
Az év utolsó hónapjában vagyunk. Is -
mét magunk mögött hagyunk egy évet,
de örömmel írhatom nyugodtan, hogy
a képviselő-testülettel önkormányzatunk
a kitűzött cél ját tel jesítette.
Mire is gondolok? Nagyon sokakban
felmerült a kérdés, lesz-e felújított Fő -
terünk, és a hozzá tartozó Váraljai utak
felújítása. Visszanéztem a rendszervál -
tásig az önkormányzatok terveit, min -
denhol szerepelt a felújítás tervezete.

Sokat tettünk azért közösen, hogy a
projekthez szükséges pályázatot
elnyerjük - ami végül sikerrel járt és
megvalósult, s emellett még nagyon
sok járda és út is felújításra került.

Nagy öröm volt számunkra és a sok
kedves pannonhalmi polgár szá -
mára is az október 26-ai átadási ün -
nep, amelyhez még - hála a sorsnak
is – az időjárás is jótékonyan társult.
Jó volt pannonhalminak lenni! Kö -
szönöm mindenkinek, aki el tudott
jönni az ünnepségre.
Önkormányzatunk mindent elkövet,
hogy ezt a szép Főteret minél több
kulturál is rendezvénnyel használja
ki. Ebben az évben már december-
ben karácsonyi vásárt rendezünk,
és a teret az ünnephez méltóan fel -
díszítjük egy szép közös kará -
csonyfával is. Mindenkit szeretettel
várunk.

Az utolsó negyedévben mindig bő -
ven akadnak rendezvények, így
történt ez most is.

November 4-én volt az Idősek napi prog -
ram a művelődési házban. Nagyon so -
kan összejöttünk, és a visszajelzések
alkalmával jó érzés volt hal lani a szín -
vonalas műsorról és a kiszolgálásról.
Sokan fejezték ki ezért köszönetüket
önkormányzatunknak.

Az Őszikék Nyugdíjas Klub szervezé -
sében azon a napon „Gobelin kiál lítást”
is láthattak az érdeklődők.

November 9-én a „Diabétesz Világnap”
alkalmából rendezte meg hagyományos
programját a Pannonhalmi Szent Már-
ton Cukorbeteg Egyesület a művelődé -
si házban. A nagyszámú közönség szín -
vonalas szakmai előadásokat hal lhatott.
Köszönetemet fejezem ki Pék Sándor-
né Rózsikának a rendezvényért.

November 1 6-án tartotta Pannonhalma
Város Tűzoltó Egyesülete évi szokásos
bálját. Rendkívül i volt a rendezvény, mi-

vel a bál tel jes bevételét az egyesület
felajánlotta Kiss Patrik gyógykezelésé -
re. Minden elismerésem a Tűzoltó Egye -
sület vezetésének és az ott megjelent
nagyon sok vendégnek.

November 26-án tartották Győr Város
Polgármesteri Hivatalának Dísztermé -
ben a „Véradó Ünnepséget”. A Magyar
Vöröskereszt Országos Igazgatósága
elismerését és nagyrabecsülését fejez-
te ki Pannonhalma városának „A vér-

adó mozgalom támogatásáért és a
kiemelkedő együttműködésért oklevél”
átadásával. Köszönöm Várhelyiné Fe -
hér Márta áldozatos munkáját, hisz nagy
része van az oklevél elnyerésében.

November 29-én volt a sportkör záró
rendezvénye. A csapat a második he -
lyen végzett. További sikereket kívánok
a vezetésnek, a sportkör tagjainak, szép
eredményeket a tavaszi fordulóban is.

December 1 -jén – kellemes időben, na -
gyon sok polgár és gyermek jelenlété -

ben – a Pipacs Egyesület
„Adventköszöntő” ünnepi ren -
dezvénye keretében ez évben
is megnyitották a szabadtéri Bet-
lehemet. I tt is adomány- gyűjtés
volt Kiss Patrik gyógykezelésé -
re. Jó érzés ilyen össze-fogást
tapasztalni városunk polgárai
részéről. Köszönetemet fejezem
ki dr. Valler Zsuzsának, a Pipacs
Egyesület elnökének és munka -
társainak.

December 4-én közmeghallga -
tást szerveztünk a művelődési
házban. Nem volt nagy érdeklő -
dés, de akik el jöttek, megelége -
déssel fogadták a 201 3. évről
szóló és a 201 4. évi tervezett be -
számolót. A feltett kérdésekre a
helyszínen magam és a képvi-
selők válaszoltak. Köszönöm a
beszámolón résztvevőknek, hogy
eljöttek.

December 5-én városunk külön -
böző helyszínein ismét megje -

lent a „Mikulásfogat”, ahol 400 db csomag
került kiosz tásra a gyermekeknek.
A végállomás a „Zsóka” fagyizónál fe -
jeződött be, ahol ismét nagy közönség
várta a Mikulás érkezését. Mindenki ré -
szesülhetett a finom forralt borból és te -
ából, valamint a süteményekből és
szendvicsekből. Köszönetemet feje -
zem ki önkormányzatunk nevében a tá -
mogatóknak és mindenkinek, akik
hozzájárultak e szép estéhez. Külön kö -
szönet Szaczker Györgynek, aki nem

KEDVES PANNONHALMI POLGÁROK!
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pannonhalmiként felvál lalta „Mikulás
kocsi jával” e nemes feladatot.

December 7-én került sor a Pannonhal -
mi Sport- és Majorette Egyesület fenn -
ál lásának 7. évfordulójára rendezett
Télköszöntő táncgálára a művelődési
házban. Telt ház előtt kitűnő műsorral
szórakoztatták a jelenlevőket. Minden
elismerésem a magam és az önkor-
mányzatunk nevében az egyesületnek,
akik fáradságot nem kímélve egész év-
ben minden eseményen vagy ünnepen
képvisel ik városunkat. Önkormányza -
tunk ezután is minden lehetőséget, tá-
mogatást biztosítani fog számukra.

Kedves Pannonhalmi Polgárok!

A karácsony közeledtével izgalommal
tel i várakozással készülünk az ünnep -
re. A szeretteink körében eltöltött na -
pok, az otthon melege és az együtt
megélt szép pil lanatok teszik tel jessé
az ünnepet.
Igen, várunk valamit, valami csodát, ami
többet jelent a rohanó hétköznapoknál,
az ünnepi bevásárlásnál, az ál landó -
sult, mindenre és mindenhová kiterje-
dő reklámáradatnál.

Ebben a megállított rövid időben meg -
köszönni Istennek a szent karácsony

estét, hogy a betlehemi jászolban meg -
született kis Jézusnak örvendezzünk.

Kívánok városunk minden lakójának ál -
dott karácsonyt és boldog új évet a ma -
gam, a képviselő-testület és az önkor-
mányzat nevében.

„Mert minden, ami Istentől született, le-
győzi a világot, és az a győzelem, amely
legyőzte a világot: a mi hitünk!

Bagó Ferenc
polgármester
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1 54/201 3.(IX.1 6.) határozat

Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testü -
lete a Várbástya melletti Váral ja utca burkolat felújítási mun -
kálataira beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb árat
adó Makadám Kft. (9028 Győr Külső Sági u. 20.) ajánlatát
fogadja el. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes -
tert az ajánlatban foglaltak alapján elkészített Vállalkozási
Szerződés aláírására.

1 54/A/201 3.(IX.1 6.) határozat

Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testü -
lete a Várbástya melletti Váral ja utca járdájának aszfaltozá -
sára és a Rákóczi utcában lévő szelektív hul ladékgyűjtő
sziget környezetének aszfaltozására, valamint az iskolában
a tankerülethez vezető járdaszakasz aszfaltozására beér-
kezett ajánlatok közül a legalacsonyabb árat adó MAKA-
DÁM Kft.(9028 Győr, Külső Sági u. 20.) ajánlatát fogadja el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
árajánlatban foglaltak alapján a vállalkozási szerződést kös
se meg a MAKADÁM Kft.-vel.

1 59/201 3.(X.02.) határozat

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénz-
ügyi és településfej lesztési bizottság véleménye alapján –
megtárgyalta a települési értéktár kialakításával kapcsola -
tos javaslatot. Pannonhalma Város Önkormányzata a tele -
pülési értéktár kialakítását határozza el. A képviselő-testület
külön Települési Értéktár Bizottságot nem alakít, a bizottsá -
gi teendők ellátásával megbízza a Pénzügyi és Település
fej lesztési Bizottságot.
A képviselő-testület a települési értéktár megalakításával
és működésével kapcsolatos eljárási szabályokra vonatko -
zóan az előterjesztés mellékletét képező működési szabály
zatot elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a testület dön -

téséről a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal kor
mánymegbízottját tájékoztassa.

1 60/201 3.(X.02.) határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete el -
fogadja az Európai Unió 201 4 - 2020 közötti európai uniós
támogatással megvalósuló városfej lesztési projektek elő
készítéséről szóló beszámolót.

1 62/201 3.(X.02.) határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a
pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményve -
zetőjének, Kapovitsné Tamás Csil lának a beszámolóját el -
fogadja.

