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Karácsonyi gondolatok
Mi a Karácsony ma számunkra, akik a
XXI. század modern, technokrata, sikerorientált, hajszolt, önző, elidegenedett,
magányos, pénzuralmú, rohanó világában
élünk?
És mi számunkra ma a karácsony, akik
egy ellentmondásos érzéseket kavaró városias-falusias településen élünk Pannonhalmán? Amelynek neve hallatán ebben az
országban mindenkiben a fogalommá vált
Pannonhalma képe, az ezeréves Apátság
jelképe jelenik meg.
Itt élünk mi, a lankás vonulatokon
körülölelve a „Hegyet”, várva a karácsony
misztériumát.
Igen, várunk valamit, valami csodát, ami
többet jelent a rohanó hétköznapoknál, az
ünnepi bevásárlásnál, az állandósult, min-

Ady Endre:
Karácsony - Harang csendül...
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba’
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

denre és mindenhová kiterjedő reklámáradatnál, a készülődések, a nagy sütés-főzés
és az ajándékvásárlás feszítő terheinél,
hogy ne költsünk túl sokat, de minden szerettünknek jót és jól ajándékozzunk.
Ennél többet várunk.
Talán csodát várunk, egy nyugodt estét,
néhány kegyelemteljes órát, vagy néhány
meghitt pillanatot, ami egy kicsit meg tudja
állítani a rohanó időt?
Mintegy kimerevített kép a moziﬁlmenmintha végtelenné válna az idő ebben a
pillanatban- szeretnénk megölelni azokat
a családtagjainkat, rokonainkat, barátainkat, embertársainkat, akik ebben a rohanó
világban fontosak nekünk, akik a biztos
pontokat jelentik számunkra.
Ebben a megállított időben megköszönni

Istennek Szent Karácsony estéjén azt, hogy
– bár néha nehezen, gondokkal küszködve
- elfogadható, emberi körülmények között
élünk, dolgozunk, szeretünk és remélünk.
És kérjük az Urat, hogy segítse ebben a
kisvárosban élőket megújulni, erőt meríteni
az ünnep igazi lényegéből, hogy segítse
szűkösen, betegségben élő embertársaink
sorsának jobbrafordulását, és adjon erőt,
egészséget azoknak, akik ebben segíteni és
munkálkodni tudnak.
Szent Karácsony estéjén mondjunk
rövid fohászt, és kérjünk áldást az itt élők
közösségére, hogy erős hitben, egészségben
és szeretetben éljünk, és munkálkodjunk
közösen mindannyiunkért.
Schaub György
alpolgármester

Karácsonyi koncert
“Az ünnep misztériumának kezdetén
mennyei zene és angyalok éneke hallatszott,
melynek hatására a napi foglalatosságukat
töltő pásztorok megérezték, megértették,
hogy a SZERETET életükbe költözött.”
„Én is mennék, mennék;
Énekelni mennék…”
Tisztelt Olvasók,
Kedves Pannonhalmi Családok!
Az adventi készülődés közben álljunk
meg egy pillanatra, és az ünnepi kellékek
előteremtése érdekében folytatott napi
ténykedéseinket félretéve fordítsunk gondot a lelki és szellemi készülődésre is.
December 17-én, este fél hétkor
a művelődési házban
második alkalommal rendezzük meg az
ünnepváró karácsonyi koncertet, melyre
nagy tisztelettel várjuk mindnyájukat.
A koncert előtti egy órában az udvaron
felállított karácsonyfa körül süteménnyel,
forralt borral teremtünk adventi hangulatot.
Az élőzene és az éneklő emberi hang
képes teljesebbé, meghittebbé, bensőségesebbé varázsolni a mindannyiunk által
leginkább ünnepelt ünnepet.
Valódi zenei csemege vár mindazokra,
akik elfogadják meghívásunkat, és megtisztelik jelenlétükkel az énekeseket és

zenészeket, akik a műsorban fellépnek:
A Cantate Kamarakórus: dr. Ábrahám
Imre kórusvezető, dr. Bejczy Katalin,
Erdélyi Istvánné, Fenyő Gyuláné,
Horváthné Sári Bernadett, Kolos Tiborné,
Lengyel Krisztina, Lengyel Tamásné,
M. Szanati Erzsébet, Nagy Tiborné,
Ribb József, Simon Zsóﬁa, Szabó Ferencné,
Szabó Zoltán, Szabóné Tichy Márta,
Szücs Ferencné, Szücs Katalin
Valler Józsefné, Valler Zsuzsa
Gyertyaláng Kisegyüttes
Baki Flóra, dr. Bejczy Katalin, Horváth
Dóra, Hunyadi Anna, Hunyadi Éva,
Kránicz Norbert, Krániczné Nagy Orsolya,
Kurali Eszter, Simon Bernadett, Simon
Katalin, Simon László, ifj. Simon László,
Simon Zsóﬁ, Soleczki Jusztina,
Soleczki Medárd,
Bertalan Fanni
Horváth György
Pannon Kvartett
ifj. Pusztai Antal
Sani Singers
Siska Ádám
Az év elején felajánlott szja 1%-ból a
Pándzsa Klub számára juttatott támogatás
eredményeként a rendezvényen való részvétel ingyenes.
A Pándzsa Klub elnöksége nevében:
Siska Sándor
elnök
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Fontosabb közérdekű rendeletek, határozatok a képviselő-testület
2005. évi március - október havi üléseiről
5/2005. (III.30.) rendeletével a képviselőtestület elfogadta az önkormányzat 2004.
évi zárszámadását.
6/2005. (III.30.) rendeletével a képviselőtestület elfogadta a talajterhelési
díjról szóló 16/2005. (VI.30.) rendelet
módosítását.
A módósítás szerint a talajterhelési
díjat a kibocsájtónak kell megállapítania,
a rendszeresített formanyomtatványon
bevallania és megﬁzetnie önadózás útján az
önkormányzat 59300247-11008765 számú
számlájára.
7/2005. (IV.19.) rendeletével a képviselőtestület elfogadta Pannonhalma Város
Önkormányzat településrendezési tervét.
8/2005. (V.25.) rendeletével a képviselőtestület elfogadta a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló 19/1999.
(XII.14.) rendelet módósítását.
A módósítás szerint az önkormányzat
illetékessségi területén lévő építmények
közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló
épület, épületrész (építmény), valamint a
beépítetlen belterületi földrészlet (telek)
és a lakásbérleti jog után az adó mértéke
2005.01.01-től 4.500 Ft, 2006.01.01-től
5.000Ft.
9/2005. (V.25.) rendeletével a képviselőtestület módosította a köztisztaság
fenntartásáról és a hulladékkezelési
közszolgáltatások igénybevételéről szóló
15/2004.(VI.30.) rendeletét.
A módosítás szerint a szolgáltatás díja
2005.07.01-től heti egyszeri kötelező ürítést
alapul véve 119 Ft/ürítés+15% áfa.
50%-os kedvezményre jogosult annak
az egy személy által lakott lakásnak a
tulajdonosa, bérlője, akinek a jödelme
a legkisebb öregségi nyugdíj 150%-át
nem éri el, valamint azok, akik az adott
közigazgatási területen állandó lakóhellyel
nem, csak üdülőtulajdonnal rendelkeznek.
E kedvezményes díj összege 2005.07.01-től
68 Ft/ürítés +15% áfa .
25% kedvezmény illeti meg az egy személy
által lakott lakás nyugdíjas tulajdonosát,
bérlőjét. E kedvezményes díj összege
2005.07.01-től 93 Ft/ürítés+15% áfa.
12/2005.(VI.06.) rendeletével a képviselőtestület módosította a szociális igazgatás és
a szociális ellátások helyi szabályozásáról
szóló 8/2003. (VII. 02.) rendeletét.
A módosítás a szociális törvény alapján bevezette a szociális információs
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szolgáltatást, melynek célja, hogy a szociális
ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők
megfelelő tájékoztatást kapjanak az ellátások
hozzáférhetőségével kapcsolatban és az
igénybevételükre vonatkozó szabályokról.
A szociális információs szolgáltatást a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (tel.:
470-187) látja el.
19/2005.(X.05.) rendeletével a képviselőtestület megalkotta az egyes hatósági
ügyek, illetve eljárási cselekmények
elektronikus formában történő intézése
korlátozásának szabályait.
A rendelet szerint az önkormányzat az
okmányiroda által ellátott hatósági ügyek
körében biztosítja az ügyek elektronikus
formában történő intézését a kérelem
benyújtása és az üg yfél bejelentése
esetében.
Az önkormányzat a polgármesteri
hivatalban intézendő valamennyi más
hatósági ügy vonatkozásában ideiglenes
jelleggel, az információs rendszer jelenlegi
állapotára tekintettel kizárja az ügyek
elektronikus formában történő intézését.
21/2005.(X.26.) rendeletével a képviselőtestület módosította az önkormányzati
lakások és helyiségek bérletéről, valamint
elidegenítésükről szóló 1/2004.(I.29.)
rendeletét.
A módosítás szerint az önkormányzati
intézmények valamennyi bérbe adható
helyisége térítésmentesen vehető igénybe
a pannonhalmi Radnóti Miklós Általános
Iskola közreműködésével szervezett
művészeti-és sportoktatás céljából. A
képviselő-testület célja e módosítással
az volt, hogy e képzések olcsóbbá, s így
vonzóbbá válhassanak a tanulók és szüleik
körében.

Fontosabb közérdekű
határozatok
38/2005. ( III.29. ) Kt. határozat: A 2005.
évi fejlesztések ütemezése.
1. A polgármesteri hivatal nyílászáróinak
cseréje megtörtént, az utómunkák április
10-ig befejeződnek.
2. A Zrínyi, Újtelep, Ságvári utcák burkolatépítése 2005. március 17- április 25-ig.
3. Az Arany János utcai járda építése 2005.
április 30- május 25-ig.

