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E l h u n y t  M i h á l y f i  B é l a ,  B é l a  b á c s i
2004. július 22-én elhunyt Mihályfi Béla, az általános

iskola egykori igazgatója, a kistemplom kántora,
mindannyiunk kedves Béla bácsija. December 20-án lett
volna 92 éves.

Újságunk címlapján szeretnénk méltón adózni
emlékének a ravatalánál elhangzott búcsúbeszéd
kivonatos ismertetésével.

Kedves Gyászoló Családtagok! Tisztelt, végsõ búcsúra
egybejött Rokonok, Ismerõsök!

Kegyeletadásra, végsõ búcsúra gyûltünk össze Béla
bácsi ravatala körül.

Béla bácsi elment. Csendesen, szerényen, éppen úgy,
ahogy élt és dolgozott.

Meghatottan, könnyes szemmel állunk koporsója
mellett, elbúcsúzunk Béla bácsitól. Õ már eleget tett
nemes, földi küldetésének. Ajka örökre elnémult, ujjaival
nem szolgálja többé Istent a Földön, nem színesíti
énekhangjával a mindennapi szentmiséket.

Mi, akik ismertük és szerettük, mindenkor tisztelettel
fogunk emlékezni arra az emberre, aki tudta, miért él,
aki minden idõben példásan teljesítette kötelességét.
Támasza volt elsõsorban a családnak, de támasza volt
több évtizeden át a reá a bízott gyermekközösségnek,
barátainak, a település lakosságának. Érzõ szívével,
megfontolt életével a bizalom és a szeretet légkörét
teremtette meg környezetében. Szerettük nyíltságáért,
férfias kedvességéért.

1938 augusztusától a közeli Mindszentpuszta, majd
1949. augusztus 8-ától Gyõrszentmárton, Pannonhalma
kisdiákjait nevelte tisztességre, becsületre, szerénységre.

Munkáját soha nem a dicsõségért végezte, hanem azért
a magasztos örömért, amit csak mások boldogítása adhat
az embernek. Gazdag lombozatú életfa volt Béla bácsi,
olyan, mely apránként osztotta szét leveleit mindazok
között, akik körülvették, akiket szeretett és megbecsült.

Tisztelettel emlékeznek a tanítómesterre azok a
pedagógusok, akiknek életútját, pedagógusi pályáját
Béla bácsi indította el településünkön. A kollégák, a
pannonhalmi általános iskola tantestületének tagjai
köszönik segítõkészségét, töretlen jó kedélyét. Ígérik,
hogy a Béla bácsi közremûködésével ültetett facsemetét
tiszteletük, szeretetük jeleként is gondosan ápolni fogják
az iskola kertjében.

Kedves Béla bácsi életútját – Ákos unokájának
közremûködésével – a MTV által készített portréfilm alapján
részletesen végigkísérhettük a helyi kábel televízió
adásában. Ez a felvétel is bizonyosságot adott nekünk az õ
emberszeretetérõl, egyszerû, de nagyszerû életérõl.

A tanítóképzõt végzett kántortanító, tanító a szülõi ház
indíttatásából, belsõ meggyõzõdésbõl, a lelkek, a
rábízottak iránti felelõsségbõl adta át tudását, mûvészetét.
Tiszteletre méltó munkálkodását tanítványainak
sokasága köszönte. Tán Isten földi ajándéka, hogy az
utolsó osztálytalálkozó, melyen volt tanítványait
köszöntötte, Klára lánya 50 éves osztálytalálkozója volt.

Felesége, Manci néni szívében soha be nem tölthetõ
ûrt hagyott. Azt az asszonyt hagyta egyedül, aki hûséges
élettárs volt, aki az élet göröngyös és sima útján egyaránt
kitartott, aki osztozott örömben és bánatban egyaránt.
Nagyon fog hiányozni számára szeretõ gondoskodása.

Kedves Béla bácsi!
Nyitott sírhelye elõtt állva tisztelettel búcsúzom a

Pannonhalmi Önkormányzat, az általános iskola
nevelõtestülete, a lakóközösség, a kedves és jó barátok,
ismerõsök és a település lakossága nevében.

Szívünk mélyén hisszük, hogy egyszer még
mindannyian találkozunk. Kérjük, hogy akkor majd az
égi kávéház teraszán fogadjon bennünket egy
feketekávéval.

Isten Önnel, Béla bácsi!
Majer Józsefné
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82/2004. (VI. 29) 98/2004. (VIII. 31.) Kt.

határozatával:

 a képviselõ-testület 8 pannonhalmi
családot 150 000 – 150 000,- Ft összegû
vissza nem térítendõ lakáscélú
támogatásban részesített.

A szociális bizottság 34/2004.(VIII.25.)

a képviselõ-testület a 97/2004.(VIII. 31.)

határozatával:

a pannonhalmi lakóhellyel rendelkezõ
általános iskolai tanulók részére
tankönyvtámogatás címén összesen
640.400,-  Ft. támogatást biztosított.

92/2004.(VIII.31.) 93/2004.(VIII.31.)

határozatával:

a képviselõ-testület  jóváhagyta a Radnóti
Miklós Általános Iskola - nevelõtestülete
által elfogadott, dr. Varga József
közoktatási szakértõ által véleményezett
pedagógiai programját,
valamint  a Napközi Otthonos Óvoda
nevelõtestülete által elfogadott, Zilahi
Józsefné minõségügyi szakértõ részérõl
véleményezett  nevelési programját .

94/2004. (VIII. 31.) határozatával:

a képviselõ-testület  támogatta a szlovákiai

Alsószeli településsel történõ testvérvárosi
kapcsolat felvételét. Felkérte a
polgármestert az elõkészítõ tárgyalások
lefolytatására.

99/2004. (VIII. 31.) határozatával:

a képviselõ-testület a 2005. évi
költségvetés tervezésekor kötelezettséget
vállal a Bursa Hungarica pályázatban
közzé tett  támogatás önkormányzati
szintû biztosítására 8 fõ részére havi 2000,-
Ft/fõ összegben.
A pályázatok elbírálásával a szociális
bizottságot bízta meg.

Talajterhelési díj bevallása
Rendelkezésre álló nyilvántartás

alapján azon ingatlantulajdonosok
részére, akik a közcsatornára nem
kötöttek rá, kézbesítésre kerül a 2004. évi
talajterhelési díjelõleg megállapításoz
szükséges bejelentési formanyomtatvány.
Annak kitöltése a tulajdonos, illetve a
szennyvizet kibocsátó kötelessége.

A kézhez kapott bejelentõ adatlapon a
2003. évben fogyasztott vízmennyiséget
kell m3 –ben jelezni .

A bevallási adatlapok benyújtási
határideje: 2004. október 31.

A bevallások kitöltésével kapcsolato-
san a hivatal részérõl 2004. október 25-
én hétfõn : 8.00 órától – 16.00 óráig

2004. október 28- án csütörtökön: 13.00
órától – 17.30 óráig segítséget nyújtunk a
hivatal tárgyalótermében.

A bevallás mellékletét képezõ
tájékoztatóban foglaltak alapján a
díjmentességben részesíthetõ tulajdono-
sok a bejelentõ laphoz szíveskedjenek
csatolni a szükséges igazolásokat
(jövedelemigazolás, nyugdíjszelvény).

K ö z é r d e k û  i n f o r m á c i ó k

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolvány megújításának idõpontja az okmányirodában

2004. okt. 27. szerda: 8.00-11.30-ig  - 13.00 órától 15.30 óráig a Ady E.,  Alkotmány, Attila és az Árpád utcában,

2004. nov. 3. szerda: 8.00- 11.30-ig  - 13.00 órától 15.30 óráig a  Bajcsy, Béke utcában és a Cseidervölgyben,

2004. nov. 10. szerda:  8.00-11.30-ig  - 13.00 órától 15.30 óráig  a Dózsa utcában,

2004. nov. 17. szerda: 8.00-11.30-ig  - 13.00 órától 15.30 óráig a Kossuth, Lestár, Mátyás kir. utcában,

2004. nov. 24.szerda: 8.00-11.30-ig  - 13.00 órától 15.30 óráig a Petõfi , Rákóczi, Ságvári , Dr. Szombathelyi Károly utcában,

2004. dec. 1. szerda  8.00-11.30-ig  - 13.00 órától 15.30 óráig a Tabán, Tóthegy, Váralja utcában lakó mozgáskorlátozottak részére.

Az igazolvány megújítása történhet személyesen, illetve meghatalmazott útján: - Személyes megjelenéskor szükséges iratok: érvényes

személyi igazolvány, elõzõ parkolási igazolvány - Meghatalmazott eljárása esetében szükséges: meghatalmazás a mozgásában

korlátozott személy részérõl, érvényes személyi igazolvány - Meghatalmazott és a mozgásában korlátozott személy részérõl a

polgármesteri hivatalban beszerezhetõ kérelem, 1 db egy évnél nem régebbi fénykép a kérelmezõ ügyfélrõl.

S z e n n y v í z - é r d e k e l t s é g i
hozzájárulás

Tájékoztatom a szennyvíz- érdekeltségi
hozzájárulást meg nem fizetõ, illetve
hátralékos ingatlantulajdonosokat, hogy
a hátralék behajtását a Pannonhalmi Hírek
nyári számában közöltek alapján átadtam
közadók módjára történõ behajtásra 2004.
október 01. napjával. A behajtás foganato-
sítása folyamatosan történik.

Köztemetõ fenntartása
A polgármesteri hivatal dolgozói

folyamatosan gondoskodnak a
köztemetõbõl történõ szemétszállításról.
Kérjük az elhunytak hozzátartozóit, hogy
a sírokról leszedett száraz virágokat és
egyéb hulladékot a szemét elhelyezésére
szolgáló konténerekbe szíveskedjenek
rakni. A temetõ gondozottságát csak az
Önök segítségével tudjuk folyamatosan
biztosítani.

