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B e m u t a t k o z i k    Alsószeli 
Az idei évben Pannonhalma és Alsószeli a  futballkapcsola-

tok révén kialakult jóbaráti viszonyt testvérvárosi   szerzõdés 
aláírásával kívánja megpecsételni. Ezzel az ünnepélyes aktussal is 
szeretnénk kifejezni az elszakított területeken élõ honfitársainkkal 
való összetartozásunkat.

Bízunk benne, hogy a találkozás, az egymásra csodálkozás 
öröme fogja éltetni ezt a “rokonságot”.

 Alsószeli Község a Duna menti síkság északi részében, 
Komáromtól mintegy 60 km-re északra, Pozsonytól 50 km-
re keletre fekszik. Regionális földrajzi meghatározásként a 
Mátyusföldet említhetjük, mely a Csallóköz keleti  határfolyó-
jától, a Kis-Dunától a tõlünk 12 km-re  keletre levõ  észak-
déli  folyású Vág folyó medréig terjed. Földrajzi adottságaink 
meghatározzák településünk jellegét, és fejlõdésének irányát is, 
amely a történelmi idõktõl kezdõdõen a halászatra, vadászatra, 
földmûvelésre és az ezeket kiszolgáló iparos mesterségekre épült. 
A  település lélekszáma 1922 ( 2001-es népszámlálási adat), 
ebbõl 78% magyar, 22% szlovák. A magyarok õslakosok, a 
szlovákságpedig az 1947-es lakosságcsere alkalmával Békéscsaba 
és Tótkomlós környékérõl került a Tolna és Baranya megyébe 
kitelepített alsószeliek helyére.Legszorosabb és évszázadokra 
visszatekintõ kapcso-lataink a szomszédos községekkel: 
Felsõszelivel, Deákival, Pereddel, Királyrévvel és Alsóhatárral 
vannak. Régiónk adminisztratív, közlekedési, foglalkoztatási 
központja Galánta, de a jelentõs ipari centrummá fejlõdött 
Vágsellye is csak 13 km távolságra van. Középületeink és 
intézményeink egész sora áll a lakosság szolgálatában: könyvtár, 
mûvelõdési otthon, nyugdíjas klub, teleház.  Mûködésüket 
igyekszünk minél nagyobb mértékben a lakosok igényei szerint 
alakítani, figyelembe véve a lakosok anyagi lehetõségeit is. A 
piaci alapú szolgáltatások, üzletek hálózata is jónak mondható. 
A közmûvelõdés fellegvárai az óvodák és iskolák, községünkben 
szlovák és magyar nyelvû óvoda és hasonlóképpen szlovák és 
magyar alsó tagozatos általános iskola mûködik.

 Községünk legnagyobb munkáltatója a fejlett techno-lógiákat 
mûködtetõ mezõgazdasági szövetkezet és a faipari V-TETAG kft. 
Mellettük vendéglõsök, kereskedõk, agrárvál-lalkozók, iparosok 
bõvítik a munkaadók sorát. Élénk sport-, kulturális és társadalmi 
élet jellemzi községünket. A labdarúgó szakosztály öt csapata 
(diák, nõi, ifi, felnõtt, öregfiúk) mellett az önvédelmi-, erõ-, és 
szabadidõsportok is kedveltek.  A kul-turális élet fõszereplõi a 
Csemadok Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közmûvelõdési 
Szövetség helyi szervezete és az Alsószeli Magyar Dalkör, de 
ígéretes a Varsás néptánccsoport indulása is. Az utóbbi években 
aktívan tevékenykedik az ALSZIK  (Alsószeli Ifjúsági Klub), 
amely civil társulásként az ifjúság problémáival regionális szinten 
is foglalkozik. A lakosság egészségügyi ellátásáról gyermekorvosi, 

nõgyó-gyászati, fogászati és körzeti orvosi rendelõkben 
szakorvosok gondoskodnak.   Községünkben római katolikus 
és ágostoni hitvallású evangélikus templom van. A lakosság 
felekezeti megoszlása a következõ módon fest: kb. 37% római 
katolikus, 33% evangélikus és 30% felekezet nélküli.

Az önkormányzati képviselõk száma kilenc, közülük nyolc 
a Magyar Koalíció Pártja tagja, egy pedig független. A község 
éves költségvetése mintegy 20-22 millió korona. Településünk 
- a csatornahálózat kivételével - közmûvesített, községi kábel- 
tévé hálózat is üzemel. Jelenlegi legnagyobb beruházásunk a 
próbaüzemben levõ szennyvíztisztító, és folytatásként szeret-
nénk megkezdeni a Nyugat-Szlovákiai Vízmûvek beruházása-
ként a községi csatornahálózat kiépítését és építkezési telkek 
kialakítását. További nagyszabású tervünk a jelenleg 40 férõhelyes 
községi nyugdíjas otthonnak az EU strukturális alapjaiból történõ 
rekonstrukciója. Alsószeli alapító tagja – Felsõszeli, Vezekény és 
Tallós községek társaságában - a Termál Kistérségnek és tagja a 
Csallóköz - Mátyusföldi Regionális Társulásnak. 

2003-ban testvérközségi megállapodást kötöttünk a Bács-Kiskun 
megyei Csátalja községgel. A Csátaljai Székely Nép-dalkör és 
az Alsószeli Magyar Dalkör közti több mint másfél évtizedes 
kapcsolat és együttmûködés révén erõs szellemi kötõdés van a 
két község vezetése és lakóinak jelentõs része között. 

Reméljük, hogy az Önökkel megszületett baráti viszonyt  
hasonló, testvérközségi rangra fogjuk tudni emelni! 

Ing. Seres Lajos
polgármester

szerk.

(A település honlapja: www.dolnesaliby.sk címen olvasható.)
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Fontosabb közérdekû rendeletek,  határozatok a képviselõ-testület 

2004. december, 2005. január és február havi üléseirõl
31/2004(XII.15.) rendelet : az önkor-
mányzat illetékességi területén érvényes 
ivóvíz- és csatorna szolgáltatás díjáról 
szóló 11/2000.(XII.16.) rendelet módosí-
tásáról.Pannonhalma közigazgatási 
területén a közüzemi vízmûbõl szolgálta-
tott ivóvízért – az alapdíj változatlanul 
hagyása mellett – fizetendõ vízdíj:
           lakosság:   144,- Ft/ m3+ ÁFA
             közület:   160,- Ft/m3 + ÁFA

önkormányzat és intézményeik:     
                              144,- Ft/m3+ÁFA

szennyvízelvezetés díja:
               lakosság:   234,- Ft/m3+ ÁFA
     vízterhelés díja:     15,- Ft/m3+ ÁFA
lakosság összesen:   249,- Ft/m3+ ÁFA

     közület részére:   272,- Ft/m3+ ÁFA
     vízterhelés díja:     15,- Ft/m3+ ÁFA
  közület összesen:     287,- Ft/m3+ Áfa

önkormányzat és intézmények részére : 
                                234,- Ft/m3 + ÁFA
     vízterhelés díja:    15,- Ft/m3 + ÁFA
               összesen:  249,- Ft/m3 + ÁFA

33/2004(XII. 15.) rendeletével  a gyer-
mekintézményekben fizetendõ intézmé-
nyi étkezési díjat  az alábbiak szerint 
állapította meg :
      Óvodai étkeztetés:   235,- Ft/nap/fõ
 Napközi 3x-i étkezés:   240,- Ft/nap/fõ
     Menza /csak ebéd/:   205,- Ft/nap/fõ
A gyermekintézményekben fizetendõ 
térítési díj kérelemre mérsékelhetõ, 
felvilágosítást az intézményvezetõknél, 
illetve a polgármesteri hivatalban Németh 
Katalin ügyintézõtõl lehet kérni.

1/2005(I. 26.) rendeletével módosította 
a szociális rendelet lakásfenntartási 
támogatással kapcsolatos egyes rendel-
kezéseit.
(1) A szociális bizottság az Sztv. 38.§ (2) 
bekezdése alapján normatív lakásfenn-
tartási támogatást nyújt annak a személy-
nek, akinek a háztartásában az egy fõre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-át, feltéve, hogy a 
lakásfenntartás elismert havi költsége a 
háztartás havi  összjövedelmének 20%-át 
meghaladja. Korábbi szabályozás alapján 
a lakásfenntartás elismert havi  költsége 
a háztartás havi jövedelmének 25 %- át 
kellett meghaladnia  ( Az öregségi nyugdíj 
150 %-a 2005. évben : 37 050,- Ft)
(4) A normatív lakásfenntartási támogatás 

egy hónapra jutó összege a) a lakásfenn-
tartás elismert havi költségének 30%-a, ha 
a jogosult háztartásában az egy fõre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori  legkisebb össze-
gének 50%-át. (Korábban 20 % volt.)
 Amennyiben az egyfõre jutó jövedelem 
meghaladja az öregségi nyugdíj 50 %-át, 
a lakásfenntartás havi összegének kiszámí-
tása -TM - a következõ módon történik:

TM = 0,3–((J-0,5 NYM)/NYM)*0,15   
ahol a J a jogosult háztartásában egy fõre 
jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve 
kell határozni.

Normatív lakásfenntartási kérelem iránti 
igényt folyamatosan lehet benyújtani a 
polgármesteri hivatalban.

