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POLGÁRMESTERI 
KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasók, 
kedves Pannonhalmiak!

Pannonhalma város polgár-
mestereként először köszönt-
hetem Önöket településünk 
egyik legfontosabb informáci-
ós felületén, helyi újságunk ha-
sábjain.
Az őszi választások után min-
denekelőtt szeretném meg-
köszönni azon lakosok aktív 
részvételét, akik október 13-án 
eleget tettek állampolgári kö-
telességüknek, és elmentek 
szavazni.
Külön köszönetemet szeret-
ném kifejezni azoknak, akik 
bizalmat szavaztak nekem, és 
ennek köszönhetően immár 
polgármesterként folytatha-
tom azt a munkát, amit 2010-
ben alpolgármesterként kezd-
tem meg.

A választások utáni napokban, 
hetekben érthető és termé-
szetes, hogy rengeteg feladat 
hárult a november 24-én újon-
nan megalakult városvezetésre. 
Nagy öröm számomra, hogy 
máris sokan kerestek meg épí-
tő jellegű javaslataikkal, kisebb 
vagy nagyobb problémáikkal, 
ötleteikkel.
Igyekeztem és igyekszem eze-
ket mind meghallgatni, nyi-
tottsággal, tettrekészséggel 
állni minden felmerülő kérdés 
elé, és örömmel fogadni a jó és 
megvalósítható kezdeménye-
zéseket a jövőt illetően.

Ahogyan a választási progra-
momban is jeleztem, az első 
pillanattól kezdve arra törek-
szem, hogy Önök naprakész in-
formációkkal rendelkezzenek a 
településünkön zajló minden-
nemű történésekről.
Ez az újság felületet biztosított 
eddig is arra, hogy beszámo-
lót adjunk, de negyedévi meg-
jelenése miatt itt inkább csak 
arra van lehetőség, hogy a már 
megtörtént eseményekről ír-
junk.

A jobb és hatékonyabb tájékoz-
tatás és kommunikáció érde-
kében az egyik első lépés volt, 
hogy a testületi ülések mellett 
a bizottságok értekezéseit is 
közvetítjük, amit a televízióban 
követhetnek.

Újabb lépésként az Önök ál-
tal megválasztott képviselők 

között felosztottuk a telepü-
lést, hogy mindegyik utcának 
legyen egy közvetlen felelőse, 
akihez a lakosság fordulhat.
Természetesen ez nem jelenti 
azt, hogy más képviselőt vagy 
engem ne kereshetnének, de 
a jobb és hatékonyabb mun-
kavégzés miatt ezt tartottuk a 
leginkább célravezetőnek.
Továbbá minden bizottságnak 
megválasztott külsős tagjai is 
vannak, akik szintén esküt tet-
tek Pannonhalma fejlődéséért. 
Hozzájuk is bátran fordulhat-
nak.
Mindannyiunk elérhetősége 
megtalálható önkormányza-
tunk internetes oldalán, vagy a 
hivatalban kollégáimtól is kér-
hetik. Keressenek minket biza-
lommal!

Ahhoz, hogy a választások után 
gördülékenyen folytatódhas-
son önkormányzatunk műkö-
dése, igyekeztünk a lehető leg-
hamarabb minden feladatot 
átvenni a korábbi városveze-
téstől. Ezúton itt is szeretném 
megköszönni Bagó Ferenc pol-
gármester úrnak a 13 éven át 
tartó áldozatos munkáját, mely-
lyel városunk fejlődését szolgál-
ta, valamint azoknak a képvise-
lőknek a tevékenységét, akik a 
korábbi ciklusban dolgoztak. 
Remélem, hogy a továbbiak-
ban is számíthatunk a segítsé-
gükre!

Egy munka legszebb része az, 
amikor a sikerekről számolha-
tunk be. A most megkezdett 
munkám során arra fogok tö-
rekedni, hogy minden alka-
lommal, amikor Önök a „Pan-
nonhalmi Híreket” a kezükben 
tartják, olyan hírekről olvas-
hassanak, amelyek városunkat 
gyarapítják!

Tisztelt Olvasók, 
kedves Pannonhalmiak!

Az év egyik legszebb és leg-
meghittebb ünnepe közeleg.
Önkormányzatunk a rendez-
vényekért és a kultúráért fe-
lelős intézményekkel és a civil 
szervezetekkel együttműködve 
arra törekszik, hogy Pannon-
halmán mindig legyen olyan 
program, mely a tartalmas idő-
töltést szolgálja.
Az év vége közeledtével a nyüzs-
gő programokat a meghittebb, 
bensőségesebb műsorok ve-
szik át, melyeknek gyönyörű 

hátteret és hangulatot adnak azok a 
köztéri ünnepi világítások és dekoráci-
ós elemek, melyek novemberben ke-
rültek ki a Főtérre és a Ligetbe, és amit 
majd a városi karácsonyfa és a Betle-
hem felállítása tesz még teljesebbé. 
Bízom benne, hogy már sokan megte-
kintették, de ha még nem, arra buzdí-
tom Önöket, hogy tegyenek egy sétát 
este a városmagban. Jöjjenek el minél 
többen az év végi eseményekre, hogy 
együtt építhessük tovább városunk ki-
sebb-nagyobb közösségeit, együtt ké-
szülhessünk az ünnepre.

Meggyőződésem, hogy egy fejlődő, jól 
működő településen minden lakosnak 
fontos szerepe van, és a sikerekben, a 
pozitív visszajelzésekben is együtt kell 
osztoznunk!

Az ünnep közeledtével különösen jól-
eső érzés volt a hivatalomba érkezett 
e-mail-kavalkádban egy szívet melen-
gető, reményt adó levelet olvasni, me-
lyet most Önökkel is szeretnék meg-
osztani:

Tisztelt Polgármester Úr!
Kedves Vas Gábor!

Pannonhalma város két nagyszerű 
polgárának – akiknek nevét sajnos 
nem ismerjük – szeretnénk ezúton kö-
szönetet mondani.

Történetünk a következő:
November 19-én kirándulást szervez-
tünk a Pannonhalmi Bencés Főapát-
ság megtekintésére. A Keleti pálya-
udvarról utaztunk Győrbe, a vonat 
azonban jelentősen késett, így már 
nem értük el a Főapátság kapujáig 
közlekedő autóbuszt. Ezért egy másik 
járatra szálltunk, amelyik csak Pan-
nonhalma város határában állt meg. 
Elindultunk a végtelennek tűnő úton 
minden helyismeret nélkül. A hely-
zetet nehezítette, hogy 21 fős csopor-
tunkban sok idős ember volt, és hár-
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Pannonhalma Város Önkormányzata a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Kormányhivatallal, valamint 
a Szent Márton Járóbeteg Központ Kft.-vel kon-
zorciumi partnerséget hozott létre a TOP-5.1.2-
15-GM1-2016-00003 azonosító számú projekt 
keretében, azzal a céllal, hogy a Pannonhalmi Fog-
lalkoztatási Paktum megalapításával hozzájáruljon 
a térség foglalkoztatottsági szintjének növeléséhez, 
a vállalkozások szakképzett munkaerő-hiányának 
csökkentéséhez, ezáltal elősegítve a térség gazda-
sági fejlődését.

A projektbe vonható célcsoportok:
- Alacsony iskolai végzettségűek
- 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő ál-
láskeresők

- 50 év felettiek 
- GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy 
legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek

-Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban része-
sülők

- Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
- Megváltozott munkaképességű személyek
- Roma nemzetiséghez tartozó személyek
- Közfoglalkoztatásból kilépők
- Inaktívak

Támogatási konstrukciók:

Bérköltség-támogatás:
A felvett álláskereső (dolgozó) bruttó bérére és 

az utána fizetendő szociális hozzájárulási adóra 
(SZOCHO) 100%-os támogatás nyerhető el (vagyis 
a foglalkoztatás teljes költsége, – 223.500 Ft bruttó 
bérig, az 1,5% szakképzési hozzájárulás kivételével – 
megtérítésre kerül).

Bértámogatás:
A felvett álláskereső (dolgozó) bruttó bérére és 
az utána fizetendő szociális hozzájárulási adóra 
(SZOCHO) 70%-os támogatás nyerhető el (vagyis a 
foglalkoztatás teljes költségének 70%-a, – 223.500 Ft 
bruttó bérig, az 1,5% szakképzési hozzájárulás kivé-
telével – megtérítésre kerül).

Vállalkozóvá válás támogatása:
Megállapítható annak, aki vállalja önmaga foglal-
koztatását egyéni vállalkozóként, egyéni cég tag-
jaként, gazdasági társaság tagjaként. Legfeljebb 6 
hónapig, havi 149.000 Ft-ig (2019. évi minimálbér 
összegéig) adható támogatás.

Érdeklődni lehet a TOP projekt munkatársainál a 
következő elérhetőségeken:

- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 
Járási Hivatal: 06 96/795-820 telefonszámon, vala-
mint személyesen a 302-es irodában 
(kapcsolattartó: Inotai Andrea)
- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály:
A munkáltató a pályázati kérelem benyújtásával 
kapcsolatban: 06 96/795-612 telefonszámon 
(kapcsolattartó: Ivék Orsolya)
- Pannonhalma Város Önkormányzata:
06 30/22-93-928 telefonszámon
(kapcsolattartó: Kovács Tamás)

FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM 
TOP-5.1.2-15-GM1-2016-00003

man közülük különösen kilátástalannak látták az 
emelkedővel nehezített hosszú út megtételét. És 
ekkor érkezett két nagyszerű helyi ember (nevüket 
nem tudakoltuk meg) segítőkészsége. Egyikük, egy 
fiatalasszony nemcsak megmutatta az utat, de vé-
gig nagy készséggel és kedvességgel kísért el ben-
nünket egészen a főkapuig. Nem győztünk hálál-
kodni, de ő szerényen szabadkozott, és hivatkozott 
a családjára, akik mindig erre a segítőkészségre 
tanították.

A másik nagyszerű emberrel úgy találkoztunk, hogy 
végső elkeseredésünkben egyszerűen bementünk 
egy nyitott kapun, ahol az udvarban két autó állt, 
és reménykedtünk, hogy a lakók otthon vannak. 
Bekopogtattunk, és az ajtót nyitó házigazdának 
elmondtuk, milyen aggodalmunk van, s megkér-
deztük, tudna-e segíteni, és felvinné-e az apátság-
ba autójával idős társainkat. Ez a nagyszerű ember 
azt mondta, számára természetes, hogy segítsen. 
Azonnal beült a kocsijába, és teljesítette kérésünket. 
Bárhogy is erősködtünk, nem volt hajlandó ezért 
pénzt elfogadni.

Tisztelt Polgármester Úr!
Véletlenszerűen és egymástól függetlenül találkoz-
tunk össze városuk két nagyszerű polgárával.
Megkockáztatjuk, hogy ez a hozzáállás Pannon-
halma város egész közösségére jellemző. Kívánjuk, 
hogy ez a közösség segítse Önt városvezető mun-
kájában, amihez sok sikert kívánunk.

Üdvözlettel:
N.Z. I. Budapest (Teljes név a hivatalban)

Ismeretlenül is szeretném megköszönni a levélben 
említett lakosainknak, hogy városunk jó hírnevét 
öregbítették. Remélem, hogy olvassák újságunkat!
Kívánom mindannyiunknak, hogy ennek a levélnek 
a szelleme hassa át az év végi napokat, az ünnepre 
való készülődést!

Pannonhalma Város Önkormányzata nevében 
áldott, békés karácsonyi ünnepeket, az új 
esztendőre sok sikert, boldogságot kívánunk 
minden kedves pannonhalmi lakosnak!

Vas Gábor polgármester



Pannonhalma Város Önkormányzatának 16/2019. 
(VIII.28.) számú rendelete az önkormányzat 2019. évi 
költségvetését megállapító 4/2019.(II.27.) rendelet 
módosításáról

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tületének 17/2019.(VIII.28.) rendelete az iskolakezdési 
támogatás szabályairól szóló 19./2018.(IX.14.) rende-
let módosításáról

Pannonhalma Város Önkormányzatának 18/2019. 
(X.02.) számú rendelete az önkormányzat 2019. évi 
költségvetését megállapító 4/2019.(II.27.) rendelet 
módosításáról

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete 19/2019.(X.2.) rendelete az önkormányzat va-
gyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 
7/2013.(IV.3.) rendelet módosításáról.

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tületének 20/2019. (X.02.) önkormányzati rendelete 
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támo-
gatás jogosultsági feltételeiről

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének 21/2019. (X.24.) önkormányzati rendelete a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015. 
(V.1.) rendelet módosításáról

A rendeletek teljes tartalmukban megtekinthetőek 
a http://pannonhalma.hu/2019-evi-rendeletek hon-
lap címen.

126/2019.(VII.03.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete Kocsis-Maár Kingának a Pannonhalmi Vá-
rosi Könyvtár könyvtárosának kérelmét jóváhagyja.
A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy 
Károly Könyvtára által szervezett segédkönyvtárosi 
képzésen való részvételét támogatja, és a képzés 
költségét, és vizsgadíját, összesen 220.000 Ft-ot a 
2019. évi költségvetése terhére átvállalja és megfize-
ti a képzést szervező intézmény által kiállított szám-
la ellenében. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a kérelmezőt a döntésről soron kívül tájékoz-
tassa.  

128/2019.(VII.03.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete elfogadja a TOP fejlesztési forrásból meg-
valósuló pályázatok jelenlegi állásáról és az egyéb 
elnyert pályázatokról szóló beszámolót.

129/2019.(VII.03.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja:
1.) A Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Kft. mű-
ködésének felülvizsgálatával
2.) A Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit 
Közhasznú Kft. Állami Számvevőszéki jelentésekben 
megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatos intézke-
dések végrehajtásának ellenőrzéséről és a 
3.) Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal és a Pannon-
halmi Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde készpénzkezelé-
sének szabályszerűségére vonatkozó 
2018. évi belső ellenőrzési jelentésekben foglaltakat.

130/2019.(VII.03.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja a Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde in-
tézményvezetőjének beszámolóját. 
A képviselő-testület az intézményvezető kérelmé-
nek megfelelően engedélyezi a 2019/2020-as neve-
lési évre egy teljes állású fejlesztő pedagógus alkal-
mazását.

131/2019.(VII.03.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának tudomá-
sa van róla, hogy a Szent Benedek Általános Iskola, 
Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégi-
um Pannonhalmi Tagintézménye 2019. szeptember 
1-től a Pannonhalmi Főapátság fenntartásában, de 
önálló intézményként kívánja folytatni tevékenysé-
gét. 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete mint a Szent Benedek Általános Iskola, 
Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégi-
um Pannonhalmi Tagintézményének helyet adó 
pannonhalmi 473/6 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa el-
fogadja és egyetért azzal, hogy a közte és a Pannon-
halmi Főapátság között  köttetett, 2016. szeptember 
1-én kelt „Használati és fenntartási szerződés” vál-
tozatlan feltételek mellett vonatkozik a 2019. szept-
ember 1-től működő új intézményre is határozatlan 
időre, de legalább 5 évre.
A képviselő-testület a Használati és Fenntartási 
Szerződés tervezetet megismerte, és azt az előter-
jesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a Használati és Fenntartási Szerződés aláírására.

133/2019.(VII.03.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete  elfogadja Szabó Rita közalkalmazotti áthe-
lyezéséről szóló tájékoztatást az előterjesztésnek 
megfelelően. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
az áthelyezési megállapodás aláírására.

137/2019.(VII.12.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete 2019. szeptember 01. napjától feladat 
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ellátási szerződést kíván kötni az EIX Egészségügyi 
és Informatikai Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 9090 
Pannonhalma, Lestár utca 10/C, cégjegyzékszám: 
08-09-025044, adószám: 24326164-1-08, rövid név: 
EIX Kft.) a pannonhalmi házi-gyermekorvosi praxis 
feladatellátására vonatkozóan azzal, hogy a házior-
vosi feladatokat személyesen dr. Balog Judit látja el. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a szerződést az előterjesztésnek megfelelően 
aláírja.

138/2019.(VII.12.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete a Magyarország 2019. évi központi költség-
vetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet 1.9. 
pontja szerinti települési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támoga-
tás jogcím szerint az alábbi döntést hozta meg:
Az önkormányzat a szociális célú tüzelőanyag vá-
sárlásához kapcsolódóan vállalja, hogy a számára a 
hivatkozott költségvetési törvényben maximálisan 
meghatározott 166 m3 kemény lombos tűzifa tá-
mogatás elnyerése esetén biztosítja az 1.000 Ft/er-
dei m3+ÁFA önerő költségét, amely 166 m3-rel szá-
molva 166x1000x1.27=210.820 Ft, valamint emellett 
biztosítja a szállítás költségét is. 
Pannonhalma Város Önkormányzata vállalja, hogy 
a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást 
nem kér.

