
Polgármesteri köszöntő

Pannonhalma város kulturális és információs kiadványa 2012. tavasz

Pannonhalmi HÍREK

Kedves Pannonhalmi Polgárok!
 A kemény hideg idő után is-

mét elszaladtak a hónapok, és 
kezdődik a tavasz. Önkormány-
zatunk a képviselőkkel együtt 
sokat dolgozott, és ülésezett a 
tervezett munkák elvégzéséhez 
az elmúlt időben. 

Talán a legfontosabb, hogy 
februárban a testület elfogadta 
a 2012-es év költségvetését, 
amelynek kidolgozása nagyon 
sok munkával járt a pénzügyi 
csoportnak. Még egyszer is sze-
retném megköszönni a testület 
nevében munkájukat. 

Az előző számban ismertettem 
a város polgárait a folyamatban 
lévő projektekről. Ezekről röviden 
most is tájékoztatást adok:

Az iskola felújítása a tervezett 
idő szerint halad. Aki járt az intéz-
mény körül, láthatta, hogy meg-
kezdődtek a külső munkálatok. 
A tervezett időben, március 29-
én 14.00-kor lesz az ünnepélyes 
alapkőletétel, illetve a nyitóren-
dezvény.

A Város rehabilitációs pályázat 
- az önkormányzat tulajdonában 
álló Fő tér felújítása, a Váralja vá-
rosrész rehabilitációja, a sétautak 
kialakítása - folyamatban van. 

Az NYDOP-3.1.1/A-09-
2009-0004 számú Pannon-

halma Város központjának 
funkcióbővítő fejlesztése című 
pályázatunk közbeszerzési el-
járásának első fordulója sajnos 
nem járt eredménnyel. A leg-
olcsóbb ajánlat is jelentősen, 
mintegy 80 millió forinttal meg-
haladta a rendelkezésre álló 
keretösszeget. A projekt egyes 
elemeinek műszaki tartalmát 
áttekintjük a tervezőkkel, és 
igyekszünk a pályázat adta ke-
retek között ésszerűen költséget 
csökkenteni. Az új közbeszerzési 
eljárás kiírására és lefolytatására 
a nyár folyamán kerül sor, és 
ennek függvényében szeptem-
berben indulhat meg a munka, 
és kezdődhet a beruházás.

Termál projekt 
A projekt megvalósítása 

érdekében tárgyalásokat foly-
tattunk a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség elnökével, Petykó 
Zoltán úrral, aki tájékoztatott 
bennünket arról, hogy az idei 
évben várható azon pályázati 
források megnyitása, amelyek 
az egyik fi nanszírozási alapját 
jelenthetik a projekt megvaló-
sításának. Annak érdekében, 
hogy a projekt megvalósítása 
ne húzódhasson el még több 
évig, a képviselő-testület kezde-

ményezte a Pannonhalma Város 
Önkormányzata és a Hungary 
Hotess and Resorts Kft. között 
2008. évben kötött és azóta 
két alkalommal módosított 
Szindikátusi Szerződés újabb 
módosítását. Ennek értelmében 
amennyiben a projekt fi nanszí-
rozása pénzügyileg igazolható 

módon nem válik biztosítottá 
2013. 05.12. napjáig, úgy az 
eredeti állapot helyreállításá-
nak van helye a szerződésben 
megfogalmazottak szerint. A 
szerződéstervezetet elküldtük 
a Hungary Hotels and Resorts 
Kft.-nek, és várjuk álláspontju-
kat a szerződés módosításával 
kapcsolatosan.

Február hónapban a Kormány-
hivatal dolgozói tartottak előadást 
a kistérség polgármestereinek és 
jegyzőinek az új törvényjavasla-
tokról. A hivatal elődadói nagyon 
meg voltak elégedve a helyszín-
nel és a kiszolgálással.

Február 18-án a Győr-Moson-
Sopron megyei Polgárőrség 
Pusztai Antal szervezésében a 
művelődési házban tartott elő-
adást Pannonhalma és a környék-

beli települések lakosainak „Tisz-
telet az éveknek, biztonságot az 
időseknek” címmel a „2012., az 
Idősek Európai Éve” rendezvény 
alkalmából.

Március 15-én 17 órai kez-
dettel az 1848-1849-es forra-
dalom és szabadságharc 164. 
évfordulójának ünneplése a mű-

velődési házban színes műsorral 
kezdődött. A Radnóti Miklós Ál-
talános Iskola gyermekkara után 
polgármesteri ünnepi beszéd 
hangzott el, majd az iskola 7. 
osztályosainak irodalmi műsora 
következett „Zászlótokra hűséget 
esküszünk...”címmel. Szeretném 
megköszönni minden fellépő 
tanulónak, valamint felkészítő 
tanáraiknak a munkáját.

Nem szeretném kihagyni a vá-
rosi rendezvényekről már szinte 
nélkülözhetetlen majorett csoport 
fellépését és az Országzászlóhoz 
vezető felvonulást, ahol a város 
intézményei, szervezetei helyez-
ték el a megemlékezés koszorú-
it. Köszönöm a megjelenteknek, 
hogy részvételükkel megtisztelték 
nemzeti ünnepünket.

Bagó Ferenc, polgármester
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Fontosabb közérdekű határozatok

Rendeletek
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szavazattal 

elfogadta a helyi építési szabályzatról szóló 7/2005.(IV.19.) rendelet 
módosítását, ezzel megalkotta az 1/2012.(II.01.) rendeletét. 

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szavazat-
tal elfogadta a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló 24/2010.(XII.30.) rendelet módosítását, 
ezzel megalkotta a 2/2012.(II.01.) rendeletét. 

Pannonhalma Város Önkormányzat 
képviselő-testületének2/2012.(II.01.) rendelete 

A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsola-
tos közszolgáltatásról szóló 24/2010. (XII.30.) rendelet 

módosításáról
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a hulladék-

gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 23. §-ában és 24. 
§-ában foglalt felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékok 
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 24/2010.(XII.30.) 
rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:

1.§ A R. 7.§-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„Pannonhalma Váralja településrészen 2012. február 1-től a szol-

gáltató a lakosság részére a hulladék elszállítása céljából 120 literes 

4/2012.( I.31.) képviselő-testületi 
határozat 

Pannonhalma Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete a városrehabilitációs pro-
jekt jelenlegi állásáról szóló tájékoztatót elfo-
gadja. A képviselő-testület a civil szervezetek 
és a vállalkozók részére meghirdetésre kerülő 
soft elemes pályázat előterjesztésben szereplő 
feltétel- és kritériumrendszerét elfogadja azzal 
a kitétellel, hogy a pályázat beadására nyitva 
álló határidő 2012. február 15-től 2012. 
március 30-ig terjedő időszak legyen.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal

7/2012. ( I.31.) képviselő-testületi 
határozat 

Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-
selő-testülete az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyonával való rendelkezésről szóló 
12/1996.(X.30.) rendelete 9. § (4) bekez-
dése alapján versenytárgyalás útján kívánja 
értékesíteni az önkormányzat tulajdonát ké-
pező 469/12 hrsz.-ú, természetben a Pan-
nonhalma, Petőfi  utca 9. szám alatt található 

lakóház, udvar, gazdasági épület művelési 
ágú, 1782 m2 alapterületű ingatlanát a rajta 
található egyemeletes lakóépülettel együtt.

A képviselő-testület az ingatlan kikiáltási 
árát 30 millió forintban határozza meg.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert az ingatlan a 2011. december 
14-i ülésen meghatározott négy másik ön-
kormányzati tulajdonú ingatlannal együttesen 
történő versenytárgyalásának lebonyolítására. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert arra, hogy a versenytárgyaláson nyer-
tes ajánlattevővel az adásvételi szerződést 
megkösse.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal

8/2012. ( I.31.) képviselő-testületi 
határozat 

Pannonhalma Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az előterjesztés részét képező 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok értéke-
sítéséről szóló hirdetményt elfogadja azzal a 
módosítással, hogy a meghirdetésre kerülő 
ingatlanok körét kiegészíti a Petőfi  u. 9 szám 

alatti ingatlannal, melynek értékét 30 millió 
Ft-ban állapítja meg, valamint a Dózsa György 
u. 35. szám alatti ingatlannal, melynek induló 
árát 6 millió Ft-ban határozza meg.

A képviselő-testület az értékesítésre szánt 
ingatlanokról szóló hirdetmény megjelenése-
ként 2012. március hónap elejét határozza 
meg.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy gondoskodjon a hirdetmény közzé-
tételéről a következő fórumokon: Kisalföld 
című napilap, Pannonhalma város honlapja, 
a kábeltelevízió, hirdetőtáblák, illetve egy 
gazdasági profi lú újság. 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal

30/2012. (II.28.) képviselő-testületi 
határozat 

Pannonhalma Város Önkormányzat képvi-
selő-testülete 2,5 millió Ft-os keretösszegben 
határozta meg a civil szervezetek 2012. évi 
támogatásra szánt összeget.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal

fehér hulladékgyűjtő zsákot biztosít. A zsákokat az önkormányzat 
hivatalában lehet megvásárolni. A szolgáltató a zsákok elszállításáról 
heti egy alkalommal gondoskodik.”

2.§ A R. 1. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki:
A hulladékszállítás díja a Váralja településrészen zsákonként 216,- 

Ft + áfa, melyet a zsák átvételekor kell megfi zetni az önkormányzat 
hivatalában.

3.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A képviselő-testületi ülés napja: 2012. január 31.

Bagó Ferenc Kovács Szabolcs
polgármester    jegyző 
A rendelet kihirdetve: 2012. február 01.
  Kovács Szabolcs
         jegyző 

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szava-
zattal elfogadta a térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011.
(V.04.) rendelet módosítását, ezzel megalkotta a 3/2012.(II.01.) 
rendeletét. 
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Pannonhalma Város Önkormányzat 
képviselő-testületének 3/2012.(II.01.) rendelete

A térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011.(V.04.) 
rendelet módosításáról

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdé-
sének, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (5) bekezdésének felhatalma-
zása alapján a térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011. (V. 4.) 
rendeletét (a továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja.