Lombeltakarítás
Felhívjuk az ingatlan tulajdonosok

figyelmét, hogy a 15/2004.(VI.30.)

önkormányzati rendeletben foglaltak
alapján  az egyes ingatlanok tisztán-
tartásáról a tulajdonos, illetve a bérlõ
köteles gondoskodni. E kötelezettség
kiterjed az ingatlan elõtti járdaszakasz, a
járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek
mûtárgyai tisztántartartására. Kérjük a
tulajdonosokat, az ingatlant használókat,
hogy az õsz folyamán a fákról lehullott
levelek összegyûjtésérõl folyamatosan
szíveskedjenek gondoskodni.
A lehullott levelek, az összegyûjtött
avar elégetése tilos.

Balesetmegelõzés céljából kérjük
az ingatlanok elõtti járdaszakaszok
folyamatos síktalanítását.

Fontosabb közérdekû  határozatok a képviselõ-testület
2004. augusztus és szeptember havi üléseirõl
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A Gyõr-Moson–Sopron Megyei Terület-
fejlesztési Tanács által biztosított támo-
gatás a hivatal épületének nyílászáró
cseréje 2005. évre áthúzódó megvalósítás-
sal. A beruházás tervezett költsége:
4 708 000,- Ft, ebbõl vissza nem térítendõ
támogatás  2 800 000,- Ft.

Köztemetõben  ravatalozó építése 2005.
évi megvalósítással. Vissza nem térítendõ
támogatás 10 000 000,- Ft. A beruházás
várható költsége 2004. évi anyagárral
számolva  20 360 000,- Ft.

A könytár könyvbeszerzésére 177 000,-
Ft.  támogatást kapott.

A gyermekjóléti szolgálat gyerekek
táboroztatására 140 000,- Ft. támogatásba
részesült.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Hivatal által a SAPARD pályázat keretében
biztosított  uniós támogatás 2005. évi

Fejlõdik a város - beszélgetés Vörös Endre képviselõvel

Hónapról hónapra örömmel látjuk a
képviselõ-testületi ülések közvetítésén,
hogy újabb és újabb események történnek
városunk településfejlesztési vonatkozá-
sában.

Ezekrõl és az eddig még nyilvánosságot
nem kapott tervekrõl kérdeztük Vörös
Endre képviselõ urat a területfejlesztési
bizottság elnökét.

- Tisztelt Képviselõ Úr! Olyan sok téma
került napvilágra, hogy csokorba szedve
szeretnénk, ha tájékoztatást adna az
olvasóknak. Elsõnek talán a legutolsó
testületi ülésen szóba került városközpont
fejlesztésrõl kérnénk véleményét.

- Örömmel teszek eleget a felkérésnek,
mert így összefoglalóan mostanában
valóban nem került szóba, mennyi minden
történt az új képviselõ-testület megalaku-
lása óta. Városunk legjelentõsebb projektje
ma a testület által jóváhagyott városközpont
fejlesztési koncepció beindítása. A csaknem
száz százalékig pályázati pénzbõl
megvalósuló projekt során megújulnak és
megszépülnek a város régi központi
közterei, az azt határoló épületek homlok-
zatai, és színvonalas parkolóhely épül.

Díszburkolatot és szökõkutat kap a régi
piactér. Talán még ennél is fontosabb
azonban, hogy a Váralja fõbb utcái is meg-
újulnak a rendezési tervben megálmodott
módon. Mindezt a turizmusfejlesztés
zászlaja alatt tudjuk megpályázni.

- Lakossági tájékoztatót tartottak a
rendezési terv felülvizsgálatáról. Mikor
lesz kész, és milyen új elemeket fog
tartalmazni a terv?

- Terveink szerint az idei utolsó testületi
ülésen fogadjuk el az új rendezési tervet.
Fõbb újdonságai a terv digitális formája,
a Lukács völgye terület telekosztásának
átalakítása és a terület bõvítése. A város
jövõbeni fejlesztési elképzelésének
módosítása mellett a lakosság egy-egy
telket érintõ szabályozásai is beépülnek
az új koncepcióba.

- Néhány hónappal ezelõtt hallottunk
a temetõi ravatalozó felújításáról. Ez
mikorra tud megvalósulni?

- A megyei pályázati források és az
önkormányzat saját ereje lehetõséget
biztosítanak arra, hogy jövõ évben a
megtervezett épület megépülhessen.
Mivel az épület a jelenleginek a helyére

épül, már foglalkozunk azzal, hogy az
építés idejére megfelelõ helyet találjunk a
ravatalozásokhoz. Az új épületben helyet
kapnak szociális helyiségek is, az
épülethez kapcsolódó falban pedig
urnahelyek is kialakításra kerülnek.

- Egyre-másra szépülnek meg utcáink.
Jövõre itt is nagyobb lépést tervez az
Önkormányzat?

- Szerencsések vagyunk, mert a SAPARD
pályázaton három utca aszfaltozására is
nyertünk forrásokat. Ezáltal az eddigi évente
egy-egy útfelújítás után jövõre minimum
három utca felújítására kerülhet sor. Egyúttal
gyakorlatilag befejezõdik az Újtelep
útfelújítási programja, és elkezdhetjük a
város más elhanyagolt utcáinak, köztük a
Kisfaludy utca, a Váralja és a Tóthegy
útjainak felújítását a következõ években.

- Az utóbbi két évben Pannonhalmát is
utolérték a Gyõr környékére oly jellemzõ
magánerõs telekkialakítások.
 Hallhatnánk errõl is néhány szót?

- Láthatóan nagy sikerrel értékesítette a
befektetõ a temetõ felett kialakított terület
építési telkeit. Az eredetileg üdülõtelkeknek
szánt részt is családi házas telkekké alakította
át a tervezõ, mert ezekre jelentõs igény van.
Azóta már egy újabb kilenc telket érintõ
beruházás is folyamatban van a Lestár
végében, ahol az önkormányzat is részben
tulajdonos. Nagy álmunk azonban a négy-
öt éve megálmodott Lukács völgye területen
tervezett telekosztás. Ez nagy körültekintést
igényel, mivel a területnek jelenleg is sok
tulajdonosa van és a finanszírozhatóság is
többféleképpen képzelhetõ el. Jelenleg
ezeket a tárgyalásokat folytatjuk, és
igyekszünk felmérni, hogy a teljes területre
tervezett 300-350 telek piacra bocsátása
milyen ütemekben történjen. Ezen a
területen  -lélekszámát tekintve - egy a
környezõ települések nagyságával
megegyezõ városrész alakul ki, emiatt is
szeretnénk jól megfontolt döntéseket hozni.

- Ahogy halljuk ezt a sok tervet, úgy
érezzük, ez az elkövetkezõ két évre elegendõ
munkát ad Önnek és a résztvevõknek.

- Az önkormányzat képviselõtestületé-
nek és a bizottságoknak valóban lesz
mivel foglalkoznia a ciklus végéig. Biz-
tosan mondható, hogy a Lukács völgye
telekfeltárásának csak elsõ lépései
történnek meg 2006 végére, a folytatás és
a befejezés már a következõ testület dolga
lesz. Remélem, hogy nem csak a következõ
testületnek adunk munkát, hanem a
jövõnek is sikerül maradandót alkotnunk.

- Köszönjük a beszélgetést!
Papp László

megvalósítás lehetõséggel a Zrínyi, Ságvári
és Újtelep utca burkolatának teljes hosszban
történõ felújítása , vissza nem térítendõ
támogatás  45 818 000,- Ft, saját forrás  15
273 000,- Ft, a beruházás teljes költsége 61
091 000,- Ft. A beruházás tervezett kezdési
idõpontja  2005. március 15., a befejezés
határideje  2005. április 29.

Folyamatban lévõ el nem bírált

pályázatok:

- SAPARD pályázathoz EU –s támogatás
a saját erõ  biztosításának kiegészítésére
 6 109 000,- Ft.

- A polgármesteri hivatal épületének
akadálymentesítésére 2 870 000,- Ft
támogatási igénylés, a beruházás tervezett
költsége 3 143 000,- Ft.

- A könyvtár épületének felújítására
2 370 000,-  Ft elnyerésére pályáztunk, a  be-
ruházás tervezett költsége  2 634 000,- Ft.

A z  ö n k o r m á n y z a t  n e v é b e n  2 0 0 4 .  é v b e n

 b e n y ú j t o t t  é s  e l b í r á l t  p á l y á z a t o k

A november és  december havi  képviselõ-testület i

 ülések tervezett  napirendi  pontjai
November

1. Rendeletalkotás, az önkormányzat
2004. évi költségvetési rendelétének
módosítása.

2. 2005. évi költségvetési koncepció.
   Tájékoztató az önkormányzat három-

negyedéves  gazdálkodásáról.

3. Az oktatási intézmények alapdo-
kumentumainak jóváhagyása.

December

1.Tájékoztatás a mûvelõdéi ház,  tourin-form
iroda, és a könyvtár 2004. évi munkájáról.

2. Tájékoztató polgármesteri hivatal
munkájáról.



42004.  õszPANNONHALMI HÍREK

I S K O L A

Ebben a tanévben 265 tanuló nevelõ-
oktató munkáját vállalja fel intézmé-
nyünk. A 15+1 osztályban 125 alsó tagoza-
tos, 127 felsõ tagozatos, valamint 13
speciális tagozatos diák tanul. Iskolánk
összes tanulója nyugodt, barátságos
légkörben kezdhette meg tanulmányait a
Petõfi úti iskolában.

A kerettantervi rendelet szerint felmenõ
rendszerben szeptembertõl már a 4. és a 8.
évfolyamokon is így oktatunk. Az elsõ
osztályokban a NAT 2  útmutatásai az
irányadók.