1 68/201 3.(X.02.) határozat

Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testü -
lete elfogadásra javasolja Tóth András 9090 Pannonhalma,
Lestár u. 1 0/d szám alatti lakos ingatlanvásárlás iránti ké -
relmét azzal a kitétel lel , hogy az 1 077/5 hrsz.-on található
ingatlant az önkormányzat csak egyben kívánja értékesíteni.
Felhívja az érdeklődőt ajánlattételre.

1 75/201 3.(X.02.) határozat

Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testü -
lete a pannonhalmi Szent Márton Járóbeteg Központnak
működési célra 3.000.000 Ft-ot és ezen felül még 1 .1 39.425
Ft-ot biztosít költségvetése terhére visszafizetési kötelezett-
séggel. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a kölcsönszerződés aláírására.

1 76/201 3.(X.02.) képviselő-testületi határozat

Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testü -
lete úgy határozott, hogy nem támogatja Baranyai Margit
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önkormányzati lakás iránti kérelmét, mivel az Arany János
utca 36. szám alatt található 25 m2 alapterületű lakást vis
maior esetre tartja fenn üresen, a Dózsa György utca 35.
szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant pedig értéke -
síteni kívánja, más üres ingatlannal pedig nem rendelkezik.

1 77/201 3.(X.02.) képviselő-testületi határozat

Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testü -
lete úgy határozott, hogy nem támogatja Berki Tibor önkor-
mányzati lakás iránti kérelmét, mivel az Arany János utca
36. szám alatt található 25 m2 alapterületű lakást vis maior
esetre tartja fenn üresen, a Dózsa György utca 35 szám alat-
ti önkormányzati tulajdonú ingatlant pedig értékesíteni kí-
vánja, más üres ingatlannal pedig nem rendelkezik.

1 82/201 3.(X.29.) határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete az
önkormányzat 201 3. évi gazdálkodásának háromnegyed
éves helyzetéről szóló beszámolót az 1 , 2.1 , 2.2, 2.3 szá
mú mellékletben foglaltak alapján elfogadja.

1 83/201 3.(X.29.) határozat

Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testü -
lete a 201 4. évi költségvetés összeállításához az alábbi
szempontok figyelembevételét határozza meg:
1 . ) A 201 4. évi költségvetés tervezésekor az előirányzato -
kat a kormányzati intézkedésekkel összhangban kell meg -
tervezni.
2.) A kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem ve-
szélyeztetheti az önként vál lalt feladatok ellátása.
3.) A lakosság terhelhetőségét figyelembe véve a 201 4. évi
költségvetés nem számolhat helyi adó mérték növeléssel.
4.) A 201 4. évi költségvetési rendelet-tervezetben felhalmo -
zási kiadás csak akkor tervezhető, ha annak forrása rendel-
kezésre áll .
5. ) Tovább kell folytatni a forgalomképes vagyon minél ha -
tékonyabb hasznosítását.
6.) A 201 4. évi költségvetésben meg kell teremteni a pénz-
ügyi egyensúlyt, működési hiány nem tervezhető.
7.) Az adósságkonszolidáció után fennmaradt hitel ál lomány
tőke és kamat törlesztésére tartalékot kel l képezni a 201 4.
évi költségvetésben.
8.) A foglalkoztatások bővítése érdekében 201 4. évben is
folytatni kel l a közfoglalkoztatást, ezen belül is kiemelten az
értékteremtő foglalkoztatást.
9.) A helyi szociál is rendeletben meghatározott önkéntes
önkormányzati juttatások felülvizsgálata.
1 0.) A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel
kel l kísérni, különös tekintettel az alábbi fej lesztési célkitű -
zésekre:

← önkormányzati utak, járdák felújítása
← belterületi vízelvezetés megújítása
← művelődési ház felújítása
← óvoda, bölcsőde felújítása
← ravatalozó felújítása
← közterületek, parkok megújítása
← termál projekt megvalósítása

1 84/201 3.(X.29.) határozat

Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testü -
lete a beszámolót a város rehabil itációs projekt befejezésé
ről az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

1 86/201 3.(X.29.) határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a
Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Meg -
ál lapodásának módosításával egyetért az alábbiak szerint:
1 . Tápszentmiklós, Győrasszonyfa, Lázi, Románd, Sikátor
települések 201 4. január 1 -től a Társulásból történő kiválá-
sát tudomásul veszi.
2. A képviselő-testület Töltéstava Község Önkormányzatá -
nak kérését támogatja, és egyetért azon szándékával, hogy
201 4. január 1 -től a Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás tagja kíván lenni.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határo -
zati kivonatot küldje meg a Pannonhalma Többcélú Kistér-
ségi Társulás Pannonhalmi Szociál is és Gyermekjóléti
Intézmény 9090 Pannonhalma, Bajcsy-Zs. u. 25. címre.

1 88/201 3.(X.29.) határozat

Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testü -
lete az Intersafe Kft. (9022 Győr, Vörösmarty utca 1 0.) köz-
területi parkolók igénybe vétele iránti kérelmének helyt ad
azzal a feltétel lel , hogy a szükséges 1 4 parkolót az önkor-
mányzat a város rehabil itációs projekt akcióterületén meg -
építi (a Mátyás király utca Major épület előtti buszmegállótól
a Fenyvesalja bejáratáig), amelynek költségét az Intersafe
Kft. vál lal ja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes -
tert és a jegyzőt, hogy a költségvállalásra vonatkozó szer-
ződést készítsék elő, és folytassanak egyeztetést az Intersafe
Kft. vezetőivel.

1 90/201 3.(X.29.) határozat

Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-tes-
tületet az Engeni Baráti Kör kérelmét támogatja, és
30.000 Ft-ot biztosít a működéséhez költségvetése ter-
hére.

1 92/201 3.(X.29.) határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a
Márton napi vásár helyszínéül a Kisfaludy utcát, a búcsú te -
rületét jelöl i ki .

1 94/201 3.(X.29.) határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete tá -
mogatja Füves Zsuzsanna beérkezett pályázatát a Klebels -
berg Intézményfenntartó Központ Győr-Moson-Sopron
megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői posztjára.

1 94/201 3.(X.29.) határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete tá -
mogatja Füves Zsuzsanna beérkezett pályázatát a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Győr-Moson-Sopron megyei
Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői posztjára.

1 6/201 3.(X.02.) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 1 7/201 1 . (VI I .31 . ) rendelet módosításáról

1 7/201 3.(XI .20.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal
való gazdálkodásról szóló 7/201 3.
(IV.3.) rendet módosításáról.

RENDELETEK
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1 8/201 3.(XI .26.) Az önkormányzat 201 3. évi költségvetését
megállapító 3/201 3.(I I .27.) rendelet módosításáról

1 9/201 3.(XI .26.) A természetben nyújtott szociál is célú tűzifa
támogatás jogosultsági feltételeiről

20/201 3.(XI .26.) A nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

A rendeletek tel jes terjedelemben megtekinthetőek a:
http: //pannonhalma.hu/201 3+evi+rendeletek.html oldalon.

Dr. Kovács Szabolcs jegyző

A polgármesteri hivatal ünnepi nyitva tartása:

december 21 . (szombat munkanap) – 8-1 2 óráig

december 23. (hétfő) – Igazgatási szünet

december 24.-25.-26. – ÜNNEP

december 27.-28.-29. – Munkaszüneti nap

december 30.(hétfő) – 8-1 2 óráig

december 31 .(kedd) – Igazgatási szünet

Anyakönyvi ügyekben (halál esetén) 8-1 6 óráig

hívható telefonszám: +3630/348-33-08
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Gyülekezik a város lakossága

A FŐTÉR AVATÓ ÜNNEPSÉG - 201 3. október 26.

Bagó Ferenc polgármesterköszöntője Kara Ákos ünnepi beszéde

Az ünnepség díszvendégei a színpadon

Radics Gigi a színpadon

A PécsváradiBig Band

A szalag ünnepélyes átvágása

Jóízű falatozás a Főtéren Az est egyiksztárvendége, Charlie

A látványkonyha kínálata

A Főtéremléktáblája

201 3. október 26-án nagy várakozás
övezte a város új központjának elkészültét
és ünnepélyes avatóját. Már kora délután
megjelentek az első érdeklődők, hogy
gyönyörködhessenek a tér szépségében,
és kíváncsian tekintettek az ünnepi
műsor és az este elé. A gyönyörű
napsütésben csodálatos látványt nyújtott
a megújult épületekkel körülölelt tér.
Az ünnepség köszöntő beszédekkel
kezdődött és a szalag átvágásával
folytatódott.
Ezt követően látványkonyha várta a
város lakosságát, ahol különböző
finomságokat lehetett kóstolgatni.
A színpadi programok sorát a helyi
majorette egyesület táncosai nyitották

meg. Őket követte a Pécsváradi Big
Band koncertje, majd az est zenei
házigazdája, a Hellokids együttes vette
birtokba a színpadot. Már sötétedett,
mikor az ünnepség első sztárvendége,
Radics Gigi megérkezett. Páratlan hang-
jával és dalaival nagyszerű hangulatot
teremtett. Sikerét mi sem bizonyítja
jobban, hogy fel lépése után majdnem
egy órán keresztül ál ltak sorba fiatal
rajongói autogrammért és egy közös
fotóért.
Este 8 órára még zsúfoltabb lett a tér,
mivel ekkor lépett színpadra az est
második sztárvendége: Charl ie. A kö-
zönség vele együtt énekelte slágereit,
és hatalmas tapssal köszönte meg a

művész előadását. Ezután következett
az ünnepség fénypontja, a mindenki
által várva várt tűzi játék. A majorsági
udvarból indított rakéták és bombák
közel 1 0 perces kavalkádja ámulatba
ejtette az ünneplő lakosságot. A ren-
dezvény zárásaként utcabálon táncol-
hattak a mulatni vágyók, melyen a
talpalávalót a Hellokids együttes szol -
gáltatta.

