2008. nyár
Kedves Pannonhalmi Polgárok !
Ismét eltelt három hónap, és az elmúlt időszakról szeretném
tájékoztatni Pannonhalma lakosságát.

A képviselő-testületben a lemondás által megüresedett tisztséget
Horváthné Rozsnoki Zsuzsanna tölti be, így a testület ismét 12 tagúvá
vált. Ez úton is kívánok munkájához sok sikert. Az újság olvasói bizonyára
észlelték, és sokan már jelezték is felém a testületi ülések közvetítésének
hiányát. A képviselő-testület úgy döntött, hogy más formában kíván
tájékoztatást adni az ülésekről. Egy rövidebb, lényegre törőbb, műszakilag
magasabb színvonalú, összefoglaló jellegű változat megvalósításán
dolgozik egy négy fős csapat, mely rövidesen bemutatásra kerül. A
technikai megújulás később egy városi tv alapját is képezheti.
Testületi döntés alapján több pályázat is beadásra került. A HÖF,
CÉDE keretén belül pályázunk az óvoda épület és a szolgálati lakások
nyílászáróinak cseréjére. Az energiaárak drasztikus emelkedése minket
is arra ösztönöz, hogy a fűtési számláinkat észszerű beruházásokkal
csökkentsük. A HÖF, TEKI pályázaton a nagy forgalmú gyalogos
közlekedést biztosító, leromlott állapotú, balesetveszélyes járdák
felújítását céloztuk meg. Tudom, hogy mindenkinek szívügye a járda.
Mindenki jogosan követelheti a saját utcája járdájának rendbetételét.
Ezen a téren évtizedes elmaradásokat kell pótolnunk, ami csak lépésről
lépésre lehetséges. Most az Attila utca és az Árpád utca felújítására
pályáztunk - remélem sikerrel. Az idén is pályázatot nyújtottunk be
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
kiegészítő támogatására. (ÖNHIKI) A kötelezően előírt feladatokat
évről évre csak az ÖNHIKI-n elnyert pénzösszeg segítségével tudja
önkormányzatunk megoldani, ﬁnanszírozni. A nyár folyamán
kapunk választ a támogatás mértékére, addig is szigorú gazdálkodási
feltételeket valósítunk meg. A civil szervezetek támogatási kérelmét
csak 50 %-ban tudtuk ﬁnanszírozni, mivel az ÖNHIKI-n elnyert (vagy
el nem nyert) támogatás az egész költségvetésünkre kihatással lesz.
Áprilisban a PANNTÚRA egyesület kezdeményezésével településünkön
megünnepeltük a Föld napját. Az 1970 óta jegyzett megemlékezésnek
napjainkban kiemelkedő szerep jutott, ezért mindenkinek tennie kell
a Föld megóvásáért a jövő nemzedéke érdekében. A faültetésen és a
programokon részt vevők a természet szeretetéről tettek tanúbizonyságot.
Jó volt látni a rendezvényen jelen lévő ﬁatalokat és pedagógusokat.
A képviselő-testület elfogadta a bölcsődei nevelési és szakmai programot,
mely fontos állomás a megvalósulás útján. Külön megköszönöm
Erdélyi Istvánné és Kapovitsné Tamás Csilla odaadó munkáját, akik
fáradhatatlanul tevékenykednek a sikeres bölcsőde elindításáért.
Május 1-4-ig száz fős delegáció járt Engenben a tízéves testvérvárosi
kapcsolatot megünnepelni.
Német partnereink színvonalas programmal gondoskodtak a
látogatás felejthetetlenné tétele érdekében. Jövőre Pannonhalmára
várjuk őket. Szeretnénk mi is ízelítőt adni a magyaros vendégszeretetről, melyhez mindenki ötletére számítunk.
Viszontlátogatáson volt városunkban Pécsvárad delegációja, a
polgármester úr vezetésével. Nagyon jól érezték magukat, és
várhatóan az ősz folyamán kidolgozzuk a a testvérvárosi kapcsolat
felvételének időpontját és terveit.
Tűzoltóink Győrújfalun versenyen vettek részt, és jó helyezést értek
el. A szerény körülmények között folytatott önkéntes tevékenységük
nagyobb ﬁgyelmet érdemelne.
A termál projekt fontos állomása volt az április hónapban történt
földvásárlás a tulajdonosoktól. A kútfúrás megkezdődött, gőzerővel