Ez a tanév is számos kihívást jelent in-
tézményünk számára. Meg kell tennünk
mindent annak érdekében, hogy színvona-
lasabb, eredményesebb, a helyi igényeket
kielégítõ nevelõ-oktató munkát végezzünk.

Ennek elérése érdekében a 2004/2005-
ös tanév céljait és feladatait a követke-
zõkben jelöltük meg:
- A NAT 2 zökkenõmentes elindítása a 1.

évfolyamon.
- Az új pedagógiai programban foglalt

tartalmi munka elindítása, ellenõrzése.
- A szöveges értékelés felmenõ rend-

szerben történõ bevezetése.
- A kollektív szerzõdés felülvizsgálata.
- Közalkalmazotti Tanács választás.
- A minõségirányítási program szabályo-

zásaiban, feladatterveiben kitûzött
célok – a hatékonyság érdekében –
megvalósuljanak és mérhetõek
legyenek.

- A PP helyi tantervének felsõ tagozatra
vonatkozó részének kidolgozása.

- Nevelési területen a problémák okainak
feltárása, megoldások keresése.

- Az alapítványunk újbóli létrehozása,
mûködésének elindítása.

- Az iskolarádió, iskolaújság elindítása a
DÖK irányításával.

- Iskolánk  külsõ kapcsolatainak ápolása,
/SZM, német testvériskola, civil
szervezetek, térségi, megyei oktatási és
kulturális intézmények stb./
Céljaink, feladataink megvalósításához

tisztelettel kérem kollégáim, az új Szülõi
Munkaközösség összefogásával a tisztelt
szülõk, támogatóink, valamint Pannon-
halma Város Önkormányzatának segít-
ségét, támogatását.

A  2 0 0 4 / 2 0 0 5 - ö s  t a n é v  r e n d j e

A tanév elsõ féléve:2005. január 21-ig tart.
A félévi értesítõket a tanulók január 30-ig
kapják meg.
Az õszi szünet: 2004. nov. 2-5-ig..
A téli szünet: 2004. dec. 20-31-ig.
A tavaszi szünet: 2005. márc. 24-29-ig.
Az utolsó tanítási nap: 2005. június 15.
Fogadóórák idõpontjai:
2004. XI. 16., 2005. II. 1., 2005. III. 22.
Szülõi értekezletek idõpontjai:
2004.XI.16, 2004. XII.  7., 2005. V. 10.

Nevelési témájú elõadások a 2004/2005. tanév I. félévében
C í m I d õ p o n t E l õ a d ó
Erkölcsi nevelés 2004. okt. 20.   17 óra Majer Zoltán
Szenvedélybetegségek 2004. nov. 10.  17 óra Majer Zoltán
Ifjúságot veszélyeztetõ tényezõk 2004. dec. 8.     17 óra Majer Zoltán

 E r d e i  i s k o l a
A kollégák közül többen részt vettek azon a 60 órás tanfolyamon, ahol az elsajátított

ismereteknek, tapasztalatoknak, ötleteknek a hasznosítása révén felismerték az erdei
iskola által nyújtott lehetõségeket. A Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai-Csere
János Tanítóképzõ Fõiskola pedagógiai tanszék vezetésének, munkatársainak
segítségével sikeresen indultunk az Erdei iskola 2004-2005. pályázaton.

Örömmel mondhatom, hogy mindkét 6. osztályunk diákjai részt vehettek a ravazdi
erdei iskolai táborban szeptember 20-tól 25-ig, mintegy 280.000 Ft-os támogatással.

Célunk a ravazdi erdei iskola erdõpedagógia programján belül a környezettudatos
magatartás, a környezetért felelõs életvitel elõsegítése.

Mindezt az erdõ, a természet, a népszokások, néphagyományok, kultúrtörténet,
természetismeret, természetvédelem, egészséges életmód kérdésköreinek
feldolgozásával szeretnénk megvalósítani.

Módosított pedagógiai programunkban az erdei iskolára vonatkozó célkitûzése-
ink: - közösségfejlesztés,

- a természetben való viselkedés megismerése,
- az életkornak megfelelõ tapasztalatok gyûjtése, ismeretek megszerzése,
- a tágabb környezetünk a Sokorói dombvidék és az Északi-Pannonhát

erdõtípusainak megismerése,
- foglalkozások keretében a környezeti tényezõk jellemzõinek megvizsgálása,

a tapasztalatokról következtetések levonása,
- a táj kultúrtörténeti értékeinek, néprajzi jellegzetességeinek megismerése, mely

képet ad a természet és ember kapcsolatáról.
- a ravazdi erdõgazdaság jellemzõinek megismerése.

Úgy gondoljuk, hogy a vidám, játékos hangulatban együtt töltött napok, közös
élmények pótolhatatlan emberi kapcsolatot alakítottak ki a diákok és a tanárok között.

Az erdei iskola így a természeti-, a környezeti-, és egészségnevelés legfõbb színtere
és eszköze lett, ahol olyan hatások és élmények érték diákjainkat, amelyeket nem
pótolhatnak a képi, szövegszerû vagy zenei visszatükrözések. A túrák, a szabadban
folyó felfedeztetõ megismerés, a manuális tevékenységek állandó jelenléte
élményszerû, izgalmas tanulást biztosított.

Köszönjük a pedagógiai tanszék munkatársainak, az erdei iskola vezetésének a
tisztelt szülõknek, valamint Némethné Petrovicz Gertrúd és Gombos Lilla tanárnõknek
támogatásukat, munkájukat, hogy segítségükkel sikeresen zárult az egyhetes
programsorozat.

Hírek a Radnóti  Miklós  Általános Iskola életébõl

Tájékoztató a 2004/2005-es

tanév céljairól, feladatairól
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Támogatókat keresünk
iskolai alapítványunk létrehozásához. Az
alapítvány célja a pannonhalmi Radnóti
Miklós Általános Iskolába járó tanulók
nevelésének és oktatásának segítése, kü-
lönös tekintettel az alábbiakra.

1.) Az oktatás tárgyi-technikai felté-
teleinek javítása.

2.) Valamennyi tárgy, de különösen az
idegen nyelvek és az informatika tárgyak
hatékonyságának elõsegítése.

3.) Az iskolai szabadidõs programok
támogatása (hozzájárulás osztálykirándulá-
sok, táborok, színház-, múzeumlátogatá-
sok, német testvériskolánkkal közös
rendezvények költségeihez).

4.) Tanulmányi, sport- és kulturális
versenyek, vetélkedõk, pályázatok lebo-
nyolításának elõmozdítása.

5.) Az oktatás színvonalának emelését
is szolgáló metodikai és tudományos-
ismeretterjesztõ kiadványok megjelenteté-
sének támogatása.

6.) Nehéz körülmények között élõ, jól
tanuló diákok segítése.

7.) Tanulói teljesítmények jutalmazása.
8.) Pedagógusok színvonalas szakmai

munkájának erkölcsi elismerése.
Kérünk mindenkit, aki egyetért

célkitûzéseinkkel, csatlakozzon felhívá-
sunkhoz, és pénzbeli támogatásával is
segítse új alapítványunk létrehozását.

Köszönettel:
Horváthné Rozsnoki Zsuzsanna

igazgató

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
azoknak a szülõknek (Németh Anett

SZM-vezetõ, Kovácsné Reizinger

Alexandra, Fleckné Szabó Tünde,

Fleck Márton, Szabóné Tichy Márta,

Csáfordiné Borbély Judit, Takács

Géza, Erõs Gábor, Lampért Zoltán),
akik 2004. szeptember 11-én, szombaton
társadalmi munkájukkal segítettek
iskolánk környezetének szebbé tételében
(salakos pálya, futópálya rendbetétele;
ugrógödör homokkal történõ feltöltése;
szántás; fametszés stb.).

A Közháló-Sulinet program keretében
iskolánk 2004 októberében csatlakozik a
Sulinet-rendszerhez, mely ingyenes nagy
sebességû Internet-hozzáférést és emelt-
szintû szolgáltatást biztosít.
Szeptember 1-jétõl a tanárok és a diákok
egyaránt használhatják a SULINET
Digitális tudásbázist (SDT), a tananyagot
és a mûveltségi területeket feldolgozó
elektronikus tananyag-adatbázist és
tartalomkezelõ eszközt. A www.sulinet.hu/
sdt honlapon elérhetõ adatbázis a NAT
alapján elkészült, a korábban kötelezõ
kerettantervek követelményeinek meg-
felelõen leképezi az iskola tantervét a
különbözõ mûveltségi területeken, és
konkrét óravázlatokat, módszertani
segédleteket, tananyagokat és elemi
tanulási egységeket kínál a pedagógusok
és a tanulók számára.