Összegzésként úgy gondoljuk, hogy
sikerült az új Főtérhez méltó és szín-
vonalas ünnepséget szerveznünk, és
átadnunk a teret a város lakóinak.

Horváth Roland
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ISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
Szeptember óta – mint mindig – ismét
gyerekzsivajtól lett élő az iskola. Az idei
tanévtől számos változás történt az
oktatási intézmények életében. 201 3.
január 1 -jén a korábban önkormányzati
fenntartású iskolák állami irányítás alá
kerültek. A Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ és a tankerületek felál lítása
új feladatok elé ál lította az oktatási in -
tézményeket. A cél az volt, hogy az
iskolák, legyenek azok az ország bármely
pontján, egyenlő feltételekben része -
sül jenek, és ne az önkormányzatok
anyagi helyzete határozza meg, milyen
feltételek között tanul janak a diákok.

A pedagógusokat az a változás érintette,
hogy mindenki köteles 32 órát az intéz-
ményben tartózkodni és az oktatással-
neveléssel összefüggő feladatokat el-
látni.
A diákok ebben a tanévben az 1 . és az
5. évfolyamon ingyenesen jutottak hozzá
a tankönyvekhez. Felmenő rendszerben
már az 1 -2. valamint az 5-6. évfolyamokon
is van mindennapos testnevelés, ami
azt jelenti , hogy heti 5 testnevelésórán
mozoghatnak.

A 201 3/201 4-es tanévtől – szintén az
1 . és 5. évfolyamokon – a tanulóknak
választaniuk kellett a hit-és erkölcstan,
i l letve az erkölcstan tantárgyak közül.
Intézményünk valamennyi diákja a hit-
és erkölcstan tantárgyat választotta,
amelyet TátraiKatalin hitoktató és Lőrincz
Pálatya tartanak a diákoknak.

A Pannonhalmi Tankerület engedélyével
diákjaink már az 1 . évfolyamtól tanul-
hatnak idegen nyelvet, az angol és a
német nyelv közül választhatnak. A ko -
rábbi évekhez hasonlóan az 1 -3. év-
folyamos tanulók a személyiségfej lesz-
tés IKT-vel (infokommunikációs techni-
kával – a szerk. ) nevű tantárgyat tanul-
hatják, mellyel az informatikai oktatást
alapozzuk meg.

Ress Brigitta kolléganőnk a Savaria
Egyetemen pedagógia szakon végez.
Neki köszönhetően szintén új tantárgy-
ként jelent meg az 5. évfolyamtól felmenő
rendszerben a tanulás tanítása, amely
ahhoz nyújt segítséget a diákoknak,
hogy miként lehet hatékonyabban és
eredményesebben készülni a tanórákra.

Az 1 . osztályban a köznevelési törvény
lehetővé teszi, hogy az eddigieknél jóval

több felzárkóztató és tehetséggondozó
foglalkozásokon vegyenek részt a gye-
rekek 1 -3 fős csoportokban.

A 201 3/201 4-es tanévben 1 50 tanuló
kezdte meg iskolai tanulmányait, jelenleg
1 52 tanulónk van annak köszönhetően,
hogy más iskolába távozott tanulóink
visszatértek hozzánk.

Két napközis és egy tanulószobai cso -
portunk működik, amely a leckeírást,
az eredményes felkészülést biztosítja
azon tanulók számára, akiket szüleik
ide beírattak.

I tt szeretném megemlíteni, hogy a köz-
nevelési törvény előírása értelmében a
tanulóknak 1 6 óráig az intézményben
kell tartózkodniuk. Ez alól – a szülő ké -
relmére – az intézményvezető egyéni
elbírálás alapján mentesítheti a tanulót.

Ettől a tanévtől több új kol légát is kö -
szönthettünk az intézményben. Kokas
Zsuzsanna a német és történelem tan -
tárgyakat, Kriston Pálné ének-zenét
tanít, ezen felül vezeti iskolánk énekkarát,
és a művészeti iskolánkban szolfézst
tanít, valamint Rónai Balázs, aki isko -
lánkban testnevelő tanárként dolgozik.
Új óraadó pedagógusok is érkeztek:
Erdészné Kalmár Magdolna a felső ta-
gozaton, Kovácsné Menyhárt Andrea
pedig az alsó tagozaton tanítja az angol
nyelvet.

Három osztályban sikerült csoportbon -
tással még hatékonyabbá tenni az oktató-
nevelő munkát: A 3. valamint a 7-8. év-
folyamokon magyar nyelv és irodalomból
és matematikából tudtuk ezt megvaló -
sítani.

Az iskolába lépő kiselsősök osztályfőnöke
Babics Zoltánné, az 5. osztályosoké pe-
dig Pozsgainé Timlinger Renáta lett.
A nyár folyamán Koziczné Kele Ildikó
kolléganőnk magyar nyelv és irodalom
tantárgyból egyetemi diplomát szerzett,
amelyhez gratulálunk.

Az alapfokú művészetoktatás terén újra
indultak a bil lentyűs, a fafúvós, a kép -
zőművészeti és a modern- kortárstánc
tanszakok.

Tanévnyitó beszédemben kértem minden
szülőt, ha bármilyen észrevétele van az
iskolával kapcsolatban, azt tegye meg,
hiszen nem vagyunk tévedhetetlenek,
és hibákat is követünk el.

Szeretném megköszönni minden szü -
lőnek, aki iskolánkat választotta, hiszen
olyan pedagógusok dolgoznak itt, akiknek
az évek során napi rutinjukká vált, hogy
az osztályon belül a gyenge tanulótól
egészen a kimagaslóan tehetségesig
mindenkivel eredményesen és haté -
konyan tudnak dolgozni és sikereket el -
érni.

I tt szeretném kihangsúlyozni, hogy a
nemrégiben Tápon megrendezett József
Atti la körzeti matematikaversenyen, a-
hol nyolc évfolyamon összesen 80 diák
vett részt a környék általános iskoláiból,
négy évfolyamon a pannonhalmi diákok
hozták el az 1 . helyezést. A 4. osztályból
Pardavi Ábel, az 5. osztályból Lüvi Adél,
a hatodikosok közül Auer Kitti, míg a 8.-
ból Pardavi Ruben. Nekik és felkészítő
tanáraiknak (Kovácsné Regner Judit,
Erdélyiné Maár Anna, Boglári Éva és
Zsalakó Kálmán) gratulálunk.

November 1 1 -től december 6-ig 50 diák
számára nyolc alkalommal tudtuk biz-
tosítani az ingyenes úszásoktatást.
Ezúton szeretném megköszönni a Pan -
nonhalmi Tankerület, Pannonhalma
Város Önkormányzata, a Pannonhalmi
Iskoláért Alapítvány és a Diákönkor-
mányzat támogatását. Természetesen
köszönet i l leti azon kollégáimat is, akik
munkaidejükön kívül vál lalták a tanulók
kíséretét és felügyeletét. Végül, de nem
utolsósorban Zsalakó Kálmán tanár
úrnak szeretnék köszönetet mondani,
hiszen ingyenesen vállalta a tanulók
úszásoktatását, és közreműködésével
az uszodát nagyon kedvezményes áron
bocsátották tanulóink rendelkezésére.

Kívánok minden szülőnek, diáknak és
kollégámnak kellemes ünnepeket és
eredményekben gazdag boldog új évet!

Horváth Miklós
megbízott igazgató

BOLDOG
KARÁCSONYT
ÉS SIKEREKBEN
GAZDAG ÚJ
ESZTENDŐ T
KÍVÁNUNK!

Az iskola vezető sége
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Sikeres évünk volt. Az amatőr sportban eredményeket elér-
ni, fej lődni, fej leszteni sosem könnyű, ezért jó érzés az el
múlt esztendő értékelését ezen kijelentéssel kezdeni.

Meggyőződésem, hogy a sport nevelő, fej -
lesztő, összetartó ereje a sportértéken felül
olyan érték, melyet ki kel l használni mind
szervezeti, mind települési szinten. Az önkor-
mányzatok és az egyesületi vezetők fe-
lelőssége, hogy egyre több mozgási igényét
kulturált körülmények közt megélni vágyó
sportbarát látogassa a sportlétesítményeket.
Egyesületünknél a labdarúgás jelenti az ál -
landóságot. Korosztályainkban több mint
hetven fiatal sportol rendszeresen, igazoltan a
Magyar Labdarúgó Szövetség által működte -
tett versenyrendszerben.

A legkisebb korosztályos gyerkőceink (7-9-1 1
éves) a Bozsik Program keretében mini tornákon örvendez-
tetnek meg minden szurkolót, szülőt tehetségükkel, látványos fej-
lődésükkel.