2/2005(II.23.) rendeletével a képviselõ-
testület elfogadta az önkormányzat 
2005. évi költségvetését.
A képviselõ-testület az önkormányzat 
2005. évi költségvetésének

bevételi fõösszegét 545 997,-  E Ft-ban
kiadási fõösszegét 545 997,-  E 
Ft-ban

állapította meg. 
(Részletes táblázat az 5. oldalon.)

F o n t o s a b b  k ö z é r d e k û  
h a t á r o z a t o k  

4/2005(I. 25) Kt. határozat: Munkaterv 
elfogadása. Március, április, május, június 
hónapban a testület által tárgyalandó 
napirendek.

Március
1. Pannonhalma Város Önkormányzat 

2004.évi költségvetési zárszámadása.
2. Tájékoztató a szociális kerekasztal által 

javasolt feladatokról, munkamódszer 
meghatározása a szolgáltatás tervezési 
koncepció elkészítéséhez.

3. A 2005. évi fejlesztések ütemezése. 
4. Feladat-meghatározás a közterületek 

rendben tartására.
Április

1. Az önkormányzat tulajdonában lévõ 
ingatlanok hasznosítása, lakásállomány 
felülvizsgálata, értékesítés lehetõsége. 

2. Átfogó értékelés a 2004. évi gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról.

3. Városüzemeltetéssel kapcsolatos 
lehetõségek.

4. A 2005. évi kulturális  programok.
5. Testvérvárosi kapcsolatfel vétel (Alsószeli 

település) programjának pontosítása.
A nemzetközi kapcsolatok 2005. évi 
programja.

Május
1. A KHT 2004. évi mûködésével 

kapcsolatos tájékoztató, 2005. évi célok 
ismertetése.

2. Tájékoztató az általános  iskolánál vég-
zett átfogó szakmai és törvényességi 
ellenõrzésrõl.

3. Tájékoztató az önkormányzati bizottsá-
gok munkájáról.

Június
1. A Radnóti Miklós Általános Iskola 

vezetõi álláshelyére benyújtott 
pályázatok véleményezése, döntés.

6/2005(I. 25) Kt. határozat: Váralja 
településrészen gázvezeték építés.
A képviselõ-testület támogatja a Váralja 
településrészen a gázvezeték kiépítését. 
A beruházás pénzügyi fedezeteként a 
gázépítõ közösség számláján  lévõ pénz-
összeg  önkormányzat részére történõ 
átadását és  a  Váralja településrész
lakosságának hozzájárulását jelöli meg. 
A képviselõ-testület felhatalmazta a 
polgármestert az elõkészítõ tárgyalások 
lefolytatására.

7/2005(I. 25) Kt. határozat: A kábeltévé 
szolgáltatási díja. A kábeltévé szolgáltatás 
havi díja  2005. január 1.-tõl:

- Szociális csomag: 630,- Ft/hó
- Alapcsomag (16 csat.): 1260,- Ft/hó
- Bõvített csomag: 2100,- Ft/hó.

8/2005(I.25.) határozat : A polgármester 
illetményének megállapítása. A képvi-
selõ-testület a polgármester illetményét a 
jogszabályi követelményeknek eleget téve  
437 500 Ft-ban állapította meg.

11/2005(I. 25.) Kt. határozat: A Radnóti 
Miklós Általános Iskola igazgatói 
álláshelyének pályáztatása. Az általános 
iskola  jelenlegi vezetõjének  kinevezése  
2005. augusztus 31- én lejár. A törvényi 
kötelezettségnek eleget téve a képviselõ-
testület pályázatot ír ki az állás betöltésére. 
A pályázat részletes feltételei az Oktatási 
Minisztérium hivatalos lapjában, az 
Oktatási Közlönyben tekinthetõk meg.
Az igazgatói álláshelyre benyújtott 
pályázatok elbírálásának tervezett 
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idõpontja : 2005. június.
13/2005 (I. 25.) Kt. határozat: Zászlótar-
tó elhelyezése. A Pándzsa Klub  kérelmé-
nek  megfelelõen a képviselõ-testület  
támogatja zászlótartók elhelyezését  a tele-
pülés központjában (rózsakert). A kivite-
lezés költségét a Pándzsa Klub fedezi.

14/2005(II.25.) határozat: Szemétszál-
lítás, szemételhelyezés. 2005. február 
1-jén a szeméttelep mint hulladéklerakó 
bezár. Ezen idõponttól a telep a Kommu-
nális Szolgáltató Kft. üzemeltetésében 
hulladékgyûjtõ pontként mûködik. A tele-
pen a válogatott  hulladékot a kft. 1842,- 
Ft/m3 díj fizetése mellett veszi át.
A hulladékgyûjtõ pont (tel.: 470-733) 
nyitva tartása: hétfõtõl-péntekig 8-16 óráig, 
szombaton 8-12 óráig, nyári idõszakban a 
nyitva tartási idõ bõvül.
A Kommunális Szolgáltató Kft. a hulla-
dékok gyõri telephelyre történõ szállítá-
sáért rekultivációs díjat számít fel, mely 
2005. július 1- tõl fog megjelenni a sze-
métszállítás díjában.

18/2005(I. 25.) Kt. határozat: Számla- 
nyitás a ravatalozó építéséhez.
Az önkormányzat tulajdonában lévõ 
köztemetõben épülõ új ravatalozó 
megépítéséhez „Ravatalozó építés” 
elnevezéssel a polgármesteri hivatal 
dolgozóinak kezdeményezésére a 
képviselõ-testület számla nyitását 
engedélyezte a lakosság és vállalkozások 
részérõl történõ támogatás fogadására.

25/2005(II.22.) határozat: Kitüntetõ  
cím adományozása. A képviselõ-testület 
a Pannonhalma nevének öregbítése 
és közéletének gazdagítása érdekében 
kifejtett kulturális tevékenységért, 
valamint a helyi értékek ápolásáért a 
Pannonhalmi Pándzsa Klub Lokálpatrióta, 
Hagyományõrzõ, Kulturális és Rendez-
vényszervezõ Egyesület részére „PAN-
NONHALMÁÉRT KITÜNTETÕ CÍMET” 
adományoz.

30/2005(II. 22.) Kt. határozat: Település- 
bejárás. A képviselõ-testület a telepü-
lésbejárás idõpontját 2005. április 5. 
napjában 16 órai kezdettel határozza 
meg.

32/2005(II. 22.) Kt. határozat: Hitel- 
felvétel. Pannonhalma Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy a SAPARD pályázat-
ban megjelölt munkák – Ságvári utca, 
Zrí-nyi utca, Újtelep útépítési munkái 

Majer Józsefné jegyzõ (tel.: 570-542) - 
hivatalvezetés, gyámügyigazgatási ügyek, 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
anyakönyvi ügyek.

Dr. Szabó György aljegyzõ (tel.: 
554-214) - önkormányzati rendeletek 
felül-vizsgálata, testületi elõterjesztések 
elõkészítése, szabálysértési eljárás, 
birtokháborítás, szociális intézmények 
mûködési engedélyezése, közbeszerzési 
eljárás, tûzvédelmi, munkavédelmi 
feladatok.
Titkárság (tel.: 554-210)

Ikó Jenõné - iktatással, ügyiratkeze-
léssel, irattározási munkával, telefonkeze-
léssel, a polgármester hatáskörébe tartozó 
ügyiratok kezelésével kapcsolatos 
feladatok, nyilvántartások vezetése.

Vargyainé Bausz Éva - képviselõ-
testület, bizottságok adminisztratív 
feladatai, sokszorosítás, postázással 
kapcsolatos , ügykezelõi feladatok, 
okmányirodai feladatok közül parkolási 
engedély kiadása.
Pénzügyi csoport (tel.: 554-211)

Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoport- 
vezetõ - ellenõrzési feladatok, részvétel az 
önkormányzat gazdasági programterve-
zetének, térségi fejlesztési programok 
kidolgozásában, költségvetési tervezési, 
beszámolási  feladatok, pénzgazdálko-
dással kapcsolatos feladatok, gazdál-kodási 
szabályzatok elkészítése, leltáro-zási, 
selejtezési feladatok elõkészítése.

Tóth Katalin pénzügyi fõelõadó, 
Pálfi Jenõné, Lampertné Szûcs 
Márta - költségvetési tárgyú rendeletek 
elõkészítése, beszámolók elõkészítése, 
fõkönyvi könyvelés, számviteli, könyv-
viteli feladatok, pénzgazdálkodási 
feladatok ellátása, elõirányzatokkal 
kapcsolatos adatszolgáltatás, vagyonvál-
tozások és értékek nyilvántartása, 
analitikus nyilvántartási feladatok ellátása, 
leltározás, selejtezés, információszolgál-
tatás, pénztári feladatok.
Adóügyek (tel.: 554-215)

Lüvi Józsefné - helyi adókkal (iparû-
zési, kommunális, építményadó, idegen-
forgalmi adó) kapcsolatos feladatok, 
általános adóügyi feladatok, hatósági 
eljárás lefolytatása, végrehajtási eljárás 
kezdeményezése, adó és értékbizonyít-
vány készítése, anyakönyvi ügyek (2005. 
április 1- tõl).

Járókáné Rogovics Katalin - gépjár-
mûadózással, talajterhelési díj megfizeté-
sével kapcsolatos ügyek.

Építésügyi csoport 
(tel.: 554-212, 20-468-1732)
Németh Rozália csoportvezetõ, vez. 

fõtanácsos - I. fokú kiemelt építésügyi 
ha-tósági feladatok ellátása Pannonhalma, 
Écs, Ravazd településeken, településren-
dezés, településfejlesztéssel kapcsolatos 
feladatok.