Szakkörök a 2004/2005. tanévben

Szakkör Csoport Idõtartam Idõpont Szakkörvezetõ
Kis nyelvész 2-3. o. kéthetente 2 óra hétfõ 14.00-15.40 Vargáné T. Valéria
Matematika 2-4. o. kéthetente 2 óra hétfõ 14.00-15.40 Erdélyiné M. Anna
Matematika 5-7. o. heti 1 óra szerda 15.00-15.45 Boglári Éva
Technika 4-6. o. heti 2 óra hétfõ 14.30-16.00 Szabó Gábor
Sport 1-2. o. heti 2 óra szerda 14.00-15.30 Koller Ervin
Sport 3-4. o. heti 2 óra szerda 15.30-17.00 Koller Ervin
DSK (felsõ) heti 2 óra hétfõ 14.30-17.00 Koller Ervin
DSK 7-8. heti 2 óra kedd 14.30-16.00 Zsalakó Kálmán
DSK 5-6. heti 2 óra csüt. 14.30-16.00 Zsalakó Kálmán
Origami 1-2. o. kéthetente csüt. 14.00-15.30 Cseténé K. Mária
Háztartási
ismeretek 5-8. o. kéthetente hétfõ 14.00-15.30 Szûcs Ferencné
Informatika 3-4. o. kéthetente csü. 14.00-15.30 Horváth Sándorné
Egyéb képzéseink:

Néptánc Tornaszoba péntek 16.00-17.00 Simonné F. Andrea
Társastánc 4. évf. Mûv. Ház szombat 9.00-12.00 Pinezits József

hétfõ 16.00-17.30
Zongora, furulya Énekterem kedd 12.30-18.30 Flumbort Gabriella

csütörtök 12.30-18.30
* Mozdulat színház Mûv. Ház szombat 15.00-18.00 Farkas Zsuzsanna,

 Pinezits József
Képzõmûvészet Rajzterem kedd 15.00-16.30 Farkas Zsuzsanna
* Grafika tanszak csütörtök 15.00-16.30
Jazzbalett Tornacsarnok szombat 9.00-12.00 Gaál Marietta
Karate Tornacsarnok kedd 18.00-19.30 Imre Tamás

Tornacsarnok csütörtök 18.30-19.30
* Tenisz Tornacsarnok kedd 16.00-18.00 Kriston Pál
Gyógytestn. péntek 12.40-13.25

hétfõ 12.40-13.25 Koller Ervin
Logopédia hétfõ 8.00-12.30 Maász István
Informatika *5-8. o. Iskola péntek 13.30-15.30
ill. felnõtt szombat 9.00-11.00 Zsalakó Kálmán

Az IRQ Internetszolgáltató Kft. – IRQ
Internet. Profit – ÖNNEK (tel.: 96/333-
777) - Szecsõdi Róbert ügyvezetõ igazgató
és munkatársai támogatása jóvoltából
számítástechnika tantermünk számító-
gépes hálózatának korszerûsítését végezte
el ingyenesen. A hálózatot alkotó 20
tanulói munkagépet UTP-s kábelekkel
látták el, switcheket építettek be a
gyorsabb Internet elérése érdekében.
Hálásan köszönjük támogatásukat.

Apró hírek

Igazgatóhelyettes kolléganõnk, Boglári Éva,
a Mûszaki Kiadó Matematika 7-8. osztályos
tankönyvcsaládot szakvéleményezte,
minõsítette, értékelte, mellyel segítette a
kiadvány végleges tartalmi kialakítását.
Munkája elismeréséül a közelmúltban 3
napos jutalomutazáson vehetett rész.
Gratulálunk szakmai sikeréhez, mellyel
iskolánk jó hírnevét is öregbítette.

*Új képzéseinkre szeretettel várjuk még a jelentkezõket!
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Beszélgetés Horváth Endre képviselõvel
A képviselõ testületben õ az a személy, aki egyaránt betöltötte

már a polgármesteri, az alpolgármesteri és a képviselõi tisztet. Bár
két évvel ezelõtt nem sikerült bekerülnie a testületbe, a törvényi
szabályozók változása miatt ma újra a képviselõk közé tartozik.  A
Pannonhalmi Hírek vele készítette soron következõ beszélgetését.

-Az elsõ két ciklusban Ön elõször alpolgármesterként, majd
polgármesterként vett részt a település vezetésében. Mi volt a
legjobb, s mi volt a legnehezebb abban a nyolc esztendõben?

-Nagyon tetszett, hogy Horváth Ferenc polgármester úr mellett
igazi helyettesnek érezhettem magam. Bõven volt tennivaló, s mi
osztoztunk a munkában. Gyakran kértek ki például akkori
munkahelyemrõl, hogy valamilyen rendezvényen, megbeszélésen
képviseljem a települést. Abban az idõszakban kezdõdtek a falu
nagy beruházásai is, úgyhogy sok minden történt akkor.

Aztán a következõ választások után én úgy gondoltam, minden
megy tovább, ahogy azelõtt volt. Az utánam következõ - második
legtöbb szavazatot kapott - jelölt lesz majd az alpolgármester,
úgy ahogy 4 évvel korábban, s folytatjuk tovább a megkezdett
munkát. Polgármesterségem kezdetén a legtöbb energiám talán
arra ment el, hogy a képviselõtársak bizalmatlanságát legyõzzem,
s meggyõzzem a testületet, hogy mindenki ugyanazon célért
dolgozik. Ennek az idõszaknak talán a legszebb emléke az
engeni kapcsolatfelvétel idõszaka, történései. Az indulásnál
többen kétkedve fogadták a terveket, de az élet bebizonyította,
hogy érdemes volt belevágni ebbe a testvérvárosi kapcsolatba.

-A harmadik idõszakban azután képviselõként dolgozott tovább.
-Úgy érzem, utódomnak annyival könnyebben kezdõdött

polgármesteri munkája, hogy a testület gyorsabban elfogadta õt,
egységesebben álltak mögötte már a legelején is. Ez a helyzeti elõny
azután a várossá válással, az Európai Unió adta lehetõségekkel még
sikeresebbé tették az elmúlt hat esztendõ munkáját.

-2002-ben, a „családi versengésben” éppen hogy alulmaradt,
s így nem lett képviselõ.

-A választás idején éppen a Tátrában voltunk feleségemmel.
Persze érdekelt, hogy mi történik itthon, így amikor úgy
gondoltam, hogy van már eredmény, felhívtam a fiamat. Õ szinte
tragédiaként élte meg, hogy saját édesapját megelõzve õ még
éppen bekerült a képviselõ-testületbe. Megnyugtattam, én

ugyanúgy eljárok a testületi ülésekre, figyelemmel fogom kísérni
a város dolgait. Aztán milyen az élet: egy törvénymódosítás után
munkája összeférhetetlenné lett a képviselõséggel, így újra én
foglalhattam el a megüresedett képviselõi széket.

- Interjúsorozatunk visszatérõ kérdése: mi a véleménye a
testületi ülés televíziós közvetítésérõl?

-Úgy gondolom, több változást is hozott a „kamera”. Más lett
az ülések hangulata, kulturáltabbak a felszólalások, a képviselõk
jobban odafigyelnek arra, mit, hogyan mondanak. Fontos az is,
hogy az emberek lássák, mit csinálnak a képviselõk.

Vannak olyan képviselõtársaim, akik meg vannak gyõzõdve
arról, hogy sokan követik a város dolgait a televízión keresztül.
Én úgy gondolom, hogy elsõsorban az idõsebbek azok, akik
aktívabbak, ismerik és elismerik a másik munkáját. Sajnos a
fiatalabbak kevésbé érdeklõdnek a város ügyei iránt, talán nem
is foglalkoznak vele. Ehhez persze hozzájárul például az is, amit
a legutóbbi bizottsági ülésen tapasztaltam a szociális
bizottságban. Az iskola ügyeivel foglalkoztunk, és kiderült, az
elmúlt években mintegy 80 gyereket vittek el Pannonhalmáról
más iskolába. A korán elkerülõk pedig elveszítik kötõdésüket a
közösséghez, sokkal kevésbé ragaszkodnak szülõhelyükhöz.

Az is biztos, hogy az emberek egymás között sok mindenrõl
beszélnek, azonban az információk gyakran csak részben fedik a
valóságot. Mindent meg kellene tenni, hogy minél részletesebb
és pontosabb adatok jussanak el a polgárokhoz.

-A képviselõség mellett tagja több bizottságnak, irányítja a
polgárõrség munkáját, aktív résztvevõje a nyugdíjas klubnak és
az engeni baráti körnek…

-Tényleg nem unatkozom. A legtöbb idõt és energiát a polgárõrség
ügyeinek intézése köti le. A 43 fõbõl csupán négyen vagyunk
nyugdíjasok –a legidõsebb 75 éves. A többiek munka mellett végzik
ezt a „társadalmi” munkát. Költségvetésünk eléggé szoros,
éjszakánként 40-50 kilométert autózunk a város utcáin, így
bevételeink nagy részét üzemanyagra kell költenünk. Úgy érzem
azonban, megbecsülnek minket azért, amit csinálunk, s talán
munkánk elismerése, hogy idén már a posta is többször megkeresett
bennünket; az emelt nyugdíjak fizetésekor kísérjük a pénzhordókat.

Baki László

Örömmel értesülünk városunk hónapról hónapra nagyobb
nemzetközi elismertségérõl. Bõvülni látszanak a testvérvárosi
kapcsolatok, közelebbi, távolabbi városokból látogatnak
hozzánk delegációk, cégek képviselõi. A közelmúltban már
nemzetközi konferenciát is tarthatott a város, nem is beszélve a
Pándzsa Klub által szervezett rendezvények vendégseregérõl.

Büszkék vagyunk arra, hogy egyre inkább nem csak a fõapátság
jut az eszébe a távoli idegennek Pannonhalmáról, hanem a város, az
itt élt, vagy élõ emberek, a csodálatos fekvésû település maga is.

Kevésbé lehetünk azonban büszkék arra, hogy az itt járt ven-
dégeket milyen Pannonhalma városára emlékeztetõ „útravalóval”
eresztettük el. Az utóbbi években sajnos kevés jó példát
láthattunk erre, kivételt képeznek a helyi bortermelõk nívós borai.

Úgy gondolom, Pannonhalma városa méltón büszke lehet az
itt élõ képzõmûvészek munkáira. Az, hogy nemcsak keramikus

vagy gyertyaöntõ él városunkban, hanem kiváló fafaragóink és
festõink is vannak, azt a nagyközönség is megismerhette az idén
tavasszal.

Biztos vagyok abban, hogy bármelyik mûvészünk szívesen
alkotna a város reprezentációs céljaira ajándéktárgyakat, illetve
az értékesebb alkotások közül is szívesen adna el tárgyakat arra
a célra, hogy hírünket méltón vigye a világba.

Célszerû lenne a költségvetésben ma is meglévõ forrásokat
összefogva már az év elején megrendelni, beszerezni egy bizonyos
mennyiségû ajándéktárgyat. Abban helyet kapnának mûvészi
alkotások , egyszerûbb ajándéktárgyak és a város bortermelõinek
termékei is.