A serdülőink évek óta a legjobbak között vannak, a megye
meghatározó csapataként az U1 6 bajnokságban ez év jú -
niusában bajnoki címet ünnepelhettünk. A most zajló baj -
nokságban is jó eséllyel pályáznak a megvédésére. Az U21
korosztályban is sikerült előre lépnünk. Létszámban és ered -
ményesség tekintetében egyaránt. A dobogós helyezés re -
ál is cél. Nem kell hozzá más, mint igazi csapatjáték és erős
motiváció.

A felnőttek a harmadik szezont kezdték a megyei I I . osztály-
ban, két harmadik hely után a 201 3-201 4. évi bajnokságban
az első hely is elérhető. Félidőben 3 pont hátránnyal a má -

sodikak vagyunk. Külön öröm, hogy mindegyik
csapatunk támaszkodhat a fiatalabb korosz-
tályok tehetségeire, biztosítva a folyamatos
fej lődést játékosainknak, csapatainknak.

A versenyszerű sport mellett fontos tényező,
hogy sporttelepünk lehetőséget ad az isko -
la gyermekeinek, kocogásra vágyó felnőt-
teknek ugyanúgy, mint az alkalmanként egy
jót focizni vágyó srácoknak.

Célunk, hogy évről évre egyre nagyobb szá -
mú sportoló, sportolni vágyó és szurkoló lá -
togasson el sporttelepünkre. Ezen folyamat
fontos eleme az év végén megkezdett mun -
ka, a spottelephez tartozó öltözőépület újabb
két helyiséggel történő bővítése.

Köszönet i l leti minden játékosunkat, szurkolónkat, támoga -
tónkat, Pannonhalma Város Önkormányzatát, hogy műkö -
désünk folyamatos és eredményes lehetett ez elmúlt hónapokban.

A Pannonhalma Sportegyesület nevében kívánok minden -
kinek nagyon boldog karácsonyt, és sikeres új esztendőt!
Hajrá Pannonhalma!

BakiBalázs
PANNONHALMA SEElnök

A PANNONHALMA SPORTEGYESÜLET 201 3. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Közös összefogás eredményeként idén első alkalommal in -
gyen tanulhatnak meg úszni iskolánk harmadikas, negye -
dikes, ötödikes és hatodikos tanulói Pannonhalmán.
A pannonhalmi iskola diákönkormányzata, a Pannonhalmi
Iskoláért Alapítvány kuratóriuma, Pannonhalma Város Ön -
kormányzata, a pannonhalmi Radnóti-iskola vezetése és a
Pannonhalmi Tankerület is úgy határozott, hogy a 201 3/1 4-
es tanévben egyaránt támogatja az általános iskolások
úszásoktatását a városban. A diákok utazási költségeit az
iskola egy elnyert pályázatból fedezi.

A program nemcsak a diákok és a szülők körében népsze -
rű, de a támogatók mindegyike is szívesen áll olyan ügy mel -
lé, ami a fiatalok egészséges életmódját szolgál ja.
Horváth Miklós, a Pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Is -
kola megbízott igazgatója elmondta, hogy intézményük örö -
kös Öko-iskolaként nemcsak az egészséges táplálkozásra,
az intézmény és környezetének rendben tartására, hanem
a tanulók testi-lelki egészségének megőrzésére is nagy
hangsúlyt fektet. Tantestületük valamennyi tagja elkötelezett en
nek a nemes célnak a megvalósulásában.

Az iskola vezetése szeretne köszönetet mondani Zsalakó
Kámán tanár úrnak, aki a gyermekek úszásoktatását ingye -
nesen vállalta, továbbá közreműködésével a Vidra Úszóis -
kolában jelentős kedvezménnyel vehetnek részt tanulóink
ezen az élményekben gazdag programon.

Ezen felül köszönet i l leti az intézmény azon pedagógusait,
akik munkaidejükön felül vál lalták a diákok kiséretét, fel -
ügyeletét. Önzetlen segítségüknek köszönhetően a gyere -
kek mindig rendezetten, felszerelésüket rendbe rakva térnek
vissza a pannonhalmi iskolához.

Németh Tamás,
a Pannonhalmi IskoláértAlapítványelnöke

INGYENES ÚSZÁSZOKTATÁS PANNONHALMÁN - úszással az egészségért
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A legkisebb gyerekek örömére a Baba-klubba is el jött a
Mikulás 201 3. december 5-én délelőtt. A jó időnek köszönhetően
hintóval érkezett, amit kíváncsian és érdeklődve figyeltek a
gyerekek. Közös éneklés után minden gyermek megkapta
a csomagját a Télapótól. Ajándékbontás után lehetőség volt
a Mikulással közös fényképek készítésére.

Reméljük, hogy minden kisgyermek jól érezte magát ezen a szép
napon, és élményekkel telve tértek haza.
A Baba-klubba ezután is szívesen várjuk a kisdedeket édesanyjukkal
együtt.

Csáfordiné BorbélyJudit, védőnő

Az évente megrendezésre kerülő Anyatejes ünnepségünket
201 3. szeptember 1 9-én tartottuk meg a művelődési házban.
Ezen a megemlékezésen a gyermeküket szoptató édes -
anyákat köszöntöttük. Köztudott, hogy az anyatejes táplálás a
legegészségesebb és legoptimálisabb táplálási forma a cse -
csemők számára. Az ünnepség elején a helyi óvoda egyik
csoportja adott elő egy nagyon látványos és szívmelengető

műsort, amit népviseletes ruhába öltözve táncoltak el. Ezután
Bagó Ferenc polgármester úr köszöntötte az édesanyákat
egy-egy szál virággal. A megemlékezést közös játék és
beszélgetés zárta.

Ezúton is köszönöm az óvoda és az önkormányzat segítségét
az ünnepség sikeréhez!

ANYATEJES ÜNNEPSÉG

MIKULÁS JÁRT A BABA-MAMA KLUBBAN
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A KÖSZÖNET HANGJÁN

Nem hagyhatjuk válasz nélkül azt a sok jót, amiben az utóbbi pár hónapban az emberektől részesültünk. Elmondhatatlanul

jól esett az a sok-sok együtt érző szó, mondat, amit a körülöttünk élőktől kaptunk. Nem gondoltuk volna, hogy a bajban,

betegségben szinte egy emberként ál l mögénk Pannonhalma lakossága. Nem lenne elég egy egész oldal sem arra,

hogy mindenkinek egyenként megköszönjük a segítséget.

Ezért MINDENKINEK köszönjük mind az anyagi, mind az erkölcsi segítséget, támogatást, amit nyújtottak nekünk.

Még hosszú az út Patrik tel jes gyógyulásáig, de már látjuk az alagút végét.

Köszönettel:

Kiss Patrikcsaládja

Tisztelt Pannonhalmi Lakosok!

A 201 3. év során a természet erői többször adtak feladatot
tűzoltó egyesületünk számára. Március közepén, mikor már
javában a tavaszt vártuk, nem gondoltuk, hogy az évszak
legnagyobb hóviharával kel l megbirkóznunk. Helyi gazdák
és vállalkozók segítették munkánkat, akikkel közösen a
környék több helyszínén kellett elakadt járműveket és
bajbajutott embereket kimenteni.

Al ig telt el pár hónap, és június első napjaiban mindenkit
próbára tett Magyarországon az évszázad árvize. Egyesületünk
1 0 fővel, több napon keresztül több helyszínen homok-
zsákolással segített a töltések megerősítésében. (Győrújfalu,
Koroncó és Győr térségében)

Az ősz folyamán megkezdődött a szertárépület felújítása.
Az épület külső részén elhelyezésre került az ereszcsatorna,

megoldódott a csapadékvíz elvezetése a lábazattól, valamint
a szétnyílt főfalak összehúzatására került sor. A régi fa kapu
helyett egy szendvics-szerkezetes hőszigetelt fém kapu
került beépítésre. Az épület belső részében a falak szigetelését,
majd az aljzat újrabetonozását tervezzük az idén elvégezni.

Novemberben megrendeztük immár hagyományosan őszi
tűzoltóbálunkat, melynek tel jes bevételét Kiss Patrik gyógy-
kezelésére ajánlottuk fel. Az adományozásból a város la -
kossága, a bálozók, a környékbeli települések civi l szervezetei
és munkahelyi közösségek tagjai is kivették a részüket. Szeret-
nénk megköszönni mindenkinek a család és a tűzoltó
egyesület nevében az önzetlen segítséget.

Befejezésként elmondhatjuk, hogy ez az év a segítségnyújtás
terén rámutatott az összefogás és az együttgondolkodás
fontosságára a településünkön.

Ezúton kívánunk Pannonhalma összes lakójának jó egész-
séget és békés, boldog ünnepeket!

Pannonhalma Város Tűzoltó Egyesülete

ÉVÉRTÉKELÉS
Az önkéntes tűzoltó egyesület jelenti

A tűzoltó bál ünnepélyesmegnyitója Bálozóka művelődési ház nagytermében Látogatás Kiss Patrikéknál
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Hagyományszerűen évről évre meg -
szervezésre kerül országos szinten a
könyvtárak őszi rendezvénysorozata
Őszi könyvtári napok címmel, melybe
a mi intézményünk is mindig bekap-
csolódik. Így volt ez az idei őszön is.
Október második hetében naponta kínált
könyvtárunk egy-egy érdekes program-
ot különböző témákkal, különböző kor-
osztályoknak. Ebben az évben az emberi
kapcsolatokra fektettük a hangsúlyt. Az
alábbi kiemelt témákhoz szerveztük az
előadásokat:

Családi körben Baráti körben Egymásra
figyelve, egymást segítve Befogadás, el-
fogadás Héthatáron innen és túl.