4. A ravatalozó építése 2005. május 1szeptember 30.
5. A könyvtár felújítása 2005. május 15június 30.
41/2005. ( III.29. ) Kt. határozat: A
működési forráshiányos pályázat benyújtása.
A képviselő-testület az önkormányzat
működési forráshiánya csökkentése érdekében pályázatot nyújt be az önhibáján kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatására.
45/2005. ( IV.18. ) Kt. határozat: Csatlakozás
a Többcélú Kistérségi Társuláshoz.
A képviselő-testület úgy határozott,
hogy az önkormányzat csatlakozik a
18 települést magába foglaló Többcélú
Kistérségi Társuláshoz a közoktatás, a
gyermekjóléti szolgálat, a belső ellenőrzés
és az egészségügyi feladatok terén, mivel a
kormány ösztönző támogatási rendszert
hozott létre az ilyen típusú társulások
működésére.
47/A/2005.( V.24.) Kt. határozat:
Önkormányzati igény a Bajcsy Zs. u. 25.
sz. alatti épületre.
A képviselő-testület támogatja azt az
igényt, hogy a Bajcsy Zs. u. 25.szám alatti,
a magyar állam tulajdonát képező épület
körzetközponti-és kistérségi feladatok
ellátására az önkormányzat tulajdonába
kerüljön.
49/2005. (V.24. ) Kt. határozat: Csoportlétszám az óvodában.
Az önkormányzat a fenntartásában
lévő Napközi Othonos Óvodában hat
csoport működését vállalja a 2005/2006-os
tanévben.
50/2005. ( V.25. ) Kt. határozat: Osztályszámok az iskolában.
Az önkormányzat a Radnóti Miklós
Általános Iskolában az alábbiak szerint
vállalja az osztályok működését:
1. évfolyam : 1 osztály
2. évfolyam: 2 osztály
3. évfolyam: 1 osztály
4. évfolyam: 2 osztály
5. évfolyam: 2 osztály azzal a feltétellel,
hogy a tanulók létszáma eléri a 34 főt,
ha azonban nem éri el, akkor csak 1
osztály működhet.
6. évfolyam: 1 osztály
7. évfolyam: 1 osztály
8. évfolyam: 2 osztály
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54/2005. ( V.25. ) Kt. határozat: Vis maior
pályázat a május 18-19-i károk enyhítésére.
A képviselő-testület a 2005. május 18-19-i
vihar és nagy mennyiségű csapadékvíz
okozta károk védekezési munkáinak
elvégzésére a Magyar Államkincstárhoz vis
maior támogatás iránti igényt nyújt be.
61/2005. ( VI.14. ) Kt. határozat: Iskola
igazgató választás.
A képviselő-testület Koziczné Kele Ildikót
választotta meg a Radnóti Miklós Általános
Iskola igazgatójává 2005. július 16-tól 2010.
július 15. napjáig.
66/2005. ( VI.14. ) Kt. határozat:
Szerződéskötés a Váralja gázhálózatának
kiépítésére. A képviselő-testület a
Váralja gázhálózatának kiépítése céljából
felhatalmazza a polgármestert az ÉGÁZ
Rt.-vel a hálózati csatlakozási szerződés
aláírására és vállalja szerződésben
meghatározott összeg 13.225.000. Ft
kiﬁzetését.
69/2005. (VII.5. ) Kt. határozat: Az
augusztus 20-i ünnepről.
A képviselő-testület elfogadta a 2005.
augusztus 20-án rendezendő Pro Patria
nap programját azzal, hogy a szentmise 10
órakor, a zászlórúd avatás és a kitüntető cím
átadása 11.00 órakor kezdődik.
75/2005. ( VII.5. ) Kt. határozat:
Önkormányzati ingatlanok licitálása.
Az önkormámyzat licit útján értékesíti a
tulajdonát képező Váralja 76-os és 79/2-es
helyrajzi számú ingatlanokat. A kikiáltási
ár a 76-os hrsz. esetében 2500 Ft/m2, míg a
79/2-es hrsz. esetében 1500 Ft/m2.
77/2005. ( VII.5. ) Kt. határozat:
Önkormányzati lakások értékesítése.
A képviselő-testület úgy határozott,
hogy az önkormányzat tulajdonát képező
Dózsa Gy. út 82. és a Petőﬁ út 12 . szám
alatti épületeket felbecsülteti, és ennek
eredményéről tájékoztatják a bent lakókat,
akik a lakást megvásárolhatják s így az
épületek társasházzá alakulhatnak át.
79/2005. ( VII.5. ) Kt. határozat: Az általános iskola szakos ellátottságának
biztosítása.
A képviselő-testület felhívta a Radnóti
Miklós Általános Iskola igazgatóját arra,
hogy gondoskodjék az iskolában a megfelelő
szakos ellátásról.
88/2005. ( VIII.5. ) Kt. határozat: Az általános iskola pedagógus létszámának
csökkentése.
A Radnóti Miklós Általános Iskola tanulói
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létszámának jelentős csökkenése miatt
az önkormányzat osztályösszevonásra
kényszerült, melynek ismeretében a
képviselő-testület, az iskola szakmai
munkájának növekedését is biztosítva, az
általános iskola pedagógus létszámát 4 fővel
csökkenti. A képviselő-testület vállalja,
hogy a megszüntetett álláshelyet 5 évig nem
állítja vissza, kivéve, ha jogszabályból eredő
többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
91/B ( IX.6. ) Kt. határozat: A Többcélú
Kistérségi Társulás támogatása.
A képviselő-testület támogatja a Többcélú
Kistérségi Társulás kérését, hogy a Bajcsy
Zs. u. 25. szám alatt lévő ingatlan a társulás
tulajdonába kerüljön, tekintettel arra,
hogy a társulás nyerte el a felújításra szánt
támogatást.
94/2005. ( IX.6. ) Kt. határozat: Tájékoztató
a civil szervezetek munkájáról.
A képviselő-testület a civil szervezetek
munkájával kapcsolatos tájékoztatót
tudomásul veszi, és köszönetét fejezi ki
a szervezetek vezetőinek és tagságának
a település érdekében végzett közösségi
munkájukért.
99/2005. ( IX.6. ) Kt. határozat: Főállású
alpolgármesteri megbízás.
A képviselő-testület a polgármester
betegsége idejére, 2005. szeptember 1-től
legkésőbb 2006. május 5-ig, Schaub György
társadalmi megbízatású alpolgármestert
teljes munkaidőben történő feladat
ellátással felkéri a polgármester főállású
alpolgármesterként történő helyettesítésére,
illetményét 330.000. Ft/hó, költségtérítését
pedig 66.000. Ft/hó összegben állapítja
meg.
101/2005. ( IX.6. ) Kt. határozat: Bursa
Hungarica pályázat támogatása.
A képviselő-testület csatlakozik a Bursa
Hungarica pályázat kiírásához, és 2006. évi
költségvetésében 200.000. Ft-ot biztosít a
felsőfokú oktatásban részt vevő hallgatók
számára.
109/2005. (X.04.) Kt.határozat: Beszámoló a tanévnyitóról.
A képviselőtestület a Radnóti Miklós
Általános Iskola tanévnyitójáról szóló
beszámolót elfogadta, és hozzájárult
az intézmény elektromos kapunyitó
rendszerének kialakításához, valamint
egy multimédiás tanterem kialakításához,
melynek eszközeihez 500.000Ft támogatást
biztosít.
118/2005. (X.25) Kt. határozat: A háromnegyedéves költségvetési beszámoló.
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Felhívjuk az ingatlantulajdonosok, használók ﬁgyelmét, hogy
a tél folyamán az ingatlan előtti
járdaszakasz síktalanításáról, a
hó eltakarításáról folyamatosan
szíveskedjenek gondoskodni.
A képviselő-testület az önkormányzat
2005. évi gazdálkodás háromnegyed éves
helyzetéről szóló beszámolót egyhangúlag
elfogadta.
119/2005. (X.25) Kt. határozat:A közrend
és közbiztonság helyzete.
A képviselőtestület a település közrend,
közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi, a képviselő-testület a
pannonhalmi redőrőrs munkáját megköszöni.
121/2005.(X.25) Kt. határozat: A hulladéklerakás új rendszere.
Tekintettel arra, hogy a pannonhalmi
hulladéklerakó telep véglegesen bezárásra
került, képviselőtestület 2005. november
2-tól a telep előtt egy nagy méretű konténer
elhelyezéséről döntött, melybe a lakosság
részére biztosított a legfeljebb 1 m 3
mennyiségű háztartási- és zöldhulladék
elhelyezése.
A konténerbe kedden 14-16 óra között
és szombaton 9-12 óra között lehet
hulladékot elhelyezni, melynek díja: 800Ft/
m3, amit a helyszínen az önkormányzat
alkalmazottjánál kell beﬁzetni.
1 2 7 / 2 0 0 5 . ( X . 2 5 . ) Kt h a t á r o z a t :
Állásfoglalás a Lukács völgye sági dűlő
terület ügyében.
A képviselőtestület a Lukács völgye dűlő
vonatkozásában egy hirdetést fogalmazott
meg, amelyet a Kisalföld napilapban
jelentet meg.
A h i rd e té s s z öve ge a köve t ke z ő :
Pannonhalma Város Önkormányzata és
tulajdonos társai befektetőt keresnek a
rendezési tervben szereplő 254 lakótelek
és intézményi területek összközműves
kialakítására. Érdeklődni: Pannonhalma
Polgármesteri Hivatal 96/554-210
128/2005.(X.25.) Kt . határozat a
helytörténeti múzeum kialakításáról.
A képviselő-testület Horváth Endre
képviselőt megbízza azzal, hogy a főapátság
illetékesével vegye fel a kapcsolatot, elvi
beleegyezést kérjen, a major épületet
ingyen és bérmentve adja ki helytörténeti
múzeum kialakítására.
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Ö N K O R M Á N Y Z AT

Iskolánk új igazgatója Koziczné Kele Ildikó
Koziczné Kele Ildikó vagyok. 2005.
július 15-e óta látom el a pannonhalmi
Radnóti Miklós Általános Iskolában az
igazgatói teendőket. Ezúton is szeretném
megköszönni Pannonhalma Város Önkormányzata Képviselő-testületének a bizalmat és a támogatást vezetői kinevezésemhez.
1965. január 2-án születtem Győrött.
Általános iskolámat Győr-Szigetben végeztem, majd a Révai Miklós Gimnázium
tanulója lettem. Érettségi után felvételt
nyertem a szombathelyi Berzsenyi Dániel
Tanárképző Főiskola magyar-orosz szakára, és 1987-ben kezdtem pedagógusként
dolgozni Győrben a Ságvári Endre
Általános Iskolában, majd az Arany János
Általános Iskolában, a Győrladaméri
Általános Iskolában tanítottam. 19972005-ig a nyúli Pilinszky János Általános
Iskolában 7 évig igazgatói és 1 évig igazgató-helyettesi feladatokat láttam el. Ezen
vezetői tapasztalataimat szeretném a pannonhalmi iskolában kamatoztatni.
A pedagógus végzettségen kívül számos akkreditált tanfolyamot végeztem,
és orosz felső fokú, valamint angol közép-

Anyakönyvi hírek

Újszülöttek
2005. március 1. - 2005. október 29.
03.30.
04.02.
04.11.
05.26.
05.29.
06.02.
07.10.
07.16.
07.19.
08.19.
09.03.
10.21.
10.21.
10.29.