folyik éjjel-nappal. A környékbeli lakosoktól az esetleges zajokért
elnézést kérek. A munkálatokkal párhuzamosan komoly befektetői
érdeklődő jelentkezett a komplexum megvalósítására. Arra kérte a
testületet, hogy a gazdasági érdekre való tekintettel a részletekről a
nyilvánosságot meghatározott ideig ne tájékoztassuk.
A nyár a pihenés, a szabadságolás, kikapcsolódás, könnyed időtöltés
időszaka.
Tartalmas szórakozási lehetőséget kínált a PIPACS egyesület által
szervezett VI. Dallos Fesztivál, mely az olasz kultúra jegyében került
megrendezésre. Minden korosztály megtalálhatta a kedvére való
programot.
Június 28-án a Pándzsa Klub által megrendezésre kerülő Bogrács
Fesztivál már a nevezés időszakában nagy érdeklődésre tartott számot.
A július 18-20-i hétvégén a Panntúra egyesület szervezésében a II.
Cseidervölgyi Találkozó gondoskodott a kikapcsolódásról a népművészet
jegyében.
A nyár további időszakában minden olvasónak jó egészséget,
kellemes időtöltést, pihenést, felfrissülést kívánok.

Bagó Ferenc
polgármester

SZENT ISTVÁN NAPI PROGRAMOK
PANNONHALMA 2008. AUGUSZTUS 20.
10 óra - SZABADTÉRI SZENTMISE ÉS TERMÉNYÁLDÁS
- a misét celebrálja: Marton József plébános
Helyszín: Szabadság tér, Liget (Esőhelyszín: Plébániatemplom)
19 óra - FANTÁZIA ÉS SZÜRREALIZMUS
Stumpf László és Palotai Roland kiállítás-megnyitója
Helyszín: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház
22 óra - TŰZIJÁTÉK Helyszín: Majális tér
BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház
és Tourinform Iroda – 9090 Pannonhalma, Petőﬁ S. utca 25.
Tel./fax: 06-96-471-733, E-mail: pannonhalma@tourinform.hu

AUGUSZTUS 20.
A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁGBAN
Ezen a napon 9–17 óráig a Szent István által alapított monostor
és a programok többsége ingyenesen látogatható.
10 óra: Ünnepi szentmise a Bazilikában
11–15 óra: Programok családoknak és gyerekeknek a várkörön
11.30 és 14.30 óra: A Tihanyi és a Pannonhalmi Alapítólevél
bemutatása a könyvtárban (Dénesi Tamás)
15.30 óra: Orgonahangverseny a Bazilikában
(Hoﬀmann László – orgona, Stella Énekegyüttes)
17 óra: Ünnepi Vesperás a Bazilikában
18 óra: Népzenei koncert az Apátsági Pincészet teraszán
(Rekontra Együttes)
20 óra: „Hallgass, ﬁam, atyád intelmére” - Szent István király
Intelmei Imre herceghez. Előadja: Horváth Lajos Ottó
(színművész), Közreműködik: Mizsei Zoltán (ének)
Rendező: Mispál Attila (ﬁlmrendező)

ÖNKORMÁNYZAT

Fontosabb közérdekű rendeletek, határozatok a képviselő-testület
2008. március, április, május, június, július havi üléseiről
Rendeletek
7/2008(III.26.) Pannonhalma Város
Önkormányzat képviselő-testülete megalkotta a 2007. évi zárszámadásról szóló
rendeletét.
8/2008(V.01.) Pannonhalma Város
Önkormányzat képviselő-testülete
módosította a szociális igazgatásról és
szociális ellátások helyi szabályozásáról
szóló 18/2006(IX.26.) rendeletét az
alábbiak szerint:
1.§1) Az Sztv. 38. § (9) és (10) bekezdése
alapján helyi lakásfenntartási támogatásban
részesül az a személy, akinek a háztartásában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének:
- családban élők esetében: 200 %-át
- gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő
szülő vagy tartósan és súlyos beteget
gondozó személynél: 210 %-át
- teljesen egyedül élő személy esetében:
220 %-át feltéve, hogy a lakásfenntartás
elismert havi költsége a háztartás havi
összjövedelmének 15 %-át meghaladja.
(2) Helyi lakásfenntartási támogatás
esetében a lakásfenntartás elismert havi
költsége az elismert lakásnagyság és az egy
négyzetméterre jutó havi elismert költség
szorzata. Az 1 m2-re jutó elismert havi költség
2006. évben 425 Ft. A 2006-ot követően 1 m2re jutó elismert havi költség összege az éves
központi költségvetésről szóló törvényben
meghatározott összeg 100 %-a.
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás
esetében elismert lakásnagyság
1 személy által lakott háztartásban
legfeljebb 35 m2
2 személy által lakott háztartásban
legfeljebb 45 m2
3 személy által lakott háztartásban
legfeljebb 55 m2
4 személy által lakott háztartásban
legfeljebb 65 m2
4 személy felett lakott háztartásban
a d, pontban megjelölt elismert
lakásnagyság minden további személy
után 5-5 m2-el lehet nagyobb.
A helyi lakásfenntartási támogatás egy
hónapra jutó összege 2500 Ft.
9/2008(V.28.)Pannonhalma Város
Önkormányzat képviselő-testülete
módosította az önkormányzati
kitüntetések és díjak alapításáról és
adományozásáról szóló a 9/2001