Nagy örömünkre mindegyik rendezvény
érdeklődőkre talált, s a már megszokott
családias hangulatban élvezhették a
közönség tagjai az előadásokat, me -
lyeknek aztán maguk is aktív részesei
lehettek és lettek is.

Dr. Szalóky Judit pszichiáter hasznos
ismereteket osztott meg hallgatóság-
ával a Krízisek a család életében című

előadásában. Elméleti tudnivalókat és
gyakorlati tapasztalatait taglalva irányt
adott a jelen lévőknek az esetleges konf-
l iktusok megoldásához.

Meséljünk, alkossunk együtt! Ezzel a
mottóval szerveztünk találkozást két al-
kalommal is az óvodásoknak és a kis-

iskolásoknak a könyvtárban. A gyerekek
és az őket kísérő pedagógusok is nagyon
élvezték a közös mesehallgatást, mely-
nek hatására meseil lusztráció formájában
életre keltek a mesehősök, megeleven-
edtek a mesék színhelyei a kicsik és a
„nagyok” keze alatt.

Városunk új plébánosát, Lőrincz Pál
atyát is sikerült meggyőznünk egy olyan

előadásra, pontosabban egy olyan be-
szélgetés folytatására, amelyben a hit-
ről, szeretetről, az egyház és a világ
kapcsolatáról esett szó a Könyvek köny-
ve, azaz a bibl ia tanítása szerint. Aktív
hallgatóságának egyetlen kérdése sem
maradt megválaszolatlanul, a késő dél -
utánba nyúló beszélgetés mindannyiunk
örömére szolgált.

A „Villám-net” nyugdíjasoknak elnevez-
ésű programra azokat az érdeklődőket

vártuk, akik még nem jártasak az internet
vi lágában, de szeretnének kapcsolatot
tartani a tőlük távolban élő szeretteikkel,
barátaikkal az internet segítségével.

Azóta elkezdődött a „Vil lámnet tanfolyam”
a könyvtárban, lelkes tagjai már ügyesen
kezelik a számítógépet.

„Mire elmegyek, öröm lakik bennem?”
Verskedvelő olvasók találkoztak ezen
az irodalmi délutánon, melyen P. Nagy
Gabi, Radnóti-díjas versmondó volt a
vendégünk.

A leglátogatottabb rendezvény a test-
vérvárosi kapcsolatok történéseiről és
tapasztalatairól szóló előadás volt, ahol
Ulrich Scheller, Engen Város partner-
kapcsolat-felelőse beszélt a több mint
1 5 éve megalakult és azóta is intenzíven
működő kapcsolat fontosságáról szűkebb
és tágabb környezetünkben. Kifejtette,

hogy a testvérvárosi kapcsolatok ápo -
lásával Európa polgárai nagyban hoz-
zájárulhatnak a béke megőrzéséhez, a
harmonikus, közös jövő építéséhez.

Köszönjük minden előadónak és a részt-
vevőknek is, hogy elfogadták meghívá-
sunkat, és városunk kulturál is életét pezs-
dítették közreműködésükkel.

Szeretettel várunk ezentúl is minden
érdeklődőt a könyvtár mindennapi és
ünnepi rendezvényeire.

Szanati Erzsébet, könyvtárvezető

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT

Dr. SzalókyJudit előadása

Országos Könyvtári Napok – 201 3. október 7-1 3.

Óvodásokés kisiskolásoka könyvtárban

Pál atya és hallgatósága

Érdeklődőka Villámnet c. előadáson

Ulrich Schellerelőadása

P. NagyGabi előadása

A könyvtár ünnepi nyitvatartása:
201 3. december 20-tól 201 4. január 1 1 -ig: ZÁRVA

Nyitás: 2014. január 14-én (kedden) 9 órakor.
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Idén is nagy sikerrel zárult a Pannonhalmi Sport és Majoret-
te Egyesület (PSME) Télköszöntő zenés, táncos estje, me -
lyet minden év december első szombatján rendezünk meg
azért, hogy megünnepeljük egyesületünk újabb évfordulóját.
A rendezvény előtti napokban már folytak a díszítési mun -
kálatok. Aztán elkövetkezett a nagy nap, ahol a táncosok és
énekesek igazán előidézték a tél i , i l letve a karácsonyi hangulatot!

A Majorette Egyesület sportolói nemcsak ilyenkor, hanem
egész évben részt vesznek a város kulturál is életében, ért-
ve ez alatt a helyi, iskolai, városi rendezvényeket, majál ist,
nemzeti ünnepeket, felvonulásokkal egybekötve. Ezenkívül
a környező falvak falunapjait, rendezvényeit is gyakran szí-
nesítik műsoraikkal, valamint ünnepségeken, díjátadó ren -
dezvényeken hostess munkájukkal, magyaros sorfal-felál lással
emelik a színvonalat.

Próbáiknak, felkészüléseiknek a pannonhalmi Kazinczy Fe -
renc Művelődési Ház ad otthont, ezzel helyet biztosítva sok
fiatal kel lemes és hasznos időtöltésének.
Az Télköszöntő esten fel léptek a PSME tánccsoportjai, a
Black Diamond Jazzbalett csoport tagjai, Katona Imre és
Katona Szilvia, a Győri Nemzeti Színház balett művészei, a
Balence TSE táncosai, Borbély Tamara (balett), a Baráti Dal-
Szín-Ház énekes tagjai, valamint Pannonhalma büsz
kesége, a 201 1 -es X-faktor egyik versenyzője, Oltyán Atti la.
A rendezvény fő támogatója Pannonhalma Város Önkor-
mányzata volt. További támogatóink voltak: Szilágyi Kemál
László képviselő úr, Szireju virág- és ajándéküzlet, Pohár-
nik Jánosné (Nyúl).

Ebben az évben is teltházzal büszkélkedhettünk. Ezúton is
szeretnénk megköszönni mindenkinek, hogy hozzásegített
minket ahhoz, hogy rendezvényünk megvalósulhasson!
Táncosaink mottója: „Ha a táncunkat nézed, a szívünk sza-
vát hallod!”

Kovácsné ReizingerAlexandra, Egyesületi elnök

TÉLKÖSZÖNTŐ ADVENT KÖSZÖNTŐ
Idén is megrendezésre került az Adventköszöntő műsor
201 3. december 1 -jén. Helyszín a templombástya alatti tér
volt, ahol megint felál lítottuk a Betlehemet.

Ebben az évben az óvodai szülői munkaközösség is részt
vett a rendezvényen, akik az oda látogatókat vendégelték
meg mézeskaláccsal, harapnivalóval és forró ital lal . Egye -
sületünk adományt gyűjtött Kiss Patrik pannonhalmi isko -
lás gyógykezelésére, tehát a műsor jótékony célt is szolgált.
A Betlehemavatón maga Kiss Patrik is jelen volt.

A köszöntő után következett a gyertyagyújtás, majd Lő -
rincz Pál OSB plébános gondolatait hal lgathattuk meg.
Szereplőink voltak a Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvónői,

akik énekükkel színesítették a műsort, valamint a kisisko -
lás Horváth András, aki versével idézte elő az adventi han -
gulatot. Őt követte Zölei Kocsis Blanka, akinek karácsonyi
verse valódi ünnepi érzést varázsolt közénk. A műsor zá -
rásaként egy közös dalt énekeltünk el.

Köszönjük, hogy a város lakói jelenlétükkel megtisztelték
ünnepségünket. Reméljük, hogy jövőre is közösen gyújt-
hatjuk meg advent első gyertyáját.

Dr. VallerZsuzsanna
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Tisztelt Pannonhalmi Polgárok!

Mint látják, a magtár 50 éven át tartó romos állapota hamarosan
megváltozik. Csak az idősebb generáció emlékezhet arra,
amikor még szolgálta a települést, aztán egyre csak romlott
az állaga. Most azonban az Önök szeme előtt éled új já a
városképet uraló, 231 éves épület, és ezzel új feladatot tölt
be a jövő év közepétől. Ennek - amikor több minden történik
a városban egy-két év alatt, mint az elmúlt sok éven át
összesen - talán szimbolikus jelentése is van a település
életében.

Az épületet és a benne megvalósuló eseményeket együttesen
mi is Magtárnak nevezzük, így nagybetűvel. Terveink,
gondolataink középpontjában ugyanis a MAG áll , amely
továbbadja az információt, amelyben benne van a teremtmény
egésze, amely terjed és szaporodik. Az információ és gondolat,
amely továbbadódik. A koncentrált lényeg, ami a zord

körülményeket is kibírja, túlél i . Mi a saját lényegünk? Az
arcunk formája, vagy a bennünk lévő hit, tudás, szeretet?
Ebből mit tudunk, akarunk továbbadni? Mi az, ami belőlünk
méltó a továbbadásra? Mi a saját MAGUNK.. .?

A kultúra, a művészetek és a tudomány segítségével az
emberek közötti együttműködés, kölcsönös megértés és
tolerancia fej lesztését szeretnénk szolgálni, a napi pol itikától
és vallási ideológiáktól függetlenül.