Kérem a Tisztelt képviselõ- testületet, ezáltal is becsülje meg a
város mûvészeit, segítve is õket a közismerten nehéz
helyzetükben,hogy mûvészetükben  megmaradva,  sokáig
szerezhessenek örömet mindannyiunknak.

P.L.

MÛVÉSZEINK HÍRE A VILÁGBAN
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Johannes Moser nekiláthat polgármes-

teri tevékenységéhez a következõ nyolc

évben a tegnap esti választási gyõzelem

után. Az összes szavazat 95,1 százalékát õ

kapta meg, míg az állandó jelölt mint egyet-

len ellenfél, a mannheimi Werner Tereba

3,8 százalékot kapott. A maradék 1,1

százalék megoszlott az egyéb nevek között.

A szavazási részvétel 38,8 százalékos volt.

ALBERT BITTLINGMAIER

Engen – Nagy volt az izgalom tegnap este

az engeni városi sportcsarnokban a válasz-

tási eredmény miatt. A Musikkapelle Stetten

már menetkészen fújta az indulót, mielõtt

Johannes Moser és kísérete nagy taps

közepette bevonult. A sok vendég között

üdvözölhette Moser Moritz Kamenzint, a

választási bizottság elnökét és jó néhány

polgármester kollégáját. Szívbõl jövõ tetszés-

nyilvánítás érzõdött akkor is, amikor Moritz

Kamenzin ismertette a választás eredményét.

Johannes Mosernak és feleségének, Son-

jának újra és újra pózolnia kellett a fotósok

között. A városi zenekar mellett az ünnepség

jó hangulatáról a Liederkranz és a Fanfaren-

zug is gondoskodott. Kint a csarnok elõtt

pedig a polgárvédelem három hangos lövést

adott le az új és régi polgármester tiszteletére.

„Egészen különleges nap ez a mai Engen

Város számára, hiszen meghatározza az

elkövetkezõ nyolc év menetét” – mondta

Moritz Kamenzin.

Johannes Moser pedig megköszönte az

engenieknek, „a csodálatos bizalmat.”

Büszke az elért választási eredményre,  –

„a nem komolynak tekintendõ ellenfél

ellenére”.

Nagyon személyes szavakat is mondott,

mindenek elõtt feleségének, Sonjának, aki

nagy horderejû segítséget nyújtott férjének

a választási kampány során. Köszönetet

kaptak a szülõk is, akik támogatták õt ebben

az idõszakban. „Köszönöm, papa,

köszönöm, mama.” Moser honorálva látja

elkötelezettségét. „Nagyon örülök, hogy az

elkövetkezõ években is tovább alakíthatjuk

Engen fejlõdését minden együttmûködõvel.

A csarnok oldott és derült hangulatához jól

illett, hogy Moser már azelõtt elfogadta a

döntést, mielõtt a tartományi fõnök, Frank

Hämmerle gratulált volna „a nagyon jó

választási eredmény-hez”. A választási

részvételre pedig egy „okay”-t mondott.

„Hogy nem volt több jelölt, az a legjobb

bizonyítéka az ön munkájának” – szólt

Hämmerle.

A tartományi képviselõ asszony, Veronika

Netzhammer számára is biznyosság volt ez

arra, hogy az engeniek „maximálisan

elégedettek” polgármesterükkel. Megígérte,

hogy ezentúl is figyelemmel kíséri és

támogatja a sok engeni projektet.

Jókívánságokat kapott Moser a steißlin-

geni alpolgármestertõl a „meggyõzõ erejû”

választáshoz és dicséretet az eddigi „jó, ba-

ráti együttmûködéshez”. A testület képvi-

seletében Moritz Kamenzin kiemelte az

egyes ügyekben gyakran elhangzott kemény

vitákat, melyek mindig jó eredményt hoztak.

„Ön sokat mozgott a magvárosban és az

egyes városrészekben is” – szólt Kamenzin

a polgármesterhez. A hivatal és a testület

közös ajándékaként hátizsákot kapott

Moser, hogy új erõt gyûjtsön bele. Patrik

Stärk, a hivatal vezetõje különösen azt a jó

légkört dicsérte, amit Moser a hivatalban

ápol. Mindig nyitott füllel jár, ez pedig

motiváló erejû és teljesítményre késztetõ az

egész csapat számára. „Csodálatra méltó a

polgármester részletekre is kiterjedõ tudása”

– mondta Stärk. A választást illetõen biztos

volt Moser gyõzelmében, az eredmények

azonban minden elképzelést felülmúltak.

Minden esetre a nem választók nem szavaz-

tak Moser ellen. Joachim Twarden, a Spar-

kasse vezetõje  Moser elkötelezettségét

emelte ki a munkahelyteremtés területén. Az

egyesületek is köszönetet mondtak a

polgármesternek.

(Südkurier, 2004.09.27.) (ford.  M.Sz.E.)

Szeptemberben a stetteniek Engen egyik csatolt településének képviseletében  voltak
ná-lunk látogatóban, és ez alkalommal a fúvószenekaruk föllépett a Kistemplom vasárnap
reggeli miséjén. Schubert-zenét hallottunk tõlük, a szerzõ egyik miséjének hangszerre
átírt változatát. Mivel ez a változat nem tehet eleget a liturgikus követelményeknek, a
mise állandó részei így kétszeresen is elhangzottak: szöveggel és nélküle. A Schubert-
mise népéneknek készült, tehát rövidebb a zenekari miséknél, ezért nem nyújtotta meg
az istentiszteletet.

Akik tudtunk a készülõ vendégszereplésrõl, kissé félve gondoltunk rá: arányban lesz-
e a templom mérete és a zenekar várható hangereje? Aggódásunk alaptalannak bi-
zonyult: az együttes a helynek kijáró, kulturált visszafogottsággal játszott; felemelõ
volt és áhitatkeltõ. Zenekar és hangzása diszkréten csatolódott a mise rendjéhez, semmi
tolakodó nem volt a zenélésükben.

A hívek szép számmal vettek részt ezen a kivételes misén, és úgy érezhették, hogy a
vendégek szent szolgálata emelte az istentisztelet méltóságát.

József atya alkalomhoz való és illõ szavai lelki közösségbe vonták a pannonhalmi
híveket és a stetteni fúvósokat, akik Soleczky Levente fordításában hallhatták
anyanyelvükön a hozzájuk és róluk szóló gondolatokat.

S t e t t e n i e k ,  k ö s z ö n j ü k

Á. I.

Ta n u l m á n y i  é s  s z a k m a i

g y a k o r l a t  E n g e n b e n

Amint arról már az elõzõ számban

értesültek az olvasó,k lehetõség nyílt több

pannonhalmi fiatalnak néhány hetet

Engenben tölteni. Ezáltal szakmai tudá-

sunkat gyarapítottuk, megismerkedtünk

többek között az ottani elvárásokkal és

munkamorállal. Belepillantottunk az

egeni mindennapi életbe, mindeközben

német nyelvtudásunkat is fejlesztettük.

Úgy gondolom, nyugodtan állíthatom

mindannyiunk nevében, hogy páratlan

élményben volt részünk.

A „Szomszédok Európában” Egyesület

gondoskodott szálláshelyünkrõl, engem és

4 társammat az iskolában helyeztek el, a

többieket családok fogadták.

Minden diákot a leendõ szakmája szerint

foglalkoztattak különbözõ munkaterülete-

ken ebben a pár hétben.

A testvéremnek és nekem például az Ulrich

Scheller úr által vezetett  iskolában volt

lehetõségünk az eddig megszerzett

pedagógiai tapasztalataink bõvítésére. A

tanári karban nagyon sok barátságos és

segítõkész kollégákat ismerhettünk meg.

Mindenben a rendelkezésünkre álltak,

kérdéseinkkel nyugodtan fordulhattunk

hozzájuk. Alkalmunk nyílt az órák menetébe

bepillantani, az ottani bevált tanítási

módszereket megismerni, és emellett aktív

részvételt is biztosítottak számunkra. Nem

kis feladatokat kaptunk azáltal, hogy 6.

osztályos gyerekeket taníthattunk. Viszont

így nagy sikerélményben volt részünk.

A többi diák is képezhette magát és

gyakorolhatta szakmáját úgy a banki ügy-

intézésben, mint a számítástechnika és az

építõipar területén,valamint az idegen-

forgalomban.

Szórakozási lehetõséget is biztosítottak

számunkra, és a szervezett programok

mellett egyénileg is módunk nyílt megis-

merni Engen városát és környékét. Többek

között voltunk a Duna forrásánál, a Fekete-

erdõben, és városnézõ túrákat is tettünk a

Boden-tó partján. Nagyon örültünk annak,

hogy az ott tartózkodásunk ideje egybeesett

az Engenben évente tartandó „Altstadtfest”

idõpontjával. A vásár alkalmával megis-

merkedhettünk a helyi kultúrával, népmû-

vészettel, hagyományokkal.

Az egyéni programok során bepillantást

nyerhettünk az engeni fiatalok minden-

napjaiba és szórakozási lehetõségeibe.

Ezúton is szeretném megköszönni a

többiek nevében is ezt a kihagyhatatlan

lehetõséget, mely csodálatos élményekkel

gazdagított minket, mindenekelõtt

Mészárosné Szanati Erzsébetnek, Ulrich

Scheller úrnak, Frau Dietrichnek és

városuk támogatásának.
Ress Judit

 Egyértelmû gyõzelem a polgármester-választáson
Moser örül a bizalomnak
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I S M E R E T L E N  I S M E R Õ S Ö K

Vendégségben a Pardavi családnál

Pardavi Márton munkáiról akkor hallottam
elõször, amikor a Generációk Találkozása
programsorozat egyik állomásaként az õ fa-
faragásait is láthatták az érdeklõdõk a Papp
Gáborral és Horváth Ferenccel rendezett
közös kiállítás keretében.

