszöntő gondolataikat, 
és ezáltal hozzájáruljanak egy európai 
testvérvárosi hálózat működéséhez.

A teljes engeni delegáció nevében hadd 
fejezzem ki nagy elismerésünket és kö-
szönetünket Önnek, a képviselő-testü-
letnek és Pannonhalma város szervező 
csapatának.
Kívánunk mindnyájunknak még sok kö-
zös találkozót, és a városaink közötti part-
nerkapcsolat hosszan tartó folytatását.  

Baráti üdvözlettel

Johannes Moser
polgármester
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Kedves Támogatónk!

Hetek múltán is sok elismerő és köszö-
nő szót kapunk a 2018. május 10-13. kö-
zött megrendezett Engen-Pannonhalma 
testvérvárosi jubileumi napok esemé-
nyein részt vevő pannonhalmi és engeni 
lakosoktól.

Nagy öröm számunkra, hogy a húsz éve 
tartó partnerkapcsolatot méltó módon 
tudtuk megünnepelni, ezáltal örömöt 
szerezni mindazoknak, akik részesei le-
hettek a rendezvénynek.

Az Engen utca felavatásán túl, amit ba-
rátságunk jelképének tekinthetünk, szá-
mos kulturális és társadalmi esemény 
fémjelezte a jubileumi hétvégét, melyek 
többsége minden érdeklődő számára 
nyitott volt.

A programsorozat és a szeretetteljes 
vendéglátás sikerét nemcsak önkor-
mányzatunk és az Európai Unió pályáza-
ta révén elnyert pénzügyi támogatásnak 
és a kiváló szervező csapat kitartó mun-
kájának köszönhetjük, hanem az Önök 
segítőkész támogatásának is.

Nagyon jó érzés volt átélni mind a felké-
szülés, mind pedig a lebonyolítás során 

a folyamatosan érkező felajánlásokat, 
melyek nemcsak megkönnyítették, de 
nagyon bensőségessé tették a négyna-
pos program pillanatait.

Johannes Moser, Engen város polgár-
mestere így fogalmazott az ünnep után 
érkezett köszönő levelében:
„Az Önök vendéglátása nagyon sok sze-
retetet és melegséget sugárzott, és 20 
év után sem mutatta semmi jelét a kifá-
radásnak.”

Ezúton szeretnénk Önöknek hálás kö-
szönetet mondani az együttműködő se-
gítségért és az önzetlen támogatásért.

Azt kívánjuk mindnyájunknak, hogy ez 
a partnerkapcsolat még tovább erősöd-
jön, és hozzon sok örömöt városaink ap-
raja-nagyja számára még hosszú időn 
keresztül!

Köszönettel és üdvözlettel:

Bagó Ferenc
polgármester
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ÚJSÁGCIKKEK LINKJEI (KISALFÖLD, HEGAUKURIER)

https://www.engen.de/pb/site/Engen/get/documents_E193473636/engen/PB5Do-
cuments/pdf/hegaukurier/2018/hegaukurier-KW20.pdf

Hegaukurier 2018/20
http://www.kisalfold.hu/archivum/?search=utc%E1t%20neveztek%20el%20a%20
n%E9met%20v%E1rosr%F3l&search_ok=OK&kulcsszo=utc%E1t%20neveztek%20
el%20a%20n%E9met%20v%E1rosr%F3l&action=search

Kisalföld 2018. május 15.
http://pannonhalma.hu/2018-05-10-a-varosban-tobb-helyszinen-engeni-testverva-
rosi-jubileum
http://pannonhalma.hu/images/pannonhalmi-hirek/2018.01.sz.pdf

https://www.engen.de/pb/site/Engen/get/documents_E193473636/engen/PB5Documents/pdf/hegaukurier/2018/hegaukurier-KW20.pdf
http://www.kisalfold.hu/archivum/?search=utc%E1t%20neveztek%20el%20a%20n%E9met%20v%E1rosr%F3l&search_ok=OK&kulcsszo=utc%E1t%20neveztek%20el%20a%20n%E9met%20v%E1rosr%F3l&action=search
http://pannonhalma.hu/2018-05-10-a-varosban-tobb-helyszinen-engeni-testvervarosi-jubileum
http://pannonhalma.hu/images/pannonhalmi-hirek/2018.01.sz.pdf
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A JUBILEUMI PROGRAMSOROZAT KÉPEKBEN
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