141/2019.(VII.12.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete a beadványban foglaltak megismerését 
követően azt a döntést hozta, hogy a pannonhalmi 
1120/3 hrsz. alatt nyilvántartott 7.553 m2 területű, ki-
vett beépítetlen terület megjelölésű, műemléki be-
sorolás alatt álló ingatlan vonatkozásában elővásár-
lási jogával nem kíván élni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a döntésről haladéktalanul tájékoztassa a ké-
relem benyújtóját, a Lendvai és Szörényi Ügyvédi 
Irodát (1025 Budapest, Pusztaszeri út 33/A), valamint 
az érintett feleket, így a Magyar Bencés Kongregá-
ció Pannonhalmi Főapátságát (9090 Pannonhalma, 
Vár 1.), Tóth Viktor 9700 Szombathely, Fő tér 9. I/2. 
szám alatti lakost, illetve dr. Virág Zsolt 1054 Buda-
pest, Báthory utca 8 fszt/2. szám alatti lakost.

142/2019.(VIII.07.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete úgy határozott, hogy nem járul hozzá ahhoz, 
hogy Katona Hajnalka és gyermeke, Magyar Rikárdó 
tartózkodási helyet létesítsen az önkormányzat tu-
lajdonában álló, Magyar Ferencné által bérelt, 9090 
Pannonhalma, Bajcsy-Zsilinszky utca 23. szám alatt 
található önkormányzati bérlakásban.

144/2019.(VIII.07.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete az önkormányzat tulajdonában álló pannon-
halmi 1463/2, 1463/3, 1463/4, 1463/5, 1463/6, illetve 
0214/24 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére verseny-

tárgyalási felhívást tesz közzé 15 napos időtartamra.
A versenytárgyalási felhívás (licit) az alábbi mellékle-
tekkel egészül ki:
1. Változási vázrajz tervezet
2. Terület lehatárolások kimutatása
3. Előzetes telekalakítási javaslat 
4. Kialakítandó utak, járdák metszete, rétegrendje
5. Világítástechnikai követelmények
6. Adásvételi szerződés tervezete

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a versenytárgyalási felhívás kiírására, és a verseny-
tárgyalási eljárás lefolytatására.

145/2019.(VIII.07.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete önkormányzati elismerő oklevelet adomá-
nyoz Pannonhalma Város Önkéntes Tűzoltó Egye-
sületének, akik önzetlen munkájukkal hozzájárultak 
Pannonhalma Város és térsége tűzbiztonságának 
megőrzéséhez, és közéleti munkájukkal öregbítet-
ték a város hírnevét. 
Az elismerő oklevél átadására 2019. szeptember vé-
gén az egyesület közgyűlésén kerül sor.

149/2019.(VIII.27.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának 
I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatást az 1,  2.1,  2.2, 
3.1., 3.2., 3.3.  számú mellékletben foglaltak alapján 
elfogadja.

150/2019.(VIII.27.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja a volt Termál terület egy részére ki-
írt versenytárgyalási (licit) eljárás eredményéről szó-
ló beszámolót.

152/2019.(VIII.27.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzata képviselő-tes-
tülete elfogadja Marosvölgyi Csaba fejlesztési elkép-
zeléseivel kapcsolatos beadványáról szóló beszámo-
lót. A képviselő-testület a Településrendezési Terv 
kérelemben foglaltak szerinti módosítását engedé-
lyezi, a módosítás költségeit Marosvölgyi Csaba ké-
relmezőnek kell vállalnia.

153/2019.(VIII.27.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete a lakossági igényeknek megfelelően a Tót-
hegy 1-20 közötti önkormányzati tulajdonban álló 
közútra 3 db megállni tilos forgalomkorlátozó táblát 
helyez ki. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a táblák megrendelésére és kihelyezésére.

155/2019.(VIII.27.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete helyt ad Füredi Richárd ingatlanvásárlással 
kapcsolatos kérelmének, és értékesíti részére az ön-
kormányzat tulajdonában álló, 925/2 hrsz.-ú 185 m2 
nagyságú ingatlant 400.000 Ft eladási áron. Az ér-
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tékesítés során felmerülő mindennemű költséget a 
kérelmezőnek vállalnia kell.
A képviselő-testület felhatalmazza dr. Baros Attilát, 
a város ügyvédjét az adásvételi szerződés elkészíté-
sére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert az adásvételi szerződés aláírására.
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 
soron következő képviselő-testületi ülésre készítse 
elő Pannonhalma Város Önkormányzata képvise-
lő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonnal való gazdálkodásról szóló 7/2013. (IV.04.) 
számú rendelet ezirányú módosítását.

159/2019.(IX.09.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja a Pannonhalma Város Önkormány-
zata és Dudás Győző, Dudás Péter, illetve Dudás 
Attiláné tulajdonosok között a pannonhalmi 0212/11 
hrsz.-ú, 1877 m2 térmértékű, gyümölcsös megneve-
zésű ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés ter-
vezetét az előterjesztésben foglaltak szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
az adásvételi szerződés aláírására.

160/2019.(IX.09.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja a Pannonhalma Város Önkormány-
zata és a DF Immo Parkland Kft. (Cg. 13-09-195970). 
között kötendő a pannonhalmi 0212/11 hrsz.-ú, 1877 
m2 térmértékű, kivett gyümölcsös elnevezésű in-
gatlanra vonatkozó adásvételi előszerződésének 
tervezetét az előterjesztésben foglaltak szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
az adásvételi előszerződés aláírására.

161/2019.(IX.09.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete a pannonhalmi 0212/25 hrsz.-ú ingatlan vo-
natkozásában az előterjesztésben foglaltak szerinti 
engedményezési szerződés tervezetét jóváhagyja 
és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására

162/2019.(IX.09.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete a pannonhalmi 0212/25 hrsz.-ú, 5577 m2 tér-
mértékű, legelő elnevezésű mezőgazdasági föld in-
gatlan vonatkozásában Farkas Lajos, illetve Csebák 
Ferenc Jánosné tulajdonosokkal kötendő, az előter-
jesztés mellékletét képező adásvételi szerződés ter-
vezetet elfogadja és felhatalmazza a polgármestert 
az adásvételi szerződés aláírására.

163/2019.(IX.09.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja a Pannonhalma Város Önkormány-
zata és a DF Immo Parkland Kft. (Cg. 13-09-195970). 
között kötendő a pannonhalmi 0212/25 hrsz.-ú, 5577 
m2 térmértékű, legelő elnevezésű mezőgazdasági 
föld ingatlan vonatkozásában az előterjesztés mel-
lékletét képező adásvételi előszerződés tervezetet 
elfogadja és felhatalmazza a polgármestert az adás-
vételi előszerződés aláírására.

164/2019.(IX.09.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy határozott, hogy a Pannonhalma, 
Fenyvesalja utca mellett húzódó 23,4 méter hosz-
szú támfal megrongálódásának helyreállítása, az 
élet- és balesetveszély elhárítása, a vagyonbizton-
ság megóvása érdekében elfogadja a LOLAND Épí-
tő Szolgáltató Kft. (9090 Pannonhalma, Petőfi utca 
19.) ajánlatát és nettó 2.131.833. Ft díjazás ellenében 
megbízza a Kft.-t a támfal helyreállítási, megerősíté-
si munkák elvégzésével.   

168/2019.(IX.30.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja a versenytárgyalási felhívás nyerte-
sével a DF Immo Parkland Kft.-vel (Cg. 13-09-195970, 
st. szj.: 26553618-4110-113-13, adószám: 26553618-2-
13, 2315 Szigethalom, Mű út 222., képv: Bónis Eszter 
ügyvezető) kötendő adásvételi szerződés tervezetét 
az előterjesztésben foglaltak szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
az adásvételi szerződés aláírására.

172/2019.(X.01.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete, Füredi Richárd, 9090 Pannonhalma, Tabán 
7. szám alatti lakos részére értékesíti az önkormány-
zat tulajdonában álló, természetben a Pannonhal-
ma, Tabán 7. mellett található 925/2 hrsz.-ú, kivett 
közterület művelési ágú, 185 m2 területű ingatlant, 
400.000. Ft, azaz négyszázezer forint vételárért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
az adásvételi szerződés aláírására.

175/2019.(X.01.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzata képviselő-tes-
tülete elfogadja a volt Termál terület egy részére ki-
írt versenytárgyalási (licit) eljárás eredményéről, az 
adásvétel jelenlegi állásáról szóló beszámolót.

176/2019.(X.01.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja a bölcsőde orvosi feladatok ellá-
tásáról, továbbá az iskola- és ifjúságegészségügyi 
orvosi szolgálat feladatainak ellátásáról szóló meg-
bízási szerződés tervezeteket az előterjesztésnek 
megfelelően.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a bölcsőde orvosi feladatok ellátásáról, továbbá az 
iskola- és ifjúságegészségügyi orvosi szolgálat fel-
adatainak ellátásáról szóló szerződések aláírására.

178/2019.(X.01.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
Törvény 24.§-ában foglaltak alapján Pannonhalma 
városában működő szavazatszámláló bizottság pót-
tagjaivá az alábbi személyeket választja meg:

Póttagok:
Steczina Imréné, Tóthegy 1.
Horváth Ferencné, Dózsa György u. 11.
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Ács Andrásné, Cseidervölgy 33.
Szendi Rita, Attila u. 8.
Babics Zoltánné, Cseidervölgy 13.

180/2019.(X.01.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-
testülete elfogadja a Pannonhalma Város Önkor-
mányzata és a Pannon-Net Kft. (Cg. 08-09-008126, 
adószáma: 11819802-2-08, statisztikai számjele: 
11819802-4120-113-08,). között kötendő a  pannon-
halmi belterület 265/2/A/9 hrsz. alatti, kivett raktár 
megnevezésű, 174,23 m2 területű ingatlanra vonat-
kozó adásvételi előszerződésének tervezetét az elő-
terjesztésben foglaltak szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
az adásvételi előszerződés aláírására. 

182/2019.(X.24.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete elfogadja Pannonhalma Város polgármes-
terének a 2019-2024-ig terjedő időszakra vonatkozó 
polgármesteri programját.

183/2019.(X.24.) határozat 
1. Pannonhalma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete a polgármester havi illetményét – a ke-
rekítés szabályainak figyelembe vételével – bruttó 
548.400 forintban állapítja meg. 
2. A polgármestert megillető költségtérítés össze-
gét – a kerekítés szabályainak figyelembe vételével 
– bruttó 82.300 forint összegben állapítja meg. 
3.Felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester jogviszo-
nyával kapcsolatos iratok elkészítése és a Magyar 
Államkincstár felé történő felterjesztése, valamint a 
költségvetési rendelet soron következő módosítása 
és jövő évi tervezése során a fenti összegekre legyen 
figyelemmel. 

184/2019.(X.24.) határozat 
1. Pannonhalma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete Bagó Ferenc polgármesteri tisztségé-
nek megszűnése okán az alábbi juttatások kifizeté-
sét rendeli el
a. Végkielégítésként hat havi illetményének megfe-
lelő összeg 3.866.220,- Ft,
b. Szabadságmegváltás címén 2.162.713,- Ft.,-
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Bagó 
Ferenc jogviszony megszüntető okiratain az 1. pont-
ban rögzített juttatások kifizetését kezdeményezze 
a Magyar Államkincstárnál. 
3. A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében 3.290.400,- Ft összeget végkielé-
gítésre, 575.820- Ft-ot a végkielégítés járulékaira, 
1.840.607- Ft-ot szabadság megváltásra és 322.106- 
Ft-ot a szabadság megváltás járulékaira biztosít a 
költségvetési tartalékkeret terhére.
4. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 3. 
pontban meghatározottak szerint a költségvetést 
módosító rendelet-tervezetet készítse el.

185/2019.(X.24.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-

testülete az Ügyrendi Bizottság
Elnökének:
dr. Lengyel Krisztina települési-képviselőt,
Tagjainak: 
Pusztai Gábor települési-képviselőt,
Sipák Norbert  települési-képviselőt 
választja meg.

2.) Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-
testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015. 
(V.1.) rendeletének, az önkormányzat bizottságairól 
szóló 3. számú függelékét a határozatban foglaltak 
szerint módosítja.

186/2019.(X.24.) határozat 
1.) Pannonhalma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete titkos szavazással, minősített többség-
gel 2019. október 24. napjától kezdődően dr. Horváth 
Benedek települési képviselőt alpolgármesternek 
megválasztotta.
2.) Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-
testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015. 
(V.1.) rendeletének 1. számú függelékét a határozat-
ban foglaltak szerint módosítja.

187/2019.(X.24.) határozat 
1. dr. Horváth Benedek alpolgármester a Mötv. 80. § 
(2),(3) bekezdésében biztosított jogával élve előzete-
sen, írásban lemondott az őt megillető tiszteletdíjá-
nak és költségtérítésének teljes egészéről. 
2. Pannonhalma Város Önkormányzatának képvi-
selő-testülete tudomásul veszi, hogy dr. Horváth 
Benedek alpolgármester – előzetes írásbeli nyilat-
kozatának megfelelően- társadalmi megbízatásá-
nak ellátásáért a részére a fenti összegben megál-
lapítható tiszteletdíjáról és költségtérítéséről teljes 
összegben lemondott, ezért részére tiszteletdíjat és 
költségtérítést nem állapít meg. 

188/2019.(X.24.) határozat 
1.) Pannonhalma Város Önkormányzatának képvi-
selő-testülete a Pénzügyi, Településfejlesztési és Tu-
risztikai Bizottság
Elnökének: Tóth Miklós települési-képviselőt,
Tagjainak: 
             dr. Lengyel Krisztina települési-képviselőt,
 Sipák Norbert  települési-képviselőt,
 Szilágyi Kemál települési-képviselőt 
 Pusztai Gábor  települési képviselőt
 Ress Anita  külsős tagot
 Huszár Levente külsős tagot
 Csernikovics Milán külsős tagot
választja meg.

2.) Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-
testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015. 
(V.1.) rendeletének, az önkormányzat bizottságairól 
szóló 3. számú függelékét a határozatban foglaltak 
szerint módosítja.
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189/2019.(X.24.) határozat 
1.) Pannonhalma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete a Szociális Bizottság
Elnökének:
 Szilágyi Kemál települési-képviselőt,
Tagjainak: 
 dr. Lengyel Krisztina települési-képviselőt,
 Pusztai Gábor települési-képviselőt,
 Csáfordiné Borbély Judit külső tagot és
 Lengyel Tamásné külső tagot
választja meg.

2.) Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015. 
(V.1.) rendeletének, az önkormányzat bizottságairól 
szóló 3. számú függelékét a határozatban foglaltak 
szerint módosítja.

190/2019.(X.24.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képvi-
selő-testülete a képviselői tiszteletdíjak mértékén 
nem kíván változtatni, az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 24/2006.(XI.29.) önkormányza-
ti rendeletében foglaltak szerint kívánja az önkor-
mányzati képviselői tiszteletdíjat a továbbiakban is 
biztosítani.

193/2019.(XI.05.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete helyt ad a DF Immo Parkland Kft. (Cg. 13-09-
195970) kérelmében foglaltaknak az alábbi kiköté-
sekkel:
- a DF Immo Parkland Kft. vásárolja meg a pannon-
halmi 738 hrsz.-ú ingatlant a fejlesztési terület minél 
szélesebb volumenű feltárása érdekében.
- a DF Immo Parkland Kft. vizsgálja meg a térképen 
citromsárgával jelölt terület vízelvezetési problémá-
ját.

194/2019.(XI.05.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete Bader Károlyné, (9090 Pannonhalma, Arany 
János utca 34. földszint 2.) kérelmének helyt ad, és 
részére 2019. november 1-től 2020. április 30-ig, hatá-
rozott időre bérbe adja az önkormányzat tulajdoná-
ban álló, 9090 Pannonhalma, Arany János utca 34. 
földszint 2. szám alatt található, 25 m2 alapterületű 
bérlakást, havi 9.300.Ft. bérleti díj megfizetése elle-
nében.

195/2019.(XI.05.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete a tulajdonában lévő pannonhalmi 677 
hrsz.-ú 2027 m2 területű, kivett beépítetlen terület 
megjelölésű ingatlan vonatkozásában megbízza 
Für Tibor ingatlanforgalmi értékbecslőt az ingatlan 
forgalmi értékének meghatározásával, ingatlanfor-
galmi értékbecslés elkészítésével. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
a soron következő testületi ülésre az értékbecslést 
terjessze a képviselő-testület elé.

196/2019.(XI.05.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete az avarégetés szabályozásának kérdéskörét 
napirenden tartja, és előkészítő munkálatokat vé-
gez az alapos szabályozás kidolgozására.

197/2019.(XI.05.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete a futókör kialakítására vonatkozó lakossági 
beadványt megtárgyalta. A képviselő-testület – 
anyagi lehetőségének figyelembe vételével – fon-
tosnak tartja, egy futókör megvalósítását Pannon-
halma városában, ennek érdekében elsősorban a 
Sportegyesülettel együttműködve TAO-s pályázat 
keretében kívánja a fejlesztést megvalósítani. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a fejlesztésről egyeztessen a Pannonhalmi 
Sportegyesület elnökével.

198/2019.(XI.05.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja az MVM Partner Zrt. villamosenergia 
beszerzésére adott ajánlatát az előterjesztésben 
foglaltaknak megfelelően.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a szerződés aláírására.

199/2019.(XI.05.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete csatlakozni kíván a Kisvárosok Szövetségéhez. 
A képviselő-testület a tagdíj összegét (8 Ft/állandó 
lakos) éves költségvetése terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a belépési nyilatkozat aláírására.