1. §
A rendelet a közszolgált A  R. a  gyermekétkeztetés térítési díjairól 

szóló 1/A számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:                                                                                   
                                  
Bölcsődei étkezés .................................. 371 Ft Áfa-val
Óvodai étkezés........................................ 351 Ft Áfa-val 
Iskolai napközis étk. ............................... 366 Ft Áfa-val
Iskolai menza étkezés ........................... 315 Ft Áfa-val
                        
2. §
A R. a szociális étkeztetés díjairól szóló 2. számú melléklete 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Szociális étkeztetés ............................... 473 Ft Áfa-val
Kiszállítás ..................................................127 Ft Áfa-val   

3. §
E rendelet 2012. február 1. napján lép hatályba.
A képviselő-testület ülésének napja: 2012. január 31.
Bagó Ferenc   Kovács Szabolcs
polgármester                  jegyző 
A rendelet kihirdetve: 2012. február 01.
  Kovács Szabolcs
         jegyző

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szava-
zattal elfogadta az önkormányzat lakások és helyiségek bérletéről 
és elidegenítéséről szóló 3/2010.(II.04.) rendelet módosítását, 
ezzel megalkotta a 4/2012.(II.01.) rendeletét. 

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szava-
zattal elfogadta az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
4/2011.(III.02.) számú rendelet módosítását, ezzel megalkotta az 
5/2012.(II.29.) rendeletét. 

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szava-
zattal elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
rendeletét, ezzel megalkotta a 6/2012.(II.29.) rendeletét. 

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szavazat-
tal elfogadta a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009.
(II.25.) rendelet módosítását, ezzel megalkotta a 7/2012.(II.29.) 
rendeletét. 

Pannonhalma Város Önkormányzat 
képviselő-testületének7/2012. (II.29) számú rendelete 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009. 
(II.25.) sz. rendelet módosításáról

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32.§ 
(3) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva a szociális ellátások 
helyi szabályairól szóló 4/2009. (IV.25.) rendeletét (a továbbiakban: 
R) alábbiak szerint módosítja.

§ 
A R. a lakásfenntartási támogatásról szóló 8.§-a helyébe az alábbi 

rendelkezések lépnek:

(1) Az önkormányzat pénzbeli ellátás formájában normatív lakás-
fenntartási támogatást nyújt. 

(2) A normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult személy köteles 
a lakókörnyezete rendezetten tartására, különösen:

a)  a lakóház körüli udvar hulladéktól (papír, műanyag stb.) 
mentesen tartására,

   
b) a füves területek rendszeres kaszálására,
   
c) az udvaron elhelyezett fa, építőanyag, bármely haszná-

laton kívüli berendezési tárgy, bútor, gépkocsi rendezett 
állapotban tartására,

   
d)  az ingatlan kert részének művelésére, veteményessel való 

hasznosítására,
   
e)  a kert rendszeres gyommentesítésére,
   
f)  az ingatlan előtti közterület, járda rendszeres gyommen-

tesítésére, télen a síkosságmentesítés megvalósítására,
   
g)  az ingatlan előtti árok rendszeres kaszálására, felgyülemlett 

hordalék eltávolítására.

(3) A lakókörnyezet rendezettségét környezettanulmány elvégzésé-
vel kell ellenőrizni, melyet a szociális ügyintéző a Pannonhalma 
Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális 
Intézmény közreműködésével foganatosít.

2. §
A R. 5/A.§ első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az aktív korúak ellátására jogosult személy köteles a lakókörnyezete 

rendezetten tartására, különösen :”

3.§ 
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezésre 

kerül a R. 3.§. (4) bekezdése, 4. §-a, 5. §-a, 9.§-a, 10.§ (1) bekezdése, 
10. § (3) bekezdése, valamint 10.§ (4) bekezdése.

4. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
A testületi ülés napja: 2012. február 28.
Bagó Ferenc   Kovács Szabolcs
polgármester                  jegyző   

   A rendelet kihirdetve: 2011. február 29.
                           Kovács Szabolcs
         jegyző
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Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szavazattal 
elfogadta a közterület használatáról szóló 10/1999.(IX.01.) rendelet 
módosítását, ezzel megalkotta a 8/2012.(II.29.) rendeletét. 

Pannonhalma Város Önkormányzat 
képviselő-testületének 8/2012.(II.29.) rendelete

A közterület használatáról szóló 10/1999. (IX.1.) 
rendelet módosításáról

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyar-
ország Alaptörvénye 32. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) be-
kezdése felhatalmazása alapján a közterület használatáról szóló 
10/1999. (IX.1.) rendeletét (a továbbiakban R.) az alábbiak szerint 
módosítja.

1. § A  R. a  közterület használat díjtáblázatáról szóló mellékletének 
11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:    

„A közterület foglalás célja:                   A közterület foglalás díja:

Vendéglátás, vendéglátóipari előkert:              50 m2 alatt 
                            máj. 1-től okt. 30-ig      600 Ft/m2/hó
                            nov. 1-től ápr. 30-ig      300 Ft/m2/hó
                                                                    50 m2 felett 
                             egyedi megállapodással” 
2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A képviselő-testület ülésének napja: 2012. február 28.
Bagó Ferenc Kovács Szabolcs
polgármester    jegyző
A rendelet kihirdetve: 2012. február 29. 
        Kovács Szabolcs
                 jegyző 

FIGYELEMFELHÍVÁS
Tisztelettel felhívom a lakosság fi gyelmét, hogy a Kisalföld március 
20-i számának 5. oldalán a Füstfelhőben Pannonhalma c. kép 
alatt megjelent tájékoztatás – mely szerint Pannonhalmán csak 
márciusban vagy októberben lehet tüzet gyújtani – részben téves, 
mivel vonatkozó rendeletünk szerint a szervezett háztartási hulla-
dékszállításba bekapcsolt területeken az avar és a kerti hulladék 
égetése ÁPRILIS és OKTÓBER hónapokban megengedett. 
Kérem a fentiek szíves betartását!

dr. Szabó György, aljegyző

Sági dűlő: 
hrsz.: 010/9, művelési ág: szántó-erdő, területe: 13.0672 m2

Béke utca 1.: 
hrsz.: 265/1, művelési ág: kivett egészségház területe: 271 m2

Ipari terület I.: 
hrsz.: 653, művelési ág: szántó, területe: 2.5813 m2     
Ipari terület II.: 
hrsz.: 655, művelési ág: szántó, területe: 3.4294 m2 
Petőfi  utca 9/A: 
hrsz.: 469/12, művelési ág: lakóház, udvar, gazdasági épület, területe: 
1782 m2 telek lakóházzal
Dózsa György utca 35.: 
hrsz.: 213., művelési ág: egyéb épület területe: 1517 m2 telek 
lakóházzal             

A licit során az induló ár: 
Sági dűlő: .......................................................... 45.000.000 Ft 
Béke utca 1.: ................................................... 22.000.000 Ft 
Ipari terület I.:  ................................................. 25.813.000 Ft
Ipari terület II.:  ................................................ 34.294.000 Ft
Petőfi  utca 9.:  ................................................. 30.000.000 Ft
Dózsa u.35.:  ...................................................... 6.000.000 Ft               
Lefelé licitálás egyik esetben sem lehetséges!

A licitálás időpontja: 
Sági dűlő:  ............................2012. április 20. péntek 8.00
Béke utca 1.:  ......................2012. április 20. péntek 8.45 
Ipari terület I.:  .....................2012. április 20. péntek 9.30
Ipari terület II.:  .................2012. április 20. péntek 10.15 
Petőfi  utca 9.:  ..................2012. április 20. péntek 11.00   
Dózsa u. 35.:  ...................2012. április 20. péntek 11.30

A tárgyalás megkezdése előtt fi zetendő előleg ingatlanonként: 
100. 000,- Ft
A tárgyalás helyszíne: Polgármesteri Hivatal, tárgyalóterem, 
Pannonhalma, Dózsa György u. 10.
További felvilágosítás dr. Szabó György aljegyzőnél – Telefonszám: 
96/554-210

HIRDETMÉNY
Pannonhalma Város Önkormányzata 
versenytárgyalás útján értékesíti az alábbi ingatlanait:



5

Pannonhalmi HÍREK  2012. tavasz

Ö
N

KO
RM

Á
N

YZAT

Név Dátum Életkor Lakcím

Metlesics Mária 2011.12.08. 87 Dózsa György u. 36.

Csütörtöki Józsefné 2011.12.08. 82 Arany János u. 6.

Németh Ferencné 2011.12.28. 80 Béke u. 55.

Bors Károlyné 2012.01.05. 57 Váralja 6.

Solymosi Ferenc Ottó 2012.01.15. 87 Várkerület 1.

Tárnoki Tamásné 2012.01.15. 66 Váralja 16.

Polgár Gyuláné 2012.01.18. 83 Béke u. 22.

Horváth András 2012.01.24. 83 Árpád u. 29.

Sárovics József 2012.01.27. 71 Újtelep 21.

Wachler Jánosné 2012.02.02. 83 Hunyadi u. 7/A

Deák István Mihály 2012.02.09. 53 Dallos Sándor u. 42.

Mednyánszky Gábor 2012.02.21. 51 Alkotmány u. 21.

Lendvai Istvánné 2012.02.25. 71 Attila u. 59.

Tarró Józsefné 2012.02.25. 78 Cseidervölgy 15.

Gászpor Jenőné 2012.02.27. 83 Dózsa György u. 36.

Újszülöttek (2011.12.01 – 2012.03.14) 

Halottaink (2011. 11. 30 – 2012. 03.14) 

Név Születési idő Édesanyja neve Lakcím

Csonka Dóra 2011.12.01. Nagy Éva Arany János u. 12/A

Takács Balázs Barnabás 2011.12.15. Berecz Laura Béke u. 45.

Kéri Titusz 2012.01.03. Pozsgai Éva Ady Endre u. 48.

Csörnyei Kamilla Virág 2012.01.08. Krafcsik Renáta Dallos Sándor u. 19.

Bedi Jázmin 2012.01.09. Horváth Judit Tóthegy 36/A

Honner Márton 2012.01.17. Dr. Molnár Renáta Rákóczi Ferenc u. 7/A

Horváth Ambrus 2012.01.22. Dr. Gombolai Éva Hunyadi u. 12.

Kádi Klára 2012.01.24. Horváth Zsófi a Bocskai u. 16/A

Hódsági-Molnár Zsigmond 2012.02.16. Hódsági Zsófi a Hunyadi u. 12.

Lendvai Gellért 2012.02.21. Galyas Adrienn Váralja 9.

A MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG 
NYITVA TARTÁSÁNAK VÁLTOZÁSA

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a munkaügyi központ 
pannonhalmi kirendeltsége 2012. február 20-tól a művelődési 

házban CSAK SZERDÁNKÉNT fogadja ügyfeleit 
8-12 és 13-15 óra között. 

A többi napokon a győri központban (Bartók Béla utca 2.) 
van mód ügyfélfogadásra.

A beutazáshoz váltott menetjegyek árát visszatérítik,
ezért őrizzék meg azokat!