Õ ezen a kiállításon mutatkozott be
elõször nagyközönség elõtt.

Elsõként mindjárt az alkotásokkal
ismerkedhettem meg, közben egy kis
tanulmányozásba is belekezdhettem a fa-
anyagokkal kapcsolatban. Kiderült, szinte
nincs is olyan fafajta, amibõl ne készítetett
volna Marci bácsi valamilyen szobrot, ami
hol egy idõs bajuszos bácsikát, hol egy
fejkendõs nõt vagy éppen egy madarat
vagy szarvast ábrázol.

Ahogy beléptem a helyiségbe, a szobrok
között az volt az érzésem, mintha ismerõs
arcok néznének rám vissza. Egy
idõutazásnak lehettem részese, hiszen
egyiptomi arcokat, mongol vezéreket,
erdélyi pásztorokat, szittya vitézeket,
Michelangelot, sõt - a jellegzetes
ballonkabátjában - még magát Columbot
is felfedezhettem.

De nemcsak híres arcokat, hanem a
számára oly kedves családtagok arcait is
kifaragta.

Az interjú legelején nem is a munkáiról,
hanem a gyermekkoráról kezdtünk el
beszélgetni.

Mély tisztelettel és csillogó szemekkel
beszélt szüleirõl és az akkori idõkrõl.

-Szegény sorsú parasztcsaládból
származom. Akkoriban 3-4 évesen már a
libák õrzését ránk bízták, 5-6 éves korára
pedig az ember már együtt dolgozott,
kapált a szüleivel. Kevés idõ maradt a
játékra, mégis aranykornak mondható ez
az idõszak az életemben, hiszen szüleimtõl
felbecsülhetetlen ajándékot kaptam

azáltal, hogy megtanítottak bennünket a
tisztességes, becsületes munkára. Így sokat
lehettünk velük együtt, és játszi
könnyedséggel végezhettük a munkát
egész életünkben.-

Kedves emlékként idézte fel az iskolás
korszakot, és mesélt a két legjobb barátról,
Nagy Pistáról és Pintér Józsefrõl, akik sajnos
már nincsenek közöttünk, valamint az
osztályfõnökükrõl, Csorba Ernõ tanár úrról,
akivel haláláig jó kapcsolatban voltak.

Majd itteni iskoláit befejezve Gyõrbe
került, vas-és fémesztergályos inasként
kezdett dolgozni, mígnem az idõsebb festõ
mesteremberek meglátták benne a
szorgalmat és a tehetséget, ezért hozzájuk
kerülhetett. Munkája eredményeként sok
gyõri belvárosi mûemlékjellegû ház újra
megszépült. És itthon, Pannonhalmán is
sok épület újult meg a keze nyomán.

Nagy lelkesedéssel végezte munkáját,
sajnos ez a munka az egészségét nem
kímélte. A vegyi anyagok tönkretették a
szervezetét és a sok gyógyszer, amit
szednie kellett, a szívét sem kímélte.
Ezáltal pihenõre kényszerült - a festõ
szakmától eltiltották. Így lett belõle,
ahogy õ mondja: „a tornászi szakmát
mûvelõbõl lassú sétás Márton”.

- Kitõl örökölte a kézügyességét?
- Édesapám szeretett a fával fog-

lalatoskodni, a paraszt szekéren is, ha
valami tönkrement, a keréken kívül
mindent maga javított ki. Öten voltunk
testvérek, és mindegyikünknek faragott
egy repülõt, aminek a propellerét három-
színûre, piros- fehér-zöldre festette.

- Mikor kezdett el a fafaragással
foglalkozni?

- Hat évvel ezelõtt történt, hogy kis
unokám, Adelin kórházba került. A
kislánynak pedig az volt a kívánsága, hogy
a kispapa készítsen, faragjon neki egy
hajót. Akkor én egy kicsit meglepõdtem a
kérésén, de, hogy gyorsan felépüljön, és
újra itthon legyen közöttünk, úgy
gondoltam, megpróbálom teljesíteni a
kívánságát. Így elkészült az elsõ munkám,
a kis hajó, és miután unokám hazatért a
kórházból, rávett arra, hogy közösen
játsszunk, faragjunk tovább.

- Volt, aki segítségére volt, akitõl szak-
mai tanácsokat kapott?

- Csorba Ernõ tanár úrtól kaptam egy
könyvet a fafaragásról, de akkor már
faragtam szobrokat. A szerszámokat mind
magam készítettem vagy átalakítottam. Az
alapanyagokat pedig vagy a családta-
goktól, a barátoktól kaptam, vagy magam
gyûjtöttem. Szerettem volna a tudásomat
bõvíteni azáltal is, hogy alkotótáborba
eljárok, de sajnos az egészségi állapotom
miatt ez nem lehetséges.

- Hány darabot készített összesen?
A májusi kiállítás óta hány darab ké-

szült? Mennyi idõbe telik elkészítenie
egy-egy szobrot?

- 150 darab látható itt körülbelül, és 100
körül van azoknak a száma, amit már
elajándékoztam. A kiállítás óta12 darabot
készítettem. Általában 2-3 nap alatt
elkészülnek, de ez függ a fa anyagától is.
Az a célom, hogy a valóban megálmodott
alakot tudjam elkészíteni. Amíg nincs kész,
addig az az érzésem, hogy tartozom
magamnak, és amikor elkészülök vele, egy
kicsit megpihenek.

De most elárulok magának egy titkot:
szorgalommal és igyekezettel bárki
elkészíthet ilyen faragásokat.

Igaz, kiállítása eddig csak egy
alkalommal volt, mégis jólesõ érzéssel
tölti el õt, hogy otthonában gyakran
felkeresik az ifjabb generáció képviselõi
is, a kisiskolások, az óvódások, és számos
ajándékba adott alkotása már külföldön is
megtalálható.

Kedves Marci bácsi! Köszönöm az
élményekben gazdag beszélgetést!
Remélem, hogy egy újabb kiállításra nem
kell sokat várni, és így még többen
ismerkedhetnek meg a munkáival.

Pálfi Mária
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Pannonhalma elõtere a korai helynevekben
H E L Y T Ö R T É N E T

t

Nem nehéz belátni, hogy egy hely
alaposabb megismeréséhez hozzásegítenek
bennünket a környékét bemutató ismeretek.
Ez még inkább igaz, ha egy nagy múltú, a
történelemben is szerepet kapott helységrõl
van szó. Ilyenek miatt az elmúlt másfél
században többen vállalkoztak már
Pannonhalma térsége múltjának a
kutatására, fõleg régészek és levéltárosok,
de történészek és nyelvészek is. Eredményeik
kizárólagos vagy megyei, esetleg országos
vonatkozású írásaikban olvashatók. Neveket
és mûveket sorolva tegyünk említést LOVAS
ELEMÉR bencésrõl, SZÕNYI ESZTER és
TOMKA PÉTER gyõri régészekrõl,
LENGYEL ALFRÉD megyei levéltárosról,
valamint a Rendtörténetrõl és az 1874-es
megyei monográfiáról. A magam helytör-
téneti és névtani munkáiból leginkább egy
1983-as pályázat elõzte meg a mostani
összefoglaló áttekintést.

Egy rövidebb cikk lehetséges terjedelme
természetesen csak arra ad módot, hogy
tárgyunkkal szûkített tér- és idõbeli keretek
között foglalkozzunk. Ezért a környék
helyett csak az elõteret, a tizenkét évszázad
helynevei közül csak a 9–13. századbelieket
vonjuk be a vizsgálódásba. (Az, gondolom,
számunkra egyértelmû, hogy az elõteret a
Pándzsa völgyével azonosítjuk, és talán nem
önkényesen járunk el, ha hosszát
Tarjánpusztától a nyúli vasútállomás
magasságáig szabjuk meg.)

Szót kíván még a viszonyítás alapjának,
magának Pannonhalmának az értelmezése.
A helynéven ugyanis  esetünkben a
települést is és az apátságot is értjük, hiszen
a 9–10. században egyrészt még csak a
település, ti. a mainak az elõdje létezik,
másrészt az akkori helység a feltételezett
várával és Géza fejedelem udvarházával
jelentõs pont volt a Pándzsa felsõ folyásánál.
A Hegy majd a kolostor megalapításával és
földvagyonának koncentrációjával válik
nála nagyobb súlyúvá.

És még egy kérdés, a választott idõszak
miértjének a kérdése. Erre a válasz az, hogy
a kutatás minél korábbra szeretne
visszanyúlni, és ez az idõ a 9. század, illetve,
hogy a 13. század végéig áll össze az alapvetõ
névréteg.

   Az elõtér két meghatározó neve
idõszakunkban is a folyóvízé és a
dombvonulatoké: a  Pándzsa (alakja 40-50
éve még Pánzsa; a mai hangsor d-je  ún.
inetimologikus, tehát az eredeti, értelmet
hordozó hangsorban idegen, oktalan hang)
és a völgyet szegélyezõ két vonulaté, a

Sokoró. Jelentésük szerint az elõbbi a kelta-
illír eredet nyomán ’idõszakos vízfolyás’-
ként értelmezhetõ, (ezt az értelmet hordozza
a két korábbi névalak is: a föltehetõen
megõrzött Sabaria Sicca és a vélhetõen szláv
megfelelõ nyomán a középkori latinságban
gyökerezõ Pannosa), a kiemelkedés neve
pedig a régi magyar ’domborulás’ jelentésû
szóra megy vissza.

Megvannak már ekkor is a legrégebben
keletkezett és kettõ kivételével azóta is élõ,
de többnyire megváltozott nevükön ismert
települések: Tarján(puszta), Sabarja,  Ravazd
(csírájának tekinthetõ a honfoglalás elõtti
Szent Villibald egyháza), Pannonhalma (a
11-12. században a pataknév módjára
formálódva Pannónia), Écs, Nyúl (honfog-
laláskori elõdje Potyond lehetett) és
Szentlõrinc (Árpád-kori néven Perecse, szláv
nyelvû alakja pedig a 9. századra vonat-
kozóan Omundesprecha, amiben benne
rejtõzhet a ma is élõ dûlõnév, az Ámánd).