Pongrácz László fogalmazó - telekala-
kítással kapcsolatos feladatok, I. fokú 
kiemelt építésügyi hatósági feladatok 
ellátása Gyõrasszonyfa, Tarjánpuszta 
telelpülésen, közterület foglalás.
Gyámhivatal (tel.: 554-018)

Pappné Põcze Ildikó gyámhivatal vezetõ 
- a gyámhivatal hatáskörébe utalt fela-
datok: gyermekek védelmével , örökbefo-
gadással kapcsolatos feladatok, gyermek-
tartásdíj megelõlegezése, a gyermek és 
szülõ  kapcsolattartása, a gyámsággal és 
gondnoksággal kapcsolatos feladatok, 
gyermek vagyonának, gondnokoltak 
vagyonának készpénz kezelésével  kap-
csolatos feladatok, gondnokok éves 
számadási kötelezettségével kapcsolatos 
feladatok.

Németh Katalin - pénzbeli és termé-
szetbeni szociális ellátások, közgyógy-
ellátás, súlyos mozgáskorlátozottak 
támogatása, rehabilitációs, hadigondo-
zással kapcsolatos ügyek, gyámhivatali 
feladatok elõkészítése.
Okmányiroda (tel.: 554-017)

Rádi Tamás okmányiroda-vez. - 
vezetõi feladatok, gépjármû ügyintézéssel 
kapcsolatos feladatok, jelentések, 
választások lebonyolítása, katonai ügyek: 
mozgósítás, hadkötelesek orvosi vizsgá-
lata, polgárvédelmi ügyek, helyi védelmi 
bizottsági ügyek, népesség-nyilvántartás 
karbantartása.

Simon Istvánné - személyi gazolvány, 
lakcím igazolvány, iktatás és egyéb jellegû 
adminisztratív feladatok, válasz-tások 
lebonyolításával kapcsolatos feladatok.

Horváth Györgyné - gépjármû ügyinté-
zéssel, közlekedés -igazgatási,választások 
lebonyolításával kapcsolatos feladatok, 
személyzeti ügyek.

Borbély Gizella (tel.: 554-213) - 
személyi adat és lakcím nyilvántartás,  
hatósági igazolvánnyal, közokirattal 
kapcsolatos ügyek, telephely engedélye-
zési eljárás, mûködési engedély, osztályba 
sorolás, hagyatéki ügyek  (2005. március 
1-tõl).

T á j é k o z t a t ó  a  k ö z t i s z t v i s e l õ k  á l t a l  e l l á t o t t  f õ b b  
f e l a d a t -  é s  h a t á s k ö r ö k r õ l
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Anyakönyvi hírek 

Újszülöttek 
2004. november 9. - 2005. február 28.

Halottaink 
2004. október 26. - 2005.február 28.

12.06.   Kapovics Júlia                        Arany János  u.
12.06.   Baróthy Vanessa                     Kossuth u.
12.13.   Hegedüs Barnabás                  Ady u.
12.13.   Nagy Nikolett                         Attila u.
12.20.   Cabreta Gerardó Antonió      Váralja
01.30.   Papp Dominik                        Szabadság tér
01.30.   Szegvári Milán                       Béke u.
01.31.   Dekovics Krisztina Barbara   Váralja
02.05.   Bakos Borbála                        Béke u.
02.23.   Horváth Attila Péter               Attila u.

11.14.        Vörös Ferenc                 81          Kossuth u
11.24.        Pardavi Ferencné           83          Mátyás király u
12.05.        Kulcsár Katalin              85          Mátyás király u.
12.07.        Dömötör Ferenc             82          Béke u.
01. 03.       Zsolnai Tibor                 31          Arany János u.
01. 04.       Nagy Jánosné                 77          Zalka u.
01. 07.       Bánfi István                   77          Várkerület
01. 10.       Farkas Lajos                   70          Ady u.
01. 11.       Tiba Sándorné                91          Dózsa u.
01. 15.       Csordás István               76          Dózsa u.
01. 15.       Komondi Mihály           63          Kossuth u.
01. 24.       Maár Imre                      71          Dózsa u.
02. 05.       Máj Pál                           84          Attila u.
02. 06.       Farkas Istvánné              83          Rákóczi u.
02.20.        Gyakovácz Vince           73          Ságvári u.

- elõfi-nanszírozásának fedezetére kérjen 

Útépítés
Március végén megkezdõdik az 
útfelújítás  a Ságvári, Zrínyi, Újtelep 
utcában. A munkálatok ütemezésérõl 
a kivitelezõ fogja tájékoztatni az utca 
lakóit. A munkavégzés során felmerülõ 
esetleges útlezárás miatt kérjük a 
lakosság megértését.

Adófizetéssel kapcsolatos tájékoztatás 
A kommunális adó fizetésének határidejét 
a kézbesített határozatokban közöljük. 
A gépjármû adó megfizetésének határ-
idejét a kézbesített befizetési csekken 
jelezzük.
A talajterhelési díj bevallás és megfizetés 
határideje : 2005. március 31.
Kérjük, hogy adófizetési kötelezettsé-
güknek a takarékszövetkezet helyi kiren-
deltségén szíveskedjenek eleget tenni.

Személyi változások  a polgármesteri 
hivatalban

- Cziniel Eszter okmányirodai vezetõ 
távolléte idejére az irodavezetõ feladatait 
Rádi Tamás fõtanácsos látja el.

- Imre Lászlóné igazgatási fõmunkatárs 
nyugdíjazás miatt április hónaptól 
felmentési idejét tölti. Munkája egy ré-
szét – szociális  ügyek - Németh Katalin 
fogalmazó látja el.

- Hajdú Ákos kolléga március elsejével 
munkahelyet változtatott, a gépjármû-
adózással kapcsolatos ügyeket a 
továbbiakban Járókáné Rogovics Katalin 
végzi , naponta 12.30  órától – 16 óráig 
ügyfélfogadási napokon.

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

Az illetékfizetés szabályainak 
módosítása 

Az adókról, járulékokról és egyéb költ-
ségvetési befizetésekrõl szóló törvények 
módosításáról szóló 2004. évi CI. törvény 
2005. január 1-jei hatállyal módosította 
az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. 
törvénynek az illeték megfizetésére 
vonatkozó rendelkezéseit. 2005. január 
1-jével hatályba lépett az eljárási illetékek 
megfizetésének és a megfizetés ellenõrzé-
sének részletes szabályairól szóló 44/2004 
(XII. 20.) PM rendelet. 

Az államigazgatási eljárási illeték 
megfizetésének szabályai 

Fõszabály szerint az államigazgatási 
eljárási illetéket az eljárás megindításakor 
illetékbélyeggel, az eljárást kezdeménye-
zõ iraton kell megfizetni. A fõszabály nem 
változott, de a módosítás eredményeként 
a fõszabály alóli kivételeket fogalmaztak 
meg. 

Az okmányirodánál nem elektronikus 
úton kezdeményezett államigazgatási 
eljárás illetékét:

1. az eljárás megindítását megelõzõen 
készpénzátutalási megbízás útján, vagy 

2. az eljárás megindításával egyidejûleg 
bankkártyával, vagy az okmányiroda házi-
pénztárában készpénzzel kell megfizetni, 
ha ezek technikai feltételei az okmány-
irodában adottak. A pannonhalmi okmány-
irodában bankkártyával történõ befizetés 
technikai háttere jelenleg nem biztosított.

Az illeték összegét a Magyar Állam-
kincstár illetékbefizetési számlájára kell 
befizetni. 

Az okmányirodákban kezdeményezett 

államigazgatási eljárásokért fizetendõ 
illeték illetékbélyeggel történõ lerovására 
a 2005. március 31-ig tartó átmeneti 
idõszakban még lehetõség lesz, azt 
követõen azonban már kizárólag csak a 
két új fizetési módozat alkalmazható. 

Készpénzátutalási megbízással történõ 
illetékbefizetés 

Az államigazgatási eljárási illetéket 
eljárásonként egy-egy készpénzátutalási 
megbízáson kell megfizetni. Ha azonban az 
ügyfél több, azonos ügytípusba tartozó ügyet 
egyidõben ugyanazon okmányirodánál indít, 
akkor lehetõség van arra, hogy az eljárási 
illetéket ügytípusonként összevonva egy 
készpénzátutalási megbízáson fizesse meg. 
Készpénzátutalási megbízást az ügyfél a 
postán, vagy az okmányirodában kérhet. 
Egy ügytípusba tartozónak minõsül a 
forgalmi engedély és a törzskönyv kiadására 
irányuló kérelem, illetve a személyazonosító 
igazolvány és a személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
kiadására irányuló kérelem. 

A készpénzátutalási megbízáson a 
befizetõ neve helyén az ügyfél nevét kell 
feltüntetni. Az illeték befizetését igazoló 
feladóvevényt az államigazgatási eljárás 
megindításához szükséges kérelemhez 
kell csatolni. 

Szükség esetén az okmányirodában há-
zipénztárba az ügyfél az eljárás megindítá-
sával egy idõben befizetheti az illetéket.