VÁROSI KÖNYVTÁR 
nyitva tartása:

Kedd, csütörtök, szombat: 
9.00-13.00 óráig

Szerda, péntek: 
14.00-18.00 óráig

Hétfő: 
szünnap

Weboldal:  
pannonhalma.nanlib.hu
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T Február 25-én tartották országszerte a kom-

munizmus áldozatainak emléknapját, annak 
emlékére, hogy a Független Kisgazdapárt fő-
titkárát, Kovács Bélát 1947-ben ezen a napon 
jogellenesen letartóztatták és a Szovjetunióba 
hurcolták. A világtörténelem legsikeresebb, 
egyben legpusztítóbb totalitárius ideológiájá-
nak százmilliónyi halottjára, megnyomorítottjá-
ra és egyéb kárvallottjára emlékeztek, s benne 
saját kommunizmusunkra, szocializmusunkra, 
diktatúráinkra és annak áldozataira. Tíz évvel 
ezelőtt a Terror Háza megnyitása hatalmas 
lépés volt saját közös kommunista múltunk 
megismerése és lezárása irányában. Mert a 
múltunkat csak úgy lehet lezárni, ha megismer-
jük, bevalljuk, bármennyire is fájdalmas. 

A kommunista diktatúrák áldozatainak 
emléknapja

 A kommunizmus ma taktikát váltott, és 
a fi zikai megsemmisítés helyett az elme 
és szellem megmérgezésére törekszik. A 
hatalmukat vesztettek, az ország kiárusítói 
a Nyugatot, a globalizált pénzvilágot hívják 
segítségül, hogy a régi garnitúrát állítsák 
az új birodalmi berendezkedés szolgála-
tába. A szocializmus tovább élő szelleme 
ugyanúgy ma is köztünk van a hamis kom-
munikációban, a nemzeti gondolatoktól való 
rettegésben, az adósságcsapdába kergetett 
országban.  A félresikerült rendszerváltás 
nyomán sok családot ért csalódás, sokakat 
szállt meg a keserűség. Őket a létbizonyta-
lanság, a kilátástalanság összeköti a kom-
munista diktatúrával, nosztalgiát éreznek 

iránta, hiszen őket – mondják - akkor nem 
bántotta senki. Ha sikertörténet lenne a 
rendszerváltás, ma senki se kívánná vissza a 
diktatúrát. A kommunista örökösök politikai 
utódai átvedlettek valami „európaibbnak” 
tűnő formába, de napról napra ugyanúgy 
hazaárulást követnek el, mint elődeik. Régen 
Moszkvába rohantak védelmet és katonai 
erőt kérni saját hazájuk ellen, most Brüsz-
szelbe mennek feljelenteni szülőföldjüket. 
A történelem ismétli önmagát. Azonban 
csüggedésre semmi okunk, a magyar nép 
– talán a keleti pusztákról hozott – szabad-
ságvágya mindig felülkerekedik az elnyomó 
idegen szándékokon. 

Kádi Antal

Találkozónkat telefonon egyeztettük a Jászai-
díjas művésszel. Előzőleg soha sem találkoz-
tunk, csak színpadon láttam, így mélyreható 
élmény volt, hogy a vonal túlsó végén azt 
a hangot hallottam, amelyen Stallone vagy 
Schwarzenegger szólal meg a fi lmvásznon. 
Egy pillanatig olyan volt, mintha velük akar-
tam volna időpontot egyeztetni. Aztán persze 
felülemelkedve mindezeken, és mivel megkért, 
hogy kezeljem úgy, mint egy civil embert, kíván-
csian vártam a találkozónkat. Sok-sok kérdéssel 
készültem, amelyeknek aztán nem sok hasznát 
vettem, mert megkért, hogy inkább beszélges-
sünk, mintsem interjút készítsek.

Civilként természetesen az embert az ér-
dekli a legjobban, hogy mi az, amit a saját 
munkásságából kiemelne egy olyan művész, 
aki a színpadi művek nagy alakjait már mind 
végigjátszotta. Volt ő Othello, Lucifer, Lear 
király, fi lmekben, sorozatokban szerepelt, és 
olyan karaktereknek adja a hangját, mint a 
fent említett sztárok által játszott, jelképessé 
vált fi gurák. Aki úgy szaval, hogy az embernek 
kicsordul a könnye. (Ajánlom minden kedves 
olvasónknak, akinek van lehetősége, hallgassa 
meg tőle a Hetedik eclogát - már csak Radnóti 
miatt is!)  Megkérdeztem tehát, mit ragadna ki 
az eddigi életműből, mi az, amit e sok minden 
közül ő maga kiemelne. Erre azt válaszolta, 
hogy mindez már mögötte van, és ha gondo-
lom, szívesen elsztorizgat a régi történetekről, 
de akkor nem őt ismerném meg.

Gáti Oszkárral beszélgettem…

Így aztán kicsit sajnálkozva intettem búcsút 
a jól kigondolt kérdéseimnek a színház világ-
ról, és arról érdeklődtem, hogy most mivel 
foglalkozik. Nyugdíjas, akit már nem vonz az a 
megfelelni vágyás, amit a színház diktált neki, 
szinkronizálni sem szinkronizál, csak az bosz-
szantja, ha nagy néha bekapcsolja a tévét, és 
azt tapasztalja, hogy valaki rosszul csinálja.

Visszavonult a művészvilágtól, kicsit ide 
Pannonhalmára is – már 4 éve –, de a bázis 
Győrben van, inkább a nyarakat tölti nálunk. 
Arra a kérdésemre, hogy miért pont Pannon-

halma, azt felelte, hogy nem tud azonosulni 
Petőfi vel: ő a hegyeket, dombokat szereti. Sze-
reti a fákat, természetet, ahol nagyot kirándul 
a gyermekeivel. 

Gáti Oszkárban igazán nyílt, szerény embert 
ismertem meg, aki két lábbal áll a földön, aki 
nem a színházi sikereire alapozva akarja el-
nyerni bárki szimpátiáját - már ha el akarja -, 
hanem a nézeteivel, azzal, ahogy gondolkodik, 
például a munkáról. Mint kiderült, számára 
a színészmesterség is ugyanolyan munka, 
mint bármelyik más feladat, amit maximális 
odaadással végez el. Nagyon bosszantja a 
szemetelés és az emberi nemtörődömség. 
Igazán jól a családjával érzi magát, amikor 
délutánonként mesét olvas, vagy épp kirándul 
a gyermekeivel.

Nyomon követi a városi történéseket, tá-
mogatja a lakossági összefogásokat, így hát 
a szívügyemről, az új játszótér építéséről is 
faggattam kicsit. Beszélgetésünk alatt kiderült, 
hogy hiányolja azt a fajta igazi összefogást az 
emberekből, amivel kis egyéni ráfordítással 
nagy dolgokat lehet véghezvinni. Mivel alap-
vetően így gondolkodik, tevőlegesen is szeret 
hozzájárulni értékes kezdeményezésekhez, így 
a játszótér létrehozásához is felajánlotta segít-
ségét. Reményeink szerint mielőbb megvaló-
sulhat a terv, és többek közt az ő hozzájárulá-
sával is kialakított új helyen már a gyermekeivel 
együtt találkozhatunk vele.

Schaub Zsuzsanna
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2012. január 28-29-én ötödik alkalommal került megrendezésre 
Pannonhalmán a „Dávid és Góliát” utánpótlás teremtorna. A küz-
delmek öt korcsoportban – U7, U9, U11, U13, U16 – zajlottak 33 
csapat részvételével. 

A verseny célja, hogy népszerűsítsük a labdarúgás sportágat a 
gyermekek körében, lehetőséget biztosítsunk a téli időszakban is a 
megfelelő sportolásra, kikapcsolódásra, megvalósítsuk az utánpótlás-
nevelésre vonatkozó sportszakmai feladatokat. 

Január 28-án, szombat reggel vette kezdetét a teremtorna az U9-
es korosztály mérkőzéseivel. Őket követte az U7-es korosztály, kora 
délután pedig az U11-es korosztály csapatai mérték össze erejüket. 
Vasárnap délelőtt az U13-as, délután az U16-os korosztály csapatai 
küzdöttek meg egymással. 

Minden csapat díjazásban részesült, a helyezettek kupákat és 
érmeket vihettek haza. Továbbá díjaztuk a korosztályában legjobb 
játékost, legjobb kapust és legjobb góllövőt is. 

EREDMÉNYEK: 
U7 korcsoport: 

1. Győrszentiván, 2. Sasfészek, 3. Mezőörs
U9 korcsoport: 

1. Győrszentiván, 2. Mezőörs, 3. Pannonhalma
U11 korcsoport: 

1. Pannonhalma, 2. Győrasszonyfa,  3. Győrszentiván
U13 korcsoport: 

1. Győrszentiván, 2. Gönyű, 3. Sasfészek
U16 korcsoport: 

1. Töltéstava, 2. Pannonhalma, 3. Győrasszonyfa

Gratulálunk a tornán elért eredményekért! 
Az utánpótlás teremtornát szervezték és lebonyolították: Hóbor 

Miklós, Németh Tamás
Németh Tamás

Dávid és Góliát

Dávid és Góliát díjátadás

U-7

U-16U-9
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 
kedves Vendégek!

1848. március 15-e 164. 
évfordulóját ünnepeljük ebben 
az évben. 1848 márciusában 
a nagy forradalmi mozgalmak 
a szabadság és függetlenség 
zászlait bontották ki Európa több 
országában. Magyarországon a 
szabadság e zászlaját Pest-Bu-
da népe emelte magasra 1848. 
március 15-én. Petőfi  Sándornak, 
a nemzeti és vallásszabadság 
költőjének hatására a magyar 
nemzet egységesen emelte fel 

a szavát azzal a követeléssel, 
hogy a Magyar Királyság többé 
ne Ausztria tartománya, hanem 
önálló állama legyen a Habsburg 
Birodalomnak. Magyarország 
azon az 1848-as lelkes tavaszon 

Polgármesteri köszöntő – 2012. március 15.

még nem tudta, hogy hamarosan 
fegyverrel a kézben kell megvé-
deni a pesti ifjúság által márci-
us 15-én ünnepélyesen kivívott 
szabadságot, és az április 11-én 
megalakult, a gróf Batthyány La-
jos vezette új magyar kormányt.  
A kormány azonnal hozzákezdett 
a március 15-én elhangzott nagy 
reformok megvalósításához, me-
lyet - Kossuth Lajos gyújtó han-
gú beszédeitől fellelkesülve - az 
egész nemzet támogatott.

1848. március 15-e makulát-
lanul tiszta, bátor lelkületű, de vér-

telen forradalomként él népünk 
történelmi tudatában, s ez így is 
van rendjén. Abban, hogy forra-
dalom volt, 164 év elteltével már 
nem kételkedik az utókor. Csak 
a kortársak egy része tagadta el 

a forradalmat a márciusi ifjaktól 
és Pest népétől, mert politikai ér-
dekük úgy kívánta, hogy március 
15-e jelentőségét minimalizálják, 
fényét elhalványítsák.