Berke Bálint Tamás
Zrínyi u.
Máj Réka Mira
Váralja
Onody Ferenc
Árpád u.
Pongrácz Márk
Lestár
Soós Anna
Hunyadi u.
Csejtei Huba Gizella királyné u.
Fischer Hanna
Noa
Imre herceg u.
Németh Petra
Újtelep
Csiszár Alexa Dária
Attila u.
Horváth András
Dallos S. u.
Szendi Dóra
Béke u.
Balázs Ármina
Csenge
Kossuth u.
Gaál Veronika
Alkotmány u.
Kardoss Hanga Márta Arany J. u.

Tisztelt Olvasók!
Szeretnénk, ha városunk lapja mindannyiunk közös fórumává válna.
Minden hónap első szerdáján 18-19
óra között szerkesztőségi fogadóórát
tartunk a könyvtárban.
Segítse munkánkat azzal, hogy velünk is
megosztja véleményét, ötleteit, a várossal
kapcsolatos gondolatait.
Szerkesztők
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fokú nyelvvizsgával rendelkezem.
Elképzeléseim között első helyen szerepel a Radnóti Miklós Általános Iskola
oktató-nevelő munkája hatékonyságának
emelése, az intézmény egyéni arculatának,
presztízsének megteremtése, régió-centrummá válása. Fontosnak tartom, hogy
az intézményben a közösségek szakmailag
magas színvonalon és jó hangulatban végezhessék munkájukat. Ehhez szükséges a

Halottaink
2005. március 1. - 2005. október 23.
03.07. Mihályﬁ Béláné
93
Petőﬁ u.
03.08. Tolnai István
45
Váralja
03.11. Neumann Lajosné 90 Várkerület
03.12. Horváth Ferencné 88
Dózsa u
03.20. Sárovics György 66
Árpád u
03.20. Baán Mária
80 Várkerület
04.06. Maár Mihályné
76
Béke u.
04. 08. Lánárt Györgyné 83
Dózsa u
04.10. Stummer Dezsőné 76.
Dózsa u
05.07. Krajczár Istvánné 80
Tóthegy
05.13. Gratzinger József 80
Dózsa u
05.16. Zsédely Józsefné 73 Szabadság tér
05.27. dr. Vanyó Aladár 100 Várkerület
05.31. Farkas Béla
52
Váralja
06.03. Pálinkás István
72
Attila u
06.22. Meiszburger Alajos 83
Béke u.
06.26. Barabás Ferencné 95
Újtelep
07.06. Tringer Mihály
48
Dózsa u
07.12. Bomba Zoltánné 90 Alkotmány u.
08.13. Tóth Dezsőné
72
Petőﬁ u
08.22. Bagó Mártonné
91
Rákóczi u.
09.04. Horváth László
79
Váralja
08.20. Lábik Endre
77 Cseidervölgy
09.17. Dániel Margaréta 67
Dózsa u.
09.19. Kiss Károly
61
Petőﬁ u.
09.25. Fekete József
85
Dózsa u.
10.04. Boros István
91
Petőﬁ u.
10.23. Czimmermann Imre 80 Bajcsy u.

technikai háttér fejlesztése, a pedagógusok
folyamatos át-és továbbképzése, pozitív
munkához való hozzáállása is.
A tanulók képességeinek fejlestése, diﬀerenciált foglalkoztatása, esélyegyenlőségük
megteremtése mellett hangsúlyt szeretnék
fektetni a nevelésre, a személyiség- és
közösségformálásra.
Igyekszem az intézményt jogszerűen és
gazdaságosan működtetni, és megfelelni a
partnerek elvárásainak. Külön fontosnak
tartom a szülői házzal való jó kapcsolat
kialakítását, hiszen a tanulók fejlődése
érdekében csak együtt gondolkozva érhetünk el sikereket.
Nem kevésbé fontos az együtt-gondolkozás Pannonhalma Város Önkormányzatával, hiszen a fenntartó és az
iskola közös céljai nélkül elképzelhetetlen
jó iskolát működtetni.
Tisztelettel kérem minden kedves Partnerünket, hogy esetleges problémájával,
kérésével vagy ötletével keressen meg az
iskolában, forduljon hozzám bizalommal.
Én az őszinte közeledés és egyenesség híve
vagyok, hiszem, hogy minden probléma
megoldható, ha meg akarjuk oldani.
Iskolánk részletes szakmai elképzeléseiről, konkrét programjainkról, tevékenységünkről folyamatosan tájékoztatni
szeretném Önöket. Remélem, hogy az
intézmény szakmai színvonala, a nevelők
felkészültsége, a pedagógiai módszerek, szabadidős tevékenységek bizalmat
ébresztenek az iskola felé, és ez a bizalom a gyereklétszám alakulásában kézzel
fogható eredmény lesz. Vezetői munkám
mottójául az alábbi idézetet tekintem:
„Jót, s jól…ebben áll a nagy titok”
Tisztelettel:
Koziczné Kele Ildikó

Ünnepek körüli
ügyfélfogadás a
Polgármesteri Hivatalban
december 23. péntek 8-10 óráig
december 27. kedd 12-16 óráig
december 30. péntek az okmányirodában az év végi zárások
miatt szünnap, hivatali ügyelet 12
óráig
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IS K O L A