200/2019.(XI.05.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete Horváth József kérelmében foglaltaknak 
helyt ad és hozzájárul, hogy a pannonhalmi 0283/63 
hrsz.-ú ingatlanok belterületi átsorolása megtör-
ténjen. A képviselő-testület megállapítja, hogy a 
hatályos Településrendezési terv szerint az érintett 
ingatlanok tervezett belterületen fekszenek, belte-
rületi ingatlannal érintkeznek.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozatról az ingatlannyilvántartási ható-
ságot értesítse.

A rendeletekhez és a határozatokhoz tartozó előterjesz-
tések megtekinthetőek az alábbi honlap címeken:
http://pannonhalma.hu/2019-julius-03
http://pannonhalma.hu/2019-julius-12
http://pannonhalma.hu/2019-augusztus-07
http://pannonhalma.hu/2019-augusztus-27
http://pannonhalma.hu/2019-szeptember-9
http://pannonhalma.hu/2019-szeptember-30
http://pannonhalma.hu/2019-október-01
http://pannonhalma.hu/2019-október-24
http://pannonhalma.hu/2019-november-05

Kovács Szabolcs
 jegyző
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Pannonhalma városában 4 szavazókör működött:
- 001. számú szavazókör: 9090 Pannonhalma, 
Dózsa Gy. u. 10. Polgármesteri hivatal
•- 002. számú szavazókör: 9090 Pannonhalma, 
Kossuth u. 1. Tűzoltószertár
- 003. számú szavazókör: 9090 Pannonhalma, 
Petőfi u. 25. Művelődési ház
•- 004. számú szavazókör: 9090 Pannonhalma, 
Várkerület 4., Gyógynövénykert

A választás napján a választás eredményének 
megállapításáig üléseztünk, majd a választás 
eredményének ismertetése, a szükséges hirdet-
mények kifüggesztése után munkánkat október 
14-én 01 óra 30 perckor fejeztük be.
A választás zökkenőmentesen zajlott, bejelentés 
nem érkezett.

Pannonhalma választópolgárainak száma 2852 fő, 
ebből szavazóként megjelent 1459 fő, ez 51,16 %-os 
részvételi aránynak felel meg.

A polgármesterjelöltekre leadott érvényes szava-
zatok száma 1438 volt, ebből

-Hegedüs Péter független jelölt: 148
- Balogh László független jelölt: 456     
- Vas Gábor független jelölt: 834 
szavazatot kapott.

ÖNKORMÁNYZATI 
VÁLASZTÁSOK 2019
A Helyi  Választási Bizottság 
tájékoztatja a választás 
erdeményéről

Pannonhalma városában 4 szavazókör működött:
- 001. számú szavazókör: 9090 Pannonhalma, 
Dózsa Gy. u. 10. Polgármesteri hivatal
- 002. számú szavazókör: 9090 Pannonhalma, 
Kossuth u. 1. Tűzoltószertár
- 003. számú szavazókör: 9090 Pannonhalma, 
Petőfi u. 25. Művelődési ház
- 004. számú szavazókör: 9090 Pannonhalma, 
Várkerület 4. Gyógynövénykert

A választás napján a választás eredményének meg-
állapításáig üléseztünk, majd a választás eredmé-
nyének ismertetése, a szükséges hirdetmények ki-
függesztése után munkánkat október 14-én 01 óra 
30 perckor fejeztük be.
A választás zökkenőmentesen zajlott, bejelentés 
nem érkezett.
Pannonhalma választópolgárainak száma 32 fő, eb-
ből szavazóként megjelent 11 fő, ez 
34,3 %-os részvételi aránynak felel meg.

A jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma 
10 volt, ebből

- Csonka Sándor, LUNGO DROM: 9 
- Csonka Sándorné, LUNGO DROM: 8
- Csonka Mária, LUNGO DROM: 9
szavazatot kapott.

A 2019. október 13-i nemzetiségi önkormányzati vá-
lasztás végleges eredménye a következő:

Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai: 

- Csonka Sándor, LUNGO DROM 
- Csonka Sándorné, LUNGO DROM    
- Csonka Mária, LUNGO DROM   
 
A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról 
szóló törvény 206. §-ában foglalt kötelezettségének 
eleget téve a választás eredményét megállapító ha-
tározat jogerőre emelkedését követő öt munkana-
pon belül átadja a megbízólevelet a megválasztott 
polgármesternek, valamint a képviselő-testület tag-
jainak.
                                                                     

Dr. Szücs Mária
   HVB elnök

Roma Nemzetiségi 
Önkormányzati 
választási eredmények

Az egyéni listás választásnál az érvényes szavazólapok 
száma 1440 volt, melyből

1. Sipák Norbert független képviselőjelölt: 693
2. Tóth Miklós független képviselőjelölt: 826 
3. Pusztai Gábor független képviselőjelölt: 596
4. Dr. Lengyel Krisztina független képviselőjelölt: 710
5. Huszár Levente független képviselőjelölt: 517
6.  Dr. Pintér Gyula független képviselőjelölt: 415
7. Dr. Horváth Benedek független képviselőjelölt: 822
8.  Klimas Marcel független képviselőjelölt: 383
9.  Csernikovics Milán független képviselőjelölt: 503
10. Szilágyi Kemál független képviselőjelölt 542
11. Bíró András független képviselőjelölt: 415
12. Varga Sándor független képviselőjelölt: 320 
szavazatot kapott.

A 2019. október 13-i önkormányzati választás végleges 
eredménye a következő:

Polgármester: Vas Gábor független

A képviselő-testület tagjai: 
1.) Tóth Miklós
2.) Dr. Horváth Benedek
3.) Dr. Lengyel Krisztina
4.) Sipák Norbert
5.) Pusztai Gábor
6.) Szilágyi Kemál László

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 
törvény 206. §-ában foglalt kötelezettségének eleget 
téve a választás eredményét megállapító határozat 
jogerőre emelkedését követő öt munkanapon belül 
átadja a megbízólevelet a megválasztott polgármes-
ternek, valamint a képviselő-testület tagjainak.

Dr. Szücs Mária
HVB elnök
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Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az el-
múlt őszi időszakban városunkban a tűzoltóságnak 
több alkalommal kellett ún. kéménytűz esetekben el-
járnia, melyek valószínűleg az utóbbi években elmaradt 
kéményseprés hiányára vezethetők vissza, mivel a ké-
mények időszakos ellenőrzése a magánszemélyek által 
lakott családi házakban már három éve nem kötelező.

Amennyiben azonban a magánszemély családi házban 
él és a házba nincs bejelentkezve gazdálkodó szervezet, 
a kéményseprés ingyenes, a kéményseprő pedig akkor 
jön, amikorra a kémény tulajdonosa kéri.

A kéményseprő a füstelvezető épségét, valamint a fű-
tésrendszer működését ellenőrzi s célja az esetleges 
problémák kiszűrése, balesetek megelőzése. 

A kéményseprés megrendelése az alábbi módokon le-
hetséges:

- telefon: előhívó nélkül a 1818-as szám, majd 9-es, majd 
1-es, majd 1-es gomb 
- online: www.kemenysepres.hu honlapon
- e-mail: kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu

Kérem, hogy a balesetek megelőzése érdekében élje-
nek az ingyenes szolgáltatási lehetőséggel !      
          

Pannonhalma, 2019.  október 31. 

Vas Gábor
polgármester 

KÉMÉNYSEPRÉSI FELHÍVÁS A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜNNEPI ÜGYFÉLFOGADÁSI 
RENDJE
December 23. (hétfő) – Munkanap 8-12 óráig

December 24. (kedd) – Szabadnap   
(Ledolgozva december 7-én) 

December 25.-26. (szerda-csütörtök) – ÜNNEP

December 27. (péntek) –  Szabadnap 
(Ledolgozva december 14-én) 

December  30. (hétfő) - Igazgatási szünet 

December  31. (kedd) – Igazgatási szünet 

Január 1. (szerda) – Munkaszüneti nap

Január 2. (csütörtök) – Munkanap 8-16 óráig

Az igazgatási szünetben (december 30- 31.)  
a Polgármesteri Hivatal zárva tart az alábbi kivé-
tellel:

Igazgatási szünetben 8-16 óráig anyakönyvi 
ügyekben (halál esetén) hívható telefonszám: 
+36 20 357 6073

Pannonhalma, 2019. december 02.
       

Kovács Szabolcs
jegyző
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Pannonhalmán szeptember 
28-ánünnepélyes  keretek 
között nyílt meg a Csapdaház 
és a 150 éves volt szolgabírói 
épület részeként kialakított 
konferenciaterem, tárgyaló.

A szabadulószobákat rejtő 
patinás épület októberben 
még próbaüzemben mű-
ködik, novembertől viszont 
látogatható, s a városüze-
meltető reményei szerint 
fontos része a turistákat ide-
vonzó beruházások komplex 
együttesének. 
Úgy tudjuk, többféle jegy-
rendszer is lesz, tervezik az 
apátsági belépővel közös je-
gyet is, s ezeket majd a város 
főterén, a Tourinform irodá-
ban vehetjük meg.

A korábban összeomlás szé-
lén állt épületet egy magán-
ember, Annus Péter vásárol-
ta meg, és a Pannonhalma 
és Térsége Fejlesztéséért 
Alapítvány gondjaira bízta. 

A helyreállítása mintegy 160 
millió forintba került, s ezen 
felül kellett természetesen 
költeni a belső tartalomra. 
Várszegi Asztrik emeritus fő-
apát áldotta meg az épületet 
– ahol egyébként gyerekként 
Hernádi Gyula író is lakott.
Bagó Ferenc polgármester 
és Kara Ákos országgyűlési 
képviselő köszöntőbeszéde 
után Gáti Oszkár színművész 
mondott részletet egy Her-
nádi-novellából. Vas Gábor 
alpolgármester és Kovács 
Tamás bemutatta az átadott 
projektet az alapítvány ne-
vében. Annus Péter mellett 
a vállalkozó feleségének ál-
dozatos munkáját is megkö-
szönték.
Az öt pályán kialakított csap-
daház játékait nem mutat-
ták be, mert ez talán elvenné 
a látogatóktól a meglepetés 
örömét.

Szeghalmi Balázs
kisalfold.hu

MEGNYÍLT A CSAPDAHÁZ

A Győr környéki bringás fejlesztések legfontosabb 
eleme indult útjára október 10-én: letették a Pan-
nonhalma-Győr közötti kerékpárút alapkövét. Az 
új út 17,7 km hosszú lesz, 1,8 milliárd forintért építik. 
Ebből több mint 10 km önálló, kétirányú szakaszból 
áll majd.

 „Célunk, hogy a Győrt és Veszprémet összekötő ke-
rékpárút mielőbb kész legyen. Ha ez megvalósul, 
akkor rengetegen bringázhatnak nyugodt, kultu-
rált körülmények között a balatoni körhöz” – mond-
ta Révész Máriusz. Az aktív Magyarországért felelős 
kormánybiztos hozzátette: a Pannonhalmát Győrrel 
összekötő etap 2021 tavaszára készül el. „Az a terv, 
hogy a Pannonhalma és Veszprém között további 
szakaszokat szintén átadhassuk a kerékpárosok-
nak ugyanebben az évben, vagyis 2021-ben” – erő-
sítette meg a Kisalföld kérdésére Révész Máriusz.

Öt év munkája
Az új, 17,7 km hosszú kerékpárút 10 km-es etapja ön-
álló, kétirányú szakasz lesz. A többi részeken kevés-
bé forgalmas önkormányzati utakon haladhatunk.

ÉPÜL A KERÉKPÁRÚT! „Kiemelt fejlesztési tervünk volt, hogy Győrt Pannon-
halmával összekössük kerékpárúton. Az elmúlt öt 
évben rengeteg egyeztetés, munkafolyamat zajlott, 
hogy eljussunk az alapkő-letételhez. Biztos vagyok 
benne, hogy jó időben sokan választják majd, hogy 
kerékpáron induljanak dolgozni. Az új utat jelentős 
számú hazai és külföldi turista is igénybe fogja ven-
ni” – mondta Kara Ákos győri országgyűlési képviselő, 
akit Révész Máriusz a projekt „motorjának” titulált. 
Fekete Dávid, Győr alpolgármestere a fejlesztés tu-
risztikai szálát emelte ki, hangsúlyozva, hogy Győr-
ben a vendégéjszakák száma duplázódott az utóbbi 
években.

Esély egy jobb életre
„Most napi 10-13 ezer gépjármű halad át Nyúlon. Óri-
ási a forgalom, hatalmas a környezetszennyezés és 

-terhelés. Ezzel az új kerékpárúttal hatalmas lehető-
séget kapott a településünk arra, hogy tisztábban, 
egészségesebben, többet mozogva éljünk a jövő-
ben. Remélem, élni tudunk ezzel mindannyiunk ér-
dekében” – mondta Schmiedt Henrik, Nyúl polgár-
mestere. A beruházás tisztán hazai forrásból valósul 
meg, Pannonhalma új idegenforgalmi központjáig, 
az egykori tsz-műhelyekig vezet majd a kerékpárút.

Három új híd, két új sorompó
A kerékpáros közlekedés biztonságos átvezetésének 
érdekében két új fénysorompóval és félsorompóval 
is biztosított vasúti átjárót létesítenek Győrújbaráton 
és Écsen a Győr-Veszprém közötti vasútvonal keresz-
tezésénél.

Két új kerékpáros híd épül Écsen a Hegykanális és 
a Nagy-Pándzsa vízfolyás keresztezésénél, valamint 
új hidat emelnek Nyúlon a Gerhai-árok keresztezé-
sénél. Felújítják továbbá a Győr területén található 
Pándzsa-ér feletti meglévő kerékpáros hidat, ame-
lyen burkolatcserét végeznek.

Szeghalmi Balázs
kisalfold.hu
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Keserédes pillanatokat láttunk 
a pannonhalmi Szent Márton 
Járóbeteg Központ udvarán. Kö-
zel 250 gyerkőc, anyukák, apu-
kák búcsúztatták dr. Barsi Ernő 
gyermekorvost. Az orvos, aki 
mindig az aggódó szülők ren-
delkezésére állt, 38 év gyógyítás 
után vonult nyugdíjba. A kiváló 
gyermekorvost hat éve a helyi 
képviselő-testület „Pannonhal-
máért” kitüntető címben része-
sítette.

Áradt a nyugalom

Amikor a Kisalföld újságíróját invi-
tálták a szervezők a búcsúztatóra, 
egyből igent mondtam. Dr. Barsi 
Ernő segítőkész, nagybetűs em-
ber maradt olyan egészségügyi 
rendszerben, amelyben az orvo-
sok és pácienseik számos nehéz-
ségbe ütköznek. 

Tudtam, hogy sokan készülnek 
meglepni Barsi doktort az utolsó 
rendelési napjai egyikén, ám az 
összegyűlt tömeg minden képze-
letet felülmúlt.

„Mindig türelemmel közelített a 
betegek felé. Ha tele volt a váró 
gyerekkel, akkor is mindenkihez 
volt jó szava. Apróságnak tűnhet, 
de a rendelőben áradt a nyu-
galom” – mondta Horváthné dr. 
Gombolai Éva pannonhalmi édes-
anya. 

„Nemcsak gyógyította a gyereke-
ket, az élet szeretetére is tanította 
őket. Ahogy a munkához állt, pél-
daértékű. Örülök, hogy betegek 
százai, ezrei találkoztak ezzel a 
mentalitással” – vette át a szót egy 
másik anyuka, Krafcsik Renáta. 

Milyen érzés volt a búcsúztató? – 
kérdeztük dr. Barsi Ernőt.

Keserédes. Egyrészt felemelő, 
másrészt nem könnyíti meg a 
dolgomat. Készültem a nyugdíjra, 
de nem gondoltam, hogy ennyire 
nehéz lesz - mondta meghatódva 
Barsi doktor. 

Filmszerű lenne, ha a búcsúztató 
hatására meggondolja magát? – 
faggattuk tovább. 

Nem mondom, hogy nem fordult 
meg a fejemben. Hiába szeretne 
az ember a szívére hallgatni, ami-
kor tudja: az a helyes döntés, ha 
enged az eszének. Szellemileg 
friss vagyok, ám fizikailag mind 
nehezebben bírtam a rendelé-
seket. Megnyugtatott az is, hogy 
sikerült utódot találni a helyemre. 

Nem maradnak orvos nélkül a 
pannonhalmi fiatalok. Szükség 
esetén egyébként szívesen he-
lyettesítek. Az első ilyen nap októ-
berben lesz – hallottuk a doktortól, 
akinek a tiszteletére több szülő 
szabadnapot vett ki. 

Összegyűjtöttük pályafutásának 
mérföldköveit:

Generációk 
Dr. Barsi Ernő 1951-ben Sopron-
ban született, Győrben végezte 
az iskoláit, a Révai-gimnázium-
ban érettségizett. Innen az útja 
a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetemre vezetett. Pedagógus-
családból származik. 