Célunk, hogy a város polgárai magukénak tekintsék a Magtárat
és a benne zajló eseményeket. Sok rendezvényt terveztünk,
de mindenképpen olyanokat, amelyek sajátosak, különlegesek,
egyediek, amelyekért érdemes eljönni Pannonhalmára
messze földről is akár. Ezt csak úgy tudjuk megvalósítani,
ha ebben a munkában – amit akár szórakozásnak is lehet
tekinteni – Önök is tevékenyen részt vesznek, ötleteket
mondanak, kritikát gyakorolnak. Az önkormányzattal történt
megállapodásunk alapján a Magtár ad helyet a város
helytörténeti kiál lításnak is.

Az első projektünk, amely mindjárt legalább négy, de inkább
hat évet ívelhet át, az első világháború kitörésének 1 00.
évfordulójával kezdődik, és a világháborúhoz, i l letve általában
a háborús konfl iktusokhoz kötődik.

Ehhez kapcsolódóan, szeretnénk összegyűjteni Pannonhalmán
a még fel lelhető első világháborús rel ikviákat (fényképeket,
leveleket, képeslapokat stb.), valamint fel jegyezni érdekes,
tanulságos vagy egyszerűen csak szép történeteket. Ezekből
kiál lítást ál lítunk össze, és bemutatjuk más rendezvényekhez,
i l letve interaktív lehetőséghez kötötten. Legfontosabb, hogy
bevonjuk az ifjúságot is, hiszen a háborúk értelmetlenségének
tanulságait nekik kell levonni.

Szeretnénk egyben arra is megkérni Önöket, hogy legalább
készítsék össze azokat a tárgyakat, iratokat, tárgyi emlékeket,
amelyeket felajánlanak majd a helytörténeti gyűjtemény szá -
mára.

Az első világháborús és a helytörténeti gyűjtemény átvett
rel ikviáit természetesen gondosan megőrizzük, a kiál lításokon
a tulajdonosok nevét feltüntetjük. Ha bármilyen kérdésük
vagy javaslatuk van a Magtárral kapcsolatban, kérem, hogy
keressék meg Szanati Erzsébet könyvtáros asszonyt (tel. :
06 20 468 4621 , email : szanati.erzsebet@hotmail .com), aki
helyben képvisel bennünket.

Pannonhalma, 201 3. december 7.

Tisztelettel:

NagyKálmán
a MagtárMűvészetiAlapítvány

kuratóriumánakelnöke

NYÍLT LEVÉL PANNONHALMA
POLGÁRAIHOZ
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75 éves korban az ember végiggondolja az elmúlt éveket,
évtizedeket. Elővi l lannak gyermekkorunk emlékei, amikor
a köves utakon ökrösszekerek zörögtek, vagy amikor az el -
ső autó megjelent Pannonhalmán, megcsodáltuk, és kerék-
párabroncsot hajtva versenyeztünk vele. Rongylabdával
fociztunk, bi l ickéztünk – ma már kevesen tudják, mi volt az
a bil icke. (Bilickézés: bottal elütni egy levegőbe perdült he-
gyes fadarabot. – a szerk. ) A nyári szünidőkben aratni jár-
tunk vagy a téglagyárban dolgoztunk.

Engedjék meg, hogy egy kicsit visszatekintsek saját életem -
re és azzal együtt településünk egyik időszakára.
A bencés gimnáziumi érettségi után 37 évet művezetőként
dolgoztam a Győri Vagon- és Gépgyárban, s onnan jöttem
vissza Pannonhalmára polgármesternek. Miért volt e váltás?
Mert szerettem a szülőfalumat, és tenni akartam érte valamit.

Hogy mivel telt az 1 994-1 998 közötti négy év, röviden vázolom:
Sajnos akkor még nem voltak uniós támogatások, mindent
saját erőből kel lett megvalósítanunk. Évekig jártunk Buda -
pestre a minisztériumokba tárgyalni, melynek meg is lett az
eredménye: négy év alatt lett a községben vezetékes víz,
gáz, szennyvízelvezetés. Ezek ugyan nem olyan látványos
dolgok, de annál áldásosabbak.

Az 1 996-os év a pápalátogatás éve volt. Előtte szinte heten -
te folytattunk megbeszéléseket a miniszterelnöki hivatalban
Budapesten. A közutak aszfaltozására 54 mil l ió forintot for-
dítottunk – Kisécstől Pázmándfaluig, Nyalkáig és Ravazdig.
1 996-ban indítottuk el a testvérvárosi kapcsolat felvételét
Engen várossal, amely – hála Istennek – a mai napig nagy-
szerűen működik.

Leraktuk a helyi rendőrőrs és mentőállomás alapjait.
Négyéves munkámban remek segítségem volt jegyzőasszo-
nyunk, Majer Józsefné Viki – köszönet érte.

Úgy érzem, polgármesterelődöm, Horváth Ferenc, polgár-
mesterutódom, Pánczél Benedek és jómagam az alapkö-
veket leraktuk.

A 201 2. évi közmeghallgatáson felszólaltam, és kételyeimet
fejeztem ki a Piac tér felújításának megvalósulásáról.
Legnagyobb örömömre ez év őszén megvalósult, amiben
kételkedtem. Új ruhába öltözött a város, a Fő tér átadása -
kor jó volt nézni a boldog arcokat, melyekről azt olvashattuk
le: „Igen, ez a mi városunk!” A színvonalas ünnepséget cso-
dálatos tűzijáték koronázta meg.

Tudom, ahhoz, hogy mindez megvalósult, óriási munka, sok
pályázat, sok vita is kel lett, de – hála Istennek – a siker nem
maradt el. Ez erőt adhat a további munkákhoz. Megszépül
a major épületegyüttese, a magtár, a város szíve újra do-
bogni kezd.

Kedves Pannonhalmi Barátaim! Ne csak örül jünk a meg -
újult, szép környezetünknek, hanem óvjuk is meg értékein -
ket! Ha valaki padrongálást, viráglopást követ el, lépjünk
közbe! A Fő térre – reméljük – még unokáink is büszkék lehetnek.

Kedves Polgármester Úr! Megköszönjük mindazt, amit vá -
rosunkért tettél. További jó munkát, jó egészséget, valamint
áldott karácsonyi ünnepeket és eredményes, boldog új évet
kívánok neked és városunk minden kedves polgárának.

Tisztelettel:
Horváth Endre

EGY KIS NOSZTALGIA
Horváth Endre tűnődései

A Pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI
6. osztályos tanulói Boglári Éva osztályfőnöknő és
Kokas Zsuzsanna történelem tanárnő vezetésével
rendhagyó történelemóra és tárlatvezetés keretében
ismerkedtek a Pannonhalmi Főapátság középkori
emlékeivel. A diákok megtapasztalhatták, hogy a
történelem nem csupán száraz tananyag, hanem „kézzel
tapintható” valóság, s mindezt helytörténeti ismereteikkel
is összekapcsolhatták. Gyalogosan jutottak fel az
újonnan kialakított, az apátságot megközelíthető
sétányon a monostorba, ahol a régészeti, építészeti
emlékek mellett kódexeket, kottás könyvet, okleveleket
tanulmányoztak.

Kokas Zsuzsanna pedagógus

RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRA

HIRDESSEN A PANNONHALMI HÍREKBEN!

Hirdetését elküldheti e-mailben a pannonhalmi.hirek@gmail .com címre, vagy személyesen is
leadhatja a művelődési házban munkanapokon 8-20 óra között.

Hirdetési tarifák:
1 oldal: 1 0.000 Ft - 1 /2 oldal: 6.000 Ft - 1 /4 oldal: 4.000 Ft - 1 /8 oldal: 2.000 Ft
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A Nemzetközi Diabétesz Világnap cél -
ja, hogy felhívja az emberek figyelmét
a cukorbetegség veszélyeire, a meg -
előzés és a korai fel ismerés fontossá -
gára, a helyi közösségek, csoportok
bátorítása a diabéteszről szóló ismere -
tek terjesztésére, megelőzésre, figye -
lemfelhívásra.

A Szent Márton Cukorbeteg Egyesület,
csatlakozva a világnapi célkitűzések-
hez, 201 3. november 9-én Diabétesz
Világnapi ünnepséget tartott a Kazinczy
Ferenc Művelődési Házban.

A rendezvény 1 0 órakor kezdődött, majd
a regisztráció és az adatlapok kitöltése
után a résztvevők, ingyenes szűrővizs -
gálatokon: testtömegindex-, testzsír-,

vérnyomás-, vércukor-, húgysav-, ko -
leszterin-mérésen, látás- és hallásvizs-

gálaton vettek részt. A szűrővizsgála

tok eredményeiről mindenki írásos tá -
jékoztatást kapott. Nemcsak cukorbe -
tegeknek, hanem minden érdeklődőnek
lehetősége volt egyéni diétás tanács -
adásra.

A hivatalos ünnepi program 1 4 órakor
kezdődött. Bevezetőként a tárogató
hangján szólt a köszönet mindazoknak,
akik segítettek abban, hogy a rendez-
vényünk hasznos és eredményes le -
gyen. A hangulatkeltő muzsika után
Bagó Ferenc, Pannonhalma Város pol -
gármestere köszöntötte a vendégeket,
hangsúlyozta az ünnep jelentőségét,
kiemelte annak fontosságát, hogy a be -
tegek szakemberek segítségével minél
több fontos információt kapjanak a be-

tegségükkel kapcsolatban.

