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Pannonhalmi HÍREK

Kedves pannonhalmi Polgárok!
Rohan az idő. Mire az újság a házhoz érkezik, ennek az évnek is 

az utolsó három hónapját kezdjük meg. A nyár kinek-kinek jó volt, 
bár szeszélyesen váltakozva néha afrikai meleget hozott. Gondolom 
sokan ki tudták használni a szabadságukat.

Sajnos mindenki érzi és ezután is érezni fogja a kormány által 
meghozott intézkedéseket, ami bizony minden ember és család 
vállára nehezedik. Bízunk mindig abban, hogy egyszer majd jobb 
lesz az embereknek. 

Önkormányzatunk sincs könnyű helyzetben, hisz a felvállalt pro-
jektek - a városközpont és az iskola felújítását illetően - nagy terhet 
jelentenek számunkra. 

Iskola
A projekt keretében két feladat-ellátási hely, Pannonhalma és 

Veszprémvarsány kerül bővítésre, akadálymentesítésre, felújításra. A 
pannonhalmi általános iskola tekintetében a jelenlegi épületben levő 
helyiségek funkciója alapvetően nem változik. Az épület teljes körű 
külső felújítása megtörténik. Alaprajzi átalakítás csak a vizesblokkokra 
és az öltözőkre terjed ki. Az épület teljes körű akadálymentesítése 
miatt az előírtak szerint a főbejárathoz rámpa készül. A tervek alapján 
a bejárat a közlekedőbe nyílik, mely a tervezett új kétszintes épületbe 
vezet. A bővített épületrész földszintjén egy porta értékmegőrző 
szekrényekkel jelenik meg. A közlekedő végén a lépcsőház mellett 
egy háromszintes új épületrész tervezett, melyben lift, akadálymentes 
mosdók és három új szaktanterem 
kap helyet. A projekt keretében 
felhasznált anyagok és megoldá-
sok alapvetően környezetbarát 
energiaracionalizálást elősegítő 
technikai megoldások.

A pályázat 2010 júliusában ke-
rült benyújtásra, melyet 2011. feb-
ruár 15-én a Regionális Operatív 
Programok Irányító Hatóságának 
vezetője támogatásra érdemesnek 
ítélt. Az iskola épületének kiviteli 
tervei a nyár folyamán - többszöri 
egyeztetés után - augusztus 15-re 
készültek el. A következő lépés a 
közbeszerzési eljárás megindítása, 
mely során a kivitelező kerül kivá-
lasztásra. Terveink szerint 2012 
augusztusában fejeződnek be 
a kiviteli munkák, melyek ered-
ményeképpen Pannonhalmán is 
megteremtődnek a XXI. századi 
minőségi oktatás feltételei.

Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Alapszolgáltató Köz-
pont Pannonhalma

Tisztelt Polgárok! A volt rendőrségi épületről, a Pannonhalmi 
Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában levő ingatlanról (Bajcsy-
Zsilinszky u. 25.) tájékoztatom Önöket. A pályázat 2009-ben került 
benyújtásra, melyet 2010. április 1-jén a Regionális Operatív Prog-
ramok Irányító Hatóságnak vezetője támogatásra érdemesnek ítélt. 
A projekt célja az eddig kihasználatlan ingatlan hasznosításával egy 
kistérségi szociális alapszolgáltató központ kialakítása. A meglevő 
épület földszintjének felújításával, valamint egy új rész hozzáépítésével 
a kistérségi társulás szociális ellátó funkciói kerülnek itt elhelyezésre. 
Az épületben helyet kap a gyermekjóléti szolgálat, a családsegítő 
szolgálat, a házi segítségnyújtás szolgálat és a szociális étkeztetési 
ügyintézés. A meglevő épület eddigi stílusának megfelelően kerül 
felújításra, helyenként átalakításra.

A projekt eredményeképpen az ellátási területen élő, különféle 
hátrányokkal küzdő családok, gyermekek, idősek ellátási feltételei 
javulnak, biztonságosabbá válnak, társadalmi hátrányuk csökken. A 
fi zikai és infokommunikációs akadálymentesítés hozzájárul az egyenlő 
esélyek biztosításához, javul életminőségük, erősödik a szociális háló. 
A munkálatok várhatóan 2011. október végére készülnek el.

Városrehabilitációs pályázat
Az NYDOP-3.1.1/A-09-2009-0004 számú Pannonhalma Város 

központjának funkcióbővítő fejlesztése című pályázatunk a második 
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körös pályázati fordulóban is elnyerte a bíráló 
bizottság támogatását, így várhatóan október 
vagy november hónapban sor kerülhet a 
támogatási szerződés aláírására és a közbe-
szerzési eljárás megindítására is. Az ezzel 
kapcsolatos előkészítő munkák jelenleg is 
folynak, és bízunk benne, hogy a megszépült 
városközpontot a jövő ősszel átadhatjuk a 
pannonhalmi polgároknak.

Tisztelt pannonhalmi Polgárok!
Szomorúan kell leírnom – sajnos már nem 

először – hogy még mindig vannak lelkiisme-
retlen személyek, akiknek könnyebb eldobni a 
szemetet, mint rendeltetésének megfelelően 
használni a szeméttárolót. Lehet, hogy az 
ilyen egyéneknek az otthoni környezetük sem 
különb. Kérünk mindenkit, hogy a kihelyezett 
szemétgyűjtőket legyenek szívesek használni, 
hogy városunk egyetlen területe se hason-
lítson szemétdombhoz. Bízom benne, hogy 
megfogadják kérésünket. Ha nem változik a 
helyzet a közeljövőben, éjjel-nappal rejtett 
kamerákkal fogjuk rögzíteni a szabálytalan-
kodásokat.

Szeretném felhívni a fi gyelmet a temetőben 
elhanyagolt sírokra. Ne csak halottak napján 
jusson idő elhunyt hozzátartozóinkra.

Az elmúlt hónapokban városunkban több 
kulturális esemény is zajlott. Ilyen volt a Szent 
László napi főzőverseny, ami ismét elnyerte 
a polgárok tetszését. Augusztus 20-án so-

Fontosabb közérdekű határozatok
134/2011. (IX.06.) képviselő-testületi határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete hoz-

zájárulását adja a Háziorvosok Ügyelete Nonprofi t Közhasznú Kft. 
háziorvosi ügyeleti szolgálat ügyeleti idejének bővítéséhez, mely 
szerint az ügyeleti ellátás ideje az alábbiak szerint módosul:

Munkanapokon hétfőtől-csütörtökig:
16 órától másnap reggel 7 óra 30 percig
Pénteki napokon: 
13 óra 30 perctől szombat reggel 7 óra 30 percig.
Szombaton és munkaszüneti napokon 
7 óra 30 perctől másnap reggel 7 óra 30 percig.

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szava-
zattal elfogadta az Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2011.
(III.02.) számú rendelet módosítását, ezzel megalkotta a 14/2011. 
(VI.29.) rendeletét. 

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szavazattal 
elfogadta az Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 
4/2011.(III.02.) rendelet módosítását, ezzel megalkotta a 15/2011. 
(VIII.31.) rendeletét. 

Rendeletek

135/2011. (IX.06.) képviselő-testületi határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 

sürgősségi fogászati ügyeleti ellátás biztosítása érdekében megálla-
podást köt a győri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel 
(9026 Győr, Kálóczy tér 9-11. képviseli: Panker Mihály igazgató) a 
jegyzőkönyv mellékletét képező megállapodás tervezetben foglaltak 
szerint.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására.

kan részt vettek a szabadtéri szentmisén, 
köszönöm mindenkinek a részvételt. Szintén 
sikeres volt a Borlovagrend által nyújtott mű-
soros est, amely tűzijátékkal zárult. 

A magam és önkormányzatunk nevében 
minden szervezőnek köszönöm a munkáját.

Bagó Ferenc polgármester

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szava-
zattal elfogadta az önkormányzat Fás szárú növények védelméről 
szóló rendeletét, ezzel megalkotta a 16/2011.(VIII.31.) számú 
rendeletét.

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testületének
16/2011.(VIII.31.) számú rendelete 
A fás szárú növények védelméről
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a fás 

szárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet 
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8.§ (4) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
A rendelet hatálya Pannonhalma Város Önkormányzatának (továb-

biakban: Önkormányzat) közigazgatási területére terjed ki.

A fás szárú növények megóvásáról és pótlásáról
2.§
(1) Fás szárú növény (fa és cserje) kivágása esetén amennyiben 

a pótlási kötelezettség teljesítése jogszabályban meghatározott 
akadályba ütközik vagy a beépítettség miatt nem jelölhető ki a város 
közigazgatási területén telepítésre megfelelő földrészlet, a pótlási 
kötelezettséget meg kell váltani.

(2) A pótlási kötelezettség megváltása pénzbeli megváltással 
történhet a jelen rendeletben szabályozott módon.

(3) A jegyző mint hatóság által megállapított fapótlási kötelezett-
ség pénzbeli megváltása az 1. számú mellékletben meghatározott 
számítási módszer szerint megállapított összeg. Cserje esetében 
három faiskola adott évre, a kivágott cserjére vonatkozó árának átlaga 
alapján számított összeg megfi zetésével történik.

(4) A fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltásának díját az 
Önkormányzat költségvetési számlájára kell befi zetni.

(5) A zöldfelület fenntartás keretében a beteg, elpusztult, életve-
szélyes fák esetében, életegészség vagy vagyonvédelmi okokból a 
visszapótlandó fák meghatározásánál a törzsátmérő arányát nem kell 
fi gyelembe venni, kivágott fánként legalább egy új fát kell ültetni.

Zöldfelületi károkozás
3.§
(1) Az engedély nélküli fakivágás, a település zöldfelületeinek szán-

dékos rongálása, továbbá a zöldfelületek megóvási kötelezettségének 
elmulasztása szabálysértésnek minősül, elkövetője harmincezer 
forintig terjedő szabálysértési bírsággal sújtható.

(2) Az engedély, illetve bejelentés nélkül kivágott fák, illetve szándé-
kos rongálás miatt megindított szabálysértési eljárás, illetve a pótlási 
kötelezettség előírása nem mentesít az esetleges további, a polgári 
jog alapján érvényesíthető kártérítési igények alól.

Záró rendelkezések
4.§
Jelen rendelet október 1. napján lép hatályba.
Testületi ülés napja: 2011. augusztus 30.

Bagó Ferenc                            Kovács Szabolcs
polgármester     jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. augusztus 31.
Pannonhalma, 2011. augusztus 31.
        