Iskolai H í r e k
Szeretnénk bemutatni a Radnóti Miklós
Általános Iskola 2005/2006. tanévében eddig történt legfontosabb eseményeket.
Augusztus utolsó napjai lázas munkával
teltek, szülők, gyerekek, pedagógusok
készültek az új tanévre, csinosították az
iskolát, festették a kerítést, szekrényeket.
Fáradozásukat még egyszer köszönjük.
A tanévnyitó ünnepségen nagy sikerrel
mutatkozott be a nyúli majorette csoport, s
hamarosan nálunk is megkezdődött a majorette oktatás, melyre 30 kislány jár szorgalmasan. Vezetőjük véleménye szerint
olyan szépen fejlődnek, hogy hamarosan
közönség elé léphetnek, ezáltal új színfoltot hozhatnak városunk kulturális életébe.
Szeptember utolsó verőfényes napjainak
eseménye volt az alsósok hagyományos
szüreti délutánja. Az ETALON Művészeti
Iskola néptáncosai remek hangulatot teremtettek, együtt ropta a táncot gyermek
és felnőtt. Majd szomjúságukat ﬁnom
pannonhalmi musttal csillapították és az
anyukák, nagymamák által sütött ﬁnom
pogácsákat kóstolgatták.
Október rendkívül mozgalmas hónap
volt, telis-tele érdekesebbnél érdekesebb
eseményekkel. Ezek közül az egyik az
október 17-21-ig megrendezett ÖKOhét. Iskolánk nagyon fontosnak tartja a
környezeti nevelést, hiszen a XXI. század jövendő felnőttjeinek egyik fontos
feladata lesz környezetünk védelme,
megóvása. Tanulóink előadást hallgattak meg az ÖKO-buszban a szelektív
hulladékgyűjtésről. Az itt hallottakon felbuzdulva rekordmennyiségű papír gyűlt
össze az ÖKO-hét utolsó napjára szervezett
papírgyűjtésen. Az ebből befolyt összeg
felét az osztályok kapták meg, a másik
fele pedig diákönkormányzatunk pénztárát gazdagítja. Külön öröm még, hogy
megindult az üres PET palackok gyűjtése
is. Felhívásunkra egyre több használt szárazelem kerül az iskolánkban elhelyezett
hulladékgyűjtő edénybe, melyet a Kommunális Szolgáltató Vállalat szállít el. A
használt elem gyűjtése versenyszerűen
történik, melyhez ezúton is kérjük a tisztelt lakosság együttműködését.
E hét másik sikeres rendezvénye volt a
„kukorica nap”. A gyerekek nagyszüleink,
dédszüleink egykori játékait készítették
el kukoricakóróból, csuhéból. Közben az
anyukák, nagymamák elkészítették a kukoricaprószát, melyet a gyerekek most ettek életükben először.
Öt osztályunk a ravazdi erdei iskolában
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Három nemzet ﬁataljai dolgoztak az üvegház átépítésén 2005 nyarán
ismerkedett közelebbről a természettel,
természetvédelemmel, a szabadban való
tájékozódással, mivel ez az oktatási forma
életszerűbb a tanteremnél.
Október a megemlékezések hónapja
is. Színvonalas műsort adtak tanulóink
október 6-án a művelődési házban és
október 23-án a Kistemplom előtti kopjafánál.
Október 3l-én volt a Takarékossági
Világnap, melyre tanulóink érdekes feladatokkal készültek. Fogalmazást írtak
a takarékosságról, bugyellárist készítettek, plakátot rajzoltak, de a legnagyobb
sikere a „Fillérből lesz a forint” egyforintos gyűjtő versenynek volt. Alig hittünk
a szemünknek, amikor megszámoltuk a
rengeteg aprópénzt. Többen felajánlották az összegyűjtött összeget iskolánk
alapítványa számára, melyet köszönünk. E
nap sikeréhez hozzájárult a pannonhalmi
takarékszövetkezet. Kedves kis ajándékokat
ajánlottak fel a legjobb versenyzőknek. Támogatásukat nagyon köszönjük, és bízunk
a további együttműködésben.
Az őszi szünet egy része munkával
telt iskolánkban, elkészült az elektromos
ajtónyitó rendszer. Ezzel ki lehet szűrni,
hogy illetéktelenek léphessenek be az intézménybe.
Remekül működik ebben a tanévben az
iskolarádiónk. A kis riporterek rendszeresen megemlékeznek a jeles napokról,
eseményekről, beszámolnak a „zöld”
hírekről, s ifjúságunkat a tízórais szünetben zenével szórakoztatják.
November 11-én délután a megyei Irodalmi Hét keretében rövid megemlékezést
és koszorúzást tartottunk a téglagyári
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Radnóti szobornál, fejet hajtva a nagy
költő emléke előtt, aki életének utolsó
éjszakáját itt töltötte.
Ezen a napon este a Kistemplomban gyülekezett városunk apraja-nagyja
hagyományteremtő szándékkal. Tanulóink
jelenetet adtak elő Szent Márton életéről.
Majd lampionokkal világítva indultunk az
apátságba, ahol dr. Várszegi Asztrik főapát
úr fogadott bennünket nagy szeretettel.
Szent Márton a köpönyegét osztotta meg
a koldussal, az itt ünneplők pedig a főapát
úrtól kapott mézeskalács szívek felét adták
oda a nekik kedves embereknek. Köszönet
mindenkinek e nemes kezdeményezésért.
November 15-én a szülők nyílt napon győződhettek meg gyermekeik
teljesítményéről. Külön öröm, hogy sok
kis elsős anyukája, apukája nézte végig
csemetéje munkáját a különböző tanítási
órákon.
Lázasan készülődnek pedagógusaink és
a segítő szülők a december 9-én 14 órától
18 óráig tartandó adventi vásárra. ÖKO
iskolához méltóan hulladékanyagok felhasználásával készülnek a szebbnél szebb
karácsonyi ajándékok. Reméljük, sokan
keresik fel iskolánkat ezen a délutánon.
Ezzel nem fejeződnek be a közeljövő
programjai, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy tanulóink legfontosabb
feladata az eredményes tanulás, hiszen túl
vagyunk az első félév felén.
A további munkához minden tanulónak, a szülőknek, a kollégáknak sok sikert, jó egészséget kívánunk.
Iskolavezetés
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E l készü lt a z új r av at a l oz ó
Önkormányzatunk képviselő-testülete által a tavalyi évben
elhatározott új ravatalozó építése valóra vált.
Németh Gyula építészmérnök tervezésében és a PannonNet Kft. kivitelezésében elkészült ravatalozó épület lehetővé
teszi, hogy elhunyt hozzátartozóinktól méltóképpen búcsúzhassunk el.
Mindenszentek napján azért gyűltünk össze a temetőben,
hogy az eddig eltávozottak iránti mélységes tiszteletünk
jeléül e napon József atya, városunk plébánosa megáldja és
megszentelje új ravatalozónkat.
Önkormányzatunk és a magam nevében szeretném megköszönni a polgármesteri hivatal azon dolgozóinak a munkáját,
akik a sikeres pályázat írásában, az engedélyek beszerzésében
és a költségvetés elkészítésében részt vettek. Köszönöm Pánczél Benedek polgármester úr szervező munkáját és a pályázat
előkészítésében végzett rendkívüli erőfeszítését, nélküle nem
valósulhatott volna meg ez a szép és jelentős épület.
Mindenki tudta, hogy a sikeres pályázaton nyert 10 millió
forint és a költségvetésben megjelölt önrész nem lesz elég a
kiviteli munkákra, de a nemes cél érdekében azonnal felajánlást tett a Pándzsa Klub Egyesület, amit hamarosan több
önkéntes felajánló követett.
Köszönjük:
- A Pándzsa Klub elnökének Siska Sándornak irányításával,
a klub tagjainak, családtagjainak és barátainak a régi épület
tetőszerkezetének bontásánál és az új épület cserepezési és
bádogozási munkái során végzett jelentős óraszámot és
értéket kitevő példás munkáját.
- Tóth Miklósnak az aktív közreműködését a Wienerberger részvénytársaságnál, hogy jelentős árengedménnyel juthattunk hozzá a falazó elemekhez.
- Németh Zoltánnak az E-On részvénytársaságtól megszerzett jelentős támogatást.
- Baranyai Rudolfnak és családjának a tetőszerkezet faanyagának kezelését.
- Pardavi Csabának és társainak a bádogozási munkákhoz
biztosított anyagot és az elvégzett munkájukat.
- Bognár Zoltán vállalkozónak, aki jelentős kedvezménynyel biztosította a külső térburkolat elkészítéséhez szükséges
bazaltkövet.
- Lőkös Zoltánnak, a Makadám Kft. vezetőjének a térítésmentesen elkészített külső térburkolatot.
- Szép Lászlónak, a ravazdi erdészet vezetőjének, a
tetőszerkezethez szükséges faanyag kedvezményes biztosítását.
- A Pannon-víz részvénytársaságnak a víz és szennyvízcsatorna kiépítéséhez szükséges anyag biztosítását, valamint
Tomolák Zsolt vállalkozónak, a megépítés során nyújtott segítségét.
- A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet elnökének
és igazgatótanácsának az anyagi támogatását.
- Végül, de nem utolsó sorban köszönetet mondunk
azoknak a polgároknak, akik anyagi áldozatvállalásukkal a
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polgármesteri hivatal dolgozói által létrehozott bankszámlára beﬁzetéseket eszközöltek.
Hálánk jeléül, az utókor számára emlékeztetőül, a segítők
és adományozók nevét emléktáblán tervezzük megörökíteni.
Mindannyiunk nevében kívánom, hogy az új ravatalozó
épületét soha ne szennyezze be tiszteletlenség, vigyázzuk,
óvjuk, legyen fontos számunkra, hogy mindig városunk
rangjának megfelelő, tiszteletet parancsoló épület maradhasson.
A képviselő-testület nevében
Schaub György alpolgármester