1848. március 15-én a forra-
dalom tudománya még gyerekci-
pőben járt. Bár Petőfi nek „reggeli 
és esteli imádsága, mindennapi 
kenyere” a francia forradalom 
története volt, neki és társainak 
még nem állt rendelkezésére a 
forradalom megvívásának ké-
zikönyve, így nekik maguknak 
kellett rögtönözniük.

Maguk mellé állították az egye-
temi ifjúságot. Kinyomatták a 12 
pontot és a Nemzeti dalt. Estére 
már a lakosság egynegyede az 

utcára vonult. Kiszabadították a 
börtönből Táncsics Mihályt. 

Az akkor elhangzott 12 pont 
által felvetett problémák mind-
egyike a mai napig is fontos, és 
úgy gondolom, amíg világ a világ, 
fontos lesz.

A jogállam olyan, amelyet na-
ponta gondozni és javítani kell, 
ezért ez az ünnep mindnyájunké, 
de elsősorban a fi ataloké. Ez az 
ünnep a szabadság, az egész 
nemzet szabadságának a nap-
ja. Amíg lesznek olyan vezetők, 
olyan fi atal emberek nemzetünk-
ben, akik szenvedélyesen keresik 
az igazságot, nem nyugszanak 
bele az igazságtalanságba, sar-
kosan, olykor bántóan is kimond-
ják az igazságot, addig nem kell 
félnünk a jövendőtől. Jó példa 
erre mostani magyarországi hely-
zetünk is.

Sokan azt mondják, ez már 
nem igazi ünnep, mert köte-
lező. Mint tudjuk, semmi sem 
kötelező. Nem kényszeríthetünk 
senkit arra, hogy szeresse a közös 
ünnepséget, vagy szenteljen neki 
fi gyelmet. Az ünnep nem ezen 
fordul meg. 

1990-ben országunk végleg 
szabaddá vált, de nem tudunk 
élni szabadságunkkal, hiszen 
most a nagy „európai család” 
szorongat bennünket.

Kívánom mindenkinek, a fi ata-
loknak, az időseknek, hogy forra-
dalmak nélkül legyünk boldogok 
és szabadok.
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Miért nem törődnek megfele-
lően 18 000 polgár sürgősségi 
betegellátásával?

A pannonhalmi kistérség sür-
gősségi betegellátásának szüksé-
gessége már a nyolcvanas évek 
közepén felmerült. A pannonhal-
mi mentőállomás létrehozása 15 
évbe került.

A mentőállomás ünnepélyes 
átadására 2000. 04. 27- én 
került sor.

Az átadási ünnepségen dr. 
Göbl Gábor, az Országos Men-
tőszolgálat akkori főigazgatója 
azt nyilatkozta a jelen levő újság-
íróknak, hogy Pannonhalmát mie-
lőbb esetkocsis mentőállomássá 
kell fejleszteni, mert az esetek 
száma és a távolság Győrtől ezt 
igazolja.

Kistérségünk időközben hat 
Veszprém megyei település 
Győr-Moson-Sopron megyé-
hez való csatlakozásával bővült, 
ami még sürgetőbbé tette az 
esetkocsi szükségességét. An-
nak ellenére, hogy a pannonhal-
mi mentőállomás vezetője, az 
OMSZ megyei vezető főorvosa, 
az OMSZ regionális főorvosa, az 
OMSZ főigazgatója, az OET ve-
zetője, az egészségügyi minisz-
ter, az országgyűlési képvise-
lők, napilapok, tv- és rádióadók 
foglalkoztak a pannonhalmi 
mentőállomás esetkocsis fej-
lesztésével, mégis 10 év kellett, 
hogy ez a fejlesztés létrejöjjön 
Pannonhalmán.

Az ünnepélyes esetkocsi-
átadás 2010. március 8-án 
az egészségügyi miniszter, az 
OMSZ főigazgatója, az OMSZ 
regionális főorvosa és a megyei 
önkormányzat alelnökének jelen-
létében megtörtént.

Az átadásnak egy szépséghibá-
ja volt: fejlesztésként új esetkocsit 
új felszereléssel ígértek, ám a 
valóságban a megyei tartalék 
járművet kaptuk meg (már ak-

Hiányosságok kistérségünk sürgősségi 
betegellátásában

kor 6 éves kivonuló múlttal és a 
használt felszerelésekkel).

Minden levelemben, nyilatko-
zatomban kihangsúlyoztam a 
veszprémvarsányi mentőállomás 
szükségességét. Az állomást két 
kocsisra tervezték, egy nappalos 
és egy 24 órás szolgálatot ellátó 
partis gépkocsisra. A mentőállo-
más létrehozásának ideje már 
lekörözte a pannonhalmi állo-
másét, mert már túl van a 15 
éven. A telket térítésmentesen 
felajánlotta a helyi önkormány-
zat, a tervek már évekkel ezelőtt 
elkészültek, csak az állomás nem 
épül. Az előző egészségügyi mi-
niszter ígérete szerint legkésőbb 
2011 végére vagy 2012 elejére 
átadásra kerül a mentőállomás. 
A jelenlegi egészségügyi állam-
titkár is biztosított arról, hogy 
az új pannonhalmi esetkocsira 
és a varsányi mentőállomásra 
megvan a fedezet, de azóta sem 
valósult meg egyik sem.

Ha Pannonhalmán valós 
esetkocsis fejlesztés lett volna, 
akkor egy 24 órás esetkocsi, egy 
24 órás KIM kocsi és egy 10 órás 
nappalos kocsi üzemelne.

Ehelyett a KIM kocsi 24 órás 
szolgálatára szervezték rá az 
esetkocsit, a nappalos kocsi 10 
órájára pedig a KIM kocsit. Így 
Pannonhalmán délután 17.00 
óra után és hétvégén csak az 
esetkocsi üzemel, ami elégtelen 
kistérségünkben a sürgősségi 
minőségi betegellátás biztosí-
tására.

Ha a pannonhalmi esetkocsi 
kivonul, akkor csak Győrből jö-
het mentőgépkocsi vagy ügye-
letes orvos. Ezért a közvetlen 
életveszélyben levő betegeknek 
esélyük sincs a túlélésre, mert 
nagy a távolság, és ezért hosszú 
a helyszínre érkezési idő. A győri 
mentőállomásról indulva át kell 
haladni a városon, ami plusz 4-5 
perc késedelmet okoz.

Évek óta szorgalmazom a szer-
vezett óraszám megemelését, 
ami lehetővé tenné, hogy a KIM 
kocsi is 24 órás szolgálatba vo-
nuljon. Így az esetkocsi kivonulá-
sa esetén lenne egy mentőkocsi, 
ami egy hirtelen kialakult súlyos 
állapot vagy életveszély esetén 
időben a helyszínre érkezhetne.

Az Európai Unió által előírt 15 
percen belüli helyszínre érkezés 
kistérségünkben így nem bizto-
sított.

A szervezett óraszám meg-
emelése az OMSZ vezetőségén 
múlik. A főigazgató úr már három 
elektronikus levelemre sem adott 
választ, melyeket az óraszám 
emelése és a veszprémvarsányi 
mentőállomás elindításáért ír-
tam. Figyelmen kívül hagyták a 
megyei mentőszervezet statisz-
tikával alátámasztott kérelmét is, 
ami igazolta a szervezett óraszám 
megemelését azért, hogy Pan-
nonhalmán az esetkocsin kívül 
a KIM kocsi is 24 órában vonul-
hasson.

Komoly kérdések merülnek 
fel bennem. Miért nem érdeke 
az OMSZ vezetőségének, hogy 
megfelelő sürgősségi minősé-
gi betegellátás legyen kistérsé-
günkben? Miért nem veszi fi gye-
lembe az OMSZ vezetője a neki 
írt közérdekű leveleket? Miért 
nem küld választ rá? Talán ettől 
megszűnik a probléma? Nem 
fontos az OMSZ vezetésének 
kistérségünk 18 000 polgárá-
nak korszerű sürgősségi ellátá-
sa? Miért kell a rászorultaknak 
súlyos egészségkárosodást vagy 
halált szenvedniük a sürgőssé-
gi ellátás késedelme miatt? 
Miért nem kapta meg Pannon-
halma a beígért új esetkocsit? 
Miért nem épült meg még a 
veszprémvarsányi mentőállo-
más? Ha a terv szerint két 24 
órás és két nappalos kocsit tarta-
nak elégségesnek kistérségünk 

ellátásához, akkor miért csak a 
felét üzemeltetik?

Ha egy képviselő közérdekű 
felvetéseire nem válaszol, aki 32 
évig az OMSZ alkalmazásában 
állt, akkor mire számíthat egy 
egyszerű állampolgár?

Örvendetesnek tartom, hogy a 
győri és a soproni mentőállomás 
új felszerelt roham- és esetkocsit 
kapott. De miért nem kapott a 
pannonhalmi mentőállomás?

A pannonhalmi mentőállo-
másnak bővült az ellátási kör-
zete, nagy távolságok vannak, 
kistérségünkben 18 000 fő él, 
sok ezer fős a turista forgalom, 
két fő útvonal között fekszik, 
az M1-es autópálya gyorsan 
megközelíthető.  A győri men-
tőállomásra komoly terheket 
ró kistérségünk éjszakánkénti 
és hétvégi ellátása, a Győrből 
kiinduló mentőgépkocsik csak 
késedelemmel tudnak a hely-
színre érni a nagy távolságok mi-
att, ami balesetnél maradandó 
egészségkárosodást vagy akár 
halált is okozhat, az azonnali be-
avatkozást igénylő betegeknél 
csekély esély van a túlélésre. A 
fenti indokok alapján Pannonhal-
ma is jogosult lenne az évek óta 
ígért új, felszerelt esetkocsira.

Úgy érzem, hogy egyenjogú 
állampolgárai vagyunk az or-
szágnak, ezért kistérségünket is 
megilleti az Európai Unió normái 
szerinti, biztonságos sürgősségi 
betegellátás.

Ezért nyílt levelet írtam az 
OMSZ főigazgatójának, melyet 
a Kisalföld és a Magyar Nemzet 
c. napilapokhoz is eljuttattam. Bí-
zom abban, hogy a nyilvánosság 
erejével elérhetjük a megfelelő 
szintű sürgősségi betegellátás 
biztosítását a pannonhalmi kis-
térségben.