Az ismereteinket gyarapító, értékes elő -
adások sorában dr. Vinkovits Szilárd fő -
orvos a leggyakrabban előforduló 2.
típusú cukorbetegek anyagcsere-kont-
rol l jának jelentőségére hívta fel a figyel -

met. Hangsúlyozta, hogy a megfelelő
anyagcsere-egyensúly elérése érde -
kében milyen fontos szerepe van a meg -
felelő testsúly elérésének és megtar-
tásának.

A diabéteszes láb a cukorbetegség
komplex szövődménye. A lábamputá -
ciók 70 százaléka cukorbetegség ere -
detű, pedig minden ilyen második műtét
megelőzhető lenne. Erről tartott nagyon
érdekes és hasznos, képekkel i l luszt-
rált, tanulságos előadást dr. Hidvégi Ti -
borné, amely üzenetként hatott minden
cukorbeteg számára: „Áll junk két láb-

bal a földön, és előzzük meg a bajt! ”

Horváth Gézáné fi lmvetítéssel egybe -
kötött előadása a Bemer terápia kerin -
gésjavító hatását mutatta be, amely a
diabétesz szövődmények megelőzé -
sében és kezelésében új lehetőséget
jelent a cukorbetegek számára. A szak-

mai előadások után Borbély Tamara
szólótánca következett, melyhez min -
den résztvevő nevében csak gratulálni
tudunk, az egyesület nevében pá-

lyáján további sikereket kívánunk.

Ünnepi műsorunkat a Pannonhalmi
Sport- és Majorette Tánccsoport zárta.
A kék színben pompázó lányok, az ün -
nep jel legével összhangban lévő kore -
ográfia, a sötét színpadon fénylő kék

karikák felejthetetlen élményt nyújtot-
tak mindenki számára. Köszönjük a
szép előadást a lányoknak és az egye -
sület vezetőjének, Kovácsné Reizinger
Alexandrának.

Az ünnepség lufik felengedésével, dié -
tás saláta- és termékkóstolóval zárult.
A résztvevők nevében leírhatom, tanul -

ságos, ismereteket bővítő, érdekes elő -
adásokat láttunk, hal lottunk a témát ma
gas szinten ismerő profi előadóktól.

„Az élet egyik legszebb jutalma, hogy
miközben az ember másokon segít,
egyben önmagán is segít.”
(Waldo Ralph Emerson)

PékSándorné
SzentMárton Cukorbeteg Egyesület

A DIABÉTESZ VILÁGNAPJÁT ÜNNEPELTÜK
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2. A 1 5-1 6. században megszakad az
addigi fej lődés: Mohács után a pusztí-
tó-rabló török portyák elérik Szent Már-
ton várának körzetét, 1 569-ben pedig
Szent-márton városával együtt Felsok-
Váralja is behódol, immár a töröknek
(is) adózva kénytelen elfogadni az ide -
gen uralmat. Tragikus, hogy a fehérvá -
ri szandzsáksághoz csatolt
térség lakosságát és javait a
fölötte el lenál ló szigetként
emelkedő vár katonasága is
csak kis részben tudja vé -
delmezni. Az időnként újrázó
hadi események, a nyomuk-
ban állandósuló háborús ál -
lapotok, de még a béke-
szünetes időszakok fenye -
getettsége is a megmaradá -
sért való küzdelmet hozzák
több nemzedék számára,
amelyben csak ritkán jelen -
hetnek meg az újrakezdés pró-
bálgatásai.

A lakók legfőbb gondja az
élet- és vagyonvédelem.
Ennek legcélravezetőbb módja a me -
nekülés, a biztonságosabb helyre köl -
tözés. I lyen eseményről tudósítanak a
híradások a 1 6. században 1 564-68 kö -
zöttről és 1 594-ből, hozzájuk hasonló
a 1 7.-ben az otthonok 1 663-64-i és 1 683-
as odahagyása. Ezek kiváltói a bizony-
talan helyzet, a hadakozás fenyegető
híre, két esetben pedig az ellenséges
hadsereg közeledte. Az elmenekülése -
ket követték ugyan a visszaköltözések,
de volt, hogy csak részlegesen: a mig -
ráció kicserélte a lakosság valahány
százalékát. (Az apátság-uraság az így
alakult foghíjas szolgálói részleget hí-
vásra jött idegenekkel egészítette ki. )
A hazatérők és bevándorlók egyébként
házukat jobb esetben földúlt-rongált,
nem egyszer azonban romos-égett ál -
lapotban, az életvitelük szerves részét
jelentő kisebb földeket-szőlőket pedig
elvadultként látták viszont.

Az iparos-kereskedők a békésebb idők-
ben sem folytathatták mesterségüket,
nem vihették üzletüket a megszokott
körülmények között. Megcsappantak
és bizonytalanná váltak a vásárok, meg -
fogyatkoztak és elszegényedtek a he-
lyi és környékbeli megrendelők-vásár
lók, maguk is nehezen jutottak alapa-
nyaghoz. Számolniuk kellett az elter-

jedt cserekereskedelemmel és hitel -
ügyletekkel is. A kieső vevőket valame -
lyest pótolta ugyan a sajátos igényekkel
jelentkező várbeli katonaság, de annak
kiszolgálására rivál isként megjelentek
mások is, így a rác, dalmát és más ke -
reskedők. Mindhárom foglalkozási ré -
teg számára érzékeny veszteséget és

elbizonytalanodást is eredményezett,
hogy a szerzetesek a lehetetlenné vált
kolostori élet miatt 1 585-ben elhagyják
az apátságot, és majd csak 1 638-ban
térnek oda vissza. A jelenséggel időle -
gesen csökkent a munkalehetőség,
megszűnhetett a megszokott val lási-
egyházi élet és a rendszeresebb iskolázás is.

A szakaszban bizonyára elenyészett az
Alsok-Szentmárton-tól való korábbi bi -
zonyos mértékű függetlenség, a földes -
úr közelléte miatti amúgy is inkább csak
látszólagos önrendelkezésnek nincse -
nek nyomai, a hódoltsági időszakok tö -
rök urai a közös magyar birtokos miatt
egyébként is egyetlen településként ke -
zelték Al- és Felsok-ot. Külön bíróért és
esküdtekért majd csak a 1 8. század vé -
ge felé kezdenek folyamodni a váral ja -
iak, akkor éppen a régi jogál lásukra
apellálva.

3. Az utolsó előtti megfutamodás után,
az 1 664-i vasvári békét követően az élet
felüti fejét a romokon, a váral jai közös -
ség az egész város részeként megin -
dul történetének újabb virágkora felé.
Jövőbe mutató példát jelent a szom -
szédságban épülő apátsági majorság,
a Pusztai járás szolgabírája pedig az it-
teni és a környező településeken élő

iparosok számára Felsok-Váralja szék-
hel lyel létrehozza a szabó, csizmadia,
takács, mészáros és varga céheket.
Ezek tagjai kezdetben magyarok, de a
török kiűzése után az üresen álló he -
lyekre a nyugati területekről, valamint
Felvidékről költöznek-települnek ide né -
met és tót~szlovák nemzetiségűek is.
Számarányuk nem is kicsi: 62 zsellér
közül pl. 1 3 a német és 21 a tót.

Az összlétszám a háborúk
után és az 1 71 0-es pestist
követően egyébként néhány
tíz főről rövid idő alatt meg -
kétszereződött, 1 768-ban
már 1 31 házas és házatlan
zsellérrel, valamint szaba -
dossal számolnak, a szám
1 787-ben pedig már 1 56.
(A zsellérek zöme házas,
kevés hűbéres földdel, a
szaporodó szabadosok jog -
ál lása viszont már függet-
lenséget jelent. ) A késve
jöttek csak a Felsok fölötti
teraszon, a szűkebben vett
Váraljá-n vagy a már lakott
részek szélein, végül pedig
a terasz alatti oldalban ver-

hettek tanyát. Így létrejött az egységbe
vont Váralja kétféle szerkezete: az al -
só részeken a szabályos, a felsőkön vi-
szont a nem mindenütt rendezett és a
fekvésre-terepre sem mindig tekinthe
tő elhelyezkedés.

A népességrobbanás szülte igény a
szakmák halmozódásához vezetett, a
tagság felduzzadása száz év alatt ipa -
ri központtá fej lesztette a városrészt: a
zsellér ál lapotú egész éves vagy idény-
jel leggel ipart űzők negyedévé. A kiépült
céhrendszerben pezsgő termelőmunka
folyt; amikor ideje jött, járta a szó, a mes -
ternek a kopácsolások szülte tréfás-ko
moly, kecsegtető késztetése: „Dolgoz-
zatok, legények, holnap lesz a vásár /
Kifizetlek benneteket, ha megjön a csá-
szár!”

Kialakultak a családi életmodellek is,
és formát öltöttek a céhek törvényei, kö -
zösségi és magánéleti szabályai, a ha -
gyományt teremtő szokások betagozód-
tak a város társadalmába. A mesterek
tanították-nevelték a szakmai utánpót-
lást, felszabadították a kitanult ifjakat,
tanúsítvánnyal látták el a kilépő „legé -
nyeket”. A gyermeknevelésben való igé -
nyességre utal, hogy az ének- és zene-
iskola tanulóinak 1 838-i névsorában
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iparosok fiaival-leányaival is találkozunk.
Feltehető, hogy az 1 848 előtt alakult Ol -
vasóegylet tagjai között is ott vannak a
váral jaiak, az 1 859-ben nyitó gyógyszer-
tár szintén a városrész polgárosodását
jelzi. Ugyanekkorra a céhek sora kiegé -
szült az asztalos, szűcs, ács, kerékgyár-
tó, kádár és kőműves szakmákéval.