E l h u n y t H e i n r i c h Wo l f
Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva álltunk Heinrich Wolf ravatalánál. Barátunk hirtelen halt meg, és bizonyos
értelemben idegen földön. De idegen-e az a föld, ami bár messze
van a szülőföldtől, de az ember szívesen tartózkodik ott? Úgy
tűnik, Heinrich Wolf szívesen tartózkodott nálunk. Mi pedig
szívesen láttuk. Ezer éve, első királyunk Szent István a ﬁának,
Szent Imre hercegnek -többek között – ezt parancsolta: ”A jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy
nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.”
Azóta vagyunk befogadó nemzet.
Honﬁtársai a magyar történelem során szép számban telepedtek
meg itt a Kárpát-medencében. A 18. század elején éppen arról a
vidékről, Württembergből érkeztek az első telepesek. Itt új hazát
találtak és mi sokat tanultunk tőlük. Heinrich Wolftól is lehetett
tanulni. Éreztük, sok dologgal tisztában van, pannonhalmival és
engenivel is, de nem ítélkezett. Tanulhattunk türelmet. Minden
érdekelte, a tájtól a helyi fociig, nyitottság jellemezte. Több tető
őrzi keze munkáját, segítőkész volt.
Türelem, nyitottság, segítőkészség. Milyen érdekes, hogy ez
a három erény alapvetően fontos az Európa Ház építésében.
Azt mondják, a tetőfedő az, aki a ház építésekor a többi mester
hibáját, tévedését lerendezi. Heinrich Wolf tetőfedő volt ebben
az értelemben is.
Ott álltunk a ravatalánál. Gyászolva a halottat. De emléke él.
Bennünk. Tovább.
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Már tizenegyedszer
került sor diáktalálkozóra a pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola
végzős osztálya és az engeni Haupt- mit
Werkrealschule 10. osztályosai között.
Október 13-tól 18-ig Engenben tartózkodtak nyolcadikosaink a szokásos csereutazás alkalmából. Újdonságnak számít
az idei tanévben, hogy ezúttal a mieink
utaztak először, és az engeni gyerekek
tavasszal viszonozzák a látogatást. Mint
mindig, most is csodálatos napokat élhettek át a magyar gyerekek, hiszen az utazás
lehetőségén és élményén túl rengeteg izgalmas és szép program várta őket. Többek
között Johannes Moser polgármester úr
egy kis poharazgatás mellett köszöntötte
a csoportot a Városháza tanácskozótermében. Megismerkedtek a partnerváros
vonzó szépségével, az iskola modern
felszereltségével, a környék számtalan
látnivalójának egy töredékével. Jártak a
Boden-tónál, látták a Duna-forrást, az
Aach-forrást, a Duna völgyét, a svájcban
lévő Rajna vízesést, Hegau vulkánhegyeit,
hogy csak a legjelentősebbeket soroljuk.
A legfontosabb azonban, hogy megismerkedtek egy másik nép kultúrájával,
szokásaival, a vendéglátó családok, a partnertanulók életével, mindennapjaival, és
eközben ízlelgethették az idegen nyelv ismeretének és nem ismeretének szépségeit
és nehézségeit egyaránt.
Évről évre fontos hangsúlyozni és tudatosítani, hogy Engen Városa teljes mértékben támogatja a tanulók csereutazását, s
ebben az évben is az utazás teljes összegét
átvállalta.
Mivel a partneriskola végzős osztálya
jóval kisebb létszámú, ezért nem tudták
elszállásolni mind a 30 magyar tanulót
Engenben. De besegítettek a tengeni
Grund- und Hauptschule 9. osztályosai,
akik jövő év májusában az engeni Werkrealschule tanulóival együtt utaznak
Pannonhalmára. „Köszönet illet minden
vendéglátó szülőt - nyilatkozta Ulrich
Scheller igazgató a Hegaukurier október
26-i számában (Engen helyi hetilapjában)
és lelkesen beszélt a nagyon harmonikus
és ﬁgyelmes magyar tanulócsoportról.”
Valószínűleg sok barátság kezdődött
el ezen az osztálykiránduláson, most
már csak a gyerekeken múlik, milyen
intenzitással folytatódnak ezek a kapcsolatok. Az biztos: a vendéglátás tavaszi
viszonzásának már most örülünk mindannyian.
M. Szanati Erzsébet
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A fenti, nem éppen jól hangzó címet egy
volt pannonhalmi fűzfapoétától, néhai
Gyurkovics Tivadar bácsitól kölcsönöztem, egy sikeres versének a címe volt. Tivadar bácsi már rég az örök vadászmezőkön
van, de a szemét, a gaz, a gondozatlanság
viszonya lakóhelyünkhöz ugyanaz, mint
ahogy a versében megénekelte.
Az augusztus 20-i szabadtéri misére
korán érkeztem a Ligetbe, ott megszólított egy idősebb hölgy, aki az Alföldről
költözött Pannonhalmára a lányával. Azt
mondta, hogy ő olyan csalódott, mert
ilyen gazos, elhanyagolt várost még nem
látott. Miért van ez?
Hát most én is ezt kérdezem a város nyilvánossága előtt, valóban miért van ez így?
Lakóhelyünk gyönyörű fekvésénél fogva,
a világörökség részeként mást érdemelne,
valóságos kis ékszerdoboz lehetne, ha más
lenne a hozzáállásunk. Mert nem minden
múlik a pénzen.
Gyerekkoromban szombat délutánonként mindenki az utcán volt, söpört, a
falevelet gereblyézte, csinosította a háza
elejét, nem várt másra. Ma alig látni
söprögető embert az utcán.
Azért formálok jogot a bírálatra, mert
sok-sok éve többedmagammal besegítek a
kistemplom környékének rendbetételébe,
nem egy ízben takarítottuk végig a Petőﬁ
utcát az étteremtől a művelődési házig,
hol az Engeni Baráti Kör, hol az iskola, hol
a Polgárőrség szervezésében.
Egy alkalommal a Bajcsy utca egyik
felét tettük rendbe egy rokon házaspárral, ekkor egy ablakban könyöklő asszony
gúnyosan beszólt: “Mi van, a pápát vagy a
köztársasági elnököt várjátok?”
Ez nagyon jellemző beszólás, a Szentatya
azóta hála Isten járt nálunk, de némelyik
porta azóta sem volt összetakarítva.
Olyan érzése van az embernek, hogy
Pannonhalmán spekulációs céllal vásároltak fel sok épületet, s a rendbetételéről
már nem gondoskodnak. Sorolhatnám
a Kolostor éttermet, a Pax hotelt, annak
is főleg a Petőﬁ utcai bejáratát, ahol a
járdára kinőtt gaztól és csalántól már alig
lehet közlekedni.
Folytatom a Zsinagógával, az egész
környéke egy gaztenger, télen nincs a hó
elhányva, a szép emlékmű csak még jobban kiemeli a kontrasztot.
Az ABC elejét az Áfész ennyi évtizeden
keresztül nem képes lebetonozni, nem
egy Áfész gyűlésen szóvá tettem, mindig
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megígérték.
A bolt előtti virágládákat mindig beülteti
a Városgazdálkodás, ezzel a sorsuk be is
végeztetett, senki meg nem öntözi, a gazt
ki nem gyomlálja.
A Petőﬁ utca lakóinak nem kellett 7080 ezer forintos fűnyírót venni, és 300
Ft-os benzinnel nyírni a füvet, mert az
Önkormányzat nyíratja a főútvonalra
való tekintettel, de a virágágyakat száraz
nyárban közben megöntözhetnék, mert a
városnak nincs mindenre embere. Megörültünk pár éve, hogy a magtárnak lett új
tulajdonosa, aki tele volt tervekkel, elképzeléssel, de évek óta semmi nem történt,
holott az egész épület külső tatarozásért
kiált. A Várból letekintve valósággal
vonzza a tekintetet a leromlott külleme.
A szociális otthonnal szembeni óriásgödör kb. 10 éve a falu szégyene, továbbá a piactér felőli majorudvar, a régi
rendőrségi épület, a Csavik ház a város
központjában, ahol a méteres gazban
rókák tanyáznak, a Bajcsy utcában a
járdára csordogáló szennylé, a kb. 20 éve
lebontás alatt álló romház, az utcákon
nyílt nappal ügető nyestek, a téglagyárnál
a Ravazd felől érkező turistákat fogadó
utcakép stb…stb.
De papíron már beléptünk az Európai
Unióba!!
Sokan panaszolják, főleg boltosok,
vendéglátósok, hogy az apátságtól lejövő
kirándulóbuszok nem állnak meg lent a
városban. Nem lehet csodálni.
1987-ban jártunk először Olaszországban. Firenzében, Rómában a sok
gyönyörű látnivaló mellett arra is felﬁgyeltünk, hogy reggelente a kis kávézóés bolttulajdonosok, kiöltözött, aranytól
„roskadozó” szép olasz nők öntözték fel a
boltjuk előtt a járdát, söpörték, lemosták
a kirakatüvegeket, tudták, hogy csak így
lehet vevőt csalogatni.
Lehetne még sokáig sorolni, a Gesztenyés horogról sem szóltam még.
A leírtak nagyon sok ember véleményével megegyeznek, de azt is el kell mondanom, hogy nagyon sok szép porta és
utca is van Pannonhalmán, s reméljük,
egyre több lesz!
Megbántani senkit nem állt szándékomban, írásomat gondolatébresztőnek szántam. Ha valaki nem ért velem egyet, és
írásomért meg akar kövezni, nevemet
megtalálja a szerkesztőségben!
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K ÉP V I S E LŐT

Beszélget é s N é m e t h Z o l t á n k é p v i s e lőv e l
- Ön ebben a ciklusban lett képviselő. Mi változott meg? Hiszen
valószínű, hogy korábban is lett volna kellő támogatottsága?
- Valóban többször megkerestek már a korábbi időszakokban is.
A vállalat ahol dolgozom, 14-15 településen működik, korábban sokat kellett utaznom. Volt időszak, hogy a munkahelyem
Veszprémvarsányban volt. Az átszervezések után lehetővé vált,
hogy munkámat otthon végezzem. Így több időm jut a településre is, s ezért dönötöttem úgy 2002-ben, hogy indulok a
képviselőválasztáson.
- Mennyiben más egy vállat vezetésében részt venni, mint egy település irányításában?
- Az ÉDÁSZ nagy magáncég, ahol megfelelő anyagi háttér áll
rendelkezésre, ezáltal bátrabban, s talán nyugodtabban lehet
tervezni akár rövid távra, de akár néhány évre előre is. Egy
településen rengeteg olyan dologra kell ﬁgyelni - például szociális ügyek-, ami egy vállalatnál egészen máshogy jelentkezik.
Persze azért az is elgondolkodtató, hogy a környék településein
sehol nem fordítanak annyi pénzt szociális célokra, mint Pannonhalmán.
Egy másik nehézség Pannonhalmán az anyagi források
kérdése. Az állami normatívákon kívül szinte alig van saját bevétele a településnek. Nyulon például minden esztendőben úgy
indulnak neki a költségvetésnek, hogy biztosítva van a kiadások
fedezete.
- Ezt már egy előző beszélgetésben is érintettük. De Ön miben
látja az akadályát, hogy hozzánk is települjenek vállalkozások.
Miért ment el például az ÉDÁSZ Veszprémvarsányba?
- Ezek különböző kérdések. Az ÉDÁSZ elköltözésének a munka
átszervezése, optimalizálása volt a legfontosabb oka. A vállalkozások szerintem azért nem Pannonhalmát választják, mert
pédául messzebb van Győrtől, az autópályától, s higgye el, az
a néhány kilométer igen sokat számíthat. És bármilyen furcsán
hangzik, a főapátság jelenléte is korlátozó tényező. Nálunk
sokkal szigorúbbak például az építési szabályok, mint más
településeken.
- Ön az oktatási bizottság elnöke. Beszélgetésünk egyik apropója
az igazgatóválasztás. Mit lehet tudni a döntés hátteréről?
- Képviselőtársaimmal már régóta beszélgettünk arról, hogyan
lehetne az iskola életében a legjobb döntéssel kedvező irányú változást elérni. Miként lehetne a régióközpont szerepet a tanításban is érvényesíteni. Hogyan lehetne megváltoztatni, hogy 80
gyermeket ne vigyenek el szülei a pannonhalmi iskolából. Az
igazgatói pályázat beadása előtt a tanári karból is szerettük volna, hogy jelentkezzen valaki igazgatónak, de akkor - a korábbi
igazgatónőn kívül - senki nem akart indulni a pályázaton.
A négy beadott pályázat értékelésekor hamar kiderült, hogy a
jelöltek között az iskola tantestületének nincs megfelelő. Miután
saját jelöltjük sem volt, egy kérvényt juttatttak el az oktatási bizottsághoz, hogy egy évre megbízott igazgató vezesse az intézményt, s jövőre írjanak ki új pályázatot. A bizottság azonban
egyöntetűen úgy határozott, semmi nem indokolja ezt a “szükségmegoldást”, a jelentkezők közül lehet igazgatót választani.
Amikor az oktatási bizottságban meghallgattuk a jelentkezőket,
úgy éreztük, hogy a korábbi igazgatónk nem tudja kihasználni helyzeti előnyét, hogy öt évig ő vezette az iskolát. Most is,
mint korábban többször, a pozitívumokat hangsúlyozta, a
hiányosságokról, a hibákról és azok megoldási lehetőségeiről
azonban érdemben nem mondott sokat.
A Nyúlról érkezett jelölt viszont már a pályázatának készítése-
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kor elment az iskolába, hogy megismerje az ott folyó munkát.
A bizottsági meghallgatáson is sok konkrétunmmal, határozott
tervekkel, elképzelésekkel válaszolt a kérdésekre.
- Ha jól emlékszem korábban is volt már olyan jelölt, aki nagyon
komoly elképzelésekkel érkezett...
- Azt, hogy jó döntést hozott-e a testület, amikor a személyi változás mellett döntött, szerintem legkorábban 2-3 év múlva tudjuk megmondani. Azért javasoltam a választásnál a név szerinti
nyílt szavazást, hogy a képviselők közül a település és egymás
előtt is vállalja fel mindenki döntését. De az is egyértelmű, hogy
a képviselők feladata nem ért véget a döntés meghozatalával.
Segíteni kell az iskolavezetés munkáját.
- Mindenki vállalja a döntését a közösség előtt. Mi a véleménye a
képviselőtestületi ülések tv-közvetítéséről?
- Eleinte nagyon szkeptikusan fogadtam a dolgot. Úgy gondoltam, lesznek akik a kamera előtt másként nyilvánulnak majd
meg, mint nélküle tennék. De beláttam, hogy szükség van arra,
hogy a lakosság megfelelő tájékoztatást kapjon a munkánkról.
Ami szerintem hiányzik, az a lakosság aktivitása, még a fontos
dolgok esetén is minimális az érdeklődés. Talán a legjobb példa
az igazgatói pályázat döntése. Egy ilyen jelentőségű kérdésben
alig néhány szülő, pedagógus volt kíváncsi a testület döntésére.
Baki László
Kedves Lakótársaim!
Engedjék meg, hogy jószándékú aggódással ﬁgyelmeztessem
Önöket arra, hogy óvakodjanak a már az otthonaikba is betolakodó készpénz kölcsönt ajánló ügynököktől.
Nyilvánvaló, hogy abból élnek, hogy a könnyen megkapható,
hirtelen sok pénzt ajánlva az ettől megszédülő idős, pénzügyekben járatlan embereket ráveszik a magas kamatozású kölcsönök
felvételére, amiből ők jutalékot kapnak. Amikor pedig itt a viszszaﬁzetés ideje, és netán valaki akkor jön rá, hogy nem jól kalkulált, nem tud ﬁzetni, állandóan a nyakára járnak, míg nem
ﬁzetnek, netán újabb kölcsönből. És az ördögi kör forog tovább,
és csak a nyomasztó kölcsöntörlesztés marad.
Ne hagyják magukat becsapni! Vigyázzanak magukra! Kérdezzenek inkább megbízható, hozzáértő embert, rokont vagy barátot, és aludjanak rá egyet, mielőtt beleugranak egy ilyen üzletbe.
Nem szeretnék senkit megbántani, sem tolakodni. Csak segíteni.
Tassy Andrásné képviselő
Szüreti nap
A szüreti nap megrendezését idén a Kazinczy Ferenc Művelődési Házzal karöltve a Pannonhalmi Patrióták Csoportja
(PiPACS) Kulturális Egyesület vállalta fel. Az eddigi szervezők
tapasztalatait és segítségét felhasználva, a szüreti hagyományok
szem előtt tartásával (felvonulás, népzene-néptánc, szüreti bál)
megpróbáltuk a gasztronómiára fektetni a hangsúlyt. Ebből kifolyólag a művelődési ház udvarán sajtbemutató, népi ételek
kóstolója, különleges pálinkák kóstolója, kürtőskalács sütés
és a szüreti időszakban elmaradhatatlan borok utcája várta az
érdeklődőket, aki szép számban látogatták rendezvényünket.
Közben a művelődési ház teraszán zenei produkciók szórakoztatták a nagyérdeműt. A szüreti nap a művelődési ház nagytermében hagyomány szerint bállal zárult.
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Ny á r i s z a k m a i g y a k o r l at E n g e n b e n
Partnervárosunk 2006 nyarán is segítséget nyújt nyári szakmai gyakorlatok végzéséhez Engenben és környékén.
A 3-4 hetes munkára azok a ﬁatalok jelentkezhetnek, akik rendelkeznek legalább alapfokú, kommunikálásra alkalmas német nyelvismerettel, közép- vagy felsőfokú tanulmányokat végeznek, ill. végeztek,
nyári szabadságuk ideje alatt szeretnének némi tapasztalatot szerezni
németországi munkahelyeken, miközben német nyelvtudásukat is fejleszthetik.
A jelentkezőknek kell megjelölniük azt a szakterületet, amelyben
szívesen dolgoznának, ugyanis a beérkezett igények alapján keresik meg
Engenben vagy környékén azokat a vállalatokat és intézményeket, ahol
a kérés megvalósulhat. Nem biztos azonban, hogy minden területre sikerül helyet biztosítani, de csak akkor tudnak segíteni, ha az igényeket
ismerik.
További információt a 471 294 vagy a 20 430 32 40 telefonszámokon
lehet kérni Mészárosné Szanati Erzsébettől.
A jelentkezés határideje 2006. január 15.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