„Édesanyám és édesapám embe-
rekkel foglalkozott. A szüleimtől 
láttam, hogy empátiával, humá-
nusan közelítenek a tanítványok 
felé. Mindketten keresték a gyere-
kekben a jót, észrevették a tehet-
séget. A szülői indíttatás mellett 
azért választottam a gyermekor-
vosi pályát, mert kisiskolásként 
sokat betegeskedtem. Az egye-
temi évek alatt kristályosodott ki, 
hogy a munkám során a gyerekek 
mellett a helyem. A SOTE után a 
soproni kórház gyermekosztá-
lyára kerültem, majd a fővárosi I. 
számú gyermekklinikán szerez-
tem szakvizsgát. Sopron a ’70-es 

években nagyvárosnak számított, 
inkább kisebb településen dol-
goztam volna. Ekkor is előttem 
lebegett édesapám munkássága, 
aki mindig becsülte a falvakat. So-
kat méltatta a kistelepülések csa-
ládias, közvetlen hangulatát. 

A ’80-as évek elején nagyobb 
szükség volt rám Pannonhalmán, 
mint Sopronban. A családok hét-
főtől péntekig számítottak rám, 
ügyelet hétvégén volt. A hétköz-
napi ügyeletet 2002-ben szervez-
ték meg” – elevenítette fel a gye-
rekorvos.

MEGHATÓ BÚCSÚ DR. BARSI ERNŐTŐL
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Dr. Barsi Ernő 1981 szeptembere 
óta dolgozott Pannonhalmán. A 
kisvárosban köztudott, hogy min-
denkinek megadta a telefonszá-
mát. 
„A szülőket megnyugtatta, hogy 
elérnek. A mobilszámom a Szent 
Márton Járóbeteg Központ hon-
lapján is megtalálható. Mostaná-
ig hozzám tartoztak Écs és Ra-
vazd kisbetegei is. A hőskorban, 
amikor nem volt mobiltelefon, in-
ternet, a szülők a rendelő ajtajára 
írták a segélykérő üzeneteiket” – 
hallottuk. 
Az utolsó években akadt olyan 
pannonhalmi család, ahol a har-
madik generációt gyógyította. 
Az első páciensek közül többnek 
már az unokája járt hozzá. 

Életen át tanulni 
„Családfaszerűen ismerem a be-
tegeimet, tudásbázist gyűjtöt-
tem a fejemben. Tudom, melyik 
családra jellemző egy-egy aller-
gia, gyógyszerérzékenység, mire 
kell figyelni a gyerek egészséges 

fejlődése érdekében. Próbáltam 
felépíteni a praxisomat úgy, hogy 
sokoldalú gyerekorvossá váljak. 
Ehhez jó alapot adott a soproni 
kórházban töltött idő. Itt fülésze-
ti és szemészeti problémákkal 
gyakran találkoztam” – közölte 
Barsi doktor, aki a rendelőjében 

kisebb labort épített ki. Így vér- és 
vizeletvizsgálati eredményeket 
azonnal tudott elemezni, nem 
kellett napokat várni egy-egy 
eredményre. 
Az utolsó időkig képezte magát, 
az életen át tartó tanulás híve. 
Szereti böngészni a világhálót 

orvosi tanulmányok után, igaz, 
ennél a pontnál megjegyzi: a for-
ráskritika a neten hatványozottan 
fontos. Azt javasolja a szülőknek, 
hogy minőségi egészségügyi 
hírportálokon bátran olvassanak 
utána a betegségeknek, de dön-
tést és gyógymódot ne baráti, 
Facebook-bejegyzések alapján 
hozzanak. Inkább kérdezzenek 
kétszer a rendelőben. 

Barsi doktor nyugdíjasként még 
többet fogja járni a természetet, 
imádja a Hortobágyot, a Gemen-
cet, a Kis-Balatont. Az említett 
tájak madárparadicsomok. Szí-
vesen fotózza a madarakat, a ter-
mészetfotózás a másik hobbija. A 
búcsúzó gyermekorvos a termé-
szet szeretetére mindig felhívta 
a figyelmet. A volt rendelőjében 
látható fényképeket is ő fotózta.

Szeghalmi Balázs
kisalfold.hu

Magyarország 1993-ban csatlakozott a világnaphoz. 
A program célja, hogy felhívja a figyelmet az anya-
tejes táplálás fontosságára, valamint arra, hogy az 
anyatejes táplálás több, mint a gyermek etetése.

Az elmúlt évekhez hasonlóan városunk védőnői, 
Csáfordiné Borbély Judit és Ráczné Domonkos Szil-
via ez alkalomból idén is megszervezték a figyelem-
felkeltő ünnepséget a helyi anyukák és kismamák 
számára.

A programot a Játék-Vár Óvoda vadrózsa csoport-
jának gyermekei indították, kiket Futó Krisztina és 
Simonné Francia Andrea óvodapedagógusok készí-
tettek fel. Több szereplő kisgyermek édesanyja a kö-
zönség sorai között ült, kik méltán lehettek büszkék 
gyermekük produkciója láttán.

A szívhez szóló pillanatokat nem kevésbé megha-
tó percek követték. Városunk polgármestere, Bagó 
Ferenc mondott köszöntőt az édesanyáknak, és bú-
csúzott el tőlük. A polgármester úr elismerő szava-
it idén utoljára hallhatták a megjelentek, hiszen a 
helyhatósági választások után nyugdíjba vonult.
Ezután Csáfordiné Borbély Judit pár gondolatban 

kiemelte az anyatejes táplálás jótékony hatásait, 
majd elismerő oklevéllel méltatták a szoptató anyu-
kákat. Közben a gyerekek birtokba vehették a ját-
szószőnyeget, és szabadon falatozhattak a felkínált 
csemegékből. Az apróságok láthatóan jól érezték 
magukat, kedvükre barátkozhattak, ismerkedhet-
tek egymással.

Az alábbiakban olvashatnak részletesebben arról, 
miért is van akkora jelentősége ezen ismeretterjesz-
tő program megszervezésének, megtartásának.
Miért is lényeges, hogy a gyermek legalább féléves 
koráig csak anyatejet kapjon, és milyen szerepe van 
a szoptatásnak a táplálás mellett?

Az egészséges csecsemő optimális táplálási mód-
ja a 6 hónapos koráig tartó kizárólagos szoptatá-
sa, egyéves korig pedig a domináns táplálási mód 
a hozzátáplálás mellett. Az anyatej a legideálisabb 
táplálék a kisbabák számára, mégpedig azért, mert 
rengeteg ásványi anyag, vitamin, életfontosságú el-
lenanyag és alkotóelem található benne. Csodálatos 
módon az anyatej összetétele mindig a csecsemő, 
kisgyermek igényeihez igazodik, bármilyen életkor-
ban! Koraszülött babánál éppúgy, mint az egy- és 
kétéves kor feletti gyermek esetében. 

Felmérések által bizonyított tény, hogy az anyatej-
jel táplált csecsemők életük későbbi szakaszaikban 
kisebb arányban és ritkábban betegszenek meg, 
valamint a gyermekkor folyamán sokkal gyorsabb 
ütemű a szellemi fejlődésük is.
Pszichés megközelítésben a szoptatás során a baba 
igényei automatikusan teljesülnek: biztonságérzet, 
szoros testkontaktus, érintés, szemkontaktus, vá-
laszkészség alakulása, melyek mind a kötődést se-
gítik elő. 

Láthatjuk tehát, hogy a szoptatás nem csupán a 
baba megetetéséről szól, ez testi-lelki táplálék, mely 
hosszútávon fejti ki hatását. 

Tamás Tünde

A LEGTÖKÉLETESEBB TÁPLÁLÉK Az anyatejes táplálás világnapja 
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Tisztelt Polgármester Úr, Kedves Barátaim!

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy e jeles évfor-
duló alkalmából rendezett ünnepségen Pannon-
halma Város Önkormányzata nevében köszönthe-
tem Önöket. Engedjék meg, hogy ez alkalomból 
felelevenítsem tanulmányaimból azt a néhány tör-
ténelmi pillanatot, mely elvezetett 1989. augusztus 
19-hez, a Sopronpuszta közeli Páneurópai Piknikhez.  

1946. március 5-én Winston Churchill fultoni beszé-
dében a nyugati kapitalista államokat és a szocialis-
ta blokkot elválasztó műszaki zárat vasfüggönynek 
nevezte.  Ahogy mondta: „A Balti-tenger melletti 
Stettintől az Adriai-tenger mentén fekvő Triesztig 
vasfüggöny ereszkedik le a kontinensre.”
A határzár szakaszai a keleti blokk nyugati határai 
mentén a 40-es évek második felétől fokozatosan 
épültek meg. A szigorúan őrzött határvonalon, a 
hírhedt szögesdrótkerítés mellett aknamezővel és 
különböző létesítményekkel próbálták megakadá-
lyozni a szökést, disszidálást.

1965. május 11. A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottsága és Politikai Bizottsága határozata 
alapján az osztrák magyar határon megkezdték a 
246 km hosszú, rozsdamentes drótból készült ke-
rítés és elektromos jelzőrendszer kiépítését, mely 
1971-ben készült el.
1965 és 1985 között a legtöbb NDK állampolgár a 
nyugatra menekülés vagy az NSZK-ban élő roko-
nokkal való találkozás reményében utazott Magyar-
országra, a Balatonhoz. Sokan nem sejtették, hogy a 
STASI itt is figyeli őket. A tisztek fő feladata az oszt-
rák határ felé tervezett szökések megakadályozása, 
a nem szocialista külföldi állampolgárokkal fenntar-
tott kapcsolatok ellenőrzése volt. A magyar Államvé-
delmi Hatóság, majd később a belügyminisztérium 
illetékes ügyosztálya és a STASI egészen 1989 nya-
ráig aktívan együttműködött, és operatív segítséget 
nyújtottak egymásnak.
1985. Két évtizednek kellett eltelnie, amíg Mihail 
Gorbacsov a glasznoszty és a peresztrojka jelszavai-
val átalakulást hirdetett a Szovjetunióban, így a ha-
tárokon a szigor valamelyest enyhült, de ekkor még 
inkább csak a bejutás lett egyszerűbb a szocialista 
blokkba, a nyugatra utazás még nem. 
1986.  A mérsékelt nyitást Magyarországon olyan ese-
mények jelezték, mint a Queen együttes budapesti 
koncertje, vagy ugyanebben az évben a Budapest-
hez közeli Mogyoródon a Forma-1-es Hungaroring 
versenypálya megnyitása.
1989. február 28. A Magyar Szocialista Munkáspárt 

Politikai Bizottsága ülésén elfogadta az elektromos 
jelzőrendszer megszüntetését.
1989. március 3. Németh Miklós miniszterelnök egy 
kétoldalú találkozón Mihail Gorbacsovnál puhatoló-
zott arról, hogy Magyarország szeretné elbontani a 
drótkerítést az osztrák-magyar határon.

1989. május 2. Magyarország megkezdte az osztrák 
magyar határon álló drótkerítés elbontását.

1989. június 27-én Alois Mock osztrák és Horn Gyu-
la magyar külügyminiszter látványosan és jelképe-
sen átvágta a két országot elválasztó műszaki zárat, 
melynek bontása ekkor már nagy ütemben haladt.

1989. augusztus 19. E napra 15 és 18 óra közé, 
Sopronpuszta térségébe Habsburg Ottó és Pozs-
gay Imre fővédnökségével, civil kezdeményezésre, 
páneurópai pikniket hirdettek békedemonstráció 
céljával. A Magyarországon tartózkodó NDK turisták 
menekülttábora a határon összegyűlt, majd a pik-
nik eseményeit kihasználva érvényes útlevél nélkül 
áttörtek a határkapun. Miután felsőbb utasításra a 
határőrség nem avatkozott be, a nap során mintegy 
600 NDK állampolgár kelhetett át az osztrák határ 
túloldalára, hogy találkozzon az NSZK-ban élő roko-
naival, vagy egyszerűen csak hogy új életet kezdjen.

1989. szeptember 10. Horn Gyula külügyminiszter a 
HÉT című televízióműsorban bejelenti, hogy a Ma-
gyarországon tartózkodó NDK állampolgárok saját, 
tehát NDK úti okmánnyal eltávozhatnak abba az or-
szágba, amely befogadja őket. E döntés 0 órától  
lépett érvénybe. Az első három órában 1200 kelet-
német állampolgár hagyta el Magyarországot He-
gyeshalomnál. November végéig összesen 70 ezer 
keletnémet hagyta el hazáját Magyarországon ke-
resztül.

A nyitást követően Németország erőszakos ketté-
osztottsága értelmetlenné vált, tehát a rendszervál-
tás küszöbén álló Magyarországnak komoly szerepe 
volt a berlini fal lebontásában, és az 1990 októberé-
ben végrehajtott német újraegyesítésben.
A két Németország egyesítésének ünnepén Hel-
mut Kohl német kancellár kijelentette: „Ne feledjük, 
hogy a Brandenburgi kapu alatti föld magyar föld! 
A Berlini fal lebontása Magyarországon kezdődött, a 
német újraegyesítés felé az első lépés a páneurópai 
pikniken történt. 

Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Barátaim!
A Páneurópai piknik néhány órája, a magyar határ-
zár feloldása, a berlini fal lebontása és a két Német-
ország egyesülése nélkül nem jöhetett volna létre a 
németországi Engen és a magyarországi Pannon-
halma városainak testvérvárosi kapcsolata. 
Városaink vezetői, polgárai nem ismernék egymást, 
s nem lenne mire emlékeznünk a két európai város 
kapcsolatának immár több évtizedes termékeny 
múltjából.
Egy piknik a világ legtermészetesebb eseménye, 
egy békés rendezvény, majd a hozzá kapcsolódó 
történések láncolata útján a történelem igazolta, 
hogy az európai és egyetemes béke útja a népek 
társadalmi rendszertől független barátságának el-
mélyítése a politikai praktikák által emelt szöges-
drótok és jelzőrendszerek lerombolásával.

Ideje volt akkor, s ideje most is arra törekedni, hogy 
Európa a benne élő népek közös háza legyen, ahol 
nemzetiségre, ideológiára tekintet nélkül, a tiszta 
emberi kapcsolatoknak kell dominálniuk.

Erre kötelez minket a jövő iránt érzett felelősségünk.

A Páneurópai piknik emlékére
Dr. Szabó György ünnepi beszéde a 
határnyitás 30 éves évfordulójára 
rendezett megemlékezésen 
Engenben 2019. szeptember 28-án
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A magyar nép bátor tette a 30 év-
vel ezelőtti határnyitással, a vas-
függöny lebontásával új lehetősé-
geket eredményezett Európában. 
Többek között ezt követően in-
dult el 1996-ban az iskolai, majd 
1998-ban a testvérvárosi kapcsolat 
Engen és Pannonhalma között.

A Páneurópai piknik 30 éves év-
fordulójáról Engen városa ünnepi 
rendezvénnyel kívánt megemlé-
kezni, melyre természetesen Pan-
nonhalmáról is vártak vendége-
ket. 

Mivel a Cantate kamarakórus is 
éppen ebben az évben lett 30 
éves, és már nem egyszer sze-
repelt sikeresen Engenben, így 
most is meghívást kapott, hogy a 
rendezvényt ünnepélyessé tegye 
zenei betétekkel. 

A kérésnek sikerült eleget tenni: 
Katona Tibor karnagy vezetésé-
vel a kórus ismét kitett magáért: 
az ünnepi beszédek között a né-
met nyelven előadott európai 
Himnusz (Beethoven Örömódá-
ja), az ugyancsak német nyelven 
felhangzó német Himnusz, majd 
azt követően a magyar Himnusz 
megható hangulatot teremtett. 
Verdi Nabucco c. operájából a 
Rabszolgák kórusa (vagy Sza-
badságkórus) pedig méltó zárá-
sa volt az ünnepségnek, melyet 
Engen egyik társközségében, 
Anselfingenben rendeztek meg. 

Pannonhalma város képviseleté-
ben dr. Szabó György és felesége 
kísérte el a delegációt. Az aljegyző 
úr gondosan összeállított ünnepi 
beszédével mélyen megérintette 
a hallgatóságot.
(A beszédet alább közöljük.)

Lőrincz Pál atya is a felszólalók kö-
zött szerepelt. Ő nemcsak mint 
kórustag volt jelen, hanem a Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony Plébá-
nia és a Főapátság nevében fogal-
mazta meg szép gondolatait.

Minden német szónok – Johan-
nes Moser polgármester, Ulrich 
Scheller partnerkapcsolat-felelős, 
Frank Hämmerle megyei elnök 
– egyöntetű lelkesedéssel hang-
súlyozták a magyar nép akkori 
bátorságát, és mindmáig hálásak 
ezért a bátorságért.

Az ünnepségen a pannonhal-
mi fiatalok is bemutatkoztak: a 
Szent Benedek Iskola 13 tanulója 
utazott a csoporttal Szücs Katalin 
igazgatóhelyettes és Kokas Zsu-
zsanna némettanár kíséretében 

az évente rendszeresen megszer-
vezett iskolai találkozóra Engenbe. 
A megemlékezésen nemcsak 
a hallgatóságban vettek részt a 
gyerekek, hanem szerepeltek is: 
Gémesi Dominik, Karaffa Dina Lei-
la és Stipsics Andor német nyel-
ven olvasták fel Petőfi Sándor Az 
alföld című versét, Dina a Tavaszi 
szél vizet áraszt c. magyar népdalt 
adta elő, és gyönyörű hangjával 
elbűvölte a közönséget.

A hivatalos rész után igazi piknik-
hangulat kerekedett: az időjárás 
eleinte a közösségi ház nagyter-
mébe szorított bennünket, ahol 
büféasztalok sora kínálta a finom 
falatokat, majd később a szabad-
ban is lehetett lazulni és finom 
bográcsgulyást enni a magyar 
származású házaspár, Sándor Ka-
talin és Steinacker Zoltán főztjé-
ből.