Az illetékek összege eljárásonként 
változó. A konkrét államigazgatási 
eljárásért fizetendõ illeték összegérõl 
felvilágosítást lehet kérni az okmányiroda 

M e g v á l t o z t a k  a z  á l l a m i g a z g a t á s i  e l j á r á s i  
i l l e t é k e k  l e r o v á s á n a k  h a t á l y o s  s z a b á l y a i
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Összesítõ 
Pannonhalma Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetési bevételeirõl

BEVÉTELI  FORRÁSOK                                                 2004. évi javaslat      2004. évi tény    2005. évi javaslat

Intézményi mûködési bevétel,áfa                                                            19 857                  24 696                      20 811
Helyi adók                                                                                                                                                                         

iparûzési                                                                                       15 000                  18 796                      20 000
idegenforgalmi                                                                                 240                       261                           240
építmény                                                                                        1 200                    1 428                        1 300
kommunális                                                                                   5 000                    5 150                        6 000
adópótlék,bírság                                                                                300                       615                           300
talajterhelési díj                                                                                     0                       123                           350

Gépjármûadó                                                                                             9 600                  11 212                      11 000
Személyi jövedelemadó átengedett része                                                32 935                  32 935                      32 049

diff.mérséklésre                                              62 925                  62 925                      58 696
norm. részesedésû áteng.                                51 137                  51 137                      42 372

Állami hozzájárulás normativ hjár.                                                         88 637                  87 716                      96 681
kötött felh.támogatás                                               5 268                    2 657                        4 090
kötött felh. szoc. juttatásra                                    12 394                  13 543                      12 060

Kiegészítõ támogatás bérkiadásokhoz                                                             0                           0                        1 685
Központosított támogatás                                                                            714                    3 899                           714
ÖNHIKI támogatás                                                                                          0                  37 206                               0
TEKI támogatás                                                                                               0                           0                        4 000
CÉDE támogatás                                                                                       3 000                    6 300                        1 000
Termõföld bérbeadásából származó adó                                                      100                         13                             70
Mûködési célú pénzeszköz átvétel                                                          12 023                  17 939                      12 835
EP finanszírozás                                                                                        4 868                    4 788                        4 515
Fejlesztési bevétel  (ingatlan értékesítés)                                                  1 500                    2 640                         9600
Fejlesztésre átvett pénzeszköz,kölcsön megtérülés                                     266                       266                           266
Fejlesztésre átvett pénzeszköz                                                                         0                  32 550                      51 468
Ingatlan bérbeadás                                                                                    3 618                    3 972                        3 631
Üzemeltetésbõl származó bevétel                                                                    0                    8 338                               0
Elõzõ évi pénzmaradvány                                                                       25 361                  25 361                      47 046
Átfutó, függõ bevétel                                                                                       0                   -1 010                               0
                                                                                                                                                                                          
Mûködési forráshiány ( hitelfelvétel )                                                     46 181                           0                      60 345
Fejlesztési forráshiány ( hitelfelvétel)                                                     10 983                           0                      42 873

ÖNKORMÁNYZAT   ÖSSZESEN                                                   413 107               455 456                    545 997

2/2005(II.23.) rendelethez

KIADÁSI JAVASLAT                                                         2004. évi javaslat     2004. évi tény    2005. évi javaslat
Személyi juttatások                                                                                186 885               182 010                    197 081
Munkaadót terhelõ juttatások                                                                   61 158                 59 167                      63 454
Dologi és egyéb folyó kiadások, hitelkamat                                               92 450                 89 848                      96 245
Társadalmi és szoc.                                                                                  20 169                 17 929                      18 807
Mûködésre átadott pénzeszköz                                                                  9 945                  11 113                      10 598
Mûködési hiteltörlesztés                                                                               200                      200                               0
Felhalmozási kiadások, (fejlesztési, felújítási)                                        34 600                 35 022                    150 436
Fejlesztésre átadott pénzeszköz                                                                 1 200                 13 305                        1 200
Fejlesztési hiteltörlesztés                                                                           1 000                   1 000                               0
Tartalék (mûködési céltartalék)                                                                     500                          0                           500
Államháztartási tartalék                                                                                    0                          0                        5 528
Tartalék (fejlesztési céltartalék)                                                                 5 000                          0                        2 148
Különféle államkötvények vásárlása                                                                0                          0                               0
Átfutó és függõ kiadás                                                                                      0                      381                               0

ÖNKORMÁNYZAT  ÖSSZESEN                                                     413 107               409 975                    545 997

Összesítõ
Pannonhalma Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetési kiadásairól



62005.  tavaszPANNONHALMI HÍREK 7 2005.  tavasz PANNONHALMI HÍREK

I S K O L A
H í r e k  
a Radnóti Miklós Általános Iskola életébõl 

A 2004-2005-ös tanév elsõ félévének  
iskolai szintû eredményei

Iskolai szinten a magatartás 4,23, a szor-
galom 4,04 átlagú.

Az elsõ osztályosok tanulmányi ered-
ménye: jól megfelelt 22 tanuló, megfelelt 
7 tanuló, és nem volt olyan, aki ne felelt 
volna meg. 

A 2004/2005. tanév I. félévében 9 alsós 
és 8 felsõs diák kapott kitûnõ értesítõt: 

2. osztály:Koczmann Klaudia,  Molnár 
Melinda

3. b: Huszár Lilla, Szabó Gergely
4. a: Lampért Dávid
4. b: MajorErzsébet, Solecki 

Malwine, 
  Szabó Enikõ
5. a: Fehér Virág, Koczmann 

Alexandra
5. b: Fehér Anna Luca
6. a: Palánki Szandra, Vargyay 

Karina
7. b: Kovács Diána, Lendvai Lilla
Speciális tagozat 2.o.: Tringer Mihály

Iskolánkban így 17 tanuló zárta kitûnõ 
eredménnyel a félévi munkát. 

2004/2005-ös tanév elsõ felében a 
következõ eredményeket értük el 

tanulói szinten

Pilinszky Napok Nyúl (2004. 
november)
Rajzverseny 3-4. évfolyam: 

Horváth Gábor és Lampért Dávid I. 
helyezett (felkészítõ: Babics Zoltánné)

Farkas Nikolett 3.b: III. helyezett  (felké-
szítõ tanár: Vargáné Tobozi Valéria)

Rajzverseny 7-8. évfolyam:
Skutovics Barbara 8.b: I. helyezett (felké-

szítõ tanár: Balla Mária)
Litterátum Országos Levelezõs 

Idegen-nyelvi Verseny:
Fehér Anna Luca 5. b: 50. helyezett
Pintér Ádám 6. a: 55. helyezett  (felkészítõ  
tanár: Gombos Lilla)

Holenda Barnabás Matematika 
Verseny (2004. december)
Simon László 4. b: II. helyezés (felkészítõ 
tanárok: Kovácsné R. Judit, Erdélyiné M. 
Anna)

Lampért Dávid 4. a: VIII. helyezés 
(felkészítõ tanárok: Babics Zoltánné, 
Erdélyiné M. Anna)

Kisfaludy Napok Tét  ( 2005. február)
Matematika verseny

Põcze Áron 3.b: III. helyezett (felkészítõ 
tanárVargáné Tomozi Valéria)
Koczmann Richárd 3.a: V. helyezett 
(felkészítõ tanár: Erdélyiné Maár Anna, 
Horányi Istvánné)
Imre Bence 4.a : V. helyezett (felkészítõ 
tanár: Babics Zoltánné)
Simon László 4.b: VI. helyezett (felkészítõ 
tanár: Annusné Nagy Judit)

Helyesíró verseny
Szabó Gergely 3.b: V. helyezett (felkészítõ 
tanár: Vargáné Tomozi Valéria)

Országos Német Nyelvi Verseny 
A megyei döntõbe bejutott Horváth 

Alexandra 8. a és Zsebedics Gergely 8. 
a osztályos tanulók (felkészítõ tanár: 
Mészárosné Szanati Erzsébet)

Marót Rezsõ Megyei Matematika Ver-
seny (2005. február)
Pintér Ádám 6. a: XIX. helyezés (felkészítõ 
tanár: Boglári Éva) 

Petõfik Napok Écs (2005. március)
Versmondó verseny: 

Koczmann Klaudia 2. osztály:  különdíj  
(felkészítõ tanár Erdélyiné Hajmási 
Ibolya)

Szépíró verseny:
Knipper Olívia 1. a: I.  helyezett  (felkészítõ 
tanár: Bán Mihályné)

Rajzverseny:
 Nemoda Barbara 1. b: III. helyezett (felké-
szítõ tanár: Cseténé Kárász Mária)
Vas Virág 5. b: II. helyezett (felkészítõ 
tanár: Balla Mária)
Tóth Adrienn 7. b: II. helyezett (felké-
szítõ tanár Balla Mária)

Sportversenyek: 
Játékos ügyességi verseny

I-II. korcsoport, városkörnyéki döntõ: II. 
helyezés 

Pannonhalma Kupa 
II. korcsoport fiú: III. helyezett
III. korcsoport fiú: III. helyezett
III. korcsoport lány: II. helyezett

Alapfokú labdarúgás lány
III. korcsoport városkörnyéki döntõ: II. 
helyezett 
IV. korcsoport: I. helyezett

Kézilabda
lány IV. korcsoport megyei elõdöntõ: II. 
helyezett
fiú IV. korcsoport megyei elõdöntõ: I. 