 Kovács Szabolcs 
        jegyző 

1. sz. melléklet
Faérték számítás (Radó-féle értékmeghatározás)

Az értékelés az alábbi fő szempontokat veszi fegyelembe.
- a fa életkora
- a lombkorona állapota

1.) Az érték meghatározásánál az alapot az értékfelvétel idő-
pontjában érvényes, négyéves szabványcsemete faiskolai ára adja. 
Ezt az értéket kell szorozni a fa valószínűsíthető életkorához tartozó 
szorzószámmal.

 10 éves fa szorzószáma 10
 20 éves fa szorzószáma 40
 30 éves fa szorzószáma 84
 40 éves fa szorzószáma 160
 50 éves fa szorzószáma 300
 60 éves fa szorzószáma 500
 70 éves fa szorzószáma 700
(ha a fa életkora tízéves időköznél pontosabban becsülhető, a két 

határ évtizedszorzó átlagával számolunk)
2.) A korból számított értéket a lombkorona állapota szerinti együtt-

hatóval kell tovább szorozni.
1 teljesen ép lombkorona esetén 1
2 kissé csonkolt, visszavágott korona esetén 0,7
3 erősen csonkol, beteg lombkorona esetén 0,4

3.) A fák felértékelődnek a fában szegény környezetben, tehát a 
fa elhelyezkedését is fi gyelembe kell venni az érték meghatározá-
sánál.

• fákban szegény belvárosi területen az együttható: 1
• fákkal átlagosan ellátott területen az együttható: 0,7
• kertvárosban és külterületen: 0,5

Az egyes értékelési szempontokhoz a szorzószámok, együtthatók 
nagyságát dr. Radó Dezső hosszú évek alatt elvégzett számításaira 
alapozva, az egy lombköbméternyi lombfelület hatásai (pl. oxigén-
termelő képessége) alapján állapította meg.

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szavazattal 
elfogadta az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló rendeletét, ezzel megalkotta a 17/2011. (VIII.31.) számú 
rendeletét.

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szavazattal 
elfogadta az Önkormányzat Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
4/2009.(II.25.) rendelet módosítását, ezzel megalkotta a 18/2011.
(VIII.31.) rendeletét.

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testületének 
18/2011. (VIII.31) számú önkormányzati rendelete 

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

Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 38. § (9) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzat-
okról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében bizto-
sított jogkörénél fogva a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
4/2009.(II.25.) rendelete módosítására (továbbiakban R.) az alábbi 
rendeletet alkotja.
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1.§
A R. 9.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 Helyi lakásfenntartási támogatás
(1) Az Sztv. 38. § (9). és (10). bekezdésében foglaltak fi gyelembe 

vételével helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, 
akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének

a) a kizárólag egymással közös háztartásban élő 65. életévüket 
betöltött személyek esetén 260%-át

b) gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén 260%-át,
c) tartósan és súlyos beteget gondozó személy esetén 260%-át,
d) teljesen egyedül élő személy esetén 260%-át, 

feltéve, hogy a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a 

háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének 
hányadosával.

(2) A helyi lakásfenntartási támogatás 1 hónapra jutó összege 
2.500,- Ft.

(3) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem évente 2 
alkalommal nyújtható be. Minden év áprilisától októberig, illetve 
októbertől a következő év áprilisáig.

(4) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításánál az önkor-
mányzat az alábbi költségeket veszi fi gyelembe: lakbér, albérleti díj, 
lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete, távhőszolgáltatás 
díja, közös költség, csatornahasználat díja, szemétszállítás díja, 
villanyáram díja, vízdíj, gázfogyasztás díja, valamint a tüzelőanyag 
költsége. 

(5) A helyi lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni 
ellátás formájában kell biztosítani.

2. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A testületi ülés napja: 2011. augusztus 30.

Bagó Ferenc                            Kovács Szabolcs
polgármester     jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. augusztus 31.

    Kovács Szabolcs
                                      jegyző

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szavazattal 
elfogadta az Önkormányzat Telekadóról szóló 21/2010.(XII.15.) 
rendelet módosítását, ezzel megalkotta a 19/2011.(VIII.31.) ren-
deletét.

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 
19/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelete 
Az önkormányzat a telekadóról szóló 21/2010. (XII.15) 

rendeletének módosításáról.
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi ön-

kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése 
alapján, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) 
bekezdése alapján a telekadóról szóló 21/2010. (XII.15) rendeletét 
(a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja

1.§
A R. 6. § (2) bekezdésének második mondata (Egy személy egy-

szerre csak egy ingatlan kapcsán lehet meghatalmazott), hatályon 
kívül helyezésre kerül. 

2.§
A R. az adómentesség eseteit felsoroló 9.§ -a (2) bekezdése helyébe 

az alábbi rendelkezés lép:
„az az építési engedéllyel rendelkező, aki az adóköteles lakótelekre 

házat épít, illetve építtet, az építési engedély kiadását követő év 
január 1. napjától, 4 év időtartamra. E mentesség nem vonatkozik 
a vállalkozó üzleti célt szolgáló telkére.”

3. §
A R. az adómentesség eseteit felsoroló 9.§  (7) bekezdése helyébe 

az alábbi rendelkezés lép:
„az építéshatóság igazolása alapján be nem építhető ingatlanok. 

E mentesség nem vonatkozik a vállalkozó üzleti célt szolgáló tel-
kére.”

4.§
A R. az adómentesség eseteit felsoroló 9.§ (8) bekezdése helyébe 

az alábbi rendelkezés lép: 
„a II. számú övezetbe tartozó adóalanyok tulajdonában álló vala-

mennyi ingatlan egybeszámított területének 5.000 m2-t maghaladó 
része. E mentesség nem vonatkozik a vállalkozó üzleti célt szolgáló 
telkére.” 

5.§
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A testületi ülés napja: 2011. augusztus 30.

Bagó Ferenc                            Kovács Szabolcs
polgármester     jegyző
 
A rendelet kihirdetve: 2011. augusztus 31.                   

                                Kovács Szabolcs
                                      jegyző  

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szavazattal 
elfogadta az Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló rendeletét, 
ezzel megalkotta a 20/2011.(VIII.31.) rendeletét.

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testületének
20/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelete 
A helyi iparűzési adóról
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Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 2000. 
január 1-jén bevezette a helyi iparűzési adó intézményét. Az alap-
rendelet utolsó módosítása a 2011. évre 2%-ban állapította meg az 
adó évi mértékét az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenységre, 
míg 5.000. Ft-ban állapította meg az ideiglenes jelleggel végzett 
iparűzési tevékenységre naptári naponként. 

Az Önkormányzat képviselő-testülete az egymást követő rendelet-
módosítások helyett úgy határozott, hogy a hatályos adómértékek 
változatlanul hagyásával, az alaprendelet és módosításai hatályon 
kívül helyezésével a szabályozás áttekinthetősége érdekében új 
rendeletet alkot.

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a helyi iparűzési adóval kapcsolatban az alábbi 
önkormányzati rendeletet alkotja:  

1.§
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó 

évi mértéke 2%
       
2.§
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó 

mértéke naptári naponként 5.000 Ft

 3.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
        
4.§ 
E rendeletet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti az ön-

kormányzat a helyi iparűzési adóról szóló 18/1999. (XII.14.) számú, 
valamint az ezt módosító 17/2003. (XII.17.) számú, 10/2004. 
(V.26.) számú, 28/2004. (XII.1.) számú, 25/2008. (XI.26.) számú, 
20/2010. (XII.15.) számú, és 3/2011. (II.2.) számú rendelete.

A testületi ülés napja: Pannonhalma, 2011. augusztus 30.             
 Bagó Ferenc                                                Kovács Szabolcs
polgármester                                                      jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. augusztus 31.            
                 Kovács Szabolcs 
                        jegyző

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szavazattal 
elfogadta az Önkormányzat Szociális alapellátások igénybevételének 
általános szabályairól szóló 11/2011.(V.04.) rendelet módosítását, 
ezzel megalkotta a 21/2011.(VIII.31.) rendeletét.

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testületének 
21/2011.(VIII.31.) számú rendelete 
A szociális alapellátások igénybevételének általános sza-

bályairól szóló 11/2011.(V.04.) sz. Önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 32. § (3) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörénél fogva a szociális alapellátások általános szabályairól 

szóló 11/2011.(V.04.) rendelete módosítására (továbbiakban R.) 
az alábbi rendeletet alkotja.

1.§
A R. 1.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell 

fi zetni. A szociális étkeztetés áfával növelt intézményi térítési díja 
465 Ft. A kiszállítás áfával növelt díja 125 Ft.  A házi segítségnyújtás 
térítési díja 30 Ft/óra.

2.§
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Testületi ülés napja: 2011. augusztus 30.

Bagó Ferenc   Kovács Szabolcs
polgármester         jegyző
A rendelet kihirdetve: 2011. augusztus 31.
Pannonhalma, 2011. augusztus 31.
                           Kovács Szabolcs
                                       jegyző

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szava-
zattal elfogadta az Önkormányzat Térítési díjak megállapításáról 
szóló 12/2011.(V.04.) rendelet módosítását, ezzel megalkotta a 
22/2011.(VIII.31.) rendeletét.

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testületének    
22/2011. (VIII.31.) számú rendelete
A térítési díjak megállapításáról szóló
12/2011.(V.04.) számú rendelet módosításáról
Pannonhalma Város képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (5) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján a térítési díjak megállapításáról szóló 
12/2011.(V.04.) rendelet módosítására (továbbiakban R.) az alábbi 
rendeletet alkotja.

1.§
A R. 2. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell 

fi zetni. A szociális étkeztetés áfával növelt intézményi térítési díja 
465 Ft. A kiszállítás áfával növelt díja 125 Ft. A házi segítségnyújtás 
térítési díja 30 Ft/óra.

2.§
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Testületi ülés napja: 2011. augusztus 30.

Bagó Ferenc                            Kovács Szabolcs
polgármester     jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. augusztus 31.
Pannonhalma, 2011. augusztus 31.
  Kovács Szabolcs
                                      jegyző
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Név Születési idő Édesanyja neve Lakcím
Gombás Janka 2011.06.27. Erdélyi Lilla Cseidervölgy 34/E
Herold Zsombor 2011.07.05. Laczkó Noémi Béke u. 85.
Bíró András Bendegúz 2011.07.07. Dr. Fenyő Enikő Cseidervölgy 33/A
Németh Ármin 2011.08.05. Horváth Anett Ady Endre u. 1.
Katona János 2011.08.12. Tóth Melinda Újtelep 5.
Szendi Roland 2011.08.13. Kósa Mónika Csilla Illak alja 6.
Polgári Márton 2011.08.23. Horányi Borbála Mária Tóthegy 5/35 hrsz.
Tóth Mária 2011.08.29. Tóth Mária Szabadság tér 15.