Az Engen-Pannonhalma Baráti 
Kör is képviseltette magát három-
tagú delegációjával. Kovács Jó-
zsefné Bori és a Dittrich házaspár: 
Anka és János a baráti kör új tagjai, 
akik most kaptak először lehető-
séget partnervárosunk megisme-
résére. Nem csalódtak, elragadta-
tással meséltek az itthoniaknak az 
ott eltöltött időről.

A rendezvényen kívül sok-sok él-
ménnyel gazdagodott a csoport: 
Engen látnivalói mellett kirándu-
lások a Duna völgyében és forrá-
sainál, Konstanzban és a Boden-
tónál, a Schaffhausenben morajló 
Rajna vízesésnél, melyhez Ress 
Anita és Horváth Máté nyújtott 
segítséget azoknak, akik most él-
hették át először ezt a csodálatos 
természeti jelenséget.

A kórus készült még egy fellépés-
re is: Engen másik társközségé-
ben, Welschingenben a vasárna-
pi szentmisét kísérték énekükkel, 
majd azt követően koncertet ad-
tak az érdeklődő egybegyűltek-
nek. A vastaps önmagáért beszélt, 
mind a kórus, mind a szólisták, 
Valiczkó Szilvia és Székely Szilvia, 
valamint a vendégorgonistánk, 
Giczi Balázs nagy elismerésben 
részesültek az ottaniaktól.

Az ötnapos események házigaz-
dája, Ulrich Scheller ismét fárad-
hatatlanul munkálkodott a jól 
létünkért. Különösen sokat tett a 
sikeres megvalósulásért Engen 
kulturális hivatalának főmunka-
társa, Lara Baumgärtel, de sokan 
mások is összefogtak: a „Szom-
szédok Európában” Egyesület 
tagjai folyamatosan „résen álltak”, 

hogy mindenki elégedett és min-
den rendben legyen.

Engen város nagyon kitett ma-
gáért: a teljes költséget magukra 
vállalták, úgy az utazást, mint a 
szállást és az étkezést. Olyan ellá-
tásban és programokban volt ré-
szünk, amit nehéz meghálálni és 
viszonozni. Johannes Moser pol-
gármester és Ulrich Scheller part-
nerkapcsolat-felelős hozzáállása a 
testvérvárosi kapcsolatokhoz Eu-
rópa-szerte példaértékű.

Ennek a két évtizede gyümölcsö-
ző testvérkapcsolatnak az ápolá-
sával mi is sokat tehetünk az eu-
rópai béke érdekében.

Szanati Erzsébet
partnerkapcsolat-felelős

EMLÉKÜNNEP ENGENBEN 
30 évvel ezelőtt nyílt meg a határ Magyarország és Ausztria között
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Ez év augusztusában éppen 30 
éve volt annak, hogy egy Sopron 
melletti határátkelőhelynél szer-
vezték meg a Páneurópai pikniket, 
és az ebből az alkalomból néhány 
órára megnyitott osztrák-magyar 
határon több száz, a kommunista 
Német Demokratikus Köztársa-
ságból menekülő ember jutott át 
Ausztriába, onnan pedig a Német 
Szövetségi Köztársaságba.

A Páneurópai piknik így nagyban 
hozzásegítette a németeket ah-
hoz, hogy országuk újra egyesül-
hessen, amiért ők még ennyi idő 
után is nagyon hálásak a magyar 
népnek. Többek között ezért is 
keresett annak idején Engen Ma-
gyarországon testvérvárost ma-
gának. (Az évforduló alkalmából 
Engenben tartottak megemléke-
zést. Lsd. külön cikkben.)

A testvérvárosok kialakítása régre 
nyúlik vissza, gyakorlata Európá-
ban a második világháború után 
alakult ki igazán, abból a célból, 
hogy az európaiakat közelebb 
hozza egymáshoz, elősegítse egy-
más jobb megértését és a határo-
kon átívelő projektek létrejöttét.

Ma már sok település rögzíti ala-
pító okiratban, hogy partnerséget 
köt más településsel.

A szép, nemes és élményektől 
gazdag találkozások azonban a 
legtöbb helyen évi 1-2 alkalom-
ra korlátozódnak, hacsak nincs a 
partnerséget olyan aktívan élet-
ben tartó elkötelezett tagja, mint 
Ulrich Scheller engeni partner-
kapcsolat-felelős, Pannonhalma 
díszpolgára. Megszámlálhatatlan 
kezdeményezés, projekt, határo-
kon átnyúló közösségépítés fűző-
dik már az ő nevéhez. Valóságos 
európai hálózatot hozott létre 
kitartó, fáradtságot nem ismerő, 
példaértékű munkájával.

Engen ugyanis nem csupán Pan-
nonhalmával, hanem a franciaor-
szági Trilport-ral és az olaszországi 
Monegliával is kapcsolatot ápol.

Hasonlóan, ahogyan 2018-ban mi 
ünnepeltük Engennel városunk-
ban a partnerség megkötésének 
20 éves jubileumát, most Engen 
és Moneglia ünnepelte 10 éves 
évfordulóját annak, hogy kap-
csolatba léptek egymással. Ez al-
kalomból kapott meghívást egy 
pannonhalmi delegáció is az olasz 
tengerparti városba Scheller úr-
nak köszönhetően.

Az Engen-Pannonhalma közötti 
20 éves évfordulókor szervező-
csapatunk minden tagja „jó ma-
gyar szokás” szerint a maximális 
magyaros vendéglátásra töreke-
dett. Büszkeséggel mondhatom 
el, hogy Szanati Erzsébet Pan-
nonhalma partnerkapcsolat-fe-
lelősének vezetésével, közösen 
olyan munkát végeztünk el, amire 
sokáig büszkék leszünk még. Az 
együtt átélt emlékeket Olaszor-
szágban is boldogan idézték fel 
német barátaink.

A delegáció tagjaként boldogan 
tettem eleget a meghívásnak, de 
nem tagadom, hogy a szó leg-
nemesebb értelmében kritikus 
szemmel indultam útnak, és kí-
váncsian vártam, hogyan oldják 
meg az olaszok a szép, de nehéz 
feladatot.

Átszelve Olaszország egy részét, 
Magyarországról érkezve hosszú, 
közel 1000-km-es út vezet a Ligur 
tengerparton álló városkáig. Mikor 
végre már megérkeznénk, egy jel-
zőlámpa állítja meg az utazót.
Kizárólag egy kb. 200 éves alag-
úton lehet ugyanis megközelíte-
ni a várost, ahová 20 percenként 
nyerhetnek bebocsájtást az au-
tósok. Mikor a lámpa végre zöldre 
vált, olyan érzése lesz az ember-
nek a sötét, csupán a lámpáktól 

kivilágított, több kilométer hosszú 
alagútban, mintha lehetőséget 
kapna felkészülni arra a látványra, 
amely a városba belépve fogadja.

Olaszországot sokan kedveljük, 
kultúrkincsei legalább olyan gaz-

Engentől az olasz tengerpartig...

Monegliában is Engen utcát 
avattak
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dagok, mint a magyar népé.
Karakteres nyelve, finom ételei, 
meghatározó épületei és tempe-
ramentumos lakói Európa egyik 
legvonzóbb országává teszik a tu-
risták számára.

Földrajzi és kulturális adottságait 
tekintve Olaszország minden te-
rülete mást kínál az oda érkezők-
nek. Ha valaki a napsütést ked-
veli, akkor sokszor Toscánát, ha a 
hegyvidéket, akkor a Dolomitokat 
választja, Rómába pedig a roman-
tikára vágyók utaznak.
Moneglia viszont egész Olaszor-
szágot összefoglalja.

Mint a filmekben és az utazási 
magazinokban: a házak legin-
kább magasak, szögletesek és szí-
nesek, a napfénytől kifakult zöld 
vagy kék spaletákkal, és cserép-
tetőkkel. Amikor esik az eső, vagy 
csak beborul az ég, a házak az 
aranybarna minden árnyalatában 
játszanak. Ahol a vakolat lehullott, 
ott előtörnek a durva kövek. Ha 
körbenézünk, karnyújtásnyira ott 
van a tenger, a másik irányban 
pedig a magas hegyek. A tucat-
nyi vendéglátóhely, a templom 
harangja, a nyüzsgő kisvárosi élet 
egy percre sem feledteti életérzé-
süket.

A kisváros közel 3000 lakosának 
„első embere” Claudio Magro pol-
gármester, aki elhívatottan, az 
első pillanattól kezdve aktívan 
tevékenykedik a partnerkapcso-
latért. 2018 májusában a család-
jával ő is megtisztelt bennünket 
az Engen-Pannonhalma 20 éves 
évfordulón.

Talán nem sértem meg delegá-
ciónk egyetlen tagját sem azzal, 
hogy amikor nem angolul, hanem 
olaszul beszélt hozzánk, a „dolce 
vitán” (magyarul: édes élet) kí-
vül egyetlen szavát sem értettük 
meg, de talán éppen ezért még 
többet láthattunk meg a lelkéből.
Nos, hiába a kritikus szem, bele-
kötni sem lehetett volna abba a 
néhány napba, melybe az olaszok 
minden energiájukat beletették.

Nem csoda ez, hiszen mindenki, 
aki belép ebbe a kapcsolatba, az 
egy nagyszerű, gyorsan profitáló 
üzletet köt. Munkájáért cserébe 
ugyanis nagyon gyorsan szerete-
tet, barátságokat, emberi kapcso-
latokat és életre szóló élményeket 
kap vissza.

Az elmúlt 20 év alatt Pannonhal-
mán már rengeteg kapcsolat köt-
tetett meg, ezeket főleg az idő-
sebb korosztály ápolja kitartóan. 
Nem győzzük elégszer hangsú-
lyozni, hogy akár a pannonhalmi 
Engen-körbe való belépéssel, de 
máshol is örömmel várjuk a fiata-
lokat, és minden korosztályt, aki 
tagja szeretne lenni egy európai 
közösségnek.

A táj valóban lenyűgözően szép 
volt, de semmit sem ért volna 
ennyi fantasztikus ember részvé-
tele nélkül.

Mire az újság megjelenik, már új 
polgármestere és testülete lesz 
Pannonhalmának.
Bízom benne, hogy ők is úgy, 
ahogyan ezekben a napokban az 
ünnep alkalmával Bagó Ferenc 
pannonhalmi, Johannes Moser 
engeni, Claudio Magro monegliai 
és Jean Michel Morer trilport-i 
polgármester tették, tovább épí-
tik ezeket a kapcsolatokat és Eu-
rópát.

Ress Anita

Egy hangulatos sikátor a 
városban

A neuhauseni ifjúsági kórus a 
Szent Kereszt templomban

Az evezőverseny győztes női 
csapata

Johannes Moser engeni és 
Claudio Magro monegliai pol-
gármesterek záróbeszéde

Moneglia éjszakai látképe

Ünnepi szentmise a Szent Kereszt 
templomban

Moneglia belvárosa
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A Cantate kamarakórus fennállásának 30 
éves évfordulóját ünnepelte október 19-
én a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plé-
bániatemplomban. A szombat esti szent-
mise zenei kíséretével és az azt követő 
koncerttel tették ünnepélyessé és emlé-
kezetessé a jubileumot. 
Lőrincz Pál plébános úr az alábbi szavakkal köszön-
tötte az egybegyűlteket:

Kedves Testvérek!

Az ünnepi szentmise mindig hálaadás is. 

A mai napon azért is adunk hálát, mert a pannon-
halmi CANTATE kórus 30 éves. 
Az alapítók több mint 300 alkalommal énekeltek 
többnyire itt a templomban, de a területi apátság 
templomaiban és a „zene határok nélkül” program 
keretében Alsóőrön, testvérvárosunkban, Engenben, 
a karintiai Ossiachban, az olaszországi Spiazziban és 
az engeniek olasz testvérvárosában, Monegliában is. 

A kórus fellépéseihez háromszor-négyszer annyi fel-
készülés, azaz 1200 óra is tartozik. Ezt azért említem, 
hogy érzékeltessem a befektetett erőfeszítést és a 
ma is megmutatkozó emberi, zenei értéket.

Ahhoz, hogy a kórusművek élménye előttünk hall-
hatóvá váljék, három egyenrangúan összefüggő té-
nyező szükséges:

Kórusvezető - énekesek - támogatók 
A Cantate kórus alapító karnagya dr. Ábrahám Imre 
volt, aki sajnos már nincs közöttünk. 26 éven át dol-

gozott fáradhatatlan elkötelezett-
séggel és igényes munkával nem-
csak a kórusművek színvonalas 
megszólaltatásáért, hanem egy jó 
közösség létrehozásáért és meg-
tartásáért.
Akkor adta át a karnagyi pálcát, 
amikor már nem érzett megfelelő 
erőt saját karvezetői elvárásaihoz, 
de énekesként a kórussal maradt. 

Ekkor dr. Áment Lukács orgona-
művész vette át a kórus vezetését, 
őt pedig tanítványa, Illés Richárd 
követte. 
Egy éve Katona Tibor, a győri ba-
zilika nyugalmazott karnagya, or-
gonaművész vezeti a jelenleg 20 
tagú kórust.

Az énekkar alapító tagjait név sze-
rint is meg kell említeni:

Szűcs Ferencné Magdolna, Valler Józsefné Hilda, 
Szűcs Katalin, Horváthné Sári Bernadett, akik a 
mai napig is meghatározó tagjai a kórusnak.

Meg kell emlékeznünk néhány elhunyt énekesünk-
ről: dr. Ábrahám Imre, Ribb József, Csala Bendek 
és Sándorné Treuer Mária sajnos már nem lehet-
nek közöttünk.

Támogatók nélkül nehéz lett volna és ma is nehéz 
lenne egy kórust működtetni. 
A legfőbb segítők a kórus tagjainak családja, közös-
sége. Talán nem kell bizonygatni, milyen sok támo-
gató szükséges egy ilyen kis kórushoz is. Engedjék 
meg, hogy idő hiányában teljesség igénye nélkül 
csak legutóbbiakra utaljak név szerint. 

Cirill főapát úr, Vas Gábor polgármester úr, Horváth 
Benedek képviselő úr, a Pannonhami Karitásztól 
Horváth Józsefné Mária, a Kistérségi Családsegítő 
Intézménytől Lengyel Tamásné, Engen testvérváros 
kapcsolattartói Ulrich Scheller és Szanati Erzsébet, 
és még sokan mások.

Aki énekel a liturgián, kétszeresen imádkozik - tartja 
mondás. 

Azért énekeljünk, hogy a missziós vasárnap előes-
téjén is minél inkább megvalósuljon a harmónia 
magunkban, közösségünkben, nemzetünkben, Eu-
rópában és az egész világon.

Pannonhalma, 2019. október 19. 
Lőrincz Pál osb

30 ÉVES A CANTATE KÓRUS Lőrincz Pál esperes köszöntője
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A Pannonhalma-Engen Ba-
ráti Kör tagjai és az engeni 
Szomszédok Európában 
Egyesület nyolctagú dele-
gációja ez évben a Szent 
István naphoz kapcsolódó-
an közös programot szerve-
zett Pannonhalmán. 

A meghívás a Szomszédok 
Európában Egyesülettől ka-
pott tavaly nyári, közös salz-
burgi kirándulás viszonzása 
volt.

Először az engeniek szá-
mára eddig kevésbé ismert 
Szigetközbe vittük vendé-
geinket. Megcsodáltuk a 
lébényi templomot, Moson-
magyaróváron a Miholics 
házaspár vezetésével meg-
tekintettük a város legfon-
tosabb látnivalóit, majd Ha-
lásziban a Duna természeti 
szépségeit élvezhettük sé-
tahajózás és sétakocsikázás 
közben. 
Az ünnepnapokon részt vet-
tünk a városi és az apátsági 
rendezvényeken, együtt 
hallgattuk az ünnepi szent 
misét a Kistemplomban.
Nagyon hangulatos és szín-

vonalas, vacsorával egybe-
kötött borkóstolóval zártuk 
a Herold pincészetben a 
közösen töltött kellemes 
napokat.

Itt szeretnénk köszönetet 
mondani Csete Lajos tag-
társunknak, aki ennek az 
estének a költségeit nagy-
mértékben támogatta!

A visszautazás reggelén 
nem volt könnyű a búcsú-
zás, de újabb és újabb ta-
lálkozásokat helyeztünk 
kilátásba, hogy tovább 
ápolhassuk a több mint 
húsz éve tartó szakadatlan 
barátságot.

Köszönjük minden támo-
gatónknak a segítséget, 
elsősorban az Önkormány-
zat, valamint Bagó Ferenc 
polgármester úr, Vas Gá-
bor alpolgármester úr és dr. 
Horváth Benedek, Huszár 
Levente és Tóth Miklós kép-
viselő urak anyagi hozzájá-
rulását.

Szanati Erzsébet

Együtt ünnepeltünk

A Cantate kamarakórus elmúlt évi 
olaszországi koncertutazása so-
rán Ausztriában is bemutatkozott. 
A karintiai Ossiachban az egykori 
bencés templom plébánosa nagy 
szeretettel fogadta a vasárnapi 
szent misén való éneklésünket 
és az azt követő mini-koncertet. 
E szép esemény hozadéka lett az 

ottani vegyes kórus igénye a pan-
nonhalmi viszontlátogatásra. Iz-
galommal vártuk a találkozást.