Szilágyi Kemál 
képviselő, 

volt mentőállomás-vezető
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A tanulók motivációjának, ezál-
tal teljesítményének növeléséhez 
a pedagógusok különböző mód-
szerekkel próbálnak hozzájárulni.   
Ez a mondat igaz volt nagyapá-
ink, apáink idejében is, és sem-
mit nem veszített aktualitásából 
a XXI. sz. iskoláját illetően sem. 
Sőt…Változnak az idők, változ-

nak a gyerekek, hiszen változik 
a minket körülvevő világ is.  Így 
a pedagógusoknak is változniuk 
kell, hogy a mai gyerekek munká-
hoz való pozitívabb hozzáállása 
érdekében felkeltsék és fenntart-
sák motivációjukat hatékonyabbá 
és élvezetesebbé téve ezzel az 
oktatás-nevelés folyamatát.

A Radnóti Miklós Általános 
Iskolában a nevelők 69 tanfolya-
mot végeztek el annak érdeké-
ben, hogy a tanítási órák, délutáni 
foglalkozások  alkalmával még 
eredményesebbek lehessenek ta-
nulóink, s ezáltal mi magunk is. 

Az új tanulásszervezési eljárá-
sokat az elmélet megismerése 
után a gyakorlati alkalmazással 
teszteltük. Kipróbáltuk a projekt-
módszert, a különböző koopera-
tív technikákat, a témanapokat, 
témaheteket, a tantárgytömbö-
sített és moduláris oktatást, sőt 
a több hetes projektek oktató-
nevelő hatását is vizsgáltuk. 

A jó módszer megválasztása 
azonban függ a tanulócsoport 
összetételétől, felkészültségétől, 
hangulatától, a tananyag-tarta-

A témahét – mint új tanulásszervezési 
eljárás – a gyakorlatban

E két témahéten kívül az idén 
a délutáni tevékenységek közé 
- a napközis csoportok szabad-
idejének hasznosabb, élveze-
tesebb szervezése érdekében 
- decemberben beiktattuk a 
MÉZESKALÁCS   témahetet, 
amiről az előző számban szól-
tunk. Ezt követte januárban a 
TÉLI MADÁRVÉDELEM, majd 
februárban a FARSANG témahét.                                                                                                                                         
   A témahetek különlegessége 
abban rejlik, hogy a tanulók cso-
portokban megismerkednek a 
témával kapcsolatos tudnivalók-
kal, így fejlődik szövegértésük, 
lényegkiemelő képességük. A 
tanultakat különböző látványos 
plakáton a többi társuk elé tár-
ják, beszámolókat készítenek: itt 
fejlődik beszédkészségük, bővül 
szókincsük, és az illedelmes kom-
munikáció csínját-bínját is gyako-
rolhatják. Szerepelnek: beszélnek, 
énekelnek, táncolnak - témától 
függően.  A témahét legizgalma-
sabb része: a termék készítése. 
Ez lehet egy madáretető, mézes-
kalács fi gurák, füveskönyv, em-
léktárgyak, plakátok, dekoráció 
vagy bármi más termék készítése. 
Mindenféleképpen az a cél, hogy 
a tanulók az új információkat a 
gyakorlatban is elkészítsék, ügye-
sedjenek, fejlődjenek motoros 

lomtól, sőt a pedagógus szemé-
lyiségétől is.

A mi iskolánkban a 2011-
2012-es tanévben a témahét 
lett a tanulók és tanáraik köré-
ben a nagy kedvenc. S mivel az 
éves munkatervben a napközis 
és tanulószobai foglalkozások 
gyökeres átalakítását, megújítá-
sát is célul tűztük ki, így e két 
tevékenység összekapcsolása 
célszerűnek látszott.

Mi is az a TÉMAHÉT? Olyan 
tanulásszervezési eljárás, mely-
nek keretében a tanulók egy 
héten át ugyanazzal a témával 
foglalkoznak. Körüljárják azt, új 
ismereteket szereznek, változa-
tos módszerekkel csoportokban, 
párban vagy önállóan dolgoznak, 
majd az új ismereteket a gyakor-
latban is alkalmazzák. S végül: 
olyan kézzel fogható termék ké-
szül, ami örömet és sikert okoz, 

büszkeséggel tölti el őket, s a té-
mahét záró rendezvényén ezt tár-
saiknak is elmesélik, közzéteszik, 
beszámolnak a tapasztalatokról, s 
a terméket is bemutatják.

Első témahetünket minden 
tanév novemberében az Egész-
séges táplálkozás, egészség-
megőrzés témában rendezzük 
meg. Ezt követte e tanévig a 
Fűben-fában orvosság c. téma-
hét minden tavasszal. Ilyenkor 
anyagi lehetőségek függvényé-
ben a ravazdi erdei iskolában is 
tölthetnek tanulóink pár napot, 
aminek szállás- és programkölt-
ségeit pályázati forrásból fi nan-
szírozzuk.

képességeik, és lássák a többi-
ekből kiváltott hatást. „Finom 
lett a mézeskalácsom? Esznek 
az etetőből a kismadarak? Milyen 
ízű a gyógyteám? Áttekinthető, 
esztétikus a plakátom? Megtap-
solták-e táncomat, versemet? Jaj, 
ugye nem ismernek fel a jelme-
zemben?” stb. 

Ezek az új élmények játékos, 
izgalommal teli délutánokat je-
lentenek a gyerekeknek, miköz-
ben rengeteg ismeretre tesznek 
szert. Nem utolsó sorban fejlő-
dik egymásba vetett bizalmuk, 
a munkamegosztással átérzik, 
hogy együtt könnyebben megy 
a munka, sikerorientáltak lesz-
nek, ami azután a tanítás-tanulás 
többi szakaszára is jótékonyan 
hat. Csapatépítő jellege lesz a 
közösen végzett munkának, és 
komoly nevelő célzata van a jó 
cselekedeteknek. A témahetek 
hatása megkérdőjelezhetetlen.  

Ezúton szeretném megköszön-
ni kollegáim odaadó munkáját, 
valamint a szülők támogatását.

Külön köszönöm a szülői kö-
zösség vezetőségének és min-
den tagjának, valamint a vállalko-
zóknak és támogatóknak, hogy 
ismét egy fergeteges szülői bálon 
vehettünk részt. Köszönjük a fel-
ajánlásokat, a sok-sok munkát, 
amellyel iskolánkat, tanulóinkat 
támogatták!

Koziczné Kele Ildikó
intézményvezető
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XIX. Furulyafesztivál

Népdaléneklési versenyek
2012. február 17-én a győri Gyermekek Házában megrende-

zett Barsi Ernő Megyei Népdaléneklési Minősítő Verseny területi 
döntőjén a 3-4. osztályosok kategóriájában Lüvi Adél ezüst mi-
nősítést, az 5-6. osztályosok kategóriájában Szaló Rebeka ezüst 
minősítést és  a 7-8. osztályosok korcsoportjában – a Tiszán innen, 

Furulyaszóló: László Annamária

A tanári zenekar

A Metrum Furulyaműhely

2012. február 22-én a győri zsinagógában 19. alkalommal rendez-
tek furulyafesztivált. Az idei koncerten tíz győri és két Győr környéki 
oktatási intézmény 180 diákja vett részt. Iskolánkat a furulyaműhely 
6 diákja – Gémesi Fanni (2. o.), Gácsig Regina (3. o.), Hóbor Réka 
(3. o.), Hoff mann Réka (3. o.), Hoff mann Éva (3. o.) és Lüvi Adél (3. o.) 
képviselte; a Metrum Furulyaműhelyt zongorán Korda Péter kísérte. 
A diákzenekart betanította és vezényelt László Balázs.

László Balázs, (ének-zene tanár)

Dunán túl Országos Népdaléneklési Verseny területi selejtezőjén – 
Takács Hermina ezüst minősítést ért el. 2012. március 7-én az 
écsi általános iskolában megrendezett népdaléneklési versenyen 
Szaló Rebeka az 5-6. osztályos kategóriában 3. helyezést ért el. 
A versenyzőket mindkét versenyre László Balázs készítette fel.
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Fotó: Tanay Lajos

IDŐPONT RENDEZVÉNY HELYSZÍN BŐVEBB INFORMÁCIÓ

2012. május 25. Szent Orbán-napi keresztállítás Pannonhalma, Babszökő dűlő bences.hu

2012. május 26.
Gyermeknapi fesztivál 
és jótékonysági tömegsportnap

Pannonhalma, Majális tér

2012. május 28. Pünkösdhétfői  gyermeknap
Pannonhalmi Arborétum 
és Gyógynövénykert

bences.hu

2012. május 28. (15:30)
Kály-Kullai Rita 
orgonahangversenye

Pannonhalma, 
Boldogasszony-kápolna

bences.hu

2012. június 1. (19:30)
Hot Jazz Band 
jazz vacsora

Pannonhalma 
Viator étterem

bences.hu

2012. június 8. (19:30) Benkó Dixieland Band koncert Pannonhalmi Jazzterasz bences.hu

2012. június Múzeumok nyári éjszakája Pannonhalma, Apátság bences.hu

2012. június 9-10.
Pannonhalmi borvidéki 
pincefesztivál

Nyúl, Vaskapu pincesor www.pannonhalmiborrend.hu

2012. június 23. Bográcsfesztivál Pannonhalma, Majális tér www.pandzsa.hu

Programajánló – 2012. május-június

Hartensteini utazás
A pannonhalmi általános 

iskola 7. osztályosai közül a 
hat legjobban tanuló és a 
közösségért a legtöbbet tevő 
gyermek felejthetetlen öt na-
pot tölthetett a németországi 
Hartensteinben.

Testvérvárosunk, Engen, a 
kelet-németországi Hartenstein 
és Pannonhalma legjobb 7.-es 
tanulói találkozhattak ismét a 
hagyományos három-iskola-
projekt keretében.

Indulásunkkor, február 12-
én bekeményített a tél, de a 
találkozás izgalmát ez egy 
cseppet sem befolyásolta. 
Annyi élményben, gazdag 
programban volt részünk, 
hogy leírni is hosszas volna. 
Bepillanthattunk egy német is-
kola hétköznapjaiba. Közösen 
sportoltunk, és lelkesen gya-
koroltuk a német és az angol 
nyelvet. Közben megtekint-
hettük a város legfontosabb 
nevezetességeit. Új barátsá-

gokat kötöttünk. Esténként 
beszélgettünk a saját csalá-
dunkról, életünkről, iskolánkról 
és városunkról, amelytől ezt a 
fantasztikus lehetőséget kap-
tuk. Lehetőséget, hogy megis-
merkedhessünk hasonló korú, 
de egészen más életvitelű kor-
társainkkal. Más a nyelvünk, 
más a kultúránk, de közösek 
a céljaink: békében élni, egy-
mást segítve egy kiegyensú-
lyozott Európát szeretnénk. 
A szeretet, a barátság nincs 
nyelvekhez és határokhoz köt-
ve. A sok közös élmény, amit 
átéltünk, még szorosabbra 
fűzte kapcsolatunkat.