Név Dátum Életkor Lakcím
Ampli Tamás 2011.06.25. 47 Kisfaludy u. 3. 
Ress Lajos 2011.07.03. 78 Újtelep 2.
Látó Istvánné 2011.07.05. 69 Tabán 41.
Juhász Árpádné 2011.08.12. 91 Kossuth u. 44.
Németh Mihályné 2011.08.20. 80 Dózsa György u. 39.
Takács János 2011.08.23. 63 Árpád u. 18.
Csathó Zsigmondné 2011.08.30. 85 Árpád u. 37.
Mészáros László 2011.09.06. 65 Ady Endre u. 20.
Bekő Imre 2011.09.08. 65 Kossuth u. 20.
Gyakovácz Sándor 2011.09.08. 81 Arany János u. 5.
Gyenge István 2011.09.08. 80 Dózsa u. 36.

Újszülöttek 

Halottaink 

Változások a járóbeteg-ellátó központban
Az ősz reményeink szerint jelentős változásokat hoz a járóbeteg-

ellátó központ életében, így lehetőségünk nyílik működő szakmáink 
meglévő óraszámának átalakítására, és tervezzük új szakmák elindí-
tását is, amely jelentősen növelheti működőképességünket.

A tapasztalatok bizonyították, hogy néhány szakellátás tekintetében 
(pl. bőrgyógyászat) jelentős óraszámbővítésre van szükség. Részben, 
hogy csökkenhessen a kialakult várólista hossza, másrészt, hogy 
bővülhessen azon települések száma, amelyekről a megnövekedett 
kapacitás okán tudunk betegeket fogadni. 

Új szolgáltatásként tervezzük indítani a diabetológia, endokrinológia, 
gyermek-tüdőgyógyászat és gyermekpszichiátria szakrendeléseket, 
ezek vonatkozásában még egyeztetésekre van szükség. Reményeink 
szerint a pannonhalmi alapellátásban érintett háziorvosi körzetek 
hamarosan az épület oldalszárnyában kaphatnak helyet, jó ideje 
folyamatban vannak a pályázat kezelőjével ennek kialakíthatóságára 
vonatkozó tárgyalások.

Októbertől elindultak a gyógytornák a fi zikoterápiához kapcsoló-
dóan, valamint a reumatológia hamarosan kiegészül dr. Király Márta 
szakorvossal, aki szerdai napokon 16:00-20:00 óra között fogja 
végezni szakrendelését.

dr. Török Péter
ügyvezető
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Szemét dolog
Sajnos egy ismert, mindennapi problémára 

szeretném felhívni a fi gyelmet. Pannonhalmi 
lakosként nem tudok szó nélkül elmenni ez 
előtt. Szomorú tény, hogy egyes polgárok a 

szelektív hulladékgyűjtő szigeteket nem ren-
deltetésszerűen használják. A hulladékgyűjtő 
edények mellé helyezik le a vegyes hulladé-
kot, amely a háztartásokban felhalmozódik. 
Ezáltal - akárhogy nézem - környezetszeny-
nyezés történik. Sajnos ezen emberekben a 
„szennyező fi zet” elv nem érvényesül, mert 
a „nagy közöshöz” hordott szemét iránt nem 
éreznek felelősséget, ugyanis amint „túlad-
tak” rajta, már nem érzik problémának. Sajnos 
problémák viszont vannak. Kiszakadt hulla-
dékgyűjtő zsákok, üvegszilánkok szanaszét 

szórt szemét, amit mindenfelé hord a szél. És 
a következményekről még nem is beszéltem: 
a patkány- és a csótánykolóniák megjelenésé-
ről. Jó példa erre a Piac téri és az ABC melletti 

hulladékgyűjtő sziget, de igaz ez 
szinte mindegyikre, mely a vá-
rosban található Ez a cselekedet 
nem lehet megengedett.

 „Tisztelt” szemetelő!
 Ön, úgy látszik, előnyösnek 

látja, hogy a saját portáját meg-
szabadítja a háztartási vegyes 
hulladékától, úgymond díjmen-
tesen azáltal, hogy a hulladék-
gyűjtő szigeteken felhalmozza. 
Az Önt egyáltalán nem érdekli, 
hogy milyen károkat okoz ezzel 
egészségügyi, környezetvédelmi 
szempontból. Esztétikailag sem 

szép látvány a kupacban felhalmozott sok-
sok szemeteszsák. De Ön továbbra is közö-
nyös ez ügyben, és csak a markát dörzsöli, 
hisz a pénztárcáját kíméli ezzel. Gondolja, 
előbb-utóbb úgyis elszállítják. Majd más 
intézkedik ez ügyben. Csakhogy ez a dolog 
nem így működik! A tette törvényileg bün-
tetendő! Előbb-utóbb tetten érik, de akkor 
felelni fog érte! 

Tisztelettel megkérek minden pannonhalmi 
lakost, hogy aki illegális szemétlerakó em-
bereket lát, az jelentse Pannonhalma Város 

Önkormányzatánál, hogy meg lehessen őket 
fi gyelni, tettük számon kérhető legyen, ezáltal 
eljárás indulhasson ellenük. A bejelentés 
mellett fontos a bizonyíték is. Ma már szinte 
minden embernek van kamerás mobiltele-
fonja, sokan hordanak magukkal fényképe-
zőgépet, videokamerát, és szinte mindenki 
ismeri a másikat a városban. Egy-egy kép, 
felvétel a rendbontó személyről, illetve az 
autójáról, annak rendszámáról nagy horderejű 
bizonyíték lehet. Nem tesz jót Pannonhalma 
hírének, amit az ideérkező turisták terjeszte-
nek városunkról saját országukban, illetve 
településükön, hogy mennyire szemetes ez 

a város. Itt élünk ezen a gyönyörű helyen, 
ami a világörökség része, hát vigyázzunk rá! 
Ez mindannyiunk érdeke, mint ahogy az is, 
hogy a szemetelők feleljenek cselekedetükért! 
Bízom benne, hogy összefogva gátat szabha-
tunk a további illegális hulladéklerakásnak.

    Orbán Péter

Pannonhalmi KALÁSZ-osok 
esztergomi tábora

2011 augusztusában ismét sor került a 
szokásos KALÁSZ-táborunkra, amelynek 
helyszínéül a hét évvel ezelőtti táborhelyün-
ket, Esztergomot választottuk, a belvárosi 
Szent Péter és Pál Plébánia ifjúsági házát.

Az utazást megelőző napon szentmisével 
indítottuk táborunkat, József atya intelme-
it vittük magunkkal. Most fehér, KALÁSZ-
felirattal ellátott sapkát kaptak a gyerekek 
az összetartozás jeleként. Valami egyforma 
„formaruhát” minden évben sikerül beszerez-
nünk (póló, kiskendő, tarisznya stb.).

Külön busszal mentünk Esztergomba. A 
szállás elfoglalása után ebéd a Duna-parti 
csárdában, majd városnézés következett, a 
Bazilika kupolájából gyönyörködhettünk a 
csodálatos panorámában.
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2011. június 25-én a tisztújító 
közgyűlés új vezetést választott 
a Szent Márton Polgárőr Egye-
sület élére Koczka Zoltán sze-
mélyében. Az új vezetés a régi 
hagyományos programokat meg-
tartva, de megújulva kezdte el te-
vékenységét. Ttelepülésünk ren-
dezvényein, valamint a kistérségi 
programokon (Szent László Napi 
Főzőverseny, egyházi körmenet, 
a Ligetben megtartott szabad-
téri szent mise, az augusztus 
20-i programok, Rally bajnoki 
futam - Ravazd - Écs) biztosítot-
tuk a közrendet és a programok 

zökkenőmentes lebonyolítását. 
Szeptember elején – a 2011-
2012-es tanév megkezdésekor 
- az alsó osztályokba járó tanulók 

közlekedését segítve részt vet-
tünk a forgalom irányításában. 
Vigyázunk az iskolába igyekvő 
gyerekekre és az onnan hazain-
dulókra. Hiszen nem elég óvni 
őket, meg kell tanítani arra, hogy 
önmagukat és társaikat is ők ma-
guk óvják. Ne legyenek baleset, 
bűncselekmény áldozatai, és ne 
legyenek balesetek okozói, bűn-
cselekmények tetteseiként a ne-
veletlenség áldozatai. Immár 15 
éve őket is igyekszik őket védeni 
a polgárőrség.

Az idei évben – immár ötö-
dik alkalommal – a szeptember 
23-án Kunszigeten megrende-
zett „Egy iskola - egy polgárőr” 
napi versenyen ismételten részt 
vett Pannonhalma csapata. Is-
kolásaink, ifjú polgárőreink, ill. 
egyesületünk csapattagjai egy 
célért küzdve, egy közösség 
tagjaként képviselték város-
unkat a megmérettetésen. A 
kunszigeti sportpályán több 
település diákjai és polgárőrei 
versenyezhettek a csapat- és 
sportszámokban. Így kispályás 
labdarúgás, lövészet, kerékpáros 
ügyességi verseny, sorverseny 
és elméleti polgárőr ismeretek 
területén mérték össze tudásu-
kat. Csapatunk tagjai voltak: a 
Szent Márton Polgárőr Egyesü-
let részéről Koczka Zoltán pol-
gárőr elnök, Farkas Zsuzsanna 
titkár, Hadaró Ádám polgárőr, 
a pannonhalmi általános iskola 

tanulói: Fleck Nikolett, Gőbölös 
Cintia, Herczeg Richárd, Pőcze 
Ábel, Vörös Balázs, valamint 
Rozsnoki Zsuzsanna felkészítő 
pedagógus, polgárőr referens. 
Az összetett versenyben teljesít-
ményünk alapján I. helyezést ér-
tünk el, melyre nagyon büszkék 
voltunk. Az egész napos prog-
ramot a mentők, a tűzoltók, a 
katasztrófavédelem és a Sokoró 
RC modellklub bemutatói színe-
sítették. Közös élményekkel gaz-
dagodva térhettünk haza, hiszen 
az „Egy iskola - egy polgárőr” 
mozgalom céljaival, sokrétű 
tevékenységével is azonosulni 
tudtunk a verseny alkalmával. 

Mint polgárőrség kevésbé 
vagyunk láthatóak, hiszen pol-
gárőr tagjaink a sötétedés után 
kezdenek járőrözni. Városunk 
közrendjének megóvásáért, a 

közbiztonság további javításáért 
ezért az idei évben is szeretnénk 
taglétszámot bővíteni. Így várjuk 
a 18 évet betöltött, büntetlen elő-
életű, B kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező, szabadidejét felál-
dozni hajlandó, embertársaikért 
felelősséget vállaló leendő tag-
jainkat. 