A közel 40 fős csoportot elkísérte 
Ossiach polgármestere és felesé-
ge, valamint a plébános úr is. 
Bagó Ferenc polgármester úr 
köszöntötte az érkezőket, majd 
egy rövid, de frappáns és érde-
kes városnéző sétával kezdődött 
a program. Ress Anita mutatta 
be az érdeklődő vendégeknek 
a települést. Ezután az apátság 
megtekintése következett, amit 
egy közös énekpróbával folytatott 
a két kórus, hogy a bazilikában a 
vesperáson együtt szólaltassák 
meg a liturgiához kapcsolódó mű-
veket. Várszegi Asztrik volt főapát 
úr is megtisztelte az énekeseket, s 
örömmel köszöntötte őket. 
A szertartás után a vendégkórus 
több kórusmű előadásával örven-
deztette meg a hallgatóságot.

A Boldogasszony-házban ismer-
kedési estet tartottunk, melyen 
Lőrincz Pál atya koordináló tevé-
kenységével a Karitász aktív asszo-
nyai nagy szeretettel szolgálták fel 
a magyaros vacsorát és a maguk 
készítette finom süteményeket. 

Némethné Erika saját pincésze-
tük boraiból kínálta a vendégeket, 
Horváthné Marika pedig átvállal-
ta a vacsora költségét. Köszönjük 
önzetlen segítségüket!

A magyar pörkölt nokedlival nagy 
sikert aratott, a borok is jótéko-
nyan hatottak, kiváló hangulatban 
telt az este. A kölcsönös szimpátia 
gyorsan kialakult, s a két kórus 
folytatni szeretné a kapcsolatot a 
jövőben is.

Ossiach polgármestere egy hatal-
mas ajándékkosarat nyújtott át a 
Cantate tagjainak, mely jellegze-
tes karintiai specialitásoktól ros-
kadozott. Egyik kórustaguk pedig 
saját készítésű karintiai kuglóffal 
kedveskedett. 

Megtudtuk, hogy Ossiach mind-
össze 800 lakosú kis település, 
ennek ellenére három kórus is 
tevékenyen működik náluk. Az 
ossiachi tó partján található város-
ka a turizmusból él, ez a fő bevéte-
li forrása, és kis ékszerdobozként 
ragyog. 

Újabb kapcsolatokkal, barátsá-
gokkal lettünk gazdagabbak a 
zene által ezen a napon, örülünk a 
folytatásnak!

Cantate kamarakórus

A ZENE NEM ISMER HATÁROKAT! 
Az Ossiachi Vegyes Kórus látogatása Pannonhalmán



Nagy örömmel vették birtokba október 24-én dél-
előtt a pannonhalmi általános iskolások az iskola 
udvarán elkészült 70m2-es ABS fitness-parkot. Régi 
vágya teljesült ezzel az iskolavezetésnek. 

A gyermekek sportolási lehetőségeinek kiszélesítése 
az egészséges életmódra nevelés céljainak megva-
lósítását szolgálja. A sportpark a győri Yakuza Fitness 
Klub által kidolgozott ABS® edzésmódszer szerint 
használható a hozzá kifejlesztett egyedi eszközök se-
gítségével.

A Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola és 
AMI kültéri sportparkjának avató ünnepségén Vas 
Gábor polgármester út örömét fejezte ki, hogy a 
Pannonhalma Város Önkormányzatának támogatá-
sában megvalósuló projekttel a település gyermekei 
számára a szabad levegőn történő rendszeres edzés 
olyan közösségi értéket teremt, mely a mai fiatalság 
számára előremutató, egész életen át tartó testi, lelki 
és szellemi edzettséget eredményez.

A sportparkot Hardi Titusz OSB áldotta meg, majd a 
7.és 8. osztályosok Kiss László úr felkészítésében kör-
edzés szerűen bemutatták a fejlesztő gyakorlatok 
helyes, balesetmentes kivitelezését társaiknak.

Szücs Katalin igazgató-helyettes

FITNESS-PARK AVATÓ
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Ismét lehetőséget kapott egy fia-
tal Engenben, hogy a partnerkap-
csolat kereteiben nyári tanulmá-
nyi gyakorlaton vegyen részt.
Ezúttal a pannonhalmi gyökerek-
kel rendelkező nyalkai Németh 
Dominika (Koczka Zoltán unoká-
ja) utazott a testvérvárosba, hogy 
gyarapítsa nyelvtudását, ismere-
teket szerezzen és barátságokat 
kössön.  Az ő élménybeszámolóját 
olvashatjuk az alábbi írásban:
 
A Pannonhalma és Engen közötti 
testvérkapcsolatnak hála, kaptam 
egy lehetőséget, hogy júliusban 
egy hónapot Németországban 
dolgozhassak. 

Vonattal utaztam Zürich váro-
sáig, ahol Ulrich Scheller part-
nerkapcsolat-felelős, az egykori 
iskolaigazgató várt rám, s autóval 
Engenbe vitt. Nagyon kedves fo-
gadtatásban volt részem. 
Rögtön az érkezésem másnapján 
kirándulni mentünk Stuttgartba 

egy csoporttal, ami német és ko-
szovói diákokból állt. Az utat az 
ottani iskola szervezte. Megláto-
gattuk a helybéli Mercedes-Benz 
Múzeumot.
Engenben egy óvodában dolgoz-
tam gyakornokként. Szeretem a 
gyerekeket, ezért nagyon élvez-
tem a munkát. A kicsik érdeklőd-

ve fogadtak, sokat kérdezgettek: 
ki vagyok, hol lakom, és jön-e 
majd értem is az anyukám.
Eleinte nehezen értettem meg 
őket a dialektusok miatt, de idő-
közben belejöttem. Új kifejezése-
ket és szavakat tanultam. Ma már 
gördülékenyebben beszélek né-
metül. Megszerettem a gyereke-
ket, és nehéz szívvel búcsúztam el 
tőlük. Volt egy kis ünnepség, ahol 
minden óvodás elmondott ne-
kem egy jókívánságot. Egyik kis-
fiú egy labdát kívánt nekem. 

A nevelőktől sem volt könnyű el-
búcsúzni. Nagyon kedvesek vol-
tak velem, és segítettek, ha vala-
mit nem értettem.

Sok időt töltöttem Scheller úr 
családjával. Gyakran ebédeltünk 

együtt. Scheller úr számos kirán-
dulást is szervezett nekem, így 
Németország több nevezetes-
ségét is megismerhettem. Vol-
tam például a Duna-forrásnál 
Donaueschingenben, Németor-
szág legnagyobb forrásánál, az 
Ach-forrásnál, kirándultunk a Bo-
den-tóhoz is. Scheller úr, a fele-
sége és az unokája, Max gyakran 
tartott velünk. Max nagyon a szí-
vemhez nőtt. Rengeteget játszot-
tunk, olyan volt, mint egy apró 
tanár. Nagyon szépen beszélt né-
metül, és gyakran javított ki vagy 
mondott valamit máshogyan, ha 
nem értettem. Lassan beszélt 
hozzám, és türelmes volt. Renge-
teg szeretetet kaptam ettől a csa-
ládtól.

Július 20-án Engenben megszer-
vezték az Altstadtfestet.(Óvárosi 
fesztivál) Az egész belvárosban 
standok várták az ide látogató-
kat, és programok zajlottak késő 
estig. Több nemzet ételéből le-
hetett kóstolni. A magyar stan-
doknál lángost árultak és borokat. 
Kompis Gergely, több egyesületi 
tag és én pannonhalmi borokat 
kínáltunk.

Jól éreztem magam Engenben. 
Tapasztalatokat szereztem és ön-
állóságot tanultam. A probléma-
megoldó képességem is sokat 
fejlődött. Ez az út számomra ha-
talmas lépés volt a felnőtté válás 
felé.

Németh Dominika

Élményekkel teli 
tapasztalatszerzés 
Engenben
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Szeptember első hétfőjén a pan-
nonhalmi Játék-Vár Óvoda is 
megnyitotta kapuit. Ahhoz, hogy 
felkészülten fogadhassuk a gyer-
mekeket, nyáron javító meszelés 
történt az épületben, a mérleg-
hinták felújításra kerültek, me-
lyeknek kapaszkodóit, ülőkéit, va-
lamint a mászóvárunk elkorhadt 
deszkáit cseréltük ki. A kert egész 
nyáron gondozást igényelt, hogy 
ápolt állapotban találja a tanév-
kezdés. Az óvónők a csoportszo-
bákat ötletes, kreatív módon, őszi 
dekorációval díszítették, és őszi 
mesékkel, játékötletekkel várták 
a gyerekeket. Így az első nevelési 
héten, amellett, hogy a nyári él-
ményeiket kijátszották maguk-
ból, ráhangolódtak a termések-
ben, színekben gazdag őszre. Az 
elköszönő nagycsoportosaink, 
akiknek sikeres iskolás éveket kí-
vánunk, helyét kiscsoportos gyer-
mekek vették át.

Eszközbeszerzések is történtek a 
nyáron. Labdákat, színes babzsá-
kokat szereztünk be a Pannonhal-
mi Óvodát és Bölcsődét Támoga-
tó Alapítványsegítségével. A civil 
szervezetek számára az önkor-
mányzat által biztosított pályázat-
ból kis néptáncosainknak mellé-
nyeket szereztünk be. Köszönjük 
szépen a támogatást!

A folyamatos fejlesztés érdeké-
ben két pályázatunk is elbírálásra 
vár. Egyikből nagyméretű hajó- 
mászókát szeretnénk építeni az 
udvarra, illetve a már meglévő 
rollerpályánkat ütésálló gumibur-
kolattal szeretnénk bevonni. A 
másik pályázat új bölcsőde építé-
sét célozza meg városunkban.

Szakmai tapasztalatcsere céljá-
ból határon túli, szlovákiai óvo-
dával vettük fel a kapcsolatot, 
ahol testvényintézményi meg-
állapodást készítettünk elő. A 
győri Evangélikus Óvodával régi 
kapcsolatunkat ápolva az általuk 
szervezett szakmai napon fogunk 
részt venni. 

Óvodánk fontosnak tartja a nép-
hagyományok ápolását. Ebben 
a tanévben kiemelt ünnepeink a 
Márton-nap, a farsangi időszak, il-
letve a zöldágrájás lesz. 

Nagycsoportosainkat tehetség-
gondozó foglalkozássokkal várjuk, 
így kipróbálhatják készségeiket 
néptánc-, művészeti-, mozgás-, 
illetve alkotó-mese műhelyben is. 

Szeretnénk továbbra is részt venni 
városi eseményeken. A több évti-
zedes hagyománnyal rendelkező

Márton-napi vásáron az óvoda 
szülői munkaközösségi tagjai me-
leg teával, forralt borral és süte-
ményekkel várják majd a KÍNÁLÓ-
ban a pannonhalmiakat. 
A decemberi Adventi vásáron az 
önkormányzat által biztosított fa-
házban az ügyes kezű anyukák és 
óvó nénik által készített karácso-
nyi díszeket, ajándékokat árusí-
tunk. A szülők és támogatók se-
gítségét előre is köszönjük. 
A befolyó adományokat a Pan-
nonhalmi Óvodát és Bölcsődét 
Támogató Alapítvány számlájára 
kerülnek.

A Pannonhalmán hagyományo-
san szeptemberben ünnepelt 
Anyatejes világnapon óvodásaink 
a védőnői babaklubban a csöpp-
ségeket és édesanyjukat dallal, 
tánccal köszöntötték.

Óvodánk teljes kishasználtsággal 
működik. A tanévet 102 óvodás és 
11 bölcsődés kisgyerek kezdte meg 
intézményünkben, kiscsoportosa-
ink folyamatos befogadása után a 
számított létszámunk 149 óvodás-
ra és 14 bölcsődésre bővül. Tantes-
tületünk teljes létszámú: minden 
csoportban két óvónő és egy daj-
ka neveli, gondozza a gyermeke-
ket, két pedagógiai asszisztens és 
egy gyógypedagógus segíti mun-
kánkat.

Továbbra is fenntartjuk a Peda-
gógiai Szakszolgálattal a szoros 
együttműködést, így minden 
óvodásunk részt vehet a számára 
szükséges fejlesztő foglalkozáson.

Környezeti nevelési programunk-
ban hangsúlyt fektetünk az újra-
hasznosításra, ezért ismételten 
elektronikai hulladékgyűjtést 
szerveztünk, illetve az iskolával 
karöltve részt veszünk a Sulizsák 
akcióban. Ez utóbbiról a www. 
sulizsak.hu internetes oldalon tá-
jékozódhatnak.

Ebben a tanévben is számítunk a 
családok aktív jelenlétére és se-
gítségére az óvoda mindennapi 
életében. Kérjük, forduljanak hoz-
zánk bizalommal kérdéseikkel, 
ötleteikkel, vegyenek részt prog-
ramjainkon.

Reméljük az óvodai nevelőtestü-
let fáradozásai eredményesek, és 
minden kisgyerek jól érzi magát 
nálunk. Köszönjük szépen a szü-
lőknek, hogy a mi intézményün-
ket választották.

Kapovitsné Tamás Csilla
óvodavezető

 

ÓVODAI ÉLETÜNK
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A 2006-os Önkormányzati választások végeredmé-
nye nem választható el az akkor uralkodó ballibe-
rális Medgyessy–Gyurcsány-kormány tevékenysé-
gétől. A  lakosság csak a megszorításokat, azaz az 
élelmiszer- és az energiaárak jelentős drágulását, a 
bérbefagyasztásokat, a közszolgálatból történő tö-
meges elbocsátásokat, az adóterhek emelkedését, 
az egzisztenciális létbizonytalanságot, valamint a 
szociális lecsúszást érzékelte. Gyermeket vállalni 
azonos volt a szegénység vállalásával. A Gyurcsány-
kormány elvett az idősektől egyhavi nyugdíjat, 
hagyta elértéktelenedni a béreket és nyugdíjakat, 
háromszorosára emelte a gáz árát, megduplázta az 
élelmiszerek áfáját, soha nem fizetett nyugdíjpré-
miumot, sőt nyugdíjadót akart bevezetni. 

A második Gyurcsány-kormány hivatalba lépése vi-
szonylag zökkenőmentes volt, egészen 2006. szept-
ember 17-ig. Ekkor került ugyanis nyilvánosságra 
a még tavasszal a balatonőszödi pártüdülőben el-
mondott beszéde. Ebben Gyurcsány Ferenc lénye-
gében elismerte, hogy hazugsággal nyerték meg a 
választást, a kormányzás első éveiben pedig lénye-
gében nem csináltak semmit. Hatalma megtartása 
érdekében 2006-ban békés megemlékezők szemét 
lövette ki az utcán.

Ebben a légkörben zajlottak le 2006-ban az önkor-
mányzati választások. A csalódott emberek min-
den településen keresték az őszinte, megbízható 
polgármestereket, képviselőket, akik reményt je-
lenthetnek a település életében. Így volt ez Pan-
nonhalmán is. A sok polgármesterjelölt legtöbbje 
csillogó-villogó szórólapokon fűt-fát ígért a tisztség 
elnyerése érdekében. Bagó Ferenc nem ezt tette. 

Egy A4-es lapon azt ígérte, hogy tudása és tapaszta-
lata alapján segíti a városfejlődést, jó gazda módjá-
ra gazdálkodik a város vagyonával, és ehhez javítja 
az emberi kapcsolatokat. Az emberek hittek neki. 
Kora, élettapasztalata, egzisztenciális háttere, ben-
cés diák múltja hitelessé tették szavait. 

Első lépései között a segélyezetteknek osztott fel-
adatot, mert hitt abban, hogy a munka nélkül osztott 
segély a társadalom számára irritáló. A közpénzek 
elszivárgását a hivatalon belül kezdte felszámolni. 
Felismerte, hogy az Apátság és a város érdekei a fej-
lődés szempontjából egybe esnek. Olyan gyümöl-
csöző kapcsolatot alakított ki a Főapátsággal, mely 
a mai napig a fejlődésünk motorját jelenti, eredmé-
nyei pedig többek között a város központjában lát-
hatóak, városi jellegünk meghatározó elemét alkot-
ja. Én a legnagyobb érdemének tekintem az iskolai 
oktatás bencés kezekbe adását. Mindenki emlék-
szik arra, amikor az állami oktatásnál a tanulók felét 
elvitték a városból az alacsony színvonal és a diákok 
fegyelmezetlensége miatt.

Tarsolyában megvalósításra váró tervekkel és el-
képzelésekkel most átadta a helyét a folytonosság 
érdekében „bejáratott” alpolgármesterének, akit 
kiszemelt a városvezetés élére, és akit bátran aján-
lott a választásokon utódjául. Korára való tekintettel 
nem vállal több ciklust, pályáját a csúcsponton feje-
zi be. A város nevében köszönöm eddigi munkáját, 
érdemes volt mellé állni a választáson 2006-ban.

Jó egészséget és hosszú, hasznos és termékeny éle-
tet kívánok/kívánunk neki. 