Váralja mozgalmas belső élete, telepü -
lésképi színfolt jel lege, viszonylagos
gazdasági ereje nyilván nem hátsó he -
lyet jelentett a városrészek (Város, Vár-
alja, Tabán, Hegy) sorában, leginkább
a Város ellenpárjának számított. Ezért
sérelmezte a közösség, hogy akkori köz-
igazgatási beosztása/rangja mindezt
nem jelezte. (A Város húzódozása mö -
gött az állt, hogy a váral jai céhbeliek élet-
vitele hasonlított a gazdákéhoz: műveltek
kisebb földet, a szőlőhöz nagyon kötőd -
tek, és tartottak állatot is. ) A nemzedé -
kekben nagyon élt az eltökéltség, hogy
fordítsanak a helyzeten, és 1 805-ben
végre külön elöl járóságot: bírót, törvény-
bírót, esküdtet, hiteseket választhattak.
(Az önrendelkezés a feudális viszonyok
miatt nem szüntette meg a földbirto-
kostól való függőséget)

A fentiek megvilágításához áll janak itt
az 1 838-as lakossági nyi lvántartás be -
szédes adatai, amelyek az iparosodás
mértékét mutatják. Azok szerint a Vár-
aljá-n akkor 20 szakmában 60 személy
dolgozott. A szám nagynak tűnik, ha nem
gondolunk a viszonylagosságra. Mert
az sajátos módon nagy a közelmúltból
ismert kisiparosokéhoz képest, de kicsi
a céhrendszert felváltó ipartestületi ta -
gokéhoz hasonlítva. Ami pedig a céhes
időbeli viszonylag nagy számot i l leti/ma -
gyarázza: a gyárak tömegtermelése előtt
ők állították elő nagyban a cikkek töme -
gét, amit aztán ─ nem lévén üzletek ─ a
vásárokon értékesítettek.

4. 1 870 után megszűnnek a céhek, át-
nőnek az őket váltó ipartestületekbe.
Velük beköszönt a szabad versenyes
kapital izmus, amivel viszont karöltve hó -
dít a társadalmilag hasznot is hajtó, kárt
is okozó új felfogás, az individual izmus.
Akár hármukból is kinőhettek a kaszt-
rendszerű zártságot feloldó intézkedé -
sek, ezek aztán visszavonták a
városnegyedek önszerveződési jogát,
magát a várost pedig Győrszentmárton
néven átminősítették nagyközséggé.

Váralja ekkori képe és újabb története
az utódok emlékezetében az addigit is

meghaladó virágzásként maradt meg,
pedig a korábbi kiegyensúlyozott ál la -
pot sebet kapott a változásokkal, és ezt
a saját statisztikája épp úgy bizonyítja,
mint az ipar és kereskedelem előre tö -
rése adatainak tanúsága a testvéri vá -
rosrészeken. Míg ugyanis a céhes idők-
ben a váral jai iparosok száma duplája
volt a másik ipari városrészben, a Ta-
bán-ban élőkének, addig 1 900 után a
szakmák alig változott száma mellett is
csak egy hatoda az egész városba szét-
települt vagy szétszóródott és megso -
kasodott kézművesekének: mintegy 40
személy.

Az adatok azt jelzik, hogy megszűnt az
iparűzés kézben tartásának váral jai mo -
nopóliuma, más mutatók szerint pedig
látványosan függetlenedett az eddig az
iparhoz kötődő kereskedelem. Keves -
bedett a szakmák száma is: egy új szak-
iparral és három önállósult üzletfajtával
sem éri el a korábbiakat.

(További magyarázat, hogy egyrészt a
település többi egysége is lehetővé tet-
te a maga igényeit kiszolgáló iparosi-ke -
reskedői vál lalkozásokat, másrészt ezek
a szakágak lehúzódtak a központi rész-
re, ahol sokkal inkább számíthattak
a vidéki vevőkre/megrendelőkre.)
Néhány iparos, kereskedő vagy szol -
gáltató az egyben tartott iparűzéssel és
kereskedéssel, a „váral jaiság”-gal tudott
továbbra is konjunkturál is fej lődést pro -
dukálni: a vágóhidas hentesek (Bördén,
Jankovics, Lőví) , a koporsókészítők
(Söprü, Varró) , a cigányzenészek (Kiss
Tóni bandája) ekként, ráadásul ottani
telep- és lakóhellyel tettek szert ismert-
ségre/hírnévre. Ugyancsak helyben la -
kó maradt, de iparosként-kereskedőként
továbbra is búcsúkra-vásárokra járt né -
hány mézeskalácsos vagy bazárárus:
Komondi bábos, apja annak a nagyon
tehetséges festőnövendéknek, Komon-
di Sándornak ─ akit 1 956 novemberé -
ben az újra bevonuló szovjet katonák a
Képzőművészeti Főiskolán mint el len -
ál ló forradalmárt agyonlőttek, és akinek
emlékére a város a templombástya alatt
ál lított kopjafát ─ il letve Papatyi és
Pusztai bazárosok.

Az új helyzetben nyilván más alapokon
kellett volna építeni a közösséget is, de
ezt mások mellett nem segítette az új
közigazgatási felál lás, a kerületi szintre
történt degradálás sem, amelyik az ad -
digi önál lóság helyébe újra az egysége -
sítést hozta: láttuk, hogy ─ 1 877-től ─

megszűnt a városrészek önállósága.
Váralja területén ugyan történtek a kö -
zösséget szolgáló nagyobb építkezé -
sek, mint a Városi templom bővítése
vagy az ún. Fiúiskola megépülte, de ezek
már az egész település céljait célozták,
ahogyan néhány magánház újjáépít-
ése pedig egyesekét: Jankovics-ház
(1 3. sz.), Guttmann-Kohn-ház (1 0. sz.),
Makkcipész háza (68. sz.).

Utóbbiak mellett a legtöbb épület még
korábbról való, és nem egy közülük fa -
lusias jel legű maradt. Példának hozha -
tók Zsalut könyvkötő – Kutnyák cukrász
(1 6. sz.), Csoma órás (22. sz.), Tartó mé-
zeskalácsos (24. sz.), Wilhelm rövidárus
(25. sz.), vitéz Varró asztalos (27. sz.),
Lővi nagyvágó (31 . sz.), Börzsei csiz-
madia (37. sz.) háza. Külön meg kell em -
líteni Dallos Sándor József Atti la-díjas
írónak a 30. sz. alatti szülőházát. (Az
1 901 -1 964 között élt szerzőtől olvashat-
juk Munkácsy Mihály életregényét, a
Nap szerelmese és Aranyecset című nép-
szerű két kötetet. )

Váralja eddigi utolsó virágzása 1 948-
52-ig, a magánkereskedelem államosí-
tásáig és az iparosok szövetkezetbe tör-
tént kényszerítéséig tartott, de a kép
addig sem volt egyszínű: a I I . háború
hozta kényszergazdálkodás, a lakos -
ság vásárlóerejének a megcsappaná -
sa, az alapanyagok hiánya vagy mással
pótlása nem kis alkalmazkodást köve -
telt, az iparűzők és kereskedők létszá -
mát pedig megapasztotta a hadba
vonulási kötelezettség, majd a zsidók
elhurcolása. Voltak iparosok, akik kívül
tudtak maradni a szövetkezeten, közü -
lük később akadt, aki felhagyott az ipar-
ral, legtöbbjük azonban haláláig hű
maradt hozzá. Íme az utolsó mohikánok
névsora: Hrotkó Gyula bádogos, Kará-
csonyi Géza lakatos, Kuzmics Ernőné
varrónő, Makk István és János cipészek,
Praudik János szabó, Szilvássy Irma
varrónő, Tréger-Tátrai László cipész és
Varga István pék.

5. A múltnak ezen a kifutásán túl legin -
kább csak a több évtizedes szerepvesz-
tés okozta tengődés, lecsúszás lett a
Váral ja sorsa.

Nagyszerű dolog lenne, ha egyebek mel -
lett a város megújításának megvalósu -
lóban lévő terve lökést adna egy
újabb, élettel i jövő felé fordulásnak.

Ábrahám Imre

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


KÖSZÖNJÜK!

Kedves Szülők, Kedves Támogatók!
A Pannonhalmi Iskoláért Alapítvány kuratóriuma tájékoztatja Önöket, hogy a 201 2. évi személyi jövedelemadók meg -
fizetése után a Nemzeti Adó-és Vámhivatal az alapítvány pénzforgalmi számlájára 343.945-Ft-ot utal át. Köszönet az 1 %-ért!
201 4-ben is - lehetőségeinkhez mérten - újabb ötletekkel, akciókkal szeretnénk hozzájárulni a diákok eredményes munkájához.

A Pannonhalmi Iskoláért Alapítvány nevében kívánok áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerben gazdag boldog új évet!

Németh Tamás
a kuratórium elnöke
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