Jelentkezni Koczka Zoltánnál, 
a helyi polgárőrség elnökénél 
lehet a 06/70/946-5991-es 
mobilszámon. Tisztelettel kérjük 
a lakosság további támogatását 
és bizalmát egyesületünk irányá-
ba, melynek birtokában még ha-
tékonyabban tudnánk végezni 
felelősségteljes munkánkat pol-
gártársaink szolgálatában. 

Köszönettel és tisztelettel a 
Szent Márton Polgárőr Egyesület 
vezetősége és tagsága.

A Szent Márton Polgárőr Egyesület 
a lakosságért

A második nap kisvonattal városnézésre 
mentünk, sőt a szomszédos Szlovákiába is 
átkeltünk a Mária-Valéria hídon. Nagy élmény 
volt felnőttnek, gyereknek egyaránt. Délután 
fürödtünk az új esztergomi élményfürdőben, 
amit mindenki nagyon élvezett.

A harmadik napon Vácra kirándultunk, 
amely utunk során többféle járművet is kipró-
báltunk (busz, komp, vonat). Kiemelendő a 
szeretetteljes vendégfogadás. Mindent meg-
szerveztek nekünk váci KALÁSZ-os testvére-

ink: idegenvezető, püspöki palota megtekinté-
se és vendégül látás az új KALÁSZ-házban. 

A következő nap a kézműveskedésé volt, és 
József atyánkat is vártuk vendégségbe. 

Pénteken Visegrád következett - gyönyörű 
panorámával a Dunakanyarra. A tábor „leg-
kedvesebb” programjával, a nyári bob-pályá-
val fejeztük be a visegrádi kirándulásunkat.

Az utolsó napot a Ki mit tud? vetélkedővel 
zártuk. Volt ott mindenféle művészi produk-
ció: bábozás, vers, ének ... - jól sikerült! Ezen 

az estén fedték fel magukat az őrangyal-já-
ték angyalkái is - ki kire vigyázott különösen 
a héten. A gyerekek egymás közötti titkos 
szavazással megválasztották maguk közül a 
KALÁSZ-királyt és a KALÁSZ-királylányt, ami 
a belső szépség versenye.

Jó hangulatban telt a táborunk. Ezúton 
is köszönjük mindenkinek, aki akár anyagi-
akban, akár élelmiszer formájában nyújtott 
segítséget, valamint minden aktív közremű-
ködőnek is.   a KALÁSZ-osok
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Fotó: Tanay Lajos

Minden idők egyik, ha nem a leg-
népszerűbb pápájának 1991 után 
ez volt a második magyarországi 
látogatása - korábban egyetlen 
alkalommal járt még hazánkban 
a katolikus egyház feje: IX. Szent 
Leó pápa 1052-ben Pozsonyban 
találkozott I. András királyunkkal -, s 
a Szentatya az óta sem vendéges-
kedett nálunk. II. János Pál pápát 
a Pannonhalmi Főapátság meg-
alapításának ezeréves évfordulója 
alkalmából, valamint a római és a 
görögkeleti egyház közeledését 
elősegítendő invitálta meg hazánk-
ba Várszegi Asztrik pannonhalmi 
főapát 1995-ben.

A ’96-os találkozóra várták 
az orosz pátriárkát is

A meghívás és a ’96-os talál-
kozó előkészítésének részleteiről 
remek beszámoló olvasható a 
Pannonhalmi Bencés Gimnázium 
és Kollégium portálján Hunyady 
Márton tollából. A pápa meghívá-
sát Várszegi Asztrik pannonhalmi 
főapát kezdeményezte, ugyanek-
kor meghívták II. Alekszij orosz 
pátriárkát is, hogy Magyarorszá-
gon, egy, az egyházszakadás előtt 
alapított monostorban, Róma és 
Moszkva között félúton történjen 
meg a pápa és a pátriárka talál-
kozója. Göncz Árpád köztársasági 
elnök 1995-ben vatikáni látogatá-
sa alkalmával (február 9.) hivatalos 
meghívást tolmácsolt a pápának, 
majd azt március 28-án írásban 
erősítette meg. A pápa 1995 
novemberében levélben közölte, 
hogy valószínűleg 1996 júniusá-
ban Magyarországra látogat. 

Januárban még júniusi 
időpontot tűztek ki 

1996. január 15-én a Vatikán 
viszont arról tájékoztatott, hogy 
nem Pannonhalmán kerül sor 
II. János Pál pápa és II. Alekszij, 
Moszkva és minden oroszok pátri-
árkájának tervbe vett találkozójára. 

Megemlékezés a pápalátogatás 
15. évfordulójáról

A pannonhalmi focipályán 
landolt a pápát szállító he-
likopter 

Az átlagembereket természete-
sen elsősorban nem a diplomá-
ciai szála érdekelte II. János Pál 
pápa érkezésének, hanem hogy 
hol és mikor láthatják élőben a 
katolikus egyház földi vezetőjét 
megyénkben. Minderre több le-
hetőség is nyílott, de ne siessünk 
ennyire előre. A II. János Pál pá-
pát Ferihegyről Pannonhalmára 
szállító helikopter óriási biztonsá-
gi intézkedések közepette 1996. 
szeptember 6-án háromnegyed 
egykor szállt le a település focipá-
lyáján. Rövid köszöntést követően 
a rossz időjárás ellenére a pápa-
mobil az emberek sorfala között 
indult el Szent Márton hegyére. 
Az apátságban a pannonhalmi 
diákság és a bencés közösség 
tagjai várták a Szentatyát, akikkel 
közösen költötte el II. János Pál 
az ebédjét.

„És te, pannonhalmi közösség, 
légy továbbra is – mint hegyre 
épült város – fényforrás e vidék 
és az egész nemzet számára.” 

Délután fél ötkor Magyaror-
szág akkori köztársasági elnöké-
vel, Göncz Árpáddal találkozott 
II. János Pál pápa az apátságban, 
akitől Melocco Miklós „Halott 
Krisztus” című alkotását és Agár-
di Gábor Szent Istvánt ábrázoló 
ikonját kapta ajándékul. A bencés 
közösség tagjai pedig egy uncia 
súlyú aranyéremmel – melynek 
előlapján a pápa, míg hátlapján 
a főapátság bazilikája volt látható 
– lepték meg II. János Pált. Az ek-
kor még erős, viszonylag keveset 
betegeskedő 76 éves pápának 
az idősebb szerzetesekhez is volt 
néhány kedves szava, majd részt 
vett a bencések esti hét órakor 
kezdődő, latin nyelvű imaóráján, 
a vesperáson. „Róma püspöke 
első alkalommal látogat hozzátok, 
akik kezdetektől fogva szorosan 

A pápalátogatásnak még január-
ban kitűzték a konkrét időpontját: 
II. János Pál pápa június 20-án 
érkezik Pannonhalmára, ott tölti az 
éjszakát, majd 21-én egy Pannon-
halma és Győr közötti hatalmas 
mezőn tart szentmisét. Horn Gyula 
miniszterelnök úgy nyilatkozott, 
hogyha az időpontban változás 
történik, abban szerepet játszik a 
pátriárkával való találkozás lehető-
sége. A találkozót később tényleg 
elhalasztották, az új időpontot áp-
rilis 19-én az apostoli nunciatúra 
jelentette be, miszerint II. János 
Pál pápa szeptember 6-án érkezik 
hazánkba, és 7-én utazik haza. A 
szeptemberi időpontot az olasz hír-
ügynökség is úgy értékelte, hogy 
a halasztás a találkozóra való kész-
ség jelzése Moszkvának. 

Diplomáciai egyeztetések 
a háttérben 

A pápa látogatásának vég-
leges programját június 12-én 
hozták nyilvánosságra. Ekkor 

még II. János Pál és II. Alekszij 
orosz pátriárka lehetséges pan-
nonhalmi találkozóját Angelo 
Acerbi érsek, apostoli nuncius 
sem cáfolni, sem megerősíteni 
nem tudta, mert a magyar fő-
papok meghívólevelére tovább-
ra sem érkezett hivatalos válasz 
Moszkvából. A bécsi Kathpress 
katolikus hírügynökség július 2-i 
értesülése szerint II. János Pál 
pápa és II. Alekszij pátriárka nem 
találkozik szeptemberben Ma-
gyarországon. Ennek ellenére a 
júliusi programban lévő kétórányi 
„lyuk” azt a feltételezést erősíti, 
hogy a Vatikán nyitva hagyta a 
katolikus egyházfő és II. Alekszij 
moszkvai pátriárka pannonhalmi 
találkozójának lehetőségét. A ta-
lálkozó végül mégsem jött létre, 
mert az orosz ortodox egyház 
feje a szent szinódus tagjainak 
többségi akaratát elfogadva 
1996. július 18-án lemondta 
a szeptember 6-7-ére tervezett 
pannonhalmi találkozót”.

Fotó: Tanay Lajos
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kötődtök az Apostoli Szentszékhez. Adjunk 
hálát közösen Istennek az elmúlt ezer év során 
művelt csodálatos tetteiért. És te, pannonhalmi 
közösség, légy továbbra is – mint hegyre épült 
város – fényforrás e vidék és az egész nemzet 
számára” – mondta II. János Pál pápa a pan-
nonhalmi bazilikában.

„Ezért az erős szélért is szeretnék köszö-
netet mondani” 

Ezt követően elfogyasztotta vacsoráját 
és nyugovóra tért, hisz sűrű szombati nap 
állt előtte. Találkozott többek közt Magyar-
ország akkori miniszterelnökével, Horn 
Gyulával, a Magyar Püspöki Kar tagjaival, 
valamint mostanáig emlékezetes misét 
celebrált a győri Ipari Park területén és a 
Püspökvárban. Az Ipari Parkban körülbelül 
150 ezer hívő vett részt a szentmisén a 
szélvihar ellenére. „Ezért az erős szélért 
is szeretnék köszönetet mondani. Tudjuk, 
hogy amikor Jeruzsálemben pünkösdkor 
megszületett az egyház, akkor is nagy szél 

fújt. Ez a mai nagy szél is erre emlékeztet 
bennünket, az egyház születésére” - közölte 
a hívőkkel a Szentatya Győrben.

(Forrás: Kisalföld)

2011. szeptember 6-án a Pándzsa klub 
szervezésében megemlékezés volt város-
unkban II. János Pál pápa pannonhalmi lá-
togatásának 15. évfordulója alkalmából.  A 
megemlékezés a szentmisét követően az 
immáron 10. éve felállított emlékkeresztnél 
folytatódott. A kettős keresztnél József atya 
mondott szép, megemlékező beszédet, osz-
totta meg gondolatait a résztvevőkkel. A Gyer-
tyaláng kisegyüttes tagjai (Simon László, Si-
mon Bernadett, Kocsis Annamária, Kránitzné 
Nagy Orsolya) pedig hangszeres kísérettel 
adott elő vallásos dalokat. A megemlékezé-
sen az összegyűltek a Szentatyára csendesen 
emlékeztek, tiszteletére gyertyát gyújtottak és 
virágot helyeztek el a keresztnél. 