A Cantate kamarakórus november 30-án Engenbe utazott a Liederkranz egyesület meghívására, hogy közös adventi koncerten mutatkozzanak be a partnerváros közönségének. Az engeniek készülődéséről és
lelkes vendégvárásáról a helyi újság egy cikkét adjuk közre.

(Hegaukurier, 2005. november 3.)

NA G Y D O L O G K Ö Z E L E D I K

A „Liederkranz”-nak magyar vendégei lesznek
az adventi koncerten
Engen. Tizenegy éve a „Liederkranz” kedvelt karnagya Ana
Binder, és most rövidesen távozni szeretne. Köszönetként és
nagyrabecsülésük jeléül különösen szép búcsúkoncertet szeretne készíteni neki a „Liederkranz”, ezért kieszeltek valamit: a
Cantate kórussal közel 30 fő utazik Pannonhalmáról Engenbe,
hogy közreműködjön a nagy adventi koncerten december 4-én,
vasárnap a várostemplomban. „Nekünk egyúttal fontos célunk
is, hogy aktívan ápoljuk a partnerkapcsolatot Pannonhalmával”
– nyilatkozta a Hegaukurierral folytatott beszélgetés során Ursula Küchler, az egyesület vezetője.
A magyar vendégekkel, a „Querbeet” kórussal, a Grundschule
Engen „Chor-Kids” gyermekkórusával és a Stadtmusik Engen
egyik fúvós együttesével közösen prezentál a „Liederkranz” a
koncert látogatóinak klasszikus karácsonyi kórusműveket és
zenekari muzsikát, valamint spirituálékat és gospeleket (afroamerikai vallásos énekeket) a világ ismert zeneszerzőitől. Szólistaként Manfred Weggler fog fellépni, orgonán Christina Reuss,
zongorán Judith Dömötör kísér. A pannonhalmi vendégkórussal
való közös fellépés érdekében már szorgalmasan tanulnak magyarul az engeni énekesek.
Erőmutatvány a szervezésben a közel harminc vendég elszállásolása és ellátása Engenben tartózkodásuk hat napja alatt, hiszen
nemcsak közös próbák lesznek, hanem kirándulások is szerepelnek a programban, és a baráti összejövetelek sem maradhatnak
el. „Mi nagyon szívesen vesszük vállunkra a vendéglátó szerepét”
– mondja Ursula Küchler. A „Liederkranz” hálás a „Szomszédok
Európában” partnerkapcsolat-egyesületnek és Engen Városnak
is a támogatásért, az anyagi hozzájárulásért.
(Az autóbusz költségeinek felét Engen Város, egynegyedét a Szomszédok Európában egyesület vállalta magára, az elszállásolásról és a
teljes ellátásról a Liedrekranz egyesület gondoskodik. A Cantate kórus
nevében tisztelettel köszönjük nekik ezt a nagyvonalú vendéglátást és
természetesen a meghívást.)
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A z ü v e g h á z át a l a k ít á s á n a k
második szakasza
2005. július 31-től augusztus 4-ig engeni, trilport-i és pannonhalmi ﬁatalok részvételével folytatódott az üvegház-projekt,
mely újabb lépésekkel vitt közelebb a megvalósításhoz. A három
nemzet ﬁataljai nagy egyetértésben és még nagyobb lelkesedéssel dolgoztak a tikkasztó nyári melegben. Az eredmény szemmel látható: az üvegház most már rendezett képet mutat. A sok
kitermelt föld helyébe 25 m3 murva került, amely a következő
munkafolyamat, azaz a betonozás alapjául szolgál. A ház fémszerkezetét rozsdátlanítottuk és védőréteggel lefestettük, hogy a
tavaszi „fordulóig” ne amortizálódjon tovább.
Nagyon kellemes és értékes napokat élhettek át ﬁataljaink. A
nem kevés ﬁzikai erőt kívánó feladat elvégzésén túl két napot
a Balaton partján töltöttek, ismerkedtek Pannonhalmával és
környékével, esténként pedig tábortűz mellett folyt az ismerkedés
és a beszélgetés magyarul, németül és franciául.
A munka szervezője és irányítója Ulrich Scheller volt, akinek
ezúton is szívből köszönjük állhatatos tettrekészségét és az anyagi
hozzájárulását.
A francia ﬁatalokat Trilport Város jegyző asszonya, Chantal
Maﬃoli és egyik képviselő asszonya, Elisabeth … kísérte el, akik
maguk is alaposan kivették részüket a munkából.
Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon is támogatta és
támogatja a projekt véghezvitelét:
- József atyának, aki minden egyes alkalommal rendelkezésre
bocsátja a Boldogasszony házat, ahol elszállásolhatjuk a ﬁatalokat.
- A „takarító brigádoknak”, akik a csoport érkezése előtt és után
vállalták a ház rendbetételét.
- Az Engen-kör tagjainak, akik nagy szeretettel látták vendégül a
ﬁatal generációt, s emlékezetes búcsúestet szerveztek számukra.
- Az iskola igazgatójának és azon dolgozóinak, akik segítették
ezekben a napokban a gördülékeny munkavégzést és hozzájárultak a jó hangulatú estéhez.
- Gyimesi Károlynak, aki az utolsó délutánon a szakadó esőben
csatlakozott Ulrich Scheller úr és ﬁa, Urs Scheller akadályt nem
ismerő elszántságához, és több mint egy órán át terítették a murvát, hogy ne maradjon befejezetlen az eltervezett munka.
- A Liget kávéház személyzetének, akik nap mint nap családias
légkört biztosítottak az ízletes ebédeken és vacsorákon túl.
- Természetesen az önkormányzatnak, aki gondoskodott az
étkeztetés költségeiről a csoport számára.
- Valamint minden szponzornak, akik lehetőségeikhez mérten
anyagilag támogatták ezt a nemes kezdeményezést.
Áprilisban következik a tavaszi periódus, amikor a tavalyihoz hasonlóan engeni és hartensteini diákok érkeznek, hogy a
mieinkkel együtt folytassák az európai találkozóhely megalkotását.
Az oldalt összeállította M. Szanati Erzsébet
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KALÁSZ-TÁBOR 2005
Augusztus 1-jén gyermekzsivajtól volt hangos a Piac tér. 38 tanulóval indultunk a pécsi táborba. Jó hangulatú út után elfáradva
értünk a szálláshelyünkre.
Egész hétre sok-sok programot terveztünk: volt fürdés, kirándulás
az abaligeti cseppkőbarlangba, Siklósra, Orfűre. Végigjártuk Pécs
belvárosát, megnéztük a gyönyörű műemlékegyüttest, a világörökség részét képező ókeresztény sírkamrákat, egy-egy múzeumlátogatást is beütemeztünk. Változatos programokkal telt a hét.
Esténként táncversenyt, kézműves foglalkozást szerveztünk,
de nem hiányozhatott a sport, a gitározás, a közös éneklés sem.
Kalászkirálynőt és Kalászkirályt választottunk (nem elsősorban a
szépség, hanem a jóság, a viselkedés, az egymásra ﬁgyelés döntött).
Csáfordi Renáta és Hegedűs Bálint nyerte a megtisztelő címet.
Mivel szállásunk Pécs belvárosában volt, a Pécsi Nyár is kínálta
a programokat, így meglátogattunk egy görög táncházat, hallgattunk esti harangjátékot, és sok-sok esti sétán vettünk részt.
Felejthetetlenek a vacsora előtti és utáni focimeccsek és a számháborúk, felvertük Pécs csendjét vidámságunkkal, játékunkkal.
Utolsó este a „Pécsi Nyár kiemelt rendezvényeként” került sor a
magas művészi színvonalon megrendezett Ki mit tud?-ra.
Ami még említést érdemel, a gyerekek változatos korosztálya,
mely a kicsi alsó tagozatos kislánytól, kisﬁútól a gimnazista
lányokig, ﬁúkig széles skálán mozgott. Elég sok első táborozós is
volt köztünk, de a gyerekek egymásra ﬁgyelésből, toleranciából,
jókedvből ötösre vizsgáztak.
Itt szeretném megköszönni mindenkinek, aki anyagilag, erkölcsileg vagy személyes munkájával támogatott bennünket:
- József atyának, Farkas atyának a lelki és anyagi segítséget.
- A Pándzsa Klub támogatását, akik már évek óta megkönnyítik
kiadásainkat: az idén 6 kisgyermek nyaraltatásának költségeit
vállalták át.
- Önkormányzatunknak a szállás költségeihez való hozzájárulást.
- A Kisalföld VOLÁN-nak a háztól-házig történő kényelmes
utaztatást.
- Lüviné Farkas Krisztinek az egyforma KALÁSZ-os pólókat,
mellyel külsőleg is kimutathattuk összetartozásunkat.
- Zsebedics Zsoltnak hála a sok ﬁnomságért.
- Felnőtt segítőimnek - Madarászné Mártinak, Bejczy Katinak,
Horváth Tamásnak, Szűcs Marikának, Koczka Eszternek és Kovács Tamásné Jutkának - az önzetlen együttműködést.
Reméljük, jövő nyáron is sok hasonló szép élményben lesz
részünk.
Koczka Józsefné