Mihályfi Béla bácsi áldozatos, önzetlen 
munkájának és feledhetetlen egyéniségé-
nek emlékét nemcsak szívükben szeret-
nénk megõrizni, hanem az utókor 
számára is. Ezért készíttettünk alakjáról 
egy tölg-yfa mellszobrot, melyet Pardavi 
Márton fafaragó formált meg. A szobor 
felavatására 2004. december 18-án került 
sor az iskola épülete elõtt, a Béla bácsi által 
ültetett tölgyfa mellett. 

Ezúton is megköszönjük a szobor 
alkotójának, Pardavi Mártonnak és a 
támogatóknak: Csáfordi Józsefnek, 
Horváth Miklósnak, Muszer Lászlónak, 
ifj. Muszer Lászlónak és a Ravazdi 
Erdészetnek önzetlen munkájukat.

Én nem tudom, milyen erõ kell
hozzá, de több kell az enyémnél!
Úgy néha eltûnõdöm én is,
mit jelent húsz-harminc szempár
fénylõ tükörtermében élni,
hol éle van minden igének,
árnyéka van minden hibának, 
s megannyi kis sötét kamrában
hívják elõ folyton a percek
éles, kemény, hiteles képét.
Könnyû nekünk beszélni ezt-azt, 
nagy szavakkal egymást dobálni,
de õ, kinek minden szavával
húsz-harminc kis magnetofon zeng
tele otthont, utcát, jövõt, õ
szavak roppant terhét emelve
felelõsség nehéz vasával
vértezve jár, s bár tán nem érzi,
hétköznapok nagy hõse köztünk,
szebb holnapok jobb emberéért
titkon vívott nehéz csatáknak
ismeretlen, hû katonája!
Mikor fogunk szobrot emelni
s fogunk-e hát neked magunkban,
lélek szobrásza: pedagógus?!

Füle Lajos
A pedagógus

S z o b o r a v a t á s
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S z á m í t á s t e c h n i k a  a l k a l m a z á s a  a z  o k t a t á s b a n

D i á k ö n k o r m á n y z a t i  h í r e k
Elsõ ízben jelentkezik a diákönkormány-

zati hírek. A 2004-2005-ös tanév elsõ 
félévének legfontosabb eseményei a 
következõk voltak: Szeptember végén 
ismét sikeres papírgyûjtési akciót 
szerveztünk. Az összegyûjtött papírért 
(kb. 18 t) kapott összeg felét az osztályok 
kapták meg, a másik fele a DÖK pénztárába 
került. Ezt a pénzt diákprogramokra 
használjuk fel. Októberben az alsó tagozat 
színházlátogatáson vett részt, az elõadás 
egy bérletsorozat elsõ darabja volt. A har-
madik osztályosok Vargáné Tomozi Valéria 
vezetésével krumplidélutánt tartottak, ahol 
krumpligurító, krumpli-szedõ verseny stb. 
szerepelt a programban. A szülõk jóvoltából 
sültkrumpli evéssel zárult a délután. 

A november az alsó tagozatban az 
egészség jegyében telt el, megrendeztük 
immár hagyományos egészségvédelmi 
vetélkedõnket, a helyi egészségügyi szol-
gálat dolgozóinak támogatásával. A ki-
csiknek újdonságként töklámpás versenyt 

rendeztünk, ahol a tanulók szellemes 
alkotásait díjaztuk. A felsõsök mozgással 
tettek az egészségért, mivel itt pingpong 
versenyt rendeztünk.

December az ünnepek jegyében telt 
el. A Mikulást osztályonként klubdé-
lutánokkal ünnepeltük, a DÖK támoga-
tásával. A gyerekek narancsot, édességet 
kaptak. Idén elsõ ízben rendezett iskolánk 
karácsonyi vásárt, melynek ötlete 
Erdélyiné Maar Anna és Erdélyiné Hajmási 
Ibolya kolléganõinktõl szárma-zott, s a 
megvalósításban mindenki részt vett. A 
vásár rendkívül nagy sikerrel zárult. Itt 
szeretnénk megköszönni a kedves szülõk 
közremûködését, akik nagymér-tékben 
hozzájárultak a vásár sikeréhez. Az ebbõl 
befolyt összegbõl a gyerekek részére egy 
DVD lejátszót vettünk, a fennmaradt 
pénzt pedig egy külön számlán az év végi 
gyereknapi programokra tartalékoljuk. 
Szeretnénk megköszönni a szülõi 
munkaközösség ajándékait, melyeket 

karácsonyi ünnepségünkön vettünk 
át. Ezen a napon az iskolai tradíciókat 
követve a negyedik osztályosok mûsorát 
élvezhettük. A január a farsangi elõké-
születek jegyében telt el. 

Februárban végre elérkezett a farsang 
ideje, amit mindig nagy izgalommal 
várnak kicsik és nagyok egyaránt. Alsó 
tagozatban a közös jelmezes felvonulás 
után osztályonként folytatódott a mulatság, 
míg a felsõ tagozat a mûvelõdési házban 
együtt szórakozott. Nagy sikert arattak 
a közösen beöltözõ osztályok, ahol az 
osztályfõnökök is részt vállaltak a többiek 
szórakoztatásában. Ezt jövõre is szeretnénk 
folytatni.

Az elõttünk álló hónapokban tervezünk 
még színházlátogatást, egy kirándulást 
Budapestre, a pingpong verseny tavaszi 
fordulóját, valamint a hagyományos 
Radnóti és gyereknapot.

Szent-Györgyi Albert szerint a magyarok 
a világon azért is olyan sikeresek és 
tehetségesek, mert kiemelkedõen jó a képi 
szimbolikus gondolkodásuk. A számító-
gép is azért vonzó a gyerekek számára, 
mert képi szimbólumaival, magas abszt-
rakciós szintjével és komoly háttértudásá-
val megragadja a gyerekeket. Izgalmas 
számukra és szeretik. A számítógép 
egyfajta eszköz, a kezelése is hasonló bár-
mely más eszközéhez, feltételez bizonyos 
gondolkodásmódot, gondolkodási stra-
tégiát. Sok diák, aki az iskolában kevésbé 
sikeres, a számítógépes környezetben 
kimagasló, nagy intellektuális teljesítményt 
nyújt, mert gondolkodási stratégiája jól 
illeszkedik a számítógépes környezethez.

Az informatika tantárgy és/vagy 
tanítandó mûveltségi terület sajnos még 
nem tölti be azt a szerepet, amit betölt-
hetne. Az informatikát az információ-
kezelés tudományaként és technikájaként 
kell értelmeznünk. A teljes tanítási 
folyamatot át kellene hatnia az informa-
tikának. Az informatikának olyan 
interpretációjára van szükség az iskolában, 
amelyik fejlesztésközpontú.

A jövõ európai közösségében az 
információs társadalom kihívásaira 
mindenképp fel kell készíteni tanulóinkat. 
A XXI. század követelményeként - az 
ECDL vizsga - hamarosan a felsõokta-
tásban kötelezõ lesz a nyelvvizsga mellett. 
Jó lenne, ha tanulóinkat minél hamarabb 
a számítástechnikai eszközökhöz 
engednénk, figyelembe véve termé-
szetesen az életkori sajátosságaikat. El 
kell érni, hogy a tanuló társa legyen a 
tanárnak a tanulási folyamatban. Nem 
adathal-mazokat, hanem képességeket, 
kész-ségeket kell elsajátíttatnunk tanítvá-
nyainkkal. Arra kell felkészíteni diák-
jainkat, hogy a számítástechnika eszközeit, 
az Internet lehetõségeit okosan használják a 
mindennapi életükben, tanulásuk során.

Az informatikai írástudás a tantestület 
mindennapjaiba is be kell, hogy lépjen. 
Ennek érdekében az iskolavezetés 
támogatásával a kollégák egyharmada 
végez számítástechnikai tanfolyamot, 
melyet az Informatikai Kormánybizottság 
jóvoltából pályázati úton nyert támoga-
tással nyertük el. Az információkkal való 
bánni tudást, az információs társada-lomban 

való létezés technikáinak meg-tanítását 
fontos pedagógiai feladatként építettük be 
pedagógiai programunkba. Az informatikai 
szemléletmód elterjesztése, sikeressége 
apró dolgokon múlik. Azzal, hogy  a 
kollégákat a kézzel írt dokumentumok 
lecserélésére ösztö-nözzük, már egy lépést 
teszünk.    

Az informatikai szaktanterem után most 
ez év elejére a tanári és könyvtári helyi-
ségek Internet csatlakozási lehetõségét 
is meg tudtuk valósítani. Iskolai honla-
punkon 

(http://radnoti.pannonhalma.hu) 
a közeljövõben már frissített formában 
tudjuk az iskolai élet történéseit 
bemutatni. 
E-mail címünk: 

iskola@radnoti.pannonhalma.hu 
Szeretettel várunk minden kedves 

látogatót oldalainkon!