Orbán Péter

A hagyományoknak megfelelő-
en 2011. augusztus 19-20-án vá-
rosunkban megrendezésre került 
a Szent István napok elnevezésű 
rendezvény. A programok tekinte-
tében pénteken Retro mánia elne-
vezéssel slágereket hallgathattak 
az érdeklődők, majd Kovács Kati 
koncertje következett, ahol a mű-
vésznő előadta jól ismert örökzöld 
slágereit, ami még jobban fokozta 
a hangulatot. 

Másnap, Szent István napján 
a Ligetben szabadtéri szentmi-

Szent István napok
Színház. Ezzel párhuzamo-
san este „Rhythm” címmel a 
Balance TSE kétfelvonásos 
táncestje volt megtekinthető 
a Kazinczy Ferenc Művelődési 
Házban. Este Opra Nosztalgia 
video-disco teremtett jó hangu-
latot a térre kilátogatók között, 
akik késő estig ropták a régi 
slágerekre. A nap tűzijátékkal 
zárult.

 A Tihanyi Alapítólevél és a 
Pannonhalmi Kiváltságlevél kiál-
lításával, fi lmvetítéssel, koncert-

tel és a Vársétányon 
változatos gyer-
mekprogramokkal 
várta a látogatókat 
2011. augusztus 
20-án, szombaton 
a Pannonhalmi Ben-
cés Főapátság. Az 
apátság épülete, 
mint minden évben, 
ezen a napon ingye-
nesen volt látogat-
ható, ami sok érdek-
lődőt vonzott. Az 
ünnep délutánján 
a Boldogasszony 
kápolnában hagyo-

se és terményáldás volt. A prog-
ramok egész nap folytatódtak, 
többek közt volt díszmadár 
kiállítás, Szent István napi kéz-
műves vásár, melyet a Szent 
Márton Borrend programjai 
követtek egész késő estig. 
Műsorukban volt cigányzene, 
baranta bemutató, néptánc a 
ravazdi Szederinda együttes 
jóvoltából. Fellépett a Nyúli 
Asszonykórus, a Pannonhalmi 
Sport és Majorette Egyesület, 
slágereket énekelt a Mozdulat 

mányos orgonahangversenyre 
került sor, amelynek fellépő mű-
vészei Soós Gábor (orgona) és 
Lengyel Barbara (ének) voltak. 
Hagyomány, hogy augusztus 
20-án este elhangzanak Szent 
István király intelmei egy szín-
művész és egy improvizatív 
zenész előadásában. Az este 
folyamán az Apátsági Pincészet 
teraszán népzenei koncertet 
hallgathatott a nagyérdemű, 
melyen a Zagyva banda volt 
a fellépő.

     Orbán Péter
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Pannonhalma Város kitüntetettjei 
augusztus 20-a alkalmából

Pannonhalma Város Önkor-
mányzata a „Pannonhalma Város 
Díszpolgára” címet adományoz-
ta dr. Várszegi Asztrik püspök, 
főapátnak.

Pannonhalma Város Önkormány-
zat képviselő-testülete 20/2011. 
( II.1.) számú határozatával dr. 
Várszegi Asztrik pannonhalmi fő-
apát részére a Pannonhalmáért 
végzett sok évtizedes egyházveze-
tői, humanitárius és tudományos 
munkásságának elismeréseként, 
s mert tartós és eredményes tevé-
kenységével nagymértékben hoz-
zájárult a település jó hírnevének 
erősítéséhez és öregbítéséhez, a 
Pannonhalma Város Díszpolgára 
címet adományozta.

A kitüntetés átadására 2011. 
augusztus 14-én a pannonhalmi 
plébániatemplomban a főapát úr 
által celebrált ünnepi mise kere-
tében került sor.

A főapát úr életpályája rövi-
den az alábbiakban foglalható 
össze:

1946. január 26-án született 
Sopronban. Középiskolai tanul-
mányait a soproni Berzsenyi 
Dániel Gimnáziumban végezte. 
Érettségi után 1964-ben belé-
pett a Pannonhalmi Szent Be-
nedek Rendbe, ahol teológiai 
tanulmányokat folytatott 1968-
ig. Ezt követően a kétesztendős 
sorkatonai szolgálat letöltése 
után a hátralévő utolsó évet 
befejezve 1971. augusztus 
29-én pappá szentelték. 1971 
és 1976 között Budapesten 
az ELTE-BTK történelem-német 
szakon tanult. A tanulmányok 
végeztével középiskolai tanári 
diplomát szerzett, majd a győ-
ri bencés gimnáziumba került 
egy esztendőre tanítani. 1976-
tól a pannonhalmi gimnázium-
ban tanított egészen 1988-ig, 
de eközben szintén tanított a 
bencés főiskolán is. 1978 és 
1986 között a novíciusok ma-
gisztere, de 1985-től már a 
pannonhalmi főmonostor per-

jele. 1985-ben történelemből 
doktori címet szerzett az EL-
TE-n, majd ugyanitt 1997-ben 
megszerezte a PhD fokozatot 
is. II. János Pál pápa 1988. 
december 23-án esztergomi 
segédpüspökké nevezte ki. 
Püspöki jelmondata: Fortitudo 
mea Deus – azaz: Erősségem 
az Isten. 1989. február 11-én 
szentelték püspökké Eszter-
gomban Dékány Vilmossal, 
Mayer Mihállyal, Takács Nán-
dorral és Ács Istvánnal együtt. 

1989 márciusától két éven át 
a Budapesti Központi Papne-
velő Intézet rektora, valamint 
püspöki helynök az Esztergo-
mi Főegyházmegyében. 1990 
júniusától 1993 márciusáig a 
Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia titkára volt. 1991. ja-
nuár 5-én pannonhalmi főapát-
tá választották, székét 1991. 
augusztus 6-án foglalta el. 
1997-ben Jedlik Ányos-díjjal 
tüntették ki, 2007-ben pedig 
Prima díjjal.

Mindezek mellett:
•a Máltai Lovagrend káplánja
•a Leuveni Katolikus Egyetem 

díszdoktora
• a Bajor Bencés Akadémia Tör-

téneti Szekciójának rendkívüli 
tagja

•A Férfi  Szerzetes-elöljárók Kon-
ferenciájának elnöke

• a Magyarországi Keresztény-
Zsidó Tanács elnöke

• a MKPK Kultúra és Tudomány 
Bizottságának (korábban Egy-
háztörténeti Bizottság elnöke

• a MKPK Megszentelt Élet Bi-
zottságának elnöke

• a MKPK Oktatásügyi Bizottsá-
gának tagja

Pannonhalma Város Önkor-
mányzat képviselő-testülete és 
polgárai tisztelettel köszöntik a 
város új díszpolgárát, és további 
munkájához sok sikert, jó erőt, 
egészséget kívánnak.

Honvédelemért kitüntető cím 
ezüstkereszt fokozatának 
adományozása Bagó Ferencnek

2011. augusztus 17-én Dr. Hende Csaba Honvédelmi miniszter 
Bagó Ferencnek a honvédelem támogatása érdekében végzett 
tevékenysége elismeréseként a „Honvédelem Kitüntető” cím ezüst-
kereszt fokozatát adományozta Budapesten a Stefánia Palotában, 
amit Dr. Simicskó István államtitkár úr adott át.
Mindkét kitüntetettnek szívből gratulálunk.

Fotó: Tanay Lajos
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RAA Szent Márton Járóbeteg-ellátó Központ 
közösségi tereiben nyílt meg hétvégén Nyiri 
István okleveles építészmérnök, festő kiállítása, 
melyet dr. Török Péter, az intézmény ügyveze-
tő igazgatója nyitott meg. A művész immár 
másodszor mutatkozik be Pannonhalmán. 
Elsőként mint építész, hiszen ő tervezte a Szent 
Márton Járóbeteg-ellátó Központ épületét, 
és most mint kiállító festőművész mutatja be 

alkotásait a pannonhalmi kistérség lakóinak - 
nagy örömünkre.

Munkásságáról így ír: „Rajzoló szerkesztő-
ként, építésztervezőként, majd irányító épí-
tésztervezőként dolgoztam, jelenleg nyugdíjas 
vagyok, festészettel foglalkozom. Terveztem kór-
házakat, egészségügyi létesítményeket, iskolát, 
bölcsődét és lakóházakat is. Exporttervezésben 
Algírban valósultak meg épületeim. Nagyobb 
épületek: Balatonlelle strandöltöző, Pest megyei 
ÁNTSZ székház Budapest, Cegléd, Vác elme-
kórházak, Cegléd színház-, művelődési ház- és 
kórházhomlokzat rekonstrukció, Budaörs új böl-
csőde, Siófok kórház rekonstrukció, Orosháza 
kórház rekonstrukció befejező rész, Szt. Rókus 
Kórház V. ütem stb. - csak a legfontosabbakat 
említve. Tanítottam az Ybl Miklós Főiskolán 
(Budapest) épületszerkezettant. Közvetlenül 
dolgoztam Schömer Ervin Ybl-díjas és ifj. Dávid 
Károly Kossuth- és Ybl-díjas építészekkel. Raj-
zolni a ceglédi művelődési ház rajzkörében Vér 

„Tájak és gondolatok” 
– Nyiri István építész, festő kiállítása
Pannonhalma, 2011. szeptember 24 - 2011. október 15.

László, a technikumban Élesdi István 
és Lelkes István tanár uraktól, majd a 
műegyetem rajzi tanszékén tanultam. 
Nyugdíjasként kerültem Türingiába, és 
akvarelleket kezdtem festeni, jelenleg 
Baden-Württembergben lakom, ahol 
az új környezetben is akvarell és olaj-
képeket festek.  Kiállításaim voltak 
Gombán a református gyülekezeti te-

remben, Cegléden a Kossuth 
Művelődési Központ - Ceglédi 
Galéria, valamint a Reformá-
tus Nagytemplom gyüleke-
zeti termében. Képem van 
a Böhm magángalériában 
Freibergben, valamint több 
más magángyűjteményben 
is.”

Építészként a Magyar Építőművész 
Szövetség rendes tagja, valamint a 
Magyar Építész Kamara tagja. Festő-
művészként felesége, dr. Varga An-
namária orvos inspirálta több olyan 
alkotás elkészítésére, melynek témája 
az orvos biológia.