Augusztus 20-án ünnepeltük Pannonhalma
várossá avatásának ötéves évfordulóját
Az ünnepségen Pánczél Benedek polgármester mondott ünnepi beszédet 2000. augusztus 20-án vehettük át a Magyar Köztársaság Elnöke, Göncz Árpád által adományozott és aláírt városi
címet tanúsító oklevelet és a város jelképes kulcsát.
Az eltelt öt év nem volt könnyű időszak, szavai szerint sok
még a teendő, de már látszanak az eredmények. Pannonhalma
városi rangra emelésével nyílt lehetőség arra, hogy a környező
településekkel együtt megalakulhatott a kistérségi társulás Pannonhalma központtal. Kisváros, kistérség, nagy előrelépés.
Az ünnepség keretében került sor a Pannonhalmáért kitüntető
cím átadására. A képviselő-testület által korábban odaítélt elismerést vehette át Pannonhalma polgármesterétől a Pándzsa
Klub Egyesület nevében Siska Sándor elnök.
Köszönő beszédében így fogalmazott:
„A kitűntetés nevében benne van az, ami számunkra a legfontosabb PANNONHALMÁÉRT, ezért a városért, annak polgáraiért és a település hírnevének öregbítéséért tervezzük programjainkat és szervezzük rendezvényeinket.”
Az ünnepség méltó befejezéseként Marton József, városunk
plébánosa megáldotta a zászlókat és az azokat tartó oszlopokat.

Közönségdíj

Megköszönjük polgármester úrnak, a képviselő-testületnek és nem utolsósorban a városunk Polgárainak a Pannonhalmáért Kitűntető
Címet.
Egy valódi alulról jövő kezdeményezés eredményeként részesült a város legmagasabb elismerésében a Pándzsa Klub Egyesület,
ezért azt gondoljuk, hogy ez mindenkinek szól, mert közönség nélkül nincs előadás.
Korábbi terveink között szerepelt, hogy a várossá avatás évfordulója alkalmából megajándékozzuk Pannonhalma városát egy négyoszlopos zászlótartóval. Amikor hírét vettük, hogy milyen megtiszteltetésben fogunk részesülni, egyesületünk elnöksége egyhangúlag
úgy döntött, hogy a kitüntetéssel járó pénzdíjat teljes egészében a zászlótartóra fordítjuk.
Úgy gondoljuk, ez a legméltóbb módja, hogy visszaadjuk a városnak azt, amit elismerésül annak polgáraitól kaptunk.
A három zászló így együtt jelképez valamit, ami számunkra fontos. A nemzeti lobogó, hogy kik vagyunk; a város zászlaja, hogy hol
élünk; az Európai Unió zászlaja pedig, hogy hova tartozunk. A negyedik oszlopon pedig lobogjon a város mindenkori vendégének
zászlaja.
Kívánom, hogy ezek a zászlótartók a rajtuk lobogó zászlókkal hosszú ideig hirdessék Pannonhalma város lakosainak értékteremtő
akaratát, és legyen hatással az idelátógatókra is.
Egyesületünk, a Pándzsa Klub nevében pedig megígérem, hogy továbbra is méltóak leszünk e megtisztelő elismerésre.
Siska Sándor elnök az egyesület tagsága nevében
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Mindnyájan, idősek és ﬁatalok, nyugdíjas
és diabetes klubtagok, nagypapák és nagymamák!
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az Idősek Napja
alkalmából rendezett megemlékezésünkön.
Engem ért az a megtiszteltetés, hogy a pannonhalmi képviselőtestület nevében köszöntsem Önöket.
Az Egyesült Nemzetek 1992-ben az Idősek Világnapjának jelölte
meg október elsejét. Ilyenkor a világ legtöbb országában köszöntik az időseket, a nyugdíjasokat, az un. ezüsthajú nemzedéket.
A köszöntők, a virágok, az ajándékok utalnak arra, hogy a ma
még ﬁatalabb korosztály, a gyermekek, az unokák, a felnőttek, a
társadalom és a közélet szereplői felelősséget és feladatot éreznek
a meglett, idős, sokat megélt és sok élettapasztalattal bíró aszszonyok és férﬁak megbecsülésére és az általuk megalapozott
életünk méltó folytatására.
Az Egyesült Nemzetek alapokmányban fektette le az idősek
alapvető jogait, princípiumait, melyek: a függetleséghez való jog,
a részvételhez való jog, a gondoskodáshoz, gondozáshoz való jog,
az önmegvalósításhoz való jog és a méltóságuk megőrzéséhez
való jog.
Ezek megvalósítása, megkövetelése és biztosítása minden
országban a ﬁatalabb nemzedék kötelessége.
Az ENSZ egyik szervezete a WHO megállapítása szerint az
idős kor kezdete kitolódott, 60 felett kezdődik, de 70-72 évig még
az idősek aktív korúaknak tekintendők.
Ha körülnézünk idős ismerőseink, barátaink, embertársaink
körében, tapasztaljuk, hogy a legtöbb idős ember továbbra is
munkálkodik:
- munkálkodnak a kertben,
- segítenek unokáik nevelésében,
- van, aki dolgozik továbbra is,
- van, aki könyvet ír,
- van, aki tanít,
- van, aki gondozást vállal, segít nehezebb sorsú embertársa ellátásában,
- van, aki internetezik unokájával,
- van, aki országot-világot jár,
- van, aki netán Nobel-díjat kap, stb stb.
Igenis tevékeny kor az öregkor!
Az elmúlt napokban sokféle írást, szakirodalmat, szépirodalmi
részletet, interjút olvastam az idős korral kapcsolatban. Bevallom személyesen is érintett vagyok, édesanyámat 78 éves korában
2000-ben temettem el, édesapám 89 éves, férjem édesanyja -aki
egyébként mindennap emailezik a férjemmel- 91 éves. Én magam pedig kevesebb mint 2 évet mondahatok magamnak addig a
bizonyos korhatárig…
Találtam néhány érdekes gondolatot az említett írásokban,
melyekből átnyújtanék egy csokrot:
„Az én nemzedékem a Horthy-korszakban született, gyerekként megérte a második világháborút annak következményeivel, a Rákosi-korszakban járt iskolába, ifjú felnőttként élte
meg az ötvenhatot, felnőttként a Kádár-korszakot, aztán jöttek a
reformok, jött a rendszerváltás, a NATO és az Európai Unió, és
itt vagyunk az új évezredben. Mit lehet mondani még ezek után
arról, hogy milyen is a mi nemzedékünk?”
„Az idős ember fontos lehetősége, hogy lesz ideje elmaradt dolgait az un. aranykorban rendbe tenni. A fejünkben is rendet kell
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teremtenünk. Az aktív ember hajtva van, űzve van, teljesítményneurózisban él. Az aktív koron túli ember kiteljesedik. Rátekint
az életére, meg tudja mérni azt. Tudnia kell, mi volt a fontos és
mi nem.”
„A mai idős nemzedéknek nincs szégyellnivalója. Megtette azt,
ami a kor parancsa szerint kötelessége volt, emelt fővel adhatja át
a stafétabotot az ifjabb nemzedéknek. De joggal várja el, hogy az
általa teremtett és felhalmozott értékekből megkapja azt a neki
járó részt, ami a tisztességes öregkor biztonságos és nyugodt
életviteléhez szükséges. Jogosan igényli a szerény megbecsülést,
a ﬁgyelmet és a két keze dolgos munkája, verítéke nyomán kijáró
tiszteletet. Nem kiszolgáltatott, szánalomkenyéren tengődőként,
hanem a társadalom aktív és hasznos, építő közreműködőjeként
kívánja élni időskorának hátralévő éveit.”
De mi könnyítheti meg az öregedést? Hogyan maradhatunk
ﬁatalosak?
Találtam néhány összefoglaló gondolatot, amit írója az idős
ember tíz- parancsolatának tart, megfontolandó:
1. Ne hidd, hogy az öregedés, az öregség egyenlő a
betegségekkel!
2. Tudatosítsd magadban, hogy az idős kornak nemcsak hátrányai, hanem előnyei, szépségei és örömei is vannak!
3. A hosszú élet úgy jó, ha minél több benne az egészségesen
megélt esztendő, vigyázz ezért az egészségedre!
4. Nem az a fontos, hogy sokat egyél és igyál, hanem a jóízű,
egészséges táplálkozás.
5. Mindenben legyél mérsékelt, csak a szeretettel, a tisztességgel
és az emberséggel ne takarékoskodjál!
6. Soha ne feledkezz meg arról, hogy Te is voltál ﬁatal!
7. Senkitől se hagyd magad megalázni, mint két szemed világát,
úgy őrizd emberi méltóságodat!
8. A nagymamák és a nagypapák legszebb ajándékai az unokák.
9. Legnagyobb kincsed saját élettapasztalatod, mely attól válik
értékessé, hogy szétosztod!
10. Nem csak érkeznünk, de elbúcsúznunk is tudnunk kell.
Kiemelnék ezekből egyet, az 5.-et, és abból is egy részt: ne legyél
mérsékelt a szeretettel!
Mert a szeretet az egyetlen dolog a földön, ami ellentmond a ﬁzika törvényszerűségének is, minél többet adunk a
szeretetünkből, annál többet kapunk vissza.
Forduljunk szeretettel a társunkhoz, öleljük magunkhoz és
mondjuk ki, hogy szeretjük. Mondjuk a gyerekeinknek is, unokáinknak is, családtagjainknak is.
Forduljunk szeretettel szomszédainkhoz, lakótársainkhoz, embertársainkhoz.
A szeretet áradása a boldogsághormont is beindítja, és minden
nehézség, betegség, probléma könnyebben elviselhetővé válik.
„ Az élet nem azzal mérhető, milyen sokáig lélegzünk, hanem
azokkal a pillanatokkal, amelyektől elakad a lélegzetünk!”
Végezetül szeretnék egy szép verset felolvasni Önöknek.
Zelk Zoltán: Szép öregség dicsérete
Az félje az öregkort,
ki ifjunak is gyáva,
ki rémülten fogódzik
süllyedő ifjúsága