PANNONHALMI HÍREK

(VIII.29.) valamint 14/2001(XII.19.)
rendeletével módosított 11/1998(VIII.26.)
rendeletét az alábbiak szerint:
1.§: A R. 2. § (3) bekezdés helyébe az
alábbi rendelkezés lép: [2.§] (3) „a.) A
díszpolgári címhez járó oklevél leírása: B4
méretű merített papír, rajta díszes fekete
betűkkel az alapszöveg, kiemelten pirossal
a „Díszpolgári cím” és az adományozott
személy neve, plüssborítású mappában,
a nyíló oldalán arany vagy ezüstszínű
„OKLEVÉL” felirattal. Az oklevél költségét
az adományozó viseli.
b) A díszpolgári címhez pénz- vagy
tárgyjutalom jár, amelynek összege: a
mindenkori köztisztviselői illetménya lap 5-szörös ének br uttó összege.
A tárgyjutalom díszdobozban
kerül átadásra, mely egy bronzból készült
plakettet tartalmaz.
c) A díszpolgári cím átadása ünnepi
képviselő-testületi ülés keretei között az
adományozott és szűk családja meghívásával
méltó külsőségek mellett (fogadás) történik,
melynek költségeit az adományozó viseli.”
2 . § : A R . 5 . § h e l y é b e a z a l ábbi
rendelkezés lép: [5.§] „A díszpolgári
cím adományozásáról a jegyző díszes
kivitelű „Település Díszpolgárának
Könyve” elnevezéssel névkönyvet vezet és
megjelenteti a város hivatalos honlapján az
erre a célra szolgáló menüpont alatt.
3.§: A R. 8. § (1) bekezdésének helyébe
az alábbi rendelkezés lép: [8.§] „1) a) A
kitüntető címhez járó oklevél leírása: B4
méretű merített papír, rajta díszes fekete
betűkkel az alapszöveg, kiemelten pirossal
a „A Pannonhalmáért kitüntető cím” és az
adományozott személyneve, plüssborítású
mappában, a nyíló oldalán arany vagy
ezüstszínű „OKLEVÉL” felirattal. Az oklevél
költségét az adományozó viseli.
b) A kitüntető címhez pénz- vagy tárgyjutalom
jár, amelynek összege: a mindenkori
köztisztviselői illetményalap 5-szörösének
bruttó összege. A tárgyjutalom díszdobozban
kerül átadásra, mely egy bronzból készült
plakettet tartalmaz.
c) A kitüntető cím átadása ünnepi képviselőtestületi ülés keretei között az adományozott
és szűk családja vagy a szervezet elnöksége
meghívásával méltó külsőségek mellett
(fogadás) történik, melynek költségeit az
adományozó viseli.
4.§ : A R. az alábbi „Év Embere” kitüntető
címre vonatkozó 9, 10, 11 §-sal egészül ki, s