A kiállítás esztétikus megjeleníté-
séhez szükséges technikai berende-
zést a művész maga biztosította, és 
Pannonhalmának ajándékozta, így 

további kiállítások számára is alkalmassá vál-
tak a járóbeteg-ellátó intézet közösségi terei. 
Ezt ezúton is szeretnénk Pannonhalma pol-
gárainak nevében megköszönni. Nyiri István 
munkásságához további sok sikert kívánunk! 
A kiállítás megtekinthető 2011. szeptember 
24-től 2011. október 15-ig. Reméljük, hogy a 
több ezer látogató művészi értékekkel gazda-
godva, kellemesen töltheti majd el a várakozás 
perceit az épület falai között.

Rozsnoki Zsuzsanna
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett 
ünnepség. Helyszín: Szabadság tér, Kopjafák 
November 6. vasárnap, 16 óra

„Borban az igazság” - a Győr-Moson-Sopron Megyei Nóta Egyesület 
zenés estje 
November 7-12. hétfő-szombat 

V. Márton-napi Vigasságok 
A városban több helyszínen 

November 20. vasárnap, 9 óra 
Márton-napi Újbor Verseny 
Szervező: Szent Márton Borrend 

December 3. szombat, 17 óra 
Télköszöntő: zenés-táncos est 
Szervező: Pannonhalmi Sport- és Majorette Egyesület 

December 17. szombat, 17 óra 
Városi karácsony 
Bővebb információk a programokról a 471-733-as telefonszámon 

kérhetőek. Ezenkívül az egyes rendezvényeket megelőzően plakáto-
kon, műsorfüzetekben, ill. a ww.pannonhalma.hu honlapon lesznek 
megtalálhatóak.

A Kazinczy Ferenc Művelődési Ház
2011. őszi–téli kiemelt rendezvényei:

50 ÉVES A MŰVELŐDÉS HÁZ
2012-ben ünnepli a Kazinczy Ferenc Művelődési Ház fennállásának 

50. évfordulóját. Eme jeles esemény kapcsán szeretnénk egy érdekes, 
sokszínű és emlékezetes programsorozattal  a város lakóival együtt ün-
nepli.  Ezért a következőkben kérjük a Tisztelt Lakosság segítségét: 
TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 

Amennyiben a birtokában van bármely olyan dokumentumnak (fotó, 
oklevél, plakát, klubnapló stb.), mely a művelődési házzal, annak volt 
vagy ma is működő csoportjaival, klubjaival, programjaival kapcsolatos, 
kérjük, juttassa el számunkra. Az összegyűjtött anyagból egy kiállítást 
szeretnénk létrehozni, mely bemutatja majd az elmúlt 50 év fontosabb 
történéseit, eseményeit, az adott korszak kulturális életét. 
PROGRAMOK 

Szeretnénk olyan programokat, rendezvényeket szervezni az év-
forduló kapcsán, melyek nagy sikert arattak az elmúlt években, ill. 
olyanokat is, melyek eddig hiányoztak a kínálatunkból, viszont nagy 
igény mutatkozik rá. Ezért várjuk ötleteiket, javaslataikat a muvhaz@
pannonhalma.hu e-mail címre, ill. telefonon a 471-733-as számon. 

Ezenkívül bármilyen segítséget, felajánlást szívesen fogadunk! 
Segítségüket előre is nagyon köszönjük! 

Horváth Roland, intézményvezető

Újabb nagyszerű eredményekkel leptek 
meg bennünket a pannonhalmi focista lányok: 
2011. október 2-án Telkiben ismét csillogó 
érmeket szereztek.

Az OTP-MOL Bozsik-program fesztivál-
ján az egyesületi szintű és az intézményi 
szintű gyereklabdarúgás is bemutatkozott, 
a Grassroots-fesztivál keretein belül pedig a 
legkisebbek is focizhattak az edzőközpont 
pályáin. A rendezvényre elfogadta az MLSZ 
meghívását Buzánszky Jenő, az Aranycsapat 
legendás játékosa, de a vendégek között 
volt Egervári Sándor szövetségi kapitány és 
Kassai Viktor játékvezető. Kilátogattak Telki-
be az MLSZ szakmai programjának vezetői, 
valamint több labdarúgóedző is jelen volt az 
eseményen, akik mindannyian segédkeztek 
az érmek, ajándékok átadásában.
Leány 3. korcsoport 

(1999. január 1-je után születettek):
1. Békéscsaba, Lencsési Általános Iskola, 

edző: Bognár István
2. Maglód, Vermesy Általános Iskola, edző: 

Dorner Gábor
3. PANNONHALMA, Radnóti Miklós 

Általános Iskola, edző: Koller Ervin  

Leány 4. korcsoport 
(1997 január 1-je után születettek):

1. PANNONHALMA, Radnóti Miklós 
Általános Iskola, edző: Koller Ervin

2. Budapest, X. ker., Bornemissza Általános 
Iskola, edző: Szabó András

3. Tápiószecső, Gróf Széchenyi István Álta-
lános Iskola, edző: Tutor Csaba

Pannonhalmi focisikerek
MOL gólkirály: 

FLECK NIKOLETT 
(Pannonhalma) 14 góllal

Gratulálunk a csapatoknak 
és edzőjüknek, Koller Ervinnek 
a kiváló teljesítményhez!
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Ismét gyermekzsivajtól 
hangos az iskola udvara és 
épülete. Vége a nyári nagy 
szünidőnek, a pihenésnek, 
az alvásnak, a napozásnak, a 
felhőtlen kikapcsolódásnak.  
Előkerültek a könyvek, füze-
tek, s ismét szoros napirend 
szerint élik mindennapjaikat 
gyerekek, felnőttek.

A 2011-2012-es tanév 
a pannonhalmi iskolában is 
megkezdődött. Az új tanév 
szerkezeti változást nem ho-
zott intézményünk életében: 
továbbra is a veszprémvarsányi 
iskolával és óvodával, a 
bakonytamási óvodai telep-
hellyel és a pázmándfalui 
művészeti iskolai telephellyel 
együtt működünk.

179 tanuló tanul nálunk 
11 tanulócsoportban, akiket 
19 főállású, 4 félállású peda-
gógus, 4 óraadó és 4 Prémi-
um programban részt vevő 
pedagógus tanít. Munkánkat 
6 technikai dolgozó és 1 a 
Többcélú Kistérségi Társulás 
által alkalmazott logopédus 
segíti. 

Nagy előrelépés szakmai-
lag, hogy mind a napközis cso-
portjaink mind a tanulószobás 
csoportunk bontásra került, 
sokkal eredményesebb és 
szervezettebb foglalkozások 
lehetőségét jelentve.

Elsőben, harmadikban, ötö-
dikben, hatodikban és nyolca-
dikban csoportbontás teszi 
lehetővé a még eredménye-
sebb, egyéni képességeket 
fejlesztő tevékenységet anya-
nyelv és matematika tantár-
gyakban. Ezúton is szeretném 
megköszönni Pannonhalma 
Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének, hogy a 
bontáshoz a szükséges plusz 
anyagi fedezetet biztosította.

„…Messziről int a napsugár:
 Elmúlt a nyár! Elmúlt a nyár!”

Az első osztályban 1 órában 
kezdtük meg az idegen nyelv 
oktatását, és szintén 1 órában 
van lehetősége a gyerekeknek 
egy személyiségfejlesztő tré-
ningen részt venni, amit az 
infokommunikációs techni-
kákkal színesítve próbálnak 
kollegáim még élvezetesebbé 
tenni. Ez a program egy saját 
innováció, ami a Tehetség-
pontként működő iskolánkban 
egy újabb tehetségfejlesztési 
területet jelent a matematikai 
logika  most  induló tehetség-
területe mellett.

A GYES-en lévők helyére 
ebben a tanévben 3 új pe-
dagógus érkezett, akikkel az 
alábbiakban ismerkedhetnek 
meg:

Mészáros Dóra 2006-ban 
szerezte meg az első diplo-
máját a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Apáczai Cse-
re János Karán tanító szakon, 
majd 2009 decemberében 
másoddiplomás képzésben 
gyógypedagógiai szakon 
végzett. 2006-tól 2011-ig 
Pázmándfalun dolgozott az 
általános iskolában mint alsó 
tagozatos tanító, osztályfő-
nök. Sajátos nevelési igényű 
és halmozottan hátrányos 
helyzetű alsó tagozatos gye-
rekek integrált fejlesztésével 
foglalkozott. 

A 2011/12-es tanévtől a 
pannonhalmi iskola 5-6. osz-
tályos tanulószobás tanulóival 
foglalkozik, valamint gyógype-
dagógiai fejlesztő foglalkozá-
sokat tart.

 
Ress Brigitta1982. 11. 

22-én született Győrben. Ál-
talános iskolai tanulmányait 
Pannonhalmán, a középiskolát 
Győrben végezte el.  2005-
ben Szombathelyen, a Berzse-

nyi Dániel Főiskolán végzett 
tanítóként. 

2009-ben Győrben, a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem 
Apáczai Csere János Főiskolai 
Karán fejlesztő-diff erenciáló 
pedagógusi diplomát szerzett, 
szakvizsgázott pedagógus. 
Jelenleg a gyógypedagógia 
tanulásban akadályozott sza-
kon tanul. 

2008 májusától a győri 
Eötvös József Általános és 
Szakiskolában tanított. 

Az idei tanévtől iskolánkban 
az 5. a osztály osztályfőnöke. 

Érdekli a hátrányos helyze-
tű gyermekek pedagógiája, 
szabadidős tevékenysége, 
melyekkel a gyermekek fenn-
maradó idejükben foglalkoz-
tathatók. Meglévő tapaszta-
latait olyan területen szeretné 
hasznosítani, amely hozzájá-
rul ismeretei további elmélyí-
téséhez. Szívesen vállalkozik 
minden érdekes, új feladatra, 
kihívásra. 

Czifrik Attila: földrajz-test-
nevelés szakos tanár, az 5. b 
osztályfőnöke

1959-ben Csornán látta 
meg a napvilágot, általános 
és középiskolai tanulmányait 
Győrben végezte, majd 1983-
ban Pécsett szerzett tanári 
diplomát. Szülei nyugdíjas 
pedagógusok, húga Győrben, 
öccse Budapesten tanít. 

Életét a gyerekek oktatá-
sára és sportolására tette 
fel. Ő maga is kézilabdaázott 
30 évig, 1985-ben magyar 
bajnoki címet szerzett a 
Veszprém színeiben. A ’90-
es években Németországban 
légióskodott, majd Győrben 
és Győrzámolyon tanított. 

Most Pannonhalmán sze-
retne minél eredményesebb 

munkát végezni a radnótis 
diákokkal. 

Az alapkészségek és képes-
ségek diff erenciált fejlesztése 
mellett alapvető fontosságú-
nak tartjuk szakmai mun-
kánkban a tehetséggondo-
zást, amit minél szélesebb 
keretben valósítunk meg a 
Tehetségpont hálózat segít-
ségével.