Horváthné Rozsnoki Zsuzsanna      
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M E G K É R D E Z T Ü K  A  K É P V I S E LÕT

B e s z é l g e t é s  K á d i  A n t a l  k é p v i s e l õ v e l

Baki László

- Ön ebben a ciklusban lett képviselõ, de hallgatóként már 
korábban is rendszeres résztvevõje volt a testületi üléseknek. 
Mikor és miért döntött úgy, hogy indul a választásokon?
- ”Egyszerû polgárként”, bár lehetõségem volt hozzászólni 
a testületi ülés napirendi pontjaihoz, de nem mindig vették 
figyelembe, amit mondtam. Aztán késõbb volt olyan is, 
mikor már hozzászólni sem volt lehetõségem. Voltak olyan 
döntések is a testületben, amivel nem tudtam egyetérteni, de 
hallgatóként nem lehetett mit tenni.  Úgy éreztem, ahhoz, 
hogy elmondhassam a véleményemet, és érdemben is hozzá 
tudjak szólni a dolgokhoz, képviselõnek kell lennem. Most 
képviselõként próbálok mindenre, mindenkire  figyelni, 
s a lakosság körébõl sokan meg is keresnek gondjaikkal, 
kérdéseikkel.
- Rendszeresen visszaérõ kérdésünk a testületi ülés tv-
közvetítése. A válasz Önnél, szerintem, egyértelmû.
- Már az elõzõ ciklus idején beszélgettünk errõl Sámbokréty 
Péter atyával. Akkor igyekeztük meggyõzni a képviselõket a 
közvetítés szükségességérõl. A többség válasza az volt, hogy 
a „kamerák elõtt” másképp viselkednének, mint nélküle.

A választások után aztán igyekeztem, hogy mielõbb 
láthassa a lakosság az ülésteremben törénteket. Fontosnak 
tartom, hogy a város közössége megismerje az ottani munkát, 
hiszen ez a közösségért végzett munkánk. Emellett az sem 
elhanyagolható, hogy a képviselõk nyíltan vállalják fel azt, 
amit a testület elé visznek, amit önmaguk képviselnek.
- A közvetítésben láttuk viszont azt is, mikor a testület szinte 
kérdés, hozzászólás nélkül elfogadta a 60 millió forintos 
hiánnyal induló költségvetést. Senkinek nem volt aggálya 
a hiány nagysága és kezelhetetlensége miatt?
- Úgy gondolom, hogy a lakosság  csak az utolsó lépését látta 
ennek a folyamatnak, hiszen  ezt a költségvetési tervezetet már 
többször is végigbeszéltük.  Az önhibáján kívüli hátrányos 
helyzetû települések minden esztendõben pályázatot  
(ÖNHIKI) nyújthatnak  be a költségvetési hiányuk állami 
támogatására. Így azután „bátrabban” hagyott a testület ekkora 
hiányt a költségvetésben, bízva az állami támogatásban. 
Azután a költségvetést - annak eredményétõl függõen - akár 
még módosíthatja is  a testület.

Másrészrõl azonban, szerintem, nem a hiány nagysága az 
elszomorító, hanem a bevételek elmaradása. A választások 
elõtt sok képviselõjelölt tûzte zászlajára a vállalkozások 
Pannonhalmára csábítását. Sajnos szinte minden csupán 
ígéret maradt. A kapcsolati tõke szerintem megvan, s apró pici 
lépéssekkel, sok munkával  lehetne vállalkozókat  csábítani a 
településre. Másoktól nem szégyen tanulni. Ott van például 
Nyúl esete. Mikor Gyõr felé utazunk, a települést elhagyva 
láthatjuk, egymás után alakítják ki a különbözõ vállalkozások 
telephelyeit. 
- Ön szerint ilyen szoros költségvetés mellett mibõl lehet 

akkora fejlesztéseket indítani, mint a városközponti pályázat 
vagy a Lukács-völgye?
- Fejlesztéseknek mindig lennie kell. A városközpont 
fejlesztésének terve olyan kérdés, melyet önerõbõl Pannonhalma 
soha nem tudna megvalósítani. Emellett a pályázatban csupán 5 
% önrészt kell biztosítani. Ilyen kedvezõ lehetõséget még nehéz 
helyzetben sem szabad kikerülni. A Lukács-völgy egy teljesen 
másik eset. Ez a település fejlesztésének hossszútávú terve lenne. 
Ott a nehézséget most az okozza, hogy törvényi változások 
miatt ilyen nagy beruházások elõtt most már kötelezõ régészeti 
feltárást írnak elõ. Úgy látom, ezzel szinte lehetetlenné tették  a 
beruházás megindítását. Szerintem egyre messzebb kerülünk a 
megvalósítástól.
- Egy teljesen más téma. Ön gyakorta hoz a képviselõ-testületi 
ülésekre olyan kérdéseket, melyeket országos pártok vetnek fel. 
Hiányzik egy ekkora településrõl a pártpolitika?
- Szerintem nem lenne elõremutatóbb, ha egy pártszervezet által 
támogatott testület irányítaná  a város munkáját. Az emberek 
érdeke pártoktól független. Emellett az emberek többsége nem 
kap teljes tájékoztatást egyes dolgokról, tájékozatlanok, s így 
könnyebben „el lehetne õket vinni” a pártérdekek szerint. A 
nagy pártok azt szeretik, ha mindenki feltétel nélkül hisz a 
vezetésnek. Sajnos ma Magyarországon a nagy pártok nem 
érvekkel, hanem valami ellen politizálnak. Szerintem ez nem 
jó, s erre nincs szükségünk. A politizálás, véleményem szerint, 
közéleti szereplést jelent, s a képviselõknek a köz érdekeit kell 
képviselnie.
- Visszatérve a településen történt dolgokra: az általános 
iskoláról kérdezném. A tavaly decemberi kihelyezett képviselõ-
testületi ülés után hogyan látja az iskola kérdését?
- Sajnos ma még sok a probléma: egyre kisebb a gyerekszám, 
az oktatói összetétel nem optimális, kevés a szaktanár. Most 
válságmenedzselésre van szükség, s ezért - szerintem - 
részben a képviselõ testület is  felelõs. Nem álltunk teljesen az 
iskolavezetés mellé.  Mégis úgy érzem, ez olyan kérdés, ahol 
a képviselõtestületnek lehetõsége lenne egy teljesen egységes 
álláspont kialakítására, hiszen mindenki ugyanazt szeretné: a 
gyerekeket ne vigyék el más településekre. 

Az idén lejár az igazgatónõ megbizatása. Új pályázatot 
kell kiírni. Biztosan lesz jelentkezõ, de úgy gondolom, hogy 
aki elõre tájékozódik, informálódik, alaposan meggondolja, 
beadja-e pályázatát.
Azt mondom, az embereknek most kell együtt gondolkodnia, 
cselekednie. Nem csinálja meg helyettünk, „felettünk” senki 
a dolgokat, nekünk kell meghozni a döntéseinket.
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T E S T V É R V Á R O S I  H Í R E K

Évek óta nagyon vártuk már a 8. évfolyamot, mert részesei 
szerettünk volna lenni a Pannonhalma – Engen testvérvárosi 
kapcsolatnak. A tanév elején izgatottan vártuk, hogy 
megérkezzenek a bemutatkozó levelek az engeni iskolából, és 
megtudhassuk, kikkel töltünk el együtt több mint egy hetet.

Október 10-én este elérkezett a várva várt pillanat, és 
begördült az iskola elé a német busz. Felejthetetlen napokat 
éltünk át vendégeinkkel. A búcsúzás nagyon nehéz volt, de 
tudtuk, hogy márciusban ismét együtt lehetünk.

A következõ pár hónap várakozástól szomorú idõszakát csak 
a levelezés enyhítette. Március 11-én aztán egy kicsit félve, 
de reményekkel tele indultunk útnak Engenbe. A hosszú és 
fárasztó utazás után jó volt újra látni távoli barátainkat. Napról 
napra jobban összekovácsolódott a társaság, a programok során 
jobban megismerhettük egymást.

Bepillantottunk az ottani emberek mindennapjaiba, 
mindeközben német nyelvtudásunkat gyakorolhattuk. Nagyon 
sok helyen jártunk, módunkban állt megismerni Engen városát 
és környékét. Többek között voltunk a Duna forrásánál, 
a Rajna-vízesésnél, a Peters-sziklánál a jégkor-parkban, 

F e l e j t h e t e t l e n  u t a z á s  E n g e n b e

Tóth Eszter, Horváth Alexandra, Novák Anilla, Németh Eszter 

tehettünk egy sétát a Boden-tó partján. Bejártuk a hatalmas 
iskolaépületet, a sportcsarnokban jót sportoltunk az engeni 
diákokkal, és vásárlásra is volt lehetõségünk.

Mivel az egyik legfontosabb nemzeti ünnepünket, március 
15-ét is ott töltöttük, kötelességünknek éreztük, hogy ott 
is megemlékezzünk az 1848-as forradalomról, és megmu-
tathassuk, mennyit jelent számunkra ez az ünnep. A németek 
is átérezték ennek jelentõségét, hiszen a mûsor végén kiosztott 
nemzeti színû kokárdákat egytõl egyik kitûzték ruhájukra.

Március 16-án reggel – mindenki bánatára – ismét búcsúzkodnunk 
kellett. Fájó szívvel és könnyezõ szemekkel hagytuk ott engeni 
társainkat, és ezzel együtt szívünk egy darabját. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a többiek nevében is ezt a 
nagyszerû lehetõséget mindenekelõtt legkedvesebb tanárunknak, 
Mészárosné Szanati Erzsébetnek, valamint Ulrich Scheller úrnak 
és mindenkinek, aki segítséget nyújtott ehhez az úthoz.

A március 15-i ünnepség meghitt pillanatai 
az engeni városi csarnokban.