Ezt a tanulmányi kirándulást 
soha nem fogjuk elfelejteni. 
Ezúton köszönjük mindenki-
nek az anyagi és erkölcsi tá-
mogatást, hogy lehetőséget 
kaptunk arra, hogy ismét egy 
lépést tehettünk Európa felé.

Gyurkovics Daniella
7. osztályos tanuló
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Petrovicz Mihály nyugalmazott 
építész és festőművész tisztelettel 
meghívja Önt és kedves családját 
alkotásai megtekintésére. Hely-
szín: Szent Márton Járóbeteg 
Szakellátó Központ - Pannon-
halma, Árpád út 2/A.

Petrovicz Mihály így vall magá-
ról és munkásságáról:

Győrszentmártonban szület-
tem, azaz a mai Pannonhalmán. 
Tanulmányaimat érettségi után 
a Budapesti Műszaki Egyetem 
építész karán folytattam, majd 
Hollandiában a delfti TH épí-
tész karán fejeztem be. Mint 
építész szakos sokszor volt kap-
csolatom a képzőművészettel 
úgy tanulmányaim alatt, mint 
a gyakorlatban. Így érlelődött 
meg bennem a gondolat, hogy 
szakmai szinten is megismer-
kedjem a képzőművészettel, és 
elsajátítsam annak titkait. Ezért 
a hágai Vrije Akadémia hallga-
tójaként folytattam művészeti 
tanulmányaimat. Hollandiában 
ismert festőktől tanultam, mint 
Hessel de Boer (a holland ki-

Újabb festményeknek adott helyszínt 
a Szent Márton Járóbeteg Szakellátó Központ

rályné magánfestője volt), Leó 
Kurk, Sierk Schröder.  Tizenöt 
évig tagja voltam a hágai Nem-
zetközi Művész Clubnak, majd 
évekig vezetőségi tagja. 

Munkáim széleskörűek, de 
előnyben részesítem a port-
ré- és a tájfestészetet, továbbá 
mindent, ami még szép a ter-
mészetben. Mivel alapképzett-
ségem az építészet, így mindig 
a reális ábrázolásra törekszem. 
A festményeimen igyekszem az 
esztétikát, kompozíciót, színeket 
és a szférát úgy megalkotni, hogy 
a nézőre jó benyomást tegyen. 
Több egyéni és közös kiállítá-
som volt Hollandiában: Panorá-
ma Mesdag Muzeum – Hága,  
Muzeum Rijswijk, Megyeháza 
– Hága, Leidschendam és még 
több városban valamint Győrben 
és Pannonhalmán is. 

Hollandiában a portréfestészet-
ben professzionális elismerést 
kapott több alkotásom, Magyar-
országon pedig 2007-ben Leo-
nardo-díjjal tüntettek ki munkás-
ságom elismeréseként. 

Ezt a kiállítást kedves barátom, 
dr. Dániel Tibor emlékének szen-
telem. 

A kiállítás megtekinthető 
a Szent Márton Járóbeteg 
Szakellátó Központban 2012. 
március19-től április 20-ig, mun-
kanapokon 8-18 óráig.
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A MŰÉRTŐ 2012. februári számában 
jelent meg egy érdekes cikk, melyet sze-
retnénk megosztani a Pannonhalmi Hírek 
olvasóival.

Hefter üveggaléria, Pannonhalma, 
B55, Budapest

HU Glass – a nemzetközi élvonalban
Nagyszabású kiállítás-sorozat keretében 

prezentálja a magyar üvegművészet kitűnő 
alkotóit és legújabb műveiket a Magyar Üveg-
művészeti Társaság. Budapesten a B55 és a 
Prestige Galériában, valamint Pannonhalmán, 
az ország egyetlen üveggalériájában mintegy 
40 művész legfrissebb alkotásait láthatja a 
közönség. A kortárs üvegművészetnek utol-
jára csaknem egy évtizede volt hasonlóan 
átfogó bemutatkozása.

A kiállítások apropója egyfelől az, hogy 50. 
évfordulóját ünnepli az üvegművész-oktatás a 
MOME-n, megrendezésük másfelől a kortárs 
magyar üvegművészetnek az utóbbi két év-
ben elért újabb nemzetközi sikereire refl ektál. 
Bohus Zoltánt, Lugossy Máriát, Lukácsi Lászlót, 
Melcher Mihályt, M. Tóth Margitot már több 
évtizede számon tartják a nemzetközi üvegmű-
vészetben, műveik neves külföldi galériákban 
és vásárokon kelnek el. Bár az egyetemi kép-
zésben egyre szűkül az üvegművészet tere, úgy 
tűnik, mostanára az ifjabb nemzedékek is jó 
úton vannak afelé, hogy felzárkózzanak a hazai 
mesterekhez. A Japánban 2010-ben megren-
dezett nemzetközi üvegművészeti kiállításon 
39 ország 470 művésze közül Lukácsi László 
nyerte az Arany Díjat. Gáspár Györgyöt több 
rangos tárlatmeghívás után a világ legjobb 40 
üvegművésze közé választották. Tavaly a prágai 
Stanislav Libensky Díjért folyó nagyszabású 
nemzetközi versenyen – amelyre az európai 
országokból, Japánból, az Egyesült Államok-
ból, Ausztráliából neveztek az üvegoktatásban 

A Hefter üveggaléria hírei
résztvevő felsőoktatási intézmények - a MOME 
mind a négy diákja bejutott a döntőbe. Ezzel 
a budapesti egyetem a legnagyobb számú 
résztvevővel képviselte magát az élmezőnyben. 
A fi nisben Varga Dóra harmadik helyezést ért 
el, Göncz Izabella pedig a Moser üveggyár kü-
löndíját nyerte. Mindkettőjük alkotásaik láthatók 
a B55 Galéria kiállításán.

A sikerek egyre nagyobb nemzetközi fi gyel-
met generálnak. A legjobb magyar művészek 
közül tízen a londoni Plateaux galériában állí-
tanak ki május közepétől, Gáspár György ta-
vasszal kapott meghívást, a jelentős szaklap, 
a német-amerikai New Glass külön cikkben 
számol be az egyetemisták prágai sikeréről. 
Ezt az érdeklődést kívánja ébren tartani az 
Üvegművészeti Társaság a hazai kiállításokkal. 
Az NKA támogatásának köszönhetően létre-
jött budapesti tárlatok anyagát Barabás Lajos 
műgyűjtő, Gopcsa Katalin művészettörténész 
és Csébiné Gyetván Zsuzsanna, a B55 veze-
tője válogatta, a szervezésben és a katalógus 
készítésében a társaság részéről Czebe István 
és Kóródi Zsuzsanna vállalt részt.

Az üvegkiállítások egyik legautentikusabb 
helyszíne az öt évvel ezelőtt alapított Hefter 
Üveggaléria Pannonhalmán – a budapesti 
Üvegpiramis Galéria bezárása óta az egyetlen 
ilyen profi lú műkereskedés és kiállítóhely az 
országban, amely az európai uniós pályázat 
segítségével épült. Tulajdonosa Hefter László 
üvegművész a hetvenes évek közepén telepe-
dett le Győrben, ahol a kilencvenes években 
üveges szakképző iskolát alapított. Tanítványai 
közül öten-hatan ma a szakma és a galéria 
elismert művészei. Hefter aktívan részt vesz 
a hazai szakmai életben, sokat utazik, galé-
riájában különböző stílusú, gondolkodású 
művészeket hoz össze több generációból. 
„Pannonhalma szakrális hely, ahová az életben 

legalább egyszer mindenki eljön. Az ezeréves 
apátságnak olyan vallási és kulturális bázisa 
van, amire kíváncsiak az emberek. Fontosnak 
tartottam, hogy egy ilyen helyszínen jöjjön 
létre a galéria, nem beszélve arról, hogy itt 
komoly turistaforgalomra is lehet számítani” 
– mondja Hefter. A látogatók számát különféle 
nívós programokkal, képzőművészeti kamara-
kiállításokkal, olykor az apátsággal közösen 
szervezett eseménnyel is igyekeznek emelni. 
A helyi és a fővárosi közönség mellett az üveg-
galériába számos olyan külföldi is ellátogat, aki 
nem megy Budapestre, s holland üveggyűjtők 
európai kiállításainak is kedvelt állomása.

Az apátságtól néhány perces sétával megkö-
zelíthető, gyönyörű zöld területen épült, tágas 
és világos galéria a tíz-húszezer forintos ipar-
művészeti tárgyaktól a kétmilliós plasztikákig 
rendelkezik minőségi kínálattal. A gyűjtők ér-
deklődési körébe tartozó üvegszobrok többsé-
ge félmillió körüli áron vásárolható meg. Bár a 
galéria működése igen nyereségesre fordult, 
egyéni kiállítások megrendezésére egyelőre 
nincsenek anyagi források. A legjobb hazai mű-
vészek széles körétől azonban mindig láthatók 
és elérhetők itt nívós alkotások, valamint – a 
tulajdonos tevékenységéhez kapcsolódóan 
– az üvegfestés, restaurálás, ólomüveg-készí-
tés témájában is érdekes bemutatókat tart 
a galéria. A budapesti tárlatokhoz kapcsoló-
dó fényplasztikák című csoportos kiállítás, 
amelynek anyagát Hefter László válogatta, 
március 1-ig tekinthető meg bejelentkezéssel. 
(www.hefterlaszlo.hu). (HuGlass, B55 Galéria, 
február 11-ig)

Spengler Katalin
(Forrás: MŰÉRTŐ 2012. februári száma)

Goodbye Fukushima

Örvény



Pannonhalmi HÍREK  2012. tavasz

15

KU
LTÚ

RA

Állandó kiállítások az üveggalériában

1.  Fényfi gurák - Nemzetközi üvegszobrászati 
és iparművészeti kiállítás

2.  Nemzetközi kisgrafi kai kiállítás
3.  Fényecho – Válogatás Hefter László üveg-

festészeti munkáiból
4.  Színes festett ólmozott üvegablakok resta-

urálása – Dokumentációs kiállítás Hefter 
László restaurálási munkáiból

Az üveggalériába látogatók csodálatos uta-
zást tehetnek az üvegművészet világába.