Alapfokú művészetoktatás 
terén – szerencsére – töretlen 
az érdeklődés, így újra indul-
hatott a hegedű tanszak, va-
lamint a furulya, oboa, zongo-
ra is működik. 3 telephelyen 
folyik a növendékek képzése 
zeneművészeti ágban, vala-
mint modern-kortárstánc tan-
szakon is. Néptánc már csak 
Veszprémvarsányban működik, 
grafi ka pedig Pannonhalmán.

A most induló tanévben két 
kiemelt feladatunk lesz a pá-
lyázatok megvalósítása terén: 
egyik, hogy felkészüljünk az in-
tézmény teljes felújítását célzó 
NYDOP pályázatra, aminek kö-
vetkeztében egy teljesen új, 
modern iskolában kezdhetjük 
meg a 2012-2013-as tan-
évet. Másik, hogy befejezzük a 
TÁMOP 3.1.7 projekt kapcsán 
a Referencia-intézménnyé vá-
lásunkat segítő folyamatot, így 
mintaadó oktatási intézmény-
nyé válhassunk e tanév végé-
re az előminősített állomás 
után.

Reméljük, céljaink meg-
valósulnak, és ismét sikeres 
tanévet zárhatunk.

Az új tanévhez kívánok min-
den kedves diákunknak sok 
sikert, kitartást, a szülőknek 
sok örömöt, büszkeséget, a 
kollegáknak és mindenkinek 
jó erőt, egészséget, kitartást!

Koziczné Kele Ildikó
igazgató
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2011 nyarán az innováció 
nemes, szép példájáról tett ta-
núbizonyságot a pannonhalmi 
önkormányzat és az iskola neve-
lőtestülete: az iskola-felújítási pro-
jekt pozitív elbírálása után döntést 
kellett hozni arról, hogy mi legyen 
az iskola területén lévő, korábban 

a technika tantárgy szakszerű ta-
nítására szolgáló házzal, mivel azt 
a projekt nem érinti?

Németh Rozália, Papp László 
és Kissné Kotrics Krisztina segít-
ségével nyilvánvalóvá vált, hogy 
használaton kívül helyezve tovább 
romlik az épület állaga, állapota 
pedig lényegesen jobb annál, 
hogy lebontásra kerüljön. Így el-
kezdődött a tervezés. Pannonhal-
ma Város Önkormányzata a tanév 
végi beszámolómban jóváhagyta 
az épület felújítási tervét azzal a 
kitétellel, hogy próbáljak szülői 
segítséget, szponzori hozzájáru-

Az integráció egy helyi gyakorlata
lást és kedvezőbb árakat elérni a 
munkálatokhoz, a hiányzó össze-
get az iskola költségvetésében fel 
nem használt keret terhére hoz-
zátehetjük.

Megkezdődött a kivitelezés, és 
elindult a támogatók keresése. 
Hosszú, de eredményes munkával 
készült el a kis ház, melyen kőmű-
vesmunkák, vízvezeték-szerelés, 
csatornázás, komplett vizesblokk 
létrehozása, teljes tetőcsere, járó-
lapozás, csempézés, festés-mázo-
lás, nyílászáró-csere, redőnysze-
relés, a riasztórendszer kiépítése, 
belső szép, lakályos berendezés, 
a XXI. századnak megfelelő mo-
dern technika került kiépítésre (TV, 
rádió, DVD, video, számítógép,  
projektor, internet).

Köszönetemet szeretném kife-
jezni mind a képviselő-testület-
nek, mind a kollegáimnak, mind 

a vállalkozóknak, támogatóknak, 
hogy lehetővé tették intézmé-

nyünk részére ezt a beruházást, 
ami szakmai munkánkat könnyíti 
meg, a tanulók felkészülésében, 
szocializációjában pedig óriási 
előrelépést jelent.

Külön köszönöm: Nemoda 
Ágnesnek, Simon Tibornak és 
családjának, Muszer Lászlónak, 

Siska Sándornak, Szabó Vilmos-
nak, Komondi Sándornak, Koczka 
Péternek, Pardavi Péternek és 
Pardavi Tamásnak, Otoltics László-
nak, Kiss Olivérnek, a Facenter Kft. 
vezetőjénak, a Tondach Kft-nek, 
Vörös Róbertnek, Vörös Józsefnek, 
Pusztai Lászlónak és Doktor Atti-
lának, Koczmann Mariannának, 
Kovács Tamásnénak, Zsebedics 
Györgynek és Györgynének, va-
lamint a takarító néniknek.

Napközben a részben integrált 
csoport tanítási óráit tartjuk a kö-
zösségi házban, délután a 7-8. 
évfolyamos tanulók tanulószobai 
foglalkozásának ad helyet, kulturált 

szabadidő-eltöltéshez nyújt lehe-
tőséget. Köszönetemet szeretném 
kifejezni mind a képviselő-testület-
nek, mind a kollegáimnak, mind 
a vállalkozóknak, támogatóknak, 
hogy lehetővé tették intézmé-
nyünk részére ezt a beruházást, 
ami szakmai munkánkat könnyíti 
meg, a tanulók felkészülésében, 
szocializációjában pedig óriási 
előre lépést jelent.

Ezenkívül osztályprogramok, 
fi lmvetítés, egyéb rendezvények 
(értekezletek, konferenciák, szülői 
értekezletek) tartására is alkalmas, 
és a német partnerkapcsolatban is 
jó szolgálatot tesz: alvási, tisztálko-
dási, pihenési, szórakozási  lehető-
séget kínál a vendégeknek, közös 
programokat mindenkinek.

Távolabbi célként egy délután 
4-8 között – és akár hétvégén is – 
nyitva tartó közösségi ház funkciót 
is betölthetne, megfelelő személy-
zet alkalmazása esetén, csökkent-
ve ezzel a fi atalok csellengését. 
Közösségi tér fenntartására biz-
tosan lesz a közeljövőben pályá-
zati lehetőség, amit a megoldás 
elsődleges lehetőségének tartok. 
A tanévnyitó ünnepély keretében 
került sor a közösségi ház átadá-
sára, amit dr. Marton József atya 
szentelt fel, majd megtekinthették 
a vendégek, a szülők, és birtokba 
vehették a gyerekek. Leljék örömü-
ket és gyarapodásukat benne!

           Koziczné Kele Ildikó
igazgatóFotó: Orbán Péter
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Azt gondolom, senkinek nem 
okozunk nagy meglepetést 
azzal, ha kijelentjük, hogy egy 
életre szóló élménnyel gazda-
godhattunk a nyár folyamán. 
Szerencsések vagyunk, hiszen 
a hosszú évek óta tartó sikeres 
testvérvárosi kapcsolatnak kö-
szönhetően lehetőség nyílt, hogy 
Engen városában nyári gyakor-
latot végezhessünk. Idén ezt a 
lehetőséget 7-en nyertünk el, és 
egy teljes hónapot tölthettünk 
ebben a csodás városban. Volt, 
aki tanítói gyakorlatot végzett, 
mások a helyi iskolában a tanórá-
kon vettek részt, belekóstolhattak 
milyen is a német diákok élete, s 
emellett nyelvi tapasztalatokat is 
gyűjthettek. Akadt köztünk olyan 
is, aki óvodapedagógusi tanulmá-
nyaihoz kapcsolódóan óvodában 
végezte gyakorlatát. Mindennap 
reggeltől kora délutánig tartott a 
gyakorlati elfoglaltságunk. Azon-
ban ez nem csak egy egyszerű 
gyakorlat volt, mely idegnyelvtu-

2011. június 26-án kis csapatunk remé-
nyekkel telve nekivágott Engennek. Odafelé 
menet megismerkedett a hat lány és az egy 
bencés gimnazista fi ú egymással, német 
szókincsünket fi togtattuk. Nagy szeretettel 
és örömmel várt minket a mindig mosoly-
gós arcú Margit Bosslet- Dietrich asszony, 
és fenséges vacsorát készített nekünk.

Az első napok tele voltak meglepetések-
kel. Új volt a környezet, az emberek, és még 
mi sem ismertük egymást eléggé. Ennek 
ellenére tartalmasan teltek a napok, mert 
délelőttönként mindenki a saját gyakorlati 
helyén ügyeskedett, délután pedig progra-
mokat szerveztünk.

Lassan mindenki beilleszkedett az adott 
helyre: óvodába, általános iskolába, gim-
náziumba és a város építészeti hivatalába, 
ahol én töltöttem a gyakorlati időmet. 
A feladatom építészgyakornokként az 
volt, hogy segítsem a város új sport-
csarnokának látványterveit elkészíteni. 
Minden reggel fél 8 és 8 között értem 

A nagy lehetőség – ENGEN

dásunkat is fejlesztette, hanem 
egyben egy tartalommal teli 
nyaralás is. Délutánjainkat sza-
badon tölthettük, s igyekeztünk 
felfedezni a környék látványos-
ságait, szépségeit, kihasználni 
lehetőségeinket és minél többet 
kirándulni. A hétvégéken a helyi 
diákokkal, tanárokkal is voltak 
közös programjaink, ilyen volt 
például, mikor ellátogattunk 

Svájcba a Rajna-vízeséshez, lát-
hattuk a Duna eredésének helyét 
is Donaueschingenben, s még 
sok más csodás helyen jártunk. 
Az utolsó ott töltött hétvégénk 
alatt zajlott a minden évben meg-
rendezésre kerülő „Altstadtfest”, 
mely nagy esemény a város szá-
mára, különféle zenés és egyéb 
utcai programokkal. Pannonhal-
ma is képviseltette magát úgy 

énekes, táncos produkciókkal, 
mint hazai borokkal, kézimunkák-
kal és egyéb hungarikumokkal. 

A családok, akiknél néhányun-
kat elszállásolták, nagyon barátsá-
gosak, segítőkészek voltak, igye-
keztek mindenben a kedvünkben 
járni. Velük is rengeteget beszél-
gettünk, ami szókincsünk gazda-
gításához kiválóan hozzájárult. 
Akik önellátóként lakhattak egy-
egy család által felajánlott szabad 
lakásban, azoknak is volt alkalma 
a kapcsolatok ápolására.  

Barátságok is szövődtek, és 
kicsit talán sikerült átéreznünk, 
milyen egy másik nemzet élet-
felfogása, hogyan élnek ők, mi-
ben mások, mint mi magyarok. 
Összességében – főleg a mai 
világban – fontos, hogy a nem-
zetek közötti együttműködés és 
jó kapcsolat fent maradjon, nem 
szabad hagynunk, hogy a már jól 
működő kapcsolatok elvesszenek 
az idő sodrásában. 