Kádi Antal

MEMENTÓ 2006

Úgy tűnik, nagyon sok pannonhalmi lakost érdekelt az októ-
ber 10-én megrendezett fórum, hogy kik fogják városunkat 
irányítani (a mi megbízásunkból) az elkövetkező öt évben. 
Ennyien még nem voltunk ilyen jellegű összejövetelen. 
A jelöltek egytől egyig alaposan felkészültek. Szinte minden 
szóba került, ami a várost érinti. A polgármesterjelöltek 10, 
a képviselőjelöltek 5-5 percben mutatkozhattak be, majd az 
érdeklődők kérdéseket tehettek fel nekik.

Sok fontos téma és probléma merült fel az est folyamán, me-
lyeket a lakosság fogalmazott meg a képviselő- és polgár-
mesterjelölteknek. A fórum végén jelképesen minden jelölt 
egy képviselőfánkot kapott ajándékba.

Tanay Lajos

VÁLASZTÁSI FÓRUM
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Nyári Könyvtári Matiné

Röviden azt mondhatnám: sokkal 
többen jöttek, mint reméltem, és 
kevesebb limonádé fogyott, mint 
hittem…
Akik eljöttek, komolyan vették, 
hogy jól akarják érezni magukat, 
s ennek akadálya tényleg nem is 
volt. Fesztelen vers- és meseolva-

sás, kötetlen beszélgetés, színezés, 
rajzolás, egy kis kézműveskedés, 
jó barátok és vidám hangulat… 
Meséljenek már a képek. Közkívá-
natra jövő nyáron is megrendez-
zük!

Régi idők… iskolája: Frici bácsi 
beszélgetős estje

Továbbra sem jutok szóhoz… Frici 
bácsi. Ha tehetném, megmutat-
nám ez újság lapján, amint ő mu-
tatta előadása során százszor: le-
esett az álla. Az élet meglepetései, 
nem várt pillanatok…
Szeptember 12-én a könyvtárte-

rem megtelt érdeklődőkkel, és ő 
idős kora és kis termete ellenére 
lazán betöltötte - az összes fenn-
maradó – teret.
  
Mi is történt itt akkor este? A fiata-
labb korosztálynak tényfeltárás a 

20. század első felének iskolarend-
szeréről, az idősebbeknek múlt-
idézés, régi kollégáknak baráti 
kötődések, élmények felvillanása. 
Mindenkinek élénk és sugárzó 
előadás, pörgő humor és valódi, 
emberi történetek Malkovics Fe-
renc tanító úr életéből.  
Köszönjük szépen, Frici bácsi!

Korszerűsítés

A remek állományon és a kedves 
(azaz valósan kedves, mai szó-
használattal jófej, cuki, nyíltszívű), 
türelmes és érdeklődő olvasókon 
kívül egy feladatot is örököltem 
Böbe nénitől. A 39 éves világítási 
rendszer korszerűsítésének elvég-
zését. 

Pannonhalma Város Önkormány-
zata az idei évben támogatta és 
finanszírozta ezt a munkát, így 
megvalósulhatott e régi törekvés. 
Világítást kapott az olvasóasztal 
és a folyóirat olvasó asztal is, és a 
hátsó falnál is látjuk már, hogy mit 
érdemes levenni a polcról. 
Sokak szemében egyértelmű ta-
lán, hogy a könyvtárban olvas az 
ember, viszont megfelelő világítás 
híján ez az utóbbi években korlá-
tokba ütközött. És most „lőn”!
Köszönöm elődömnek, aki kita-
posta a felújításhoz vezető utat, 
köszönöm az Önkormányzatnak, 
aki megszavazta a beruházást, 
köszönöm a kivitelezőnek a gyors 
és pontos munkát, és köszönöm a 
kedves olvasók türelmét!

Író-olvasó találkozó

Október 16-án Lackfi János költő 
érkezett hozzánk. Délelőtt az is-
kolásoknak adott rendhagyó iro-
dalom órát, délután, 17 órakor a 
Városi Könyvtárban tartott író-ol-
vasó találkozót Minden napra egy 
sztori címmel. 

No de, mit is olvassunk?! 
Szemezgettem néhányat a jelen-
legi újdonságokból!

Az apróságoknak:
- Maszat történetei 
- Manfréd és Anton kalandjainak 
újabb (negyedik) kötete
- Alfa bácsi titka
- A bohóc és a kismajom
- A fiú, akit elvarázsolt a zene (Bar-
tók Béla élete mesekönyvben!)

Az ifjúságnak:
- Nógrádi Gergely: Misu és a piros 
kenu
- Zágoni Balázs: A Gömb (Az év 
gyerekkönyve díj nyertese!)

- M.G.Leonard: Bogárkirálynő
- Jeney Zoltán: Rév Fülöp

A felnőtteknek:
- Náray Tamás: Az utolsó reggel 
Párizsban
- Hadas Krisztina: Anyasors
- Böjte Csaba: A szabadság rabsá-
gában

- Lackfi János: Minden napra egy 
sztori (Az október 16-i író-olvasó 
találkozó központi műve!)
- Krusovszky Dénes. Akik már nem 
leszünk sosem

Nyitva tartás változás

Amint azt már tapasztalták, szep-
tembertől a könyvtár nyitva tar-
tása változott, mivel képzésre já-
rok általában hetente kétszer. A 
képzés 2020 júniusáig fog tartani, 
utána visszaáll a megszokott rend.

Jelenleg a Városi Könyvtár nyitva 
tartása a következő:

hétfő, kedd, szerda*: ZÁRVA
csütörtök: 9-12 óráig NYITVA
péntek: 15-18 óráig NYITVA
szombat: 9-12 óráig NYITVA

*Nem minden szerdán tart a 
könyvtár zárva. A szerdák nyitva ill. 
zárva tartását hó elején a könyv-
tár ajtaján található havi beosz-
tásban közöljük, ill. az internetes 
katalógus oldalon tesszük közzé: 
pannonhalma.nanlib.hu.

Megértésüket és türelmüket kö-
szönjük!

Kocsis-Maár Kinga
könyvtárvezető

KÖNYVTÁRI HÍREK
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2019. október 5-én, az Országos 
Könyvtári Napok keretében va-
lósult meg a Pannonhalmi Ön-
kormányzat, a Pannonhalmi 
Gyógyszertár, Ildi kamrája és sok 
önkéntes támogatásával, munká-
jával a családi ÖKO-nap.

Már a szervezés során szekciók 
alakultak, így az egészséges és 
egyben környezetbarát táplálko-
zás vonalát Ildi vitte. Hogyan dol-
gozzunk gyümölccsel maradék 
nélkül? Helyi almából almalé ké-
szült, a fennmaradt püréből al-
magombóc – egyszerű és nagyon 
finom!
A varrókat Zsófi fogta össze: Kla-
udia, Orsi, Eszter, Kriszti segítsé-
gével pólószatyrok és újratasakok, 
zsákocskák készültek. A függöny-
anyagokat – végeket, maradéko-
kat - felajánlásból kaptuk. Vég-
telenül vékony, könnyű anyagok, 
az elkészült zsákocskák súlya pár 
dekagramm. Ez fontos, hiszen ha 
abban méretjük le az élelmisze-
rünket, nem akarunk ráfizetni. A 
számítások szerint egy átlag csa-
lád bevásárlási szokásait tekintve 
ez havi kb.50 Ft plusz kiadást je-
lent. Mennyi mindenre költünk 
százakat, ezreket…
Kereskedelmi forgalomban kb. 
600 Ft egy ilyen zsákocska (nem is 
beszélve a postaköltségről), szom-
baton bármennyiért elvihető volt. 
Itt azonban nem teszünk pontot, 
mert a varró asszonyok vállalták a 
további önkéntes munkát. A zsá-
kok tovább készülnek otthon is, és 

a Városi Könyvtárban, valamint a 
város több kereskedésében elér-
hetőek lesznek, akár ingyen is! 
A zsákokban péksüteményt, ke-
nyeret lehet hazavinni; zöldsé-
get, gyümölcsöt lehet vásárolni! 
Fontos, hogy sok munkával és 
szeretetből készültek ezek a zsá-
kok városunk tisztasága és jövője 
érdekében, tehát becsüljük meg 
őket, óvjuk, és időről időre mos-
suk ki! Bízunk benne, hogy minél 
több kereskedés és minél több 
vásárló nyitott lesz használatára, 
hiszen ha valamire mondhatjuk, 
hogy kevéssé terheli a környe-
zetet, akkor ezek biztosan azok! 
Használjuk őket!

A laborosok munkájában Márti, 
Zsófi és jómagam is részt vettem. 
Az anyukák körében a mosószer-
főzés, a gyerekek körében a szap-
pangyúrás, és mindenki körében 
– még apuka is! – a krémkeverés 
volt a legnépszerűbb. Az asztalok-
nál megállás nélkül ment a mun-
ka, valamint élénk beszélgetések, 
vélemény- és tapasztalatcserék 
zajlottak. Shea vaj kontra disznó-
zsír, illóolaj kontra gyógynövény 
egészben, gesztenye kontra mo-
sódió… és folytathatnám a sort. 
Több mondat és gondolat félbe-
szakadt időhiány miatt. Pótolni 
kell.
Az aprók ugráltak, futkostak és 
Emesével mesét hallgattak. Glóbi 
és Zöldfülű Péter kalandjai hely-
zeteket és példákat mutatnak a 
gyerekeknek a környezettuda-
tos életmódra, mindennapi tett-
rekészségre buzdítanak a mese 
nyelvén. A tudományban talán 
még nem írt le ilyet pszicholó-
gus, de nálunk már érik az ÖKO-
generáció.
A Krimiből fát! akció keretében fel-
ajánlott krimik közt bogarásztak 
az érdeklődők, s a kedvükre valót 
bármilyen összegért hazavihették.
Lavinaként zúdult rám a tenni 
akarás és az érdeklődés mind az 
önkéntesek, mind a résztvevők 
részéről. Ebből mutatkozott meg, 
mennyire lényeges pont ez város-
unk lakóinak életében. Minden 
asztalnál tolongtak, és a családok 
ezzel távoztak:

- Mikor lesz a következő? 
- Egyelőre nem tudom. Keresem a 
módját, a formáját!
A munkát, a segítséget, a fel-

ajánlást és a részvételt min-
den érintettnek köszönöm! 
Az ÖKO-nap anyagi eredménye 
eddig 40.075,- Ft, amit szándé-
kunknak megfelelően faültetésre 
költöttünk. Eddig, ismétlem ed-
dig, mivel a persely folyamatosan 
aktív a könyvtárban. Ezt azért írom 
bátran, mert már az ÖKO-napot 
megelőzően összegyűlt egy jóko-
ra összeg azoktól, akiknek fontos 
a környezetük, de nem tudtak el-
jönni szombaton...

A Faültetés
Az ültetés ügyében szakértőhöz 
fordultunk, aki segített az adottsá-
goknak megfelelő fákat kiválasz-
tani. Városunk önkormányzatával 
egyeztetve első lépésként nov-
ember 16-án a „családi faültetés” 
program keretében a művelődési 
ház és könyvtár közös udvarára 
kerültek fák, bokrok, virágok. 
Az eddigi növényfelajánlásokat is 
hálásan köszönjük! 

Kocsis Maár Kinga
könyvtárvezető

MIKOR LESZ
A KÖVETKEZŐ?
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2019. július 25. és 31. között 
rendeztük meg az idei, ösz-
szességében immár a hu-
szonkettedik táborunkat. A 
helyszín ezúttal Nógrádsipek 
volt – egy festői kis falucska 
Hollókő mellett. A település és 
a környék szépségét is felül-
múlta az ottaniak vendégsze-
retete, közvetlensége, barát-
ságossága és segítőkészsége. 

Hatalmas segítséget kaptunk 
tőlük ahhoz, hogy egy cso-
dálatos hetet töltsünk egy 
csodálatos helyen. Tartalmas 
programokkal igyekeztünk 
megtölteni a hetet – több 
mint 9 kilométeres utat meg-
téve, saját korlátainkat legyőz-
ve gyalogoltunk át Hollókőre 
és töltöttük el ott a tábor má-
sodik napját. 

Július 28-án Mátraverebély-
Szentkútra zarándokoltunk 
a Szent Anna napi búcsúba. 
Az utolsó napokon pedig egy 
palóc testvérpár lepett meg 
minket azzal, hogy a lányokat 
beöltöztették a kézzel készí-
tett palóc népviseletes ruhák-
ba. 

Utolsó előtti napunkat egy ál-
lattartással, növénytermesz-
téssel foglalkozó házaspárnál 
töltöttük – ismerkedtünk a 
pergetés rejtelmeivel, és még 
kecskét is fejhettünk! Felejt-
hetetlen élmény volt a tábor 
valamennyi résztvevőnek. Kö-
szönetet mondunk ezúton is 
minden támogatásért!

Az ősz beköszöntével, rend-
hagyó módon ugyan, de 
megkezdtük rendszeres fog-
lalkozásainkat is. Szent II. Já-
nos Pál pápa pannonhalmi 
látogatásának évfordulóján 
közösen vettünk részt az ün-
nepi szentmisén, majd azt kö-
vetően a megemlékezésen is. 
Köszönjük a résztvevőknek is, 
és a szervezésben segítséget 
nyújtóknak is!

A tavalyi évben szeptember 
hónapban Csatkára zarándo-
koltunk a KALÁSZ-osokkal. Az 
idei évben, ezt a hagyományt 
követve, szeptemberben is-
mét útra keltünk, ezúttal Ba-
konybél volt az úti cél. Szép 
délutánt töltöttünk ott, meg-
néztük az apátsági templo-
mot, majd kigyalogoltunk a 
bakonybéli Szent-kút kápol-
nához, ahol végigjártuk a ke-
resztutat is. 

Október hónaptól kezdődően 
megkezdjük a készülődést a 
hagyományos programjaink-
ra – a Márton-napra, adventre 
– ennek keretében az adventi 
vásárra, a kántálásra, a pász-
torjátékra és a háromkirály-
járásra is. 

Mozgalmas és színes ősz áll a 
KALÁSZ előtt! 

Szeretettel:

a pannonhalmi 
KALÁSZ-osok

A PANNONHALMI KALÁSZOSOK HARMADIK 
NEGYEDÉVE A nyári szünet sem telt el KALÁSZ-os programok nélkül.



Radnóti a sorsával tanít bennünket…
Tóth Péter Lóránt kunszentmiklósi versvándor au-
gusztus végén 25 napon át tragikus utat jár. Radnóti 
Miklós születésének 110. évfordulóján végigment az 
„erőltetett menet” összes stációján. A 820 kilométe-
res út Borból, az egykori gyalázatos munkatábortól 
indult, és szeptember 23-án ért Pannonhalmára. A 
téglagyárnál találkoztunk a versvándorral. Ott, ahol 
a költő utolsó éjszakáinak egyikét töltötte.

Dokumentumfilm készül
A zarándokút hétfői szakasza Veszprémvarsányból 
indult, majd Ravazdon át vezetett Pannonhalmára. 
A közel 15 km-es etapon Tóth Péter Lórántot barátja, 
Jánosi Márton, szentendrei versmondó kísérte, va-
lamint a szörnyű utat dokumentáló szabadkai tévé-
stáb tagjai. Az alkotók a 820 km-es útból kétrészes 
dokumentumfilmet és 12 részből álló, 20-20 perces 
sorozatot terveznek.
A két versmondó a pannonhalmi Radnóti-szobornál 
egyszerre szavalt. A két férfi megosztotta gondola-
tait, érzéseit arról a borzalomról, embertelenségről, 
amit felfogni lehetetlen ésszel.

A költő a sorsával tanít
Jánosi Márton „nyugodtnak” látta Radnóti arcát a 
pannonhalmi szobron. „Tudta, hogy mi vár rá. Azt 
hiszem, Pannonhalmán már megbékélt a sorsával 

a költő” – mondta a szentend-
rei versmondó. „Szerinted tudta, 
hogy a nemzetnek bűntudata lesz 
miatta?” – kérdezte Tóth Péter Ló-
ránt. „Igen, de nem csak bűntuda-
ta, hanem megtisztulása is” – vé-
lekedett Jánosi Márton. „Radnóti 
a sorsával tanít bennünket. Arra, 
hogy még egyszer nem fordulhat 
elő az a borzalom, ami a második 
világégés során történt” – mond-
ta Tóth Péter Lóránt. A kunszent-
miklósi versvándor ezt követően 
koszorúzta Radnóti pannonhalmi 
szobrát, majd a helyi művelődési 
házban és a bencés gimnázium-
ban is előadást tartott.

Az utolsó állomás
Az utolsó napon, szeptember 24-
én bárki részt vehetett a zarán-
dokúton. Tóth Péter Lórántot a 
győri Zrínyi úti kórház mögötti 
Radnóti-szobornál tíz págiszos 
diák fogadta délben. Innen a Ka-

zinczy-gimnáziumhoz vonultak, ahonnan két ka-
zinczys és egy bencés osztály kísérte a versvándort 
a Győr és Abda határában lévő Melocco-alkotásig.  