Nyitva tartás:
Március 20 – október 31.:  
Hétfő kivételével mindennap 10:00 - 17:00
November 1 – november 30.:  
Szombat, vasárnap 10:00 - 17:00
December 1 – március 19.: Zárva

Előzetes bejelentkezés alapján a galériát 
más időpontban is kinyitjuk.
06 30/286-2876 • 06 30/750-0244

Óriás szódásüveg Győrben
2012 márciusától látható Győrben a Jedlik 

Ányos és az Apáca utca kereszteződésében 
a Kreszta Ház előtti kis téren Hefter László 
szódásüveget ábrázoló üvegszobra, amely 
lényegében egy csobogó. A szódásüveget 
többrétegű öntött üveglap alkotja, amely 
belső világítást kapott. Az alkotást Jedlik 
Ányosnak, a szódavízgyártó készülék felta-
lálójának tiszteletére állították. Ez a díszkút 
üde színfoltja lesz Győr belvárosának.

Orbán Péter

Üveghibák II

FELHÍVÁS
A Pannonhalmi Hírek színesebbé, 
változatosabbá tételéhez tisztelt 
olvasóink javaslatait, cikkeit is 
szívesen várjuk a pannonhalmi.
hirek@gmail.com e-mail címre. 
Kérjük, írják meg, milyen témák-
ról olvasnának az újságban, vagy 
ha érdekes mondanivalójuk van, 
amit megosztanának másokkal 
is, küldjék el nekünk! 
A nyári szám megjelenése előt-
ti lapzárta 2012. június 15. Ezen 
időpontig várjuk kéréseiket és 
írásaikat.

Szerkesztőbizottság
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Fotó: Orbán Péter

Új kezdeményezés helyszíne volt 2012. 
február 18-án Pannonhalmán a Kazinczy 
Ferenc Művelődési Ház, amikor a Győr-
Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség 
vezetésének kezdeményezésére és támo-
gatásával - a társadalom értékrendjének 
pozitív irányú változatása érdekében - olyan 
program megszervezésére került sor, mely-
lyel hozzájárultak és új alapokra helyezték 
az idős emberek védelmét.

Ebből az alkalomból a szervezők ne-
vében Gangl András és Pusztai Antal, 
a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr 
Szövetség elnöke, illetve helyettese kö-
szöntötte a jelenlévőket az Idősek Európai 
Éve alkalmából rendezett bűnmegelőző 
és az idősek biztonságérzésének javítását 
szolgáló programdélutánon.

Az Országos Polgárőr Szövetség és 
a Magyar Vöröskereszt kampányához 
így elsőként csatlakozott megyénk ve-
zetősége, a Pannonhalmi Kistérség pol-

gárőr egyesületei, Pannonhalma Város 
Önkormányzatának vezetése, a helyi és 
kistérségi civil szervezetek részéről a 
pannonhalmi Őszikék Nyugdíjas Klub, 
a pannonhalmi Szent Márton Cukorbe-
teg Egyesület, valamint a kistérségből 
érkezett nyugdíjas klubok vezetősége 
és tagsága.

„Tisztelet az éveknek, biztonságot az időseknek” 
– 2012  Az Idősek Európai Éve

Ezen szervezetek kiemelt feladata lett, 
hogy közös segítséggel mérjék fel, kik azok 
az egyedül élő vagy idős emberek, akik po-
tenciális célpontjai lehetnek a bűnözőknek, 
kik azok, akik rászorulnak a polgárőrség 
különleges fi gyelmére.

Az idős emberek saját maguk védelmét 
általában nem tudják biztosítani, többnyire 
fi zikailag meggyengültek, esetleg látásuk, 
hallásuk már jelentősen csökkent. 

Az érintett embereket fel kell készíteni a 
trükkös tolvajok, csalók felismerésére, különö-
sen a házaló gyűjtőkre, a hamis pénzzel való 
visszaélésekre, a hatósági, közüzemi jelleg 
színlelésére, a szerződésekkel kapcsolatos 
visszaélésekre, csalásokra. Az utóbbi hóna-
pok eseményei bizonyítják, hogy a nappali 
órákban besurranó tolvajok hatósági jelvény-
nyel, közüzemi megbízatással megtévesztik 
az idős embereket, az esti, a hajnali órákban 
akár a lakásukban is megtámadják őket, és 
súlyos testi sértés, gyakran emberölés, rablás 

áldozataivá válnak. A programdélutánon 
bűnmegelőzési előadások, az idősek bizton-
ságérzésének javítását szolgáló előadások 
hangzottak el. Először Gangl Andrástól, majd 
Funkné Smitola Katalin nyugalmazott rendőr 
századostól, a Győri Rendőrkapitányság Bűn-
ügyi Osztálya Vagyonvédelmi és Bűnmeg-
előzési Osztályának főelőadójától hallhattunk 

előadást azokról a veszélyekről, amelyek 
fenyegetik a lakosságot. Figyelem¬felhívása 
sokat segített, és a nem éppen tisztességes 
úton járók „trükkjeinek” bemutatásával elővi-
gyázatosabbá tette azokat, akik részt vettek 
az előadáson. 

A vacsorát követően kulturális műsor 
következett, melyet a színvonalas produk-
ciók tettek felejthetetlenné. Köszönjük a 
következő előadók, művészek önzetlen 
közreműködését: Ravazdi néptánccsoport, 
a Balance TSE táncosai és a Gy-M-S Me-
gyei Nóta Egyesület tagjai: Krasznai Tamás, 
a Győri Nemzeti Színház művésze, Stefka 
Kató, Gangl András, Korsós Ferenc, Nyer-
ges József és Tímár Antal. Kísért: Németh 
Rudolf és cigányzenekara.

Meghívott vendégeink – Kovács Imre, 
a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség 
elnöke, Vitéz Gunázer Gyula, a Komárom-
Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség 
megyei alelnöke, Valiczkó Mihály, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Önkormányzat köz-
gyűlésének tagja, a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Polgárőr Szövetség titkára is – jól 
érezték magukat, és gratuláltak a sikeres 
rendezvényhez.

E közösségépítő programnak jelentős sze-
repe lehet az egyre nagyobb számú idős és 
védelemre szoruló lakosság életminőségének 
és biztonságérzetének javításában. A helyi 
erőforrások és célcsoportok bevonásával, a 
bűnmegelőzési ismeretek oktatásával erő-
síteni kell az egymás közötti párbeszédet, 
az egymás iránti segítségnyújtást. Így az 
egyedül élő idősek mozgósítása, bevonása 
a közösségi programokba sok esetben nem 
pénz, sokkal inkább odafi gyelés, közösségi 
törődés kérdése. Nemcsak tanácsadással, 
szakszerű gondoskodással segíthetjük a rá-
szorulók életét, hanem példát tudunk mutatni 
a fi atalok számára is a közösségi felelősség 
értékeiből és örömeiből. Ennek a rendezvény-
nek a megvalósítását szeretnénk még egyszer 
megköszönni a szervezőknek, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Polgárőr Szövetség vezeté-
sének, kiemelve Pusztai Antal fáradhatatlan 
tevékenységét. További munkájukhoz jó erőt, 
egészséget és sikereket kívánunk a közösség 
szolgálatában.

Rozsnoki Zsuzsanna
a pannonhalmi Őszikék Nyugdíjas 

Klub vezetője, polgárőr referens

Tavaszváró kézműves foglalkozás
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Csapatunk története a 2000-
es évig nyúlik vissza, amikor is 
megkezdődött Pannonhalmán 
a társastáncoktatás. Kezdetben 
az alapfokú művészetoktatás 
keretein belül folytak a foglalko-
zások, az érdeklődés pedig egy-
re növekedett a táncművészet 
ezen ága iránt, s később szülői 
kezdeményezésre megalakult a 
Balance TáncSport Egyesület, 
mely azóta is megannyi rendez-
vényen népszerűsítette a társas-
táncot, és mutatta meg annak 
szépségeit.

Próbáinkon a társastánc, bő-
vebben a latin és standard tán-
cok elsajátítása a fő célunk és 
tevékenységünk, amely mellett 
balettel és art-jazzel is foglalko-
zunk, így bővítve és gazdagítva 
mozgáskultúránkat. Folyamato-
san tanulunk és gyakorolunk latin 
és standard formációkat, illetve 
egyéni kűröket, melyeket fellépé-
seinken megtekinthet a tisztelt 
közönség.

Egyesületünk lelke és veze-
tője Pinezits József. 1983 óta 
foglalkozik társastánccal. Ta-
nulmányait Budapesten a Ma-
gyar Táncművészeti Főiskola 
társastánc-pedagógus szakán 
végezte. Egyesületünk megala-
kulása előtt szintén ő oktatta 
a társastáncot Pannonhalmán 
és környékén. Segítségével le-
hetőségünk nyílik mélyebben 

A Balance TáncSport Egyesületről
belemerülni ebbe a csodálatos 
világba, és az alapok folyamatos 
ismétlésével képesek vagyunk 
fejlődni, hogy idővel minél na-
gyobb és minél biztosabb tudás-
ra tehessünk szert. Art-jazz tré-
nerünk Katona Imre, a Magyar 
Nemzeti Színház tánckarának 
tagja. Munkájával hozzásegít 
minket ahhoz, hogy mozgás-
kultúránkat fejlesztve és bővítve 
a lehető legtermészetesebben 
használjuk testünket, így téve 
hatékonyabbá és könnyebbé 
mindazt, amit csinálunk.

Minden edzés, minden gya-
korlás és új ismeret fellépése-
inkben koncentrálódik. Egyesü-
letünk fennállásának eddigi hat 
éve alatt számos rendezvényen 
mutattuk meg magunkat, s az 
utóbbi egy évben két nagy, saját 
szervezésű önálló rendezvényt 
bonyolítottunk le. Az első ezek 
közül a 2011. augusztus 20-án 
megrendezett Rhythm táncest 
volt. E közel két és fél órás előadá-
son latin és standard táncokkal, 
formációkkal, illetve show-tánccal 
jelentkeztünk. Az egész estét be-
töltő rendezvényen az érdeklődők 
színes, izgalmas és szórakoztató 
műsornak lehettek tanúi.

A másik nagyobb lélegzetvéte-
lű rendezvényünk az idén janu-
árban megrendezett első önálló 
jótékonysági bálunk volt. Az ese-
ményt nyitótáncunkkal indítottuk, 

majd vendégeinket válogatott 
tánczenékkel invitáltuk táncpar-
kettre. Ezt követően negyedórás 
rövid műsorblokkokkal tarkítottuk 
az estét. E bál megrendezése ha-
gyományteremtő szándékú volt, 
így reményeink szerint jövőre is 
jó kikapcsolódást és szórakozást 
nyújthatunk majd minden kedves 
érdeklődőnek.

Összességében tehát igyekeze-
tünk és szándékunk az, hogy meg-
mutassuk, miért jelent örömöt a 
tánc, és mit jelent a hangokat moz-
dulatokká tenni, másként szólva: 
mozdulatokkal zenélni. Továbbra 
is szeretettel várunk mindenkit, aki 
bepillantást szeretne nyerni abba 
az izgalmas és szép világba, me-
lyet társastáncnak neveznek.