ennek megfelelően a vegyes rendelkezések
sorszáma 12. §-ra, a kitüntető díjak
visszavonására vonatkozó rendelkezés 13.
§-ra módosul.
5.§: A R. a vegyes rendelkezésekre vonatkozó a fenti módosítást követően 12.§
megjelölést kapott (5) és (6) bekezdése
hatályon kívül helyezésre kerül.
10/2008(VII.02.) Pannonhalma Város
Önkormányzata képviselő-testülete
módosította az önkormányzat 2008. évi
költségvetését megállapító 6/2008(II.28.)
rendeletét.
11/2008(VII.02.) Pannonhalma Város
Önkormányzat képviselő-testülete módosította a köztisztaság fenntartásáról és
a hulladékkezelési közszolgáltatások
igénybevételéről szóló 15/2004.(VI.30)
rendeletét az alábbiak szerint:
1.§: A R. 7.§ (3) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(3) A közszolgáltatási díj az ingatlan
tulajdonosát, bérlőjét, használóját terheli.
A lakossági szemétszállítási díj összege
2008. július 1-től heti egyszeri kötelező
ürítést és igénybevételt alapul véve 146Ft/
ürítés + 20% ÁFA. „
2.§: A R. 7.§ (7) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
(7) a) 50%-os kedvezményre jogosult az
az egy személy által lakott lakás tulajdonosa,
bérlője, akinek a jövedelme a legkisebb
öregségi nyugdíj 150 %-át nem éri el,
valamint azok akik az adott közigazgatási
területen állandó lakóhellyel nem, csak
üdülőtulajdonnal rendelkeznek.
A kedvezményes díj összege 2008. július
1-től 86 Ft/ürítés + 20% ÁFA.
(7)b) 25% kedvezmény illeti meg az
egy személy által lakott lakás nyugdíjas
tulajdonosát, bérlőjét. A kedvezményes díj
összege 2008. július 1-től 116 Ft/ürítés +
20% ÁFA.

Határozatok
54/2008(III.25.) Kt. határozat: a képviselőtestület a 2008. évi közbeszerzési tervet az
előterjesztésnek megfelelően elfogadta.
55/2008(III.25.) Kt . határozat: a
képviselő-testület úgy határoz, hogy a
TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú „A pedagógiai,
módszertani reformot támogató
informatikai infrastruktúra fejlesztése”
című pályázati kiírásra Infokommunikációs

2008. nyár

2

ÖNKORMÁNYZAT
tudásbázis a Pannonhalmi Kistérség
központjában címmel pályázatot nyújt
be a Radnóti Miklós Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
számára informatikai eszközcsomagok
beszerzésére.
56/2008(III.25.) Kt. határozat: az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő helyi önkormányzatok 2008. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.
Pannonhalma Város Önkormányzat
képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi
CLXIX. Törvény 17. § (1) bekezdése és a 6.
számú melléklet 1. pontja (továbbiakban 6.
számú melléklet) alapján támogatási igényt
nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő települési önkormányzatok
támogatására.
58/2008(III.25.) Kt. határozat: a képviselőtestület a pannonhalmi termálfürdő
beruházás megvalósításához a tulajdonában
álló 746/32. hrsz-ú ingatlanon termál kút
fúrását határozta el.
71/2008(IV.29.) számú határozat: a
képviselő-testület úgy határozott, hogy
a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács által meghirdetett HÖF CÉDE
támogatására pályázatot nyújt be a Napközi
Otthonos Óvoda épületén nyílászáró
cserére.
72/2008(IV.29.) számú határozat:
a
képviselő-testület úgy határozott, hogy a
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács által meghirdetett HÖF CÉDE
támogatására pályázatot nyújt be „szolgálati”
lakások nyílászáróinak cseréjére.
73/2008(IV.29.) számú határozat:
a
képviselő-testület
úgy
határozott,
hogy a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács által meghirdetett
HÖF TEKI támogatására pályázatot
nyújt be Pannonhalma Attila utcában,
főközlekedési
közút melletti, nagy
forgalmú gyalogos közlekedést biztosító,
leromlott állapotú, balesetveszélyes járda
felújítására.
74/2008(IV.29) Kt. határozat: a képviselőtestület Majer Józsefné jegyző asszony
2008. április 24-én kelt bejelentését,
melyben köztisztviselői jogviszonya 2008.
december 29. napjával felmentéssel történő
megszüntetését kérte, tudomásul veszi.
A képviselő-testület a jegyző az ön-
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kormányzat polgármesteri hivatalánál
fennálló közszolgálati jogviszonyát 2008.
december 29-i hatállyal a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. XXIII. törvény
(továbbiakban: Ktv.) 15. § d) pontja,
valamint a 17. § (2) bekezdés f)
pontja alapján kérelmére felmentéssel
megszünteti. A képviselő-testület a jegyző
felmentési idejét a Ktv. 18. §-a alapján 8
hónapban állapítja meg, mely a felmentés
napjától 2008. április 29-től 2008.
december 29-ig tart.
A képviselő-testület a jegyzőt 2008.
augusztus 29. napjától, 2008. december
29. napjáig a munkavégzési kötelezettség
alól mentesíti.
A képviselő-testület a jegyző részére a
közszolgálati jogviszony megszűnésének
napján, azaz 2008. december 29-én
biztosítja az őt a Ktv. 19. § (3)-(5) bekezdései
alapján megillető végkielégítést.
84/2008(IV.29.) Kt. határozat: a képviselő-testület úgy határozott, hogy a kulturális és pénzügyi bizottsági együttes
ülésén kidolgozott táblázatot jóváhagyja,
azon összegek 50 %-át az első félévre
kiﬁzeti a Civil szervezetek részére, amenynyiben azt igénylik.
94/2008(V.27.) Kt. határozat: a képviselőtestülete 2008-ban „Jó tanuló”, „Jó sportoló”
címet Fehér Virág (9090 Pannonhalma,
Tabán 48.) szám alatti 8. osztályos tanuló
részére adományozza.
A címmel járó oklevelet és a 10.000 Ft
értékű könyvutalványt nevezett részére
Bagó Ferenc polgármester adja át a Radnóti
Miklós Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 2008. június
15-én tartandó évzáró ünnepségén.
9 6 / 2 0 0 8 ( V. 2 7 . ) Kt . h a t á r o z a t : a
képviselő-testülete a Településfejlesztési,Környezetvédelmi Közrend és Közbiztonsági
Bizottság új tagjának Horváth Sándorné
Rozsnoki Zsuzsanna képviselőt (9090
Pannonhalma, Petőﬁ Sándor u. 1.)
képviselőt választotta meg.
98/2008 (V.27.) határozat: Pannonhalma
Város Önkormányzat képviselő-testülete
jóváhagyta, hogy a jövőben az alábbi
szociális feladatokat kistérségi szinten
kívánja ellátni.
házi segítségnyújtás ( a Szoc. tv. 63 §
szerint)
- családsegítés ( a Szoc. tv. 64 § szerint)