Az alapítók életmódjának megfelelve a
nevezett szálláshelyek mindegyike a
Pándzsa mellett található, a patak valamelyik
teraszán, mint kezdetbeni téli szállás,
késõbbeni várnépi-szolgálónépi lakóhely.

A nevek és a telephelyek ismerete ad-e
támpontot a megszállók vagy névadók
nemzetiségének a megállapításához?
Reményeink szerint igen. Hiszen a Tarján az
ilyen törzsbeli magyarokra utal, a Villibáld
talán az avaroknak a frankok által történt
leveretésével ide települt bajorokra, a Ravazd
és Nyúl magyar névadás az ott lakó
szolgálónépek prémadó kötelezettségérõl;
Pannónia esetleg, de Perecse biztosan dunai
szlovének szállása volt, a magyar személy-
névbõl jövõ Écs és Potyond a 10. századi
fejedelmek egyik-másik hívét takarhatja.
Sabarjával külön nem számolunk el, mert
valószínû, hogy a név csak a Pannónia
változata, az Omundesprecha pedig sajátos
bajor és szláv szóvegyülék.

Bármely nyelv volt is a névadások alapja,
az idõszakra a lakossági egybeolvadás a
jellemzõ. (A folyamat részleteit a nevek nem
tárják föl, mert gyakori jelenség, hogy a
névadás módja idegen nyelv esetén is
magyarnak minõsül.) Mindez nem zárja ki,
hogy a települések birtoklásában általában
egymást váltották az avarok, a dunai
szlovének és a magyarok. (Az avar
névadásnak egyébként a korábbi
elszlávosodás miatt nem maradt nyoma.)

Történelmi tény, hogy a honfoglalás után
a terület maradék avar-szláv lakossága
fölhúzódott a Sokoró oldalaira, ezt ottani

élõnyelvi vagy írásos helynevek is
tanúsítják. Ilyenek Ravazdon a Juhanic
(’égeres’), Écsen a Dobec  (’tölgyes’) és
Morzsúka (magyar népi értelmezõ alak a
’hideg’ jelentésû szláv szóból), valamint a
Rabucha (’vörös forrás’), Pannonhalmán és
Ságon a Lalka (szn.), Nyúlon a Valickó-domb
(a Varczko népi értelmezése), a Cseh-hegy, a
Pojt (’erdei tisztás’) és a Lalkával azonos
gyökerû Lila.  A Pándzsa mentérõl való két
népi értelmezésû nevünk a ravazdi Béla-kút
(visszavezethetõ a ’fehér forrás’ jelentésû
bjela szóra) és a pannonhalmi-nyúli Leány-
kút(völgy), mely a ’lapály’ jelentésû lanka
folyománya lehet.

Újonnan alakuló vagy a régiek
osztódásával, belõlük való kirajzással
keletkezõ falvakról a 13. század elejérõl
értesülünk. Ilyenek a Pannónia jogutódjának
vehetõ Alsok (’Erdõalja’) és a Sabarja
megszûntével mintegy folytatásaként
létrejövõ Ilak (’Újlak’). Ravazdtól két
település is elhatárolódik ekkorra:
Chebravazd és Pityurd. Háromrészes faluként
tûnik föl ezidõtájt Ság, vele határosan
megjelenik Kysfalu. Écs és Nyúl közötti
lakóhellyel hárommal is találkozunk, ezek
Fûzalja, Incsõ és Petkevár. Közülük az elsõ
vehetõ falunak.

A települések sûrûsödését jelzik az egyes
kirajzások is: Kisécs, Kisnyúl, Perecse II.

A kisebb-nagyobb falvak lélekszámát
becslésekkel adják meg a történészek
néhány tíztõl a néhány százig, jogállásukat
illetõen pedig az idõszakban (rab) szolgákról,
szabadosokról és jobbágyokról beszélnek.
(A sorrend egyben fejlõdési rendet is jelent.)
Társadalmi állapotukat tekintve történeti
szempontból királyi vagy apátsági
udvarnokok, a gyõri és más várak népei,
valamint egyéb szolgálónépek éltek a
falvakon. A sokféle szolgálat közül a
települések 2/3-ában jellemzõ volt a
szõlõmûvelés és a lovas jobbágyi
kötelezettség. Néhány helyen találni
szántókat és mesterembereket.

A királyi és magánadományok folytán a
térség fõ birtokosa a pannonhalmi apátság,
kettõben kapott adományt a bakonybéli.. A
vegyes birtoklások mellett különleges az écsi
helyzet, ahol sokáig fõleg a nemesek voltak
a kedvezményezettek, és a nyúli, ahol meg a
királyi birtokmaradmányt kivéve kizárólag
egyházi kézen voltak a földek.

Kedvezõtlen társadalmi helyzetbe sokan
a szabadok 11. századi alávetése nyomán

(folytatás a 10. oldalon)
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K U L T Ú R A

Megjelent az õszi szám, mely a

könyvtárban is olvasható!

Idén július 27-én indult útnak táborozni
a KALÁSZ-osok csapata. Mindannyian
nagy izgalommal vártuk, vajon most is
olyan jól sikerül-e a tábor, mint eddig?!

Reggel a vasútállomáson gyülekeztünk.
Örültünk, hogy milyen sokan lettünk,
kicsik – nagyok együtt. Útunk célja
Esztergom volt. A helyi plébánia
biztosított számunkra egy, a mi
Boldogasszony Házunkhoz hasonló
szállást. A tábor szervezõi színes
programokkal tették érdekessé a hetünket.

 Elsõ nap ismerkedtünk a környékkel.
Mindenki berendezkedett. Voltak, akik
sátorban, voltak, akik a házban aludtak. A
második nap városnézés volt. Többek
között megnéztük a Bazilikát is. A harma-
dik nap a rossz idõjárás miatt a szálláson
kézmûveskedtünk: gyöngyöt fûztünk,
üveget festettünk, karkötõket és képesla-
pokat készítettünk. A negyedik nap
Visegrádra kirándultunk, ahol boboztunk
és meglátogattuk a királyi palotát. A
visszafelé utat hajóval tettük meg. Este
pedig ettünk egy jót a már megszokott
étteremben.  És szombatra mindenki
örömére kisütött a nap. Így strandol-
hattunk is. Este a tábor legemlékezetesebb
programja a “Ki Mit Tud?” volt. Mindenki
nagyon élvezte az elõadásokat.

Vasárnap pedig sokak bánatára haza
utaztunk.

Köszönjük Ági néninek és az õ kedves
segítõinek, hogy ilyen nagyszerû
táborozást szerveztek nekünk.

És ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik bármilyen módon
hozzájárultak ahhoz, hogy ez a táborozás
létrejöhetett.

KALÁSZ TÁBOR

jutottak, a már korábban is szolgasorban
élõknek más volt a függõsége,
kötelezettsége. A történeti helynevek szerint
pl. a nyúli, écsi és ravazdi várnépek egy része
élelem- és ruházatadó volt, a szolgáltatás
tárgya pedig a nyúl, a görény, a hermelin, a
vadmacska vagy a róka prémje volt, a
nyúlnak pedig a húsa is. Az alávetettség fokát
az Incsõn és Perecsén még késõbb is
föllelhetõ rabszolgák jelzik. A szabadok
életmódja a kezdeti szakaszban a nomád
állattartóké, de az élet fenntartásához ekkor
is járul már valamelyes föld- és
szõlõmûvelés.

Az elõtér viszonylagos fejlettségét mutatja
az úthálózata. Az egykori római
nyomvonalon megvolt a Gyõr-Veszprém
közötti fõ közlekedési út, és vele
párhuzamosan-összetartóan föltételeznek
egy Alsok, Ság, Perecse, Söptér vonalon
Gyõrbe tartót. Valószínû, hogy már ekkor is
szolgált az apátságból a Lalka, Kisfalu,
Petkevár, Potyond, Megyer  érintésével a
késõbbi térképeken jelzett via ad Jaurinum
(’gyõri út’).

Végül a Nyugathoz való korai kötõdést
tanúsítják a kereszténység kiépült hídfõi:
tágabb körben az avarok idejébõl való gyõri
Szent Ábrahám-kápolna, Pannonhalmán és
elõterében pedig a bajor Szent Ámánd és
Szent Villebáld  kultusza, illetve a bencések
letelepítése 996-ban és a Szent István-i
templomok egyikének Écsen való fölépítése.

dr.  Ábrahám Imre

(a 9. oldal  folytatása)

A Magyar Holocaust 60. évfordulóján a Karzat
Kultúrközpont Alapítvány, a pannonhalmi és a
környékbeli zsidó áldozatokra emlékezve, a régi
zsinagóga elõtti területen emlékmûvet állít. Az
emlékhely a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alapprogram,
valamint magánszemélyek anyagi támogatásával
valósul meg.

Chesslay György szobrának avatására a tervek
szerint november 4-én délután kerül sor. Az
ünnepségre minden pannonhalmi lakost szeretettel
vár a szobrászmûvész és a Karzat Kultúrközpont
Alapítvány.

Ú j  k ö z t é r i  s z o b o r  P a n n o n h a l m á n

Az egykori hívek, tisztelõk, valamint
utód rendtársa és testvére jelenlétében
2004. szeptember 19-én, Farkas (Sándor)
Virgil esperes-plébános halálának 10. év-
fordulóján emléktábla avatáásra és megál-
dására került sor a plébániatemplomban.