Farkas Klaudia

Nyári gyakorlatosok Engenben
be az irodába. Délelőttönként Martin 
kollégámmal kimentünk a gimnázium 
új épületét megnézni.  Mivel nemcsak 
a kivitelezési munkáknál akartam jelen 
lenni, délutánonként a látványtervekkel 
foglalkoztam. Hetente néhány alkalommal 
meglátogatott a főnököm, s megnézte 
3D-ben az előzőleg általa skicc pauszra 
felvázolt épületet. Volt, amikor nem tet-
szett neki a homlokzat, ilyenkor többféle 
rajzot készítettem arról, hogyan nézhetne 
ki szerintem jobban a sportcsarnok. A 
közös konzultációk a nyelvi nehézségek 
ellenére sem okoztak problémát. 

Persze a lázas munka után nagy örömet 
szereztek a kirándulások színhelyei, mint 
például az Aach-forrás, a Duna-forrás, a 
Rajna-vízesés, melyeknek páratlan szép-
sége lenyűgözött bennünket. Reichenau 
szigetén megtekintettük azt a templomot, 
ahol az egykori bencés szerzetesek inici-
álékat is készítettek. A Szomszédok Euró-
pában Egyesülettől kaptunk városi uszo-

dabérletet, valamint vonatbérletet, mellyel 
Engen és Konstanz között utazgathattunk, 
így lehetőségünk nyílt elmenni többek 
között Európa legnagyobb bolhapiacára 
Konstanzban.

Annak érdekében, hogy kis társaságunk 
jobban megismerje egymást, egyik délután 
közös főzést szerveztem. A lángos sütésre 
esett a választás, mivel a házigazdám vege-
táriánus volt. Miután jóllaktunk, kivonultunk 
a rétre számháborúzni. Az eff ajta közös 
programok mind jól teltek el. Így a gyakor-
lati idő végére mind megismerkedtünk, s 
új barátokra is szert tettünk. 

Engen felé félúton

Az engeni sportcsarnok látványterve 
– Gyimesi Mária munkája
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Az idei nyár az eddigieknél 
is szerteágazóbb testvérvárosi 
programokban bővelkedett: jú-
nius végétől augusztus végéig 
többféle esemény zajlott hol az 
egyik, hol a másik településen, 
s mindegyik helyen legalább 
három város lakosai töltöttek el 
egymással kellemes napokat.

A hagyományos nyári szak-
mai és tanulmányi gyakor-
lat Engenben a megszokott 
módon egy hónapig adott 
lehetőséget fi ataljainknak a 
tapasztalatszerzésre, melyről 
részletesebben két másik cikk-
ben olvashatunk.

2009 óta minden évben 
meghívást kap városunk az 
engeni Altstadtfestre (óvárosi 
fesztivál). Ez alkalommal Pan-
nonhalmáról a Szent Márton 

Pannonhalma – Engen – Alsószeli – 
Trilport – Pécsvárad 

Borrend, a Kézimunka Varázs-
kör, a Mozdulat Színház és a 
moderntánc-csoport delegáci-
ói képviseltették magukat. Az 
elismerés a fesztivál zsűrijétől 
most sem maradt el: az euró-
pai összetartozást szimbolizáló 
„Európai falu”, mely a testvérvá-
rosi pavilonokból állt, harmadik 
helyezést kapott. Köszönjük a 
lelkes közreműködést minden 
résztvevőnek!

Augusztus elején Alsószeliben 
szerveztünk találkozót a há-
rom település (Pannonhalma, 
Engen, Alsószeli) fi ataljai szá-
mára, ahol az iskola igazgató-
nője, Katona Andrea és kedves 
csapata (képviselők, kollégák, 
szülők, diákok) láttak vendé-
gül bennünket három napon 
át. Szállást és teljes ellátást az 

iskolában kaptunk, és sok szép 
értékes és érdekes programban 
volt részünk: Megismerkedtünk 
a falu látnivalóival, kirándultunk 
a környék néhány nevezetes he-
lyén, így Deákiban, Galántán és 
Jókán, kipróbáltuk a harcművé-
szetek legősibb eszközeit, és 
nagyon sokat beszélgettünk. 
A szeretettel teli gondoskodást 
soha nem fogjuk elfelejteni!

A közös program Pannonhal-
mán folytatódott: itt is az iskola 
adott otthont a fi ataloknak. A 
mérsékelten meleg nyári napo-
kat kirándulásokkal töltöttük el, 
de egy balatoni fürdőzést is le-
hetővé tett az akkori szeszélyes 
időjárás. Ress Anita és családja 

Engeni látogatásunk utolsó pár napja az 
„Altstadtfest”- tel zárult. Ekkor csatlakoz-
tak hozzánk a pannonhalmi Kézimunka 
Varázskör, a Mozdulat Színház, a modern-
tánccsoport és a Borlovagrend tagjai. A 
két partnervárosi pavilonban magyar ter-
mékeket, bort és kézműves dísztárgyakat 
kínáltunk és árusítottunk. Ezáltal is ápoltuk 
a testvérvárosi kapcsolatot. 

Július 25-én hétfőn kora reggel a kiadós 
reggeli után gyakorlós társaim és a pannon-
halmi delegáció beszállt a buszba, én pe-
dig visszatértem a munkahelyemre, mivel 
másnap a városi tanács előtt prezentáltuk a 

sportcsarnok terveit, nagy sikert aratva.  Az 
új prezentáció stílusa nagyon megnyerte 
a városvezetés tetszését. A plakátok és a 
3D modell, amelyeket készítettem, nagy-
ban segítette őket abban, hogy el tudják 
képzelni, milyen lesz majd az új épület. A 
bemutatás végén tapssal köszönték meg 
az egyhavi munkámat. 

Az utolsó napokban elmentünk kirándul-
ni az egyik kollégával a Vitra Campushoz, 
s a családunk közös barátaival is sikerült 
kisebb kiruccanásokat szervezni. Margit 
asszonynál is sokszor megfordultam, min-
dig nagyon kedves és segítőkész volt. Jó-

magam augusztus 4-én érkeztem vissza 
Pannonhalmára.

Remélem, a közeljövőben lesz esélyem 
újra kiutazni. Bátran ajánlom mindazoknak 
a nyári szakmai gyakorlatot Engenben, akik 
megfelelő nyelvtudással rendelkeznek, kel-
lően érettek és felkészültek a kihívásokra.

Visszagondolva ez a hat hét boldogan 
telt, s mivel tudtam újat mutatni, és szor-
galmas is voltam, az emberek is kedvesek 
voltak hozzám a munkahelyemen. Min-
denkinek bátran ajánlom ezt a fajta kör-
nyezetváltozást.

 Gyimesi Mária

(Kossuth Lajos u.) jóvoltából egy 
kellemes, családias vacsorával 
egybekötött búcsúesttel zártuk 
az együtt töltött napokat.

Augusztus második felében 
Engen francia partnerváros-
ából, Trilport-ból érkezett Pan-
nonhalmára egy közel ötven-
fős csoport polgármesterük, 
Jean-Michel Morer vezetésé-
vel. Nemzeti ünnepünkön, au-
gusztus 20-án sokféle ünnepi 
esemény részesei lehettek a 
vendégek mind az apátságban, 
mind a városban. A számukra 
szervezett találkozóesten is be-
pillanthattak a magyar kultúra 
néhány sajátosságába. Köszö-
net a fellépőknek, akik nem 

Az európai falu

A Jókai hajómalom fedélzetén
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sajnálták szabadidejüket, és színvonalas 
szereplésükkel színesítették a nemzetközi 
összejövetelt: a Cantate kamarakórusnak 
a népdalcsokorért, Szabó Gergőnek és 
Takács Ábelnek a nagy sikerű zongora-kla-
rinét kettősért, az „Apró Gyémántok”-nak a 
gyémántosan kedves majorett táncbemu-
tatóért, a Mozdulat Színház énekeseinek 
pedig a népszerű operettekért. 

A pannonhalmi látogatáson túl Magyar-
ország megismerése volt a vendégek célja, 
így hazánk számos tájegységét megte-
kintették, többek között Pécsváradot is. 
Akárcsak Alsószeliben az engeni fi atalokat, 
ugyanúgy itt is a szívből jövő vendégsze-
retet fogadta a csoportot. Dr. Bíró Ferenc 
polgármester úr a Városházán köszöntötte 
az „unokatestvér-városból” érkezőket, majd 
változatos, igényesen megszervezett prog-
ram következett: várlátogatás, melynek 
nemrégiben felszentelt kápolnájában „mini-
koncertet” adott két helyi fi atal saját szer-
zeményeikből, a várudvarban „hőspróba 
bemutató”, helyi termékek kóstolása és be-
mutatása (tojáspatkolás, ékszerkészítés) és 

Találkozóest Pannon panzió éttermében

a Zengő néptáncegyüttes műsora nyújtott 
emlékezetes pillanatokat. Szívesen bekap-
csolódtak a francia felnőttek a pécsváradi 
fi atalok táncházába, ellesve néhány fontos 
lépést a magyar néptánc repertoárjából. 
Ezúton is köszönjük pécsváradi barátaink-
nak a szíves vendéglátást! A hagyományos 
diákcsereprogram következő eseményére e 
hónap végén, október 25-29. között kerül 

sor. Ezúttal még tovább bővül a tanulók 
összetétele: a pannonhalmi nyolcadikosok-
hoz csatlakozik - Engen Város meghívására 
– másik két testvérvárosunk, Alsószeli és 
Pécsvárad is egy-egy kisebb diákdelegáci-
óval és az őket kísérő tanárokkal. Erről az 
eseményről a következő szám hírei között 
olvashatunk.

Szanati Erzsébet
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DR. HORVÁTH BENEDEK
ügyvéd

Tájékoztatom a tisztelt pannonhalmi lakosságot, 
hogy a jövőben győri irodám mellett pannonhalmi 
irodámban is folytatom ügyvédi tevékenységemet. 

Szolgáltatásaim: szerződésszerkesztés, 
-cégügyek jogi tanácsadás, képviselet polgári jogi, 

büntetőjogi eljárásban
Ügyfélfogadás előzetes időpont egyeztetés alapján:

Telefon: 06-70/949-6008
e-mail: horvath.benedek@gmail.com

A PANNONHALMI HÍREK HIRDETÉSI ÁRAI (bruttó):
1/1 oldal:10 000 Ft • 1/2 oldal: 6 000 Ft • 1/4 oldal: 4 000 Ft • 1/8 oldal: 2 000 Ft

Elveszett!
Tisztelt Lakosok!
2011. 09. 29-én elveszett egy 
SEPURA típusú kézi rádió, ami a pan-
nonhalmi esetkocsi tartozéka, és a 
Mentőállomás tulajdona.  Kérjük a 
becsületes megtalálót, hogy a pannon-
halmi Mentőállomáson szíveskedjen 
leadni.  Ez az eszköz a munkánkhoz 
nélkülözhetetlen.

Köszönettel: Orbán Péter