deszkaroncsába, s azzal
bukik alá a mélybe mert ép fog, jó szem, dús haj,
annyi neki az élet.

Isten éltesse Mindnyájukat, jó egészséget, életerőt és sok boldogságot kívánok minden kedves idős embertársamnak!
Fogadják szerettel a virágszáljainkat, amit a pannonhalmi Radnóti iskola diákjai adnak át.
Tassy Andrásné
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A 2005. június 18-án megrendezett Dallos Fesztivál hatalmas sikert aratott mind
a helyi és az ide látogató vendégek között.
Fesztiválunk nevét a helyi születésű
íróról, Dallos Sándorról kapta.
Szinte hihetetlen, hogy a 2003-ban induló utcabál 2 év alatt kinőtte magát és
Fesztivállá vált, melyet a Pannonhalmi
Patrióták Csoportja Kulturális Egyesület
(PIPACS) karolt fel.
A tavaly novemberében alakuló egyesület
14 taggal kezdte pályafutását, remélve a
nagy sikert. A siker bevált, egyesületünk
több mint a kétszeresére bővült.
A Fesztiválról
Színesebbnél színesebb programokkal
vártuk a közönséget. Nagy sikert aratott
a vasútmodell-kiállítás és Pardavi Lilla,
Dallos utcai lakos fotókiállítása. A hagyományokról sem feledkeztünk meg, sőt
megpróbáltuk megőrizni népművészeti
kirakodóvásár képében.
Rendezvényeink alatt büfé üzemelt, majd
kulináris élvezetekben is részünk volt,
hála az ínycsiklandozó halászlének, vadpörköltnek, valamint kürtőskalácsnak.
Négy órai kezdettel Pannonhalma polgármestere, Pánczél Benedek ünnepélyesen megnyitotta a rendezvényt, majd
testvérvárosunk, Engen partnerkapcsolatfelelőse, Ulrich Scheller is szólt pár jó szót a
szórakozni vágyó pannonhalmi lakosokhoz.
A nyitó táncot a nyúli Grácia majorett
együttes senior csoportjának előadásában

Szentmisék a Kistemplomban
december 24.
decenber 25.
december 26.
december 31.
január 1.

16 , 24 óra
800, 900, 1000, 1800 óra
800, 900, 1000, 1800 óra
1800, 2400 óra
800, 900, 1000, 1800 óra
00

00

Betlehemi képkiállítás
A PiPACS Egyesület 2006 adventjén
szabadtéri, életnagyságú betlehem felállítását tervezi a templombástyánál, mely
az adventi időszakban évről évre városunk díszéül szolgálhat. Az egyesület a
betlehem építésére Ulrich Scheller urat
kérte fel, aki a betlehemépítésben komoly
hírnevet szerzett.
Egyesületünk 2005. december 17-én, az
adventi koncert napján a Scheller úr eddigi
munkáiról készült képekből szervez kiállítást a művelődési ház aulájában, mely a
koncert előtt, alatt és után megtekinthető.

élvezettük.
Mivel egyesületünk részben kulturális
jellegű, felkértük Szabó Gergelyt,a győri
Nemzeti Színház stúdios hallgatóját, hogy
olvassa fel Dallos Sándor egyik választott
novelláját.
Fesztiválunk célja felfedezni a helyi tehetségeket és esélyt adni kibontakozásukra.
Bertalan Fanni hangjával, míg Csomai
Máté szintetizátorozásával próbálta hangolni az embereket az esti dínom-dánomra.
A ﬁatalok debütálása után a Mozdulat
színház zenés paródiája kötötte le a gyermekeket és felnőtteket egyaránt.
A tavalyi fesztiválon bemutatkozott Bandi Angyalai ismét népszerű hazai slágerekkel szórakoztatta a közönséget, majd
ezt követően Várai László és Györgyﬁ
Gábor gitárjátékát élvezhettük. A gitárduó
spanyol és latin dalokat adott elő.
Fesztiválunk sztárvendégeként Komár
László lépett fel, ki megmozgatta azokat a
hírhedt fekete lakkcipőket.
Kilenc órától a műsorok véget értek,
megkezdődött a várva várt tánc, ahol kicsik és nagyok együtt mulattak.
A jó hangulatról Dj. Lipcsey László gondoskodott.
Egyesületünk alakulásával reméljük,
minél több rendezvény, bál, program
fűződik majd városunkhoz, ami segít annak felvirágoztatásában, mert ne feledjük:
Pannonhalma él!
Csomai Szabina

Liturgiarend a bazilikában
december 24. 1800 vesperás
2230 vigília
2400 éjféli mise
december 25. 730 laudes
800 pásztorok miséje
900 népénekes szentmise
1000 ünnepi konventmise
1250 napközi imaóra
1830 vesperása
december 26. 645 vigília - laudes
1000 konventmise
1250 napközi imaóra
1900 vesperás
december 31. 1800 év végi hálaadás
2300 vigília – újévi köszöntő
január 1.

7 laudes
900 népénekes szentmise
1000 ünnepi konventmise
1250 napközi imaóra
1500-tól 1800-ig szentségimádás
1830 vesperás
30

Fotókör
Kapu
Fotó: Gaál András

III. Dallos Fesztivál

Ablakok, nyári rét, őszi fények és árnyékok, az ismeretlen Pannonhalma, érzelmek, elcsípett gesztusok, pillanatok, a
pillangó szárnyának mintázata. Mi a közös
az itt felsoroltakban? Nos, a Pannonhalmi
Fotókör egy-egy találkozójának témái.
Azok a gondolatok, érzések vagy éppen
kihívásként előttünk lebegő lehetőségek,
amelyek újra és újra arra késztettek bennünket, hogy fényképezőgépet ragadjunk.
Lencsevégre kaptunk számos olyan reményeink szerint nem csak nekünk - izgalmas és értékes témát, amelyet aztán a közös
beszélgetések alkalmával kielemeztünk.
Nagyszerű dolog a világot más szemével
nézni. Mindannyian élveztük például a
Pannonhalmán készült fényképek bemutatását, amikor egymás szavába vágva
próbáltuk kitalálni, hol készültek. Bizony
nem is egyszer melléfogtunk… Be kellett
látnunk, nem ismerjük a lakóhelyünket.
Legalábbis nem úgy, ahogyan kellene.
Elmegyünk olyan kis csodák mellett, mint
egy-egy szépen faragott múlt század eleji
ablakkeret, kapu, vagy az utolsó napjait
élő esőcsatorna, amely egy nagyapáink
korában élt mester keze munkáját dícséri.
Vajon hányan vesszük észre párás nyári
délutánon a napsugárfátyolt az út mellett,
és tisztában vagyunk-e azzal, hogy a táj,
ahol élünk, gyönyörű. Pedagógus és mesterember, mérnök és adminisztrátor, diák
és patikus, no meg a lelkes könyvtáros már
nyitott szemmel jár, s ﬁgyeli nemcsak a tájat, de az embereket is.
Akinek kedve van velünk együtt újra
felfedezni és másoknak is megmutatni a
világot - ahogyan azt ő látja - várjuk szeretettel minden hónap első csütörtökén
a városi könyvtárban.
Bakiné Farkas Ilona
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