„Tagadhatatlan, megrendítő volt az együtt mene-
telés, az emlékezés” – mondta az egyik kazinczys 
diák. A végállomáson, az abdai Rábca töltés mel-
letti emlékhelynél Szabó Zsolt abdai polgármester 
Radnóti költészetének szeretetéről beszélt, míg az 
egy szakaszon a vándort elkísérő Szili Katalin auto-
nómiai ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott 
azt mondta, hogy a kezdeményezés Radnóti mögé 
sorakoztatva összehozta a nemzetet. „Felkiáltójel 
ez az út az egész nemzetnek, hogy a gyűlölet és a 
kirekesztés ma se lehessen emberi gondolat” – fo-
galmazott Szili Katalin. Pataki András, a soproni Pe-
tőfi Színház igazgatója Radnóti: Himnusz a békéről 
című versét mondta el, majd Fűzfa Balázs abdai 
származású irodalomtörténész arról beszélt, hogy a 
magyar irodalom XIX. és XX. századi két legismer-
tebb költője Petőfi és Radnóti. Az esemény végén 
Tóth Péter Lóránt foglalta össze emlékeit, érzéseit.

„Fontos volt nekem, hogy az zarándoklatomat 
megosszam másokkal. Öröm volt látnom, hogy 
mennyi társam akadt. Így az az út, amelyen egykor 
annyian meghaltak, megtelt élettel”.

Szeghalmi Balázs
kisalfold.hu

ERŐLTETETT EMLÉKMENET...                            
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A COOP Szolnok cégcsoport boltmegújítási prog-
ramjának következő nagy állomása a pannonhalmi 
szupermarket volt. A hosszú és alapos tervezést, és 
előkészületeket követően 2019. szeptember 26-án 
csütörtökön elegáns külsővel és modern, praktikus 
beltérrel, bővített választékkal nyitotta meg újra ka-
puit a Coop. 
A megnyitón tiszteletét tette, és a megújult boltot 
méltatta Bagó Ferenc, Pannonhalma polgármeste-
re, aki Fekete Tiborral, a COOP Szolnok Zrt. elnök-ve-
zérigazgatójával vágta át a nemzeti színű szalagot, 
mellyel visszavonhatatlanul egy új, és reményeink 
szerint sikeres korszakot nyithattak meg a pannon-
halmi bolt életében.

forrás: 
coopszolnok.hu

Megújult a COOP bolt!
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Idén első alkalommal került megrendezésre a pan-
nonhalmi madárijesztő-építő verseny és fesztivál.  A 
rendezvény házigazdája Pannonhalma Város Ön-
kormányzata volt, ötletgazdája a Ne Bántsd az Erdőt 
Egyesület.  A rendezvény időpontját a bornapokhoz 
igazítottuk.
Ha már egyszer madárijesztő, akkor mindenképpen 
borvidéket keresett az egyesület.  Ehhez jó partnert 
talált a pannonhalmi önkormányzatban. Viszonylag 
rövid töprengés után a kezdeményezés mellé álltak, 

MADÁRIJESZTŐ- 
KÉSZÍTŐ VERSENY

Ahogyan az már évek óta 
jól működik: csapatunk újra 
megálmodott egy kellemes 
szombati napot.
Ez alkalomból helyi őstermelő-
ket kértünk fel, hogy legyenek 
a házigazdái a Pannonhalmi 
Gyalogtúrák tematikus túra-
sorozatunk őszi eseményének.

Nagyné Ildi és Nagy Balázs 
a Zümi méhészetet képvisel-
ve ízesített és fajtamézekkel, 
méhészeti termékekkel, lekvá-
rokkal, aszalványokkal és más 
finomságokkal várta a megfá-
radt társaságot, és ismertette 
meg velük azokat.
Balázs rögtönzött méhészeti 
bemutatójának köszönhetően 
ismét teljesülhetett a négy éve 
kitűzött célunk: ezek a túrák 
ne csupán a gyaloglásról szól-
janak!

A túrázók között, mint mindig, 
most is rengeteg régi ismerőst 
köszönthettünk. Megtisztelte-
tésünkre és meglepetésünkre 
pedig még egy kisebb engeni 
delegáció is csatlakozott hoz-
zánk, akik bár más alkalomból 
jöttek Pannonhalmára, velünk 
tartottak, hogy megismerhes-
sék a programunkat.

Voltak, akik csak a pihenőpon-
ton csatlakoztak hozzánk, de 

mindannyian, akik ott voltak, a 
kedves és jóleső visszajelzése-
ikből tudhatjuk, hogy jól érez-
ték magukat!

A négy év alatt ez volt a 15. te-
matikus gyalogtúránk, mely-
nek következő eseményére 
várhatóan egy téli alkalommal 
várjuk a mozogni és közösség-
be vágyókat.

A program, a korábbiakhoz 
hasonlóan, Pannonhalma Vá-
ros Önkormányzatának szer-
vezésében valósult meg, de 
köszönet jár a Pedró pékség 
támogatásának, a Zümi mé-
hészet kitelepülésének és 
mindenkinek, aki hozzátett az 
eseményhez.

A szervezőcsapat:
Ress Anita, 

Farkas Zsuzsanna 
és Sipák Norbert
Szívvel-lépéssel

Pannonhalmi gyalogtúrák - Zümi

valamint ingyen biztosították a helyszínt.  Ezúton 
is szeretnénk köszönetünket kifejezni nekik. Külön 
köszönet Vas Gábornak, aki a rendezvény előtt még 
egy rádióinterjúban is népszerűsítette a kezdemé-
nyezést.  Valamint Farkas Zsuzsannának, aki a szer-
vező munka oroszlánrészét magára vállalta.

De nincs verseny versenyzők és alkotások nélkül. 
Még így is, hogy első alkalommal került sor a ren-
dezvényre, meglepően sok és igényes alkotás szü-
letett.  Némelyik igazi mosolyt csalt a látogatók 
arcára, vagy voltak köztük félelmet keltők is bizarr 
külsejükkel. A versenyen induló minden családnak, 
párosnak, cégnek, valamint egyéni művésznek kö-
szönetet kell mondanunk. A kirándulók is szívesen 
megálltak, bámészkodtak, és fényképeket készí-
tettek az alkotásokkal.  Most, hogy a madárijesztők 
elhagyták a rendezvény helyszínét, mintha valami 
hiányozna onnan.   

Egyesületünk célja a bemutatkozás, a figyelemfel-
keltés és a nagyközönség elérése volt a versennyel.  
Úgy érezzük, hogy ez sikerült.  Sikeresnek értékel-
jük a kialakított kapcsolatot a pannonhalmi önkor-
mányzattal és a környéken élők közösségével.  

A pozitív fogadtatás folytatásra ösztönöz minket.  
Jövőre még nagyobb figyelemmel és lelkesedéssel 
kezdünk bele a verseny és a fesztivál megszervezé-
sébe.  Minden idei és új indulót nagy szeretettel vá-
runk a folytatásban is.

Pallang Zsuzsanna
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A Pannonhalmi Bringások október 12-én, szombaton egy tovább-
jutásos sprintversennyel kedveskedtek a Girot váróknak. Mindenki 
erőnléttől és kerékpár típustól függetlenül rajthoz állhatott, és vi-
gaszágon is továbbjuthatott. A 200 méteres pálya könnyen teljesít-

Mini Giro Pannonhalmán                               hető volt, így bárki belekóstolhatott 
a valódi versenyzés világába, hiszen 
az először próbálkozók is valódi 
sprintbajnokokkal találkozhattak az 
oldalukon. A komoly kerékpárver-
senyek utolsó métereit körüllengő 
hangulatot sikerült a Főtérre vará-
zsolni.

A nézők nagy örömére az utolsó for-
dulók szoros küzdelmeket hoztak, 
sokszor csak a célfotó alapján szü-
letett győztes. A gyerekek számára 
kialakított szlalompályát a legki-
sebbek is biztonsággal használhat-
ták, és az egyenkénti indításos ver-
senyen csak a stopperórával kellett 
megküzdeniük. Mindenki nyert!

A Giro kerékpáros verseny résztvevői 
jövőre május 11-én érnek majd Pan-
nonhalmára.

Etl Lajos

Közösség és közélet – ez a mottója az ifjúsági 
szervezetnek, mely most már Pannonhalmán is 
rendelkezik csoporttal. A Fidelitas olyan keresz-
tény-konzervatív fiatalok közössége, akiket fog-
lalkoztatnak a társadalmunkat érintő fontos kér-
dések, és szeretnének is aktívan részt venni ezek 
alakításában.

Nemrégiben a Pannonhalmi Bencés Gimnázi-
umba járó diákok közül többen úgy döntöttek, 
megalapítják saját Fidelitas-csoportjukat. Céljuk 
– többek között – az, hogy egy olyan közösséget 
hozzanak létre, amely tartalmas szabadidő-eltöl-
tést kínál az itt élő, tanuló fiatalok számára. Nem 
titkolt szándékuk, hogy minél aktívabban vegye-
nek részt a város közösségi életében. Szívesen vé-
geznek önkéntes tevékenységet, és örömmel se-
gédkeznek minden olyan akcióban, mely a város 
vagy a – tágabb értelemben vett – környezetünk 
jobbítását szolgálja. 
A szervezet életében meghatározó szerepe van a 
közéleti érdeklődésnek is.
Fontosnak tartom, hogy felkeltsük a fiatalok ér-
deklődését a közélet és a politika iránt – mondta el 
Samu Domonkos, a csoport frissen megválasztott 
vezetője. Ugyanakkor a Fidelitas közel sem csak 
a politikáról szól: gyakoriak a közös sportolások 
és a jó hangulatú délutáni beszélgetések. – Sze-
retnénk egy olyan közösséget létrehozni, ahova 
örömmel járnak azok a fiatalok is, akik egyszerű-
en csak egy jó, összetartó csapathoz szeretnének 
tartozni – tette hozzá az elnök. 

Megalakult a Fidelitas 
pannonhalmi csoportja                               

Megalakulása óta a csoport már több ülést tartott, és 
számos programot szervezett. A gimnáziumban is 
egyre többen érdeklődnek irántuk, sokan szeretnének 
csatlakozni. Érdemes a Fidelitashoz tartozni, ugyanis 
a szervezet országos szinten is sok lehetőséget kínál: 
utazások, nyári tábor, közös sportesemények, képzé-
sek, beszélgetések vezető közéleti szereplőkkel/politi-
kusokkal stb. 

A Fidelitas olyan 35 év alatti fiatalokat vár soraiba, akik 
szeretnének jó hangulatú programokon részt venni, 
és egy összetartó közösség tagjává válni. Csatlakozz 
Te is!

Keress minket Facebookon: megtalálod csoportunkat 
a Fidelitas Pannonhalma oldalon, vagy keresd elnö-
künket, Samu Domonkost, a Pannonhalmi Bencés 
Gimnázium diákját! 

Pusztai Gábor
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ÉLMÉNYEK A PANNONHALMA 
PROVENCE LEVENDULÁNÁL,
EGY HELYI KÖZÖSSÉGI KERTBEN.                              

A levendulás kert egész évben láto-
gatható. Programokkal, kézműves-
termékekkel és levendula-illattal vár!
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TÉLI RECEPTEK 
pannonhalmi háziasszonyok 

ajánlásával 

VIRSLIS KALÁSZ - Borbély Katalin ajánlásával

Hozzávalók: 50 dkg liszt. 1.5 dl natúr joghurt, 20 dkg áttört 
főtt burgonya (vagy burgonyapüré), 3 dkg élesztő, 1 kávéska-
nál kristálycukor, 2 kávéskanál só, 6 virsli, 1 tojás, szezámmag

Elkészítés: Az élesztőt cukorral 1 dl langyos vízben felfor-
raljuk. A liszthez hozzáadjuk a felfuttatott élesztőt, a sót, a 
krumplit és a joghurtot, majd a masszából sima tésztát gyú-
runk. Ha túl kemény, még egy kis langyos vizet öntünk hozzá. 
Konyharuhával letakarjuk, és egy óra alatt duplájára keleszt-
jük.  A megkelt tésztát 12 egyforma darabra osztjuk. A virslit 
karikára vágjuk. Először minden tésztadarabot hosszában há-
romfelé vágunk, majd belefonjuk a virslikarikákat. A kalászo-
kat sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, a tetejét megkenjük fel-
vert tojással, megszórjuk szezámmaggal (szezámmag helyett 
ízlés szerint megszórhatjuk reszelt sajttal, egész köménnyel és 
mákkal is), és 220 fokra előmelegített sütőben megsütjük. 

GALETTE - Kiss Viktória ajánlásával

Hozzávalók: 20 dkg finomliszt, 10 dkg hideg vaj, 5 dkg 
porcukor, csipetnyi só, 1 tojássárgája, fél alma héja re-
szelve

Elkészítés: Összegyúrjuk a hozzávalókat, ha nem akar 
összeállni, 1-2 evőkanál vizet adunk hozzá. 
Fél órára hideg helyen pihentetjük, közben elkészítjük 
a tölteléket: Előmelegítjük a sütőt 170 fokra, a tésztát 
kinyújtjuk 2-3 mm vastag kerek lappá. Megszórjuk 
kekszmorzsával, majd megtöltjük a töltelékkel, de a 
szélein 2-3 cm-es részt üresen hagyunk. A kihagyott 
tésztát hajtogassuk rá a töltelékre. Előmelegített sütő-
ben 25 percig sütjük.

Elkészítés: A krémhez a tojásokat válaszd 
ketté, majd a sárgáját keverd el a túróval, 
pudingporral, tejföllel és az egyik csomag 
vaníliás cukorral. Forrald fel a tejet a má-
sik két csomag vaníliás cukorral, közben 
karikázd fel a kifliket, és mártogasd az 
édes tejbe. Vajazz ki egy jénai tálat, fektess 
bele egy sor tejes kiflikarikát. A sorra kenj 
egy réteg túrós krémet, szórd meg ma-
zsolával, és folytasd a sort egy újabb réteg 
kiflikarikával és így tovább... addig foly-
tasd a rétegezést, míg minden hozzávaló el 
nem fogy.  Melegítsd elő a sütőt 180 fokra, 
tedd be az összeállított édességet, és süsd 
30 percig.  Közben verd fel a tojásfehérjét 
a maradék cukorral. Fél óra után vedd ki a 
jénait a sütőből, halmozd rá a habot. Csök-
kentsd a sütő hőfokát 120 fokra, tedd vissza 
a tálat újabb öt-tíz percre, míg a hab a tete-
jén aranybarnás nem lesz. 

RAKOTT KIFLI - Takács Kriszta ajánlásával

Hozzávalók 4 személyre: 8 db sima kifli, 5 dl tej, 50 dkg 
túró, 2 dl tejföl, 3 db tojás, 3 csomag vaníliás cukor, 1 
csomag vaníliás pudingpor, 15 dkg cukor 10 dkg ma-
zsola

Kövess bennünket a Facebookon is, 
ahol még több receptet találhatsz!
Pannonhalmi Receptcserélgető Klub



december 7. szombat, 14-20 óra VÁROSI KARÁCSONY
Helyszín: Főtér / Fellép: Kiss Claudia, Jégvarázs produkció, Pápai Musical Stúdió, FÉSŰS NELLY
Szervező: Pannonhalma Város Önkormányzata

december 8. vasárnap, 10.30 óra ADVENTI MELEGEDŐ
A katolikus Karitasz “Tárjátok ki a szíveteket” programja keretében
Helyszín: Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplom
(Kistemplom) kertjében
Szervező: Boldogasszony Karitasz csoport

december 12.  csütörtök, 16 óra A SZENT MÁRTON CUKORBETEG EGYESÜLET
KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGE
Helyszín: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház
Szervező: Szent Márton Cukorbeteg Egyesület

december 13. péntek, 10 óra A SZENT MÁRTON NYUGDÍJASHÁZ 
KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGE
Helyszín:  Szent Márton Nyugdíjasház
Szervező: Szent Márton Nyugdíjasház

december 13. péntek
14-17 óra  ADVENTI PORTÉKÁK - iskolai adventi vásár
Helyszín: Szent Benedek Általános Iskola és AMI
Szervező: Szent Benedek Általános Iskola és AMI

17.30 óra  A ZENE MINDENKIÉ - zeneiskolai koncert
Helyszín: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház
Szervező: Szent Benedek Általános Iskola és AMI

december 15. vasárnap
10-17 óra ÉDES ADVENTI CSODA PANNONHALMÁN- SÜTINAP LAURÁÉRT
Helyszín: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház
16.30  óra ADVENTI ÉNEK - kórustalálkozó
A fennállásának 30. évfordulóját ünneplő Cantate kórus karácsonyváró koncertje.
Az általános iskola Pannoniada Kórusa és a Cantate kórus részvételével.
Helyszín: Gyümölcsoltó Boldogasszony Templom,
Szervező: Cantate kórus

december 21. szombat, 15.30 óra  A GYERTYALÁNG KISEGYÜTTES KONCERTJE
Helyszín: Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplom (Kistemplom)
Szervező: Gyertyaláng kisegyüttes

december 24. kedd, 15.30 óra PÁSZTORJÁTÉK
Helyszín: Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplom (Kistemplom)
Szervező: KALÁSZ

december 26. 13.30 és 15.30 óra KARÁCSONYI ORGONAHANGVERSENY
Fellépő: Kiss Zsolt orgonaművész
Helyszín: Pannonhalmi Főapátság, Szent Márton-bazilika
Belépőjegyek: 3.000 Ft / Diák-, nyugdíjas jegy: 1.500 Ft
Szervező: Pannonhalmi Főapátság

Minden pannonhalmi lakosnak 
áldott és boldog ünnepeket kívánnak 
a programok szervezői.

PANNONHALMI ADVENT
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p r o g r a m o k