A megemlékezésen a méltató beszédet
Siska Gábor tartotta, aki a személyes élmé-
nyektõl és véleményektõl sem mentes
visszaemlékezésében felidézte a szerzetes-
pap életének és szolgálatának több
epizódját. Kitért azokra a megnyilvánulá-
sokra és tanításokra, amelyek olykor a mai
napig meghatározóak tudnak lenni (pl.:
Munkánkat, küzdelmeinket szenteljük
meg imádsággal!). Kitért a hitoktatásért
folytatott gigászi küzdelmeire is. Fele-
levenedett az általa zsinórmértékként
megélt Nagy Konstantin-féle keresztláto-
más: “E jelben gyõzni fogsz, éppúgy, mint
azon hite és meggyõzõdése, miszerint ha
Isten egyszer megtette, akkor másodszor
is megteszi, hogy átvezeti népét a „vörös
tengeren”. E rá jellemzõ mondat került az
emléktáblára is, hiszen azért, hogy ez
megtörténjen, Õ maga is nagyon sokat tett.

József atya a tábla megáldása elõtt
kiemelte elõdje bencés szerzeteshez méltó
dolgos és imádságos életét, az általa szolgált
egyházközségeket is felsorolva. Megemlítve
„betonfröccsös” ruháit és mély Má-
ria-tiszteletét. Felidézte a nagy építõt, aki
kétszer is átépítette a templomot, felépítette
a plébániahivatalt és felújíttatta bástyafalat.

A sokak emlékében ma is élõ egykori
pannonhalmi plébános, a „plébi” több
mint 35 évet szolgált településünkön,
akkor, amikor a magyar katolicizmus
fellegvárának tövében is küzdelmet
jelentett hivatásának eleget tenni.

Halottak napján, sírja elõtt elhaladva és
egy pillanatra megállva emlékezzünk rá
is és azokra a szellemi-lelki értékekre,
amelyeket ránk hagyott.

(Régi szokás szerint az emléktáblát
magánszemélyek készíttették. Nevük helyett
csak a tábla oldalára vésett szó utal rájuk.)

F a r k a s  V i r g i l

esperes-plébános emlékére

Szücs Mária
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SPORT

Kedves Sportbarátok!

Ezúton szeretnénk megköszönni

szurkolóink biztatását az elmúlt évben

elért sikereinkhez.

Márciusban ismét Németországban

jártunk, a pannonhalmi általános iskola

csoportjával utaztunk, és felejthetetlen

napokat tölthettünk el.

A bajnokságban hétrõl hétre mérkõzése-

ket játszottunk, és a végén a kilencedik

helyen fejeztük be a küzdelmet.

A nyári szünetet követõen szeptembertõl

újult erõvel vágtunk bele az edzésekbe, és

rögtön egy meghívásos tornán vettünk

részt Gönyûn, ahol az elõkelõ harmadik

helyezést értük el.

Az idei bajnokság október 16-án

kezdõdik, amelyben a régi játékosok

mellett néhány új ember is szerepet kap.

Csapatunk jelenlegi névsora: Balla Edit,

Vörös Tímea, Valiczkó Csilla, Honner

Zsuzsanna, Kovács Erzsébet, Módos

Mónika, Jáger Tímea, Hujter Krisztina,

Szûcs Anikó, Valiczkó Anita, Polgár

Eszter, Gombás Klára, Éliás Eszter, Nagy

Judit, Ress Andrea (Pannonhalma) Hardi

Réka, Bognár Ivett, Józsa Veronika, Bogár

Veronika (Nyúl) Kék Eszter, Nagy

Zsuzsanna, Tiszinger-Bihari Anita (Gyõr)

A nõi kézilabdacsapat mellett a férfi

válogatottról is essen szó, hiszen egy éve

alakultak meg. Májusban részt vettek a

Gyõri AUDIO SC kupáján, ahol szép

helyezést értek el. A bajnokságuk jelenleg

is zajlik. A csapat tagjai: Nagy Ferenc,

Keserû Péter, Kompis Gergely, Nagy Attila,

Szûcs Ferenc, Kompis szilárd, Zsebedics

Zsolt, Lévai Péter, Erõss Gábor, Tóth

Kálmán, Balla Tibor, Gunyhó Zoltán,

Szabó Attila, Madarász Róbert

(Pannonhalma), Németh Renátó, Vasfõi

Balázs(Gyõr).

Mindkét csapatunk edzõje: Németh

Gyula.

Mindenkit sok szeretettel várunk a

mérkõzéseinkre, és azokat is, akik kedvet

éreznek a játékhoz!

A  b a j n o k s á g  e l k e z d õ d ö t t
A pannonhalmi labdarúgó csapat nevében köszönöm szépen a megjelenés lehetõségét

ebben az újságban. Valóban örülök annak, hogy elmondhatom a véleményem írott
formában, amelyrõl ugye tudjuk, hogy nem száll el. Pontosan ezért maradéktalanul
õszintén és nyíltan szeretnék fogalmazni, hiszen kizárólag ennek látom értelmét.

A nyáron úgy kezdtünk a felkészüléshez, hogy nem tudtuk, melyik osztályban
indulhatunk majd a 2004-2005-ös bajnoki szezonban. A sorozatos visszalépések után
szerencsére megtartottuk a megyei elsõ osztályú tagságunkat, és ennek én nagyon
örültem, hiszen Gyõr-Ménfõcsanakon és Gyõrújbaráton megismertem az alacsonyabb
osztályokat, és így tudom, hogy milyen nehéz visszakerülni a legjobbak közé. Bíztam
benne, hogy a kiesés elkerülésével együtt is lehet tartani a tavalyi csapatot, és most
meg is köszönöm a játékosoknak, hogy vállalták újra a megméretést a Gyõr-Moson -
Sopron megyei labdarúgó bajnokság legjobb 16 csapata között.

Ebben az „amatõr” bajnokságban szerepelni ugyanis nem egyszerû dolog, és ezt pontosan
tudja mindenki, aki ismeri a mezõnyt. Szándékosan nem fogok csapatokat vagy neveket
leírni, mert talán egyesek el sem hinnék, mások pedig pontosan tudják, hogy már a magyar
bajnokság ötödik vonalában is a pénz határozza meg az erõsorrendet. Tulajdonképpen én
futballõrültként el sem ítélem azokat, akik ezt adják, vagy elveszik ezen a szinten, de nyolc
forduló elteltével a bajnoki táblázat sem okoz számomra semmilyen meglepetést.

Tudtam, vállaltam, és tökéletesen egyetértek azzal, hogy Pannonhalmán kizárólag a
futball szeretete tartja össze a csapatot, mert ez elõbb-utóbb mindehol így lesz, másrészt
pedig ez annyi és olyan örömet adhat a benne szereplõknek, amit pénzzel soha nem
lehet megfizetni. Elsõsorban ezért volt fontos megtartanunk azokat a futballistáinkat,
akik így gondolkodnak errõl a csodálatos játékról, és ezért dolgozom nagyon szívesen
azokkal a nyáron alacsonyabb osztályokból érkezett játékosokkal, akik most méretnek
meg a megyei elitben.

Amit elvárnak tõlünk, és úgy gondolom jogosan elvárunk önmagunktól -helyet a
teljesítményünkkel a megyei elsõ osztályban- így el is kell érnünk!

Ehhez a bajnokság végére legalább 36-40 pontot kell összegyûjtenünk és ezt kizárólag
töretlen hittel és lelkesedéssel, az edzéseken kemény munkával és egy pici szerencsével
lehet. Eddig 50%-os teljesítményt produkálva 10 pontot szereztünk és ez kevesebb,
mint amire lehetõségünk volt. Több, már megnyertnek hitt mérkõzésünkön vesztettünk
értékes pontokat a hajrában, és megérdemelt vereséget szenvedtünk egy olyan csapat
ellen is, amely semmilyen tekintetben nem áll jobban nálunk. Teljes mértékben feleleges
ezekre magyarázatot találnunk, mert olyan egyszerûen nincsen a fegyelmezetlenségre
és az akaratgyengeségre.

A játékosok egyéni értékelését megmutatják a mérkõzésenkénti osztályzatok, így látható,
hogy néhányan jó úton járnak, de maradéktalanul csak a kapusunk, Kósa Miklós dicsérhetõ.
Miklós biztosan tudom, hogy nem fog örülni annak, hogy leírom, két hónap alatt szerelést,
labdát, étkezést biztosított már a csapatnak,  és ez példaértékû. Ahhoz ugyanis, hogy további
tehetséges fiatalok, csatlakozzanak a városból, az Apátságból és a környékrõl a csapatunkhoz,
a feltételeket javítani kell. Nincs mit szépíteni ezen, még a megyei negyedik osztályban
sem tapasztaltam olyat, hogy a mérkõzés végén egy fürdõben kell zuhanyoznia a bíróknak
és mindkét csapat játékosainak. Egy mai magyar város kultúrájához a labdarúgó csapata
nagyon jelentõsen hozzátartozik, hiszen egy-egy hétvégén még mindig a legtöbb lakóját
mozgatja meg a soros mérkõzés. Mi nagyon szeretnénk örömet okozni a nekünk szorítóknak
és tudjuk, hogy az elmúlt hetekben mind a játékban, mind eredményességben jelentõsen
megtorpantunk, és ezért elsõsorban önmagamat hibáztatom, mert a jó rajt után egy kicsit én
is elszédültem. Kérem a pannonhalmi szurkolókat, hogy a következõ fordulókban segítsenek
kimászni a csapatnak a hullámvölgybõl. Rokob Péter

edzõ

Petõháza-Pannonhalma 1-1
Pannonhalma-Bajcs 1-0
Nagyszentjános-Pannonhalma 1-3
Veszprémvarsány-Pannonhalma 2-2

Pannonhalma-Koroncó 3-3
Tét-Pannonhalma 1-1
Pannonhalma-Abda 0-1
Fertõszentmiklós-Pannonhalma 1-0

A z  e d d i g i  e r e d m é n y e k

Balla Edit
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