Áprilisban kerül sor az elsõ lépésre, amellyel egy ifjúsági 
találkozóhely kialakítását kezdjük meg a fiatalok számára. Az iskola 
udvarán lévõ üvegház üveglapjainak eltávolítása már megtörtént, 
a Németországból érkezõ tanulók és a pannonhalmi nyolcadik 
osztályosok nekiláthatnak a vasszerkezet rozs-damentesítésének. 
Az április 23-tól 28-ig tartó nemzetközi projektben nemcsak 
munka szerepel, hanem kirándulások, kulturális és sportprogramok 
is. A német tanulókat a Boldogasszony házban szállásoljuk el, 
ezúton is köszönjük József atyának ezt a lehetõséget. A projekt 
majd augusztusban folytatódik, amikor a vasszerkezetre tetõ 
kerül. A magyar, német és francia fiatalok részvételével zajló 
munkafolyamatokat a két partnerkapcsolat-felelõs, Vörös Endre 
és Ulrich Scheller irányítja. A fiatalok összefogásáról Kádi 
Richárd gondoskodik. Az elképzelések megvalósításához sok 
sikert kívánunk!

Lenyûgözõ látvány télen-nyáron:
a Rajna-vízesésnél a svájci Schaffhausenben

A 14 ezer évvel ezelõtti õsemberbarlangnál Engen határában, a 
jégkor-parkká alakított területen

E u r ó p a i  t a l á l k o z ó h e l y
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I S M E R E T L E N  I S M E R Õ S Ö K

V e n d é g s é g b e n  R u j s z  F e r e n c n é l
Munkáiról és magáról az alkotóról, 

Rujsz Ferencrõl elõször a Generációk 
Találkozása rendezvény kapcsán hallottam, 
amikor is Pardavi Mártonnal, id. Papp 
Gáborral és Horváth Ferenccel együtt 
mutatkozott be.

Különleges kiállítás volt ez a maga 
nemében, mivel nagyon sok látogató 
volt kíváncsi a munkáikra, szinte az 
egész napjukat ott töltötték a mûveik és a 
közönség elõtt.

Számára nem ez volt az elsõ kiállítás, 
bár Pannonhalmán neki is elõször volt 
lehetõsége a bemutatkozásra. 

Megérkezésemkor máris az alkotásait 
keresem, nézegetem, melyek az 
otthonukat körülveszik: egy szépen 
megfaragott pad székekkel, intarziás 
képek, váza, gyertyatartó és közben 
máris „faggatni” kezdem arról, honnan 
származik, hogyan is kezdett a fával 
foglalkozni, és vele alkotni, honnan van 
a fa iránti szeretete.
- Honnan származik? Hol született?
- Zichyújfalun születtem, Fejér megyében, 
1934-ben. Kilencen voltunk testvérek, én 
vagyok a legidõsebb.

És mesélni kezdi élete kalandos és 
regénybe illõ történetét, amelyet az 
egyik alkotásában - amely a számára a 
legked-vesebb munkája is egyben - meg 
is örökített: Vándor címmel. A vándor, 
aki egész élete során úton van, és soha 
meg nem nyugszik, amíg feladatát be nem 
végzi, célját el nem éri. 

Korán felfedezésre került tehetsége, 
kézügyessége: már gyermekkorában, 
ahogy meséli, a bicskájával portrékat, 
állatok figuráit, sõt szánkót is készített. 

De a legfõbb téma mégis a portrék 
készítése maradt, melyeket hol fából 
faragott ki, hol pedig rajzként kerültek 
megjelenítésre. Autodidakta módon 
sajátította el a rajzolási technikákat is.

Aztán váratlanul az egyik pártfogója, 
ahogy õ mondta: „bekommendálta” 
bognármûhelyébe, és így az áhított egyik 
cél eléréséhez - a fa megmunkálásához 
-  ért.
- Jól éreztem magam itt, de másfél év 
után lejárt a tanulási idõ, és utána az 
épü-letasztalos szakma elsajátításába 
kezdtem. Majd 1951-ben Dunaújvárosba 
küldtek bennünket ácsnak, három hónapig 
voltunk ott.

Aztán dolgoztam Vácon, ott lehetõ-
ségünk volt két másik társammal együtt, 
hogy vasöntõipari szakiskolába járjunk, 

százan voltak öntõ tanulók, hatvanegyen 
pedig mintakészítõnek tanultunk. Olyan 
helyzetbe kerültem a korábbi munka-
tapasztalataim alapján, hogy a gépeken is 
dolgozhattam. Majd egy év után Gyõrbe 
kerültem a Rábába mintakészítõnek. A 
mintakészítés alapja a jó mûszaki rajz, ez 
elõnyt is jelentett, hiszen szabadkézzel is 
jól rajzoltam.

Közben elõkerül egy vázlatfüzet, 
amelyben ismert színésznõk, színészek 
portréjait ismerhettem fel, valamint 
elképzelt arcábrázolásokat is láthattam. 
És szinte másodpercek alatt újra egy arc 
készül el a szemem láttára. Majd tovább 
folytatja történetét. 
- A gépszerkesztésbõl meg is kerestek, 
hogy menjek át mûszaki rajzolónak, de 
a fa szeretete mindennél többet jelentett 
és jelent mind a mai napig számomra, ezt 
pedig semmi pénzért el nem cseréltem 
volna. Nagyon jó mestereim voltak, így 
szinte „tombolhattam” a szakmámban. 
Ennek a szakmának a szeretete a 
nyugdíjazásomig elkísért.
- Kitõl örökölte a tehetségét? 
- Abban hiszek, hogy az ember génjeiben 
benne van a jó szándék meg a hajlam, így 
igazából ezt nem örökli az ember, hanem 
így születik.

Amikor édesanyám nagyon beteg lett, 
Gyõrbõl hazaköltöztünk Zichyújfalura, 
ott az otthonunkban egy komplett 
mûhellyel rendelkeztem- ami ma nagyon 
is hiányzik.-

Büszkeséggel tölti el, hogy szülõfalu-
jában számos munkája megtalálható, 
mégis nagyon szerényen említi csak meg, 
hogy 1999-ben október 6-án a „Zichyújfa-
luért” kitüntetõ címet adományozták 

neki. Az 1849-es forradalom 150 éves 
évfordulójára Lenkei tábornok kopjafa 
emlékmûvét készítette el. 
- Hol láthatták már a munkáit? Mennyi 
alkotása készült?
- Gyõrben, Kapuváron, Zichyújfalun 
pedig minden évben augusztus 20-án a 
gyerekekkel együtt rendezünk kiállítást. 
De nagyon örülök annak, hogy jó néhány 
tárgy, amelyeket barátaimnak készítettem, 
Svédországban, Amerikában, Svájcban, 
Németországban is megtalálható. A 
munkáim száma körülbelül két-háromszáz 
darab között van. 

Amíg otthon laktunk, a gyerekek 
számára egy szakkört is tartottam, ahol 
megismertethettem velük a fafaragás 
szépségeit. Volt olyan kisgyerek, aki 
kiemelkedõen ügyes volt, õ már önállóan 
is dolgozhatott. Velük mind a mai napig 
tartjuk a kapcsolatot is.
- Mikor költöztek ide Pannonhalmára?
- Három évvel ezelõtt költöztünk 
Pannonhalmára, hogy közelebb legyünk a 
gyermekeinkhez, akik nagyon is aggódtak, 
aggódnak értem, értünk. Szeretünk itt 
lakni, a feleségemmel sok barátra tettünk 
már szert.
- Van-e valamilyen újabb nagy terve?
 Mosolyogva néz rám, és én máris 
kitaláltam a választ, hogy igen. Azt 
azonban, hogy mi az, még nem árulhatom 
el, ez egy ideig még titok, de én mint a titok 
tudója, nagyon várom, hogy ez a terv minél 
elõbb megvalósuljon.

Ehhez és még a többi jövõbeni terveihez 
is jó egészséget kívánok, és köszönöm az 
élményekben gazdag, tartalmas beszél-
getést!

Pálfi Mária
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K U L T Ú R A

t
2005. március 1-jén sajtótájékoztatón 

informálta a média képviselõit a 
Pándzsa Klub egyesület, ahol az ez évi 
programok mellett a civil szervezet eddigi 
eredményeirõl, terveirõl és értékrendjérõl 
adott tájékoztatást Siska Sándor elnök.

A média-reggeli keretében folytatott 
beszélgetésen szó esett arról, hogy mit 
ért az egyesület a lokálpatriotizmus, az 
identitástudat és a helyi értékek ápolása 
fogalmak alatt, és mit tesz ezek érdekében. 
A sajtótájékoztatón a legnagyobb hangsúlyt 
a 2005. évi programok részletei kapták, de 
hangsúlyozták a legendássá vált, helyben 
élt személyek emlékének további ápolását. 
Ezek közül kiemelt jelentõségûnek tartják 
a másfél éve tett javaslatukat: tantermet 
elnevezni Németh Zoltán tanár úrról.

Az egyesület idén is megrendezi állandó 
programjait.  Az évet hagyományosan 
a Pándzsa-bállal kezdték. Április 30-án 
a Majális téren májusfaállítással egybe-
kötött családi programban a helyi amatõr 
elõadómûvészek és csoportok kapnak 
lehetõséget a bemutatkozására. Június 25-
én Szent László legendájához kapcso-lódva 
újra lesz a vadételkészítõ bográcsfesztivál: 
a már ismertté vált Pándzsa-parti Pándzsa-
party.

A tavaly elõször megrendezett Ünnepváró 
Karácsonyi Koncertet december 17-én adja 
ajándékként a városnak a lokálpatrióta 
egyesület.