Adó 1%
Mi, a Balance TáncSport Egyesület tagjai immár hatodik éve 
állunk az Önök szolgálatában, hogy mindig színvonalas és igényes 
élményt nyújtva mutathassuk meg a tánc minden szépségét. 
Kérjük, tiszteljen meg minket adója 1%-ával, hogy a továbbiakban 
is megörvendeztethessük a tánc csodálatos élményével.
Adószámunk:18984523-1-08
Számlaszámunk: Balance TáncSport Egyesület 
10918001-00000079-99150008
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A Pannonhalmi Szent Márton 
Borrend Egyesület céljaival össz-
hangban, immár hagyományte-
remtő jelleggel 2012. június 
9-10-én rendezi meg Nyúl köz-
ségben, a Vaskapu pincesoron 
a Pannonhalmi Borvidék II. Pin-
cefesztiválját. 

GPS koordináták: 
É 47.57655 fok és 
K 17.67218 fok
A pincefesztivál fő célja, hogy 

különleges programok révén 
megismertesse a Pannonhalmi 
Borvidék és a Pannonhalmi Kis-
térség borkultúráját, borászait 
és a borászok kiváló borait. 
Ezen túl szeretnénk bemutat-
ni Pannonhalma térségének 

Egy korty tradíció
Programkínáló a Pannonhalmi Borvidék II. Pincefesztiváljára

idegenforgalmi, gasztronómi-
ai és művészeti gazdagságát, 
különlegességeit, maradandó 

é l m é n y t 
n y ú j t v a 
ezzel ide-
l á t o g a t ó 
vendége-
ink számá-
ra. 

Borbarát 
vendégeink a „nyitott pincék” 
intim hangulatában ismerhetik 
meg a bortermelés és kulturált 
borfogyasztás minden titkát, 
sokszínű művészeti események 
és szórakoztató programok ré-
vén részesülhetnek a borvidék 
varázsában. 

A Pincefesztivál elsősorban 
gasztronómiai rendezvény, de a 
kétnapos eseménysorozat kínála-
tában szórakoztató, zenei és kul-
turális programok is szerepelnek. 
A gyermekek tartalmas szórakoz-
tatásáról külön gondoskodnak a 
szervezők. 

A színes zenei kavalkádon túl 
kulturális csemegék sokaságát 
kínáljuk Önöknek. Együtt rophat-
ják a táncot a néptáncosokkal, 
nótázhatnak a hagyományőrző 
népzenei csoportokkal, kacag-
hatnak a színielőadáson, vagy 
akár a kézművesség csínját-bínját 

is elleshetik, csemetéiket pedig 
tartalmas gyermekprogramokkal 
várja a játszóház.

A Pannonhalmi Szent Márton 
Borrend vezetősége és tagsága 
nevében szeretettel várjuk kedves 
vendégeinket és a borkedvelő kö-
zönséget a kétnapos programra, 
melyre a belépés ingyenes!

Rendezvényünk az Agrármar-
keting Centrum és a Magyar 
bor mindenkori támogatásával 
valósul meg.

Legyen Ön is a Pannonhalmi 
Szent Márton Borrend vendége!

Rozsnoki Zsuzsanna
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Tisztelt Szülők! Tisztelt Támogatók!
Adóbevallásának elkészítésekor 2011-ben Önnek is lehetősége 

nyílik arra, hogy adója 1%-ával egy közhasznú társadalmi szerve-
zetet támogasson. A pannonhalmi óvodát és bölcsődét támogató 
alapítvány az idén első alkalommal fogadhatja a szülők, az alapítvány 
célkitűzéseivel egyetértők, és az azt támogatni szándékozók adója 
1%-ának felajánlását.

Alapítványunk a befolyó 1%-os felajánlásokat az alábbi célkitűzé-
seink támogatására használja fel:

A pannonhalmi JÁTÉK-VÁR ÓVODA és BÖLCSŐDE, valamint az 
intézménybe járó gyerekek támogatása, a nevelési, oktatási munka 
segítése, ezen belül:
1. Az óvodába és bölcsődébe járó gyerekek testi és szellemi fejlő-

désének elősegítése.
2. A tárgyi feltételek javítása, természetes anyagú eszközök, beren-

dezési tárgyak, játékok beszerzése.
3. A gyerekek mozgásigényének minél jobb kielégítése, ehhez szobai 

és udvari mozgást fejlesztő játékok bővítése.
4. A kézműves tevékenységekhez szükséges alapanyagok biztosítása, 

kézműves programok megvalósítása.
5. Az intézményhez kapcsolódó programok támogatása, pályázatok 

lebonyolításának elősegítése.
6. A bábcsoport működéséhez szükséges feltételek javítása.

Legyen Pannonhalmának játszótere!
Várakozás, összefogás, öröm
Egy városi önkormányzat, egy 

csapatnyi lelkes, kisgyermekes 
szülő, egy régi-új egyesület, egy 
közös cél: adjunk Pannonhalmá-
nak európai színvonalú, városhoz 
méltó játszóteret! 

A cél adott: közös a szándék, 
hogy Pannonhalmán évtizedes 
hiányosságot pótoljunk. Pannon-
halma Város Önkormányzata teljes 
mellszélességgel az ügy mellett 
áll, első lépésként a játszótér hely-

színét biztosította a Rendőrkapi-
tányság melletti volt teniszpálya 
területén.  Meglátásunk szerint a 
városi játszótér jelen körülmények 
között csakis az önkormányzat és 
a lakosság széleskörű összefogá-
sával jöhet létre. Ennek az ösz-
szefogásnak a koordinálását, az 
anyagi lehetőségek felkutatását, 
a pénzgyűjtés szervezését vállalta 
fel a PiPACS Egyesület.

Becsléseink szerint kb. 5-6 mil-
lió forint összegből olyan „alap-

játszóteret” tudunk felépíteni, 
amely később további játékokkal 
bővíthető. Persze nem minden 
részmunka kerül szükségszerűen 
pénzbe, hiszen társadalmi mun-
kában is megoldható például a 
terület földcseréje, alapozása. 

Jelen cikkünk fi gyelemfelhívás 
és kérés is egyben: ki-ki tehetsé-
ge, lehetősége, szakmája szerint 
álljon az ügy mellé, és vegyen 
részt a játszótér kialakításában! 
Pénzbeli támogatás esetén az 

önkormányzat az elkészült ját-
szótér területén reklámfelületet 
biztosít.

Kérünk továbbá mindenkit, 
hogy személyi jövedelemadója 
1%-ának felajánlásával támogas-
sa a játszótér elkészültét. Adó-
számunk: PiPACS Egyesület, 
18981733-1-08.

Köszönet Tanay Lajosnak a fo-
tózásért, a szülőknek és a gyere-
keknek a megjelenésért!

Valler Zsuzsanna

Támogassa alapítványunkat!

Tisztelettel kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával alapítvá-
nyunkat támogassa! Kérjük, ajánlja alapítványunkat ismerősei körében 
is. Felajánlását és támogató segítségét hálásan köszönjük!

Adószámunk: 18988620-1-08

A pannonhalmi óvodát és bölcsődét támogató Alapítvány
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Tisztelt pannonhalmi Lakosok!
2012-ben ismét változásokra számít-

hat a tűzoltó egyesület. Január elsejével 
Magyarországon megkezdte működését 
egy állami irányítású egységes katasztró-
favédelmi szervezet, amelynek a tűzoltó 
egyesületek is részesei lesznek. E cél érde-
kében az előző év végén több mint 100 új 
jogszabály lépett életbe. 

2012. március 10-én közgyűlést hív-
tunk össze, mivel a vezetőségben betöltött 
tisztségviselők szakmai követelménye is 
megváltozott. A közgyűlés az egyesület új 
elnökének Zsebedics Zsoltot, új tűzoltópa-
rancsnokának pedig Lüvi Péter tü. zászlóst 
választotta. Márciustól hölgy tagjai is van-
nak az egyesületnek. Itt szeretném megra-
gadni az alkalmat, hogy biztassak minden 
vállalkozó kedvűt, aki szeretne az egyesület-
hez tartozni, bátran jelentkezzen, szívesen 
látjuk tagjaink között. Közgyűlésünk meg-
hívott vendége volt Balogh Ferenc ny. tü. 
ezredes úr, aki beszédében hangsúlyozta, 
hogy egy település életében milyen fontos 
egy ilyen közösség működése, a fi atalok 
mint utánpótlás felkarolása és az idősebbek 
példamutató magatartása.

Egy kis kedvcsinálónak szántuk a „Nyitott 
szertárkapuk” programunk meghirdetését is. 
A hideg idő ellenére néhány kisgyermekes 
család ellátogatott hozzánk, akik szüleikkel 
együtt élményekben gazdagon térhettek 
haza.

A szertárépület tervezése lassan befeje-
ződik, az elmúlt időszakban a statikai tervek 

Tűzoltó egyesületi hírek

elkészítéséhez szükséges feltárási munkákat 
végeztük el. A nyár folyamán szeretnénk el-
kezdeni a kivitelezési munkákat az anyagi 
lehetőségéhez képest. Elsődlegesen egy új 
villamos bekötésre kerül sor, majd a szerkezet-
átépítési munkák után a tetőhéjazat cseréjét 
szeretnénk elvégezni. Itt szeretném megkö-
szönni azoknak az embereknek a segítségét, 
akik támogatták anyagilag vagy felajánlott 

munkájukkal terveink megvalósítását. A jövő-
ben is szeretnénk kérni önzetlen segítségüket  
elhelyezési körülményeink javítása érdeké-
ben. Ha tud, kérjük segítsen, mi is csak így 
tudunk hatékonyan segíteni. Támogatását 
odaadhatja személyesen, vagy befi zetheti a 
Pannonhalmi Takarékszövetkezetben vezetett 
59300247-11009340 számú számlára. 
Ha munkájával tudna segíteni, kérjük, jelezze 
Zsebedics Zsoltnak a 06 30/507-88-66 
vagy Lüvi Péternek a 06 20/382-62-83 
telefonszámra.

2012-ben is lehetősége van adója 1%-át 
felajánlani az egyesületek számára. Szeretnék 
kérni, Ön is ajánlja fel számunkra támogatá-
sát, amelyből olyan eszközöket vásárolnánk, 
melyek elengedhetetlenek egy esetleges 
tűzeset oltásakor vagy a műszaki mentés 
felszámolásakor.

A kedvezményezett neve: 
Pannonhalma Város Tűzoltó Egyesülete

Adószáma: 18526011-1-08

Előre is köszönjük a támogatásokat.
Az egyesület vezetősége