Az idén hatéves, rendezvényszer-
vezéssel is foglalkozó Pándzsa Klub a 
hagyományossá vált programok mellett 
ismét szabadtéri koncertet szervez. A 
Nox együttes különleges mûsorát show- 
és technikai elemek, néptáncosok kara 
egészíti ki szeptember 10-én a Fesztivál-
téren. 

Az egyesület az új ravatalozóépület 
megvalósulásához ajánlott fel szakipari 
munkát a városnak (lásd: külön cikk!). 
A városi jelleg növelése érdekében 
Pannonhalmának szánt újabb ajándék lesz 
a saját költségükre, az önkormányzat által 
kijelölt területen négy zászlótartó oszlop 
állítása. Jelentõs beruházásnak mutat-
kozik egy a rendezvények bonyolításához 
nélkülözhetetlen mobil színpad vásárlása, 
vagy bérlésének megnyugtató megoldása.

Az egyesületi tagok számára Ópusztas-
zer és Villány érintésével szeptember 
hónapban kirándulást szerveznek a 
„pándzsások”.     

Kulturális programok Pannonhalmán
Dátum        Program                                                          Szervezõ 
04.30.          Pannonhalmi Majális                                       Pándza Egyesület
05.21.          Mentõk napja                                                   Mentõállomás
05.28.          Gyermeknap, játszóház, meseszínház              Mûv. Ház
06.18.          III. Dallos Utcai Fesztivál                                PiPACS
06.11.          IV. Pannonhalmi Sportnap                               Mûv. Ház
06.25.          Szt. László napi fõzõverseny                           Pándza Egyesület
07.18.          Pannonhalmi Aratótábor                                  Karzat Alapítvány
07.23.          Aratóünnep                                                       Karzat Alapítvány
08.20.          Zászlótartó avatás                                             Pándza Egyesület
08.31.          I. Pannonhalmi Civil Nap                                PiPACS
                   IX. Pro Pátria fesztivál                                     Mûv. Ház
09.10.          Nox koncert                                                      Pándza Egyesület
10.01.          Szüreti nap                                                       PiPACS
11.13.          Márton-napi bál                                                Mûv. Ház
12.17.          Karácsonyi Koncert                                         Pándza Egyesület

Ami az elmúlt 5 évben történt
A pannonhalmi mentõállomás átadási 

ünnepségére 2000. április 27- én került sor. 
A következõ napon  24 órás szolgálatba 
állt egy mentõgépkocsi,  a  betegszállítások 
száma indokolttá tette, így a kivonuló 
szolgálatot egy 8 órás nappalos mgk.-val 
bõvítették május 1- tõl. 

Külön köszönet illeti meg Pannonhalma 
és a környezõ települések polgárait, akik 
alapítványunk támogatásával lehetõvé 
tették szakmai és mentéstechnikai 
fejlõdésünk fokozását. Így vált lehetõvé 
egy gerinchordágy, a lifepak félautomata 
defibrillátor, a vércukorszintmérõ készülék 
és a Water jel égési kötszer beszerzése, 
valamint 500 eFt értékben a mentõállomás 
emeleti részének átalakítása, felújítása.

Az elmúlt öt évben 32.299 beteget 
szállítottunk, 663. 469 km-t teljesítettünk. 
Ebbõl 2450 azonnali, 1498 egy órán 
belüli, 1039 három órán belüli feladat 
volt. Ez persze nem a teljes feladatszám, 
hiszen a gyõri állomás is besegített a beteg- 
szállításba és a mentésbe, ami naponta 2- 
3 feladatot is jelent. Az elmúlt öt évben 
idõközben megyénkhez csatoltak még hat 
települést, így ellátási körzetünk kibõvült, 
ezért felvetõdött az eset mgk. szükségessége. 
Vidéki ügyelet és az emelt szintû (eset és 
roham mgk.)  csak Gyõrben található, így 
az európai szintû 15 perces betegfelvételi 
idõ nem minden esetben tartható. A hely 
nagysága és az épület adott, a garázs 
bármekkora kocsiszámra bõvíthetõ, csak 
nagyobb garázsajtót kell behelyezni.

 Tervbe vettük saját Pannonhalmi 
Mentõalapítvány létrehozását is, hogy 

szakmai tudásunkat továbbképzésekkel, és 
technikai adottságainkat a legkorszerûbb 
mentési  felszerelésekkel bõvíthessük. 

Jó kapcsolatokat ápolunk a helyi 
társszervekkel (polgárõrség, rendõrség, 
tûzoltóság) civil szervezetekkel és 
intézményekkel, valamint a gyõri polgári 
védelem munkatársaival.

Az általános iskolával évek óta szoros 
a kapcsolatunk, hiszen minden évben a 
társszervekkel együtt részt veszünk a tûz 
és bombariadó gyakorlatukon, elsõsegély-
nyújtást oktatunk. Szép eredményeket 
értünk el különbözõ versenyeken. 

A lakosság részérõl szeretetet és 
érdeklõdést tapasztaltam munkánk 
iránt, sõt többen örültek annak, hogy a 
mentõállomás itt van helyben, és segítséget 
kapnak, ha kell. 

A következõ éveket is az eddigiek 
szellemében szeretnénk folytatni.

Az idei évben május 21-én megrendez-
zük a mentõk napját.
Tervezett program:

- az OMSZ   Mentõmúzeumának kihe-
lyezett kiállításának megnyitása,

- kistérségi elsõsegélynyújtó versenye,
- a megyei mentõállomások és társszer-

vek csapatainak bográcsban fõzõ és 
grillsütõ versenye,

- a mentõk munkájáról meghirdetett 
képzõmûvészeti pályázat eredmény-
hirdetése, az  alkotásokból létrehozott 
kiállítás megnyitása, 

- mentéstechnikai bemutató,
- mentõk bálja.

Sajtótájékoztatót tartott 
a Pándzsa Klub

–szerkesztõség–

5  é v e s  a  m e n t õ á l l o m á s  

Szilágyi Kemál
mb. fõápoló
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A közelmúltban a megyei napilapból 
is ismertté vált körülmény, miszerint 
városunk ravatalozója nem felel meg az 
elõírásoknak, illetve az elvárásoknak (amit 
mindannyian tapasztalunk is), valamint a 
város azon terve, hogy új ravatalozót épít, 
a következõ felajánlásra ösztönözte a 
Pándzsa Klub egyesületet.

A vezetõség, a tagsággal teljes 
egyetértésben felajánlja Pannonhalma 
városnak, hogy a megépíteni tervezett 
ravatalozó építési munkái közül a régi 
épület tetõszerkezetének elbontását, 
valamint az új létesítmény tetõfedéssel 
összefüggõ munkáit térítés nélkül elvégzi 
egyesületünk. Felajánlásunk értékétõl 
függetlenül (de azt nem figyelmen kívül 
hagyva) fontosnak tartjuk a hozzájárulást 
egy olyan közösségi épület létrehozásá-
hoz, amelyrõl teljes bizonyossággal 
állítható, hogy mindannyian igénybe 
fogjuk venni.

Egyesületünk évek óta kiveszi 
részét a város közéletét meghatározó 
események-bõl, így ez sem kerülhette el 
figyelmünket.

Felhívással fordulunk a város minden 
intézményéhez, egyesületéhez, közössé-
géhez, valamint a magánszemélyekhez, 
hogy lehetõségeik mértékében csatla-

Felajánlás 
– felhívás az új ravatalozó javára -

Épül a ravatalozó 

Pánczél Benedek
polgármester

Április hónapban a közmûvek 
kiépítésével megkezdõdnek az 
új ravatalozó épület régóta várt 
kivitelezési munkái. A kész épület 
ünnepélyes átadását halottak napjára 
tervezzük. 

Az új épület a jelenlegi helyére 
épül, ezért a ravatalozást - az építkezés 
idejére - új helyszínen kell megoldani. 
Ez a kiskápolna melletti, Szûz Mária 
szobor elõtti betonozott terület lesz.

A bontás és építés idejére a temetõ 
e területe kerítéssel le lesz választva a 
kegyeleti szempontok miatt.

Köztudott, hogy az új épület 
építéséhez az önkormányzat pályázati 
úton is nyert forrásokat, de a teljes összeg 
nagyobbik részét mégis saját erõbõl 
kell megoldani. A költségvetés szûkös 
lehetõségei ellenére a képviselõ-testület 
felvállalta - még esetleges hitelfelvétel 
mellett is – a mindanynyiunkat érintõ 
beruházás lebonyolítását.

Örömteljes hír, hogy városunk 
több polgára már eddig is jelezte 
segítõ szándékát a minél szebb és 
jobb megvalósítás érdekében. Többek 
között a Pándzsa Klub lehetõségeihez 
mérten, a kivitele-zésben vállalt 

ingyenes szakmunka segítséget. 

A polgármesteri hivatal nevében 
kérjük és várjuk  polgáraink önkéntes 
felajánlásait e nemes célra. A hivatal 
számlát is nyitott a pénzbeni adományok 
fogadására, melyre a hivatal dolgozói 
már önkéntes felajánlással meg is 
kezdték az adományozást.

Számlaszám: 59300247-11009838

Várjuk továbbá mindazon 
felajánlásokat, amelyek a kivite-lezési 
munka egyes feladataiban tudnának 
segíteni. További részletes információt 
a hivatalban tudunk adni.

A kész épületen elhelyezett 
emléktáblán kívánjuk a legje-lentõsebb 
adományozók nevét megörökíteni.