- szociális étkeztetés ( a Szoc. tv. 62 §
szerint)
- idősek nappali ellátása( a Szoc. tv. 65/F
§ szerint)
1 0 0 / 2 0 0 8 ( V. 2 7 . ) Kt . h a t á r o z a t :
Pannonhalma Város Önkormányzat
képviselő-testülete a képviselő-testületi
ülések kábel televíziós közvetítésével
kapcsolatban úgy határozott, hogy a
továbbia kb an is felvételre ker ü l a
képviselő-testületi üléseinek egésze. A
továbbiakban közvetítésre csak az ülés
eleje és a kiemelten közérdeklődésre
számot tartó napirendek kerülnek. A
napirendek rövid összefoglalását a hivatali
szóvivő tolmácsolásában stúdiófelvételen
kell elkészíteni. A 2008. március 25-i
testületi ülés ennek alapján elkészített
anyagát legkésőbb a 2008. június 24-i
ülésig megkapják a képviselők, s ennek
megtekintése után kerül további tárgyalásra
az, hogy milyen módszerrel folynak tovább
a közvetítések.
1 0 6 / 2 0 0 8 ( V. 2 7 . ) Kt . h a t á r o z a t :
Pannonhalma Város Önkormányzat
képviselő-testülete a 2008-2010 évi
fejlesztési programot az előterjesztésnek
megfelelően elfogadta.
116/2008(VII.01.) Kt . hat ározat:
Pannonhalma Város Önkormányzat
képviselő-testülete a Kossuth utca végén
található új lakótelep lakóinak kérelmeire az
alábbi határozatot hozta. Az önkormányzat
biztosítja a Kossuth Lajos utca végén
található új lakótelep (Gizella Királyné
útja, Imre Herceg útja, Illak alja) utcáin 8
utcanévtábla elhelyezését.
A képviselő-testület tájékoztatja a
lakótelep lakóit, hogy a Pannonhalma
helységnév tábla belterületi határra történő
áthelyezésére a 20/1984(XII.21.) KM
rendelet hatályos szabályozása alapján
jelenleg nincs lehetőség.
A képviselő-testület jelenleg nem rendelkezik költségvetési kerettel a lakótelepen
felépítendő játszótér megvalósításához, de az
ahhoz szükséges lehetőségek egyeztetésével
megbízza Horváthné Rozsnoki Zsuzsanna
képviselő asszonyt.
A képviselő-testület a lakótelepen
megépítendő járdák feladatát jelenleg
nem tudja felvállalni, tekintettel arra, hogy
még az ott kialakítandó utak sem kerültek
önkormányzati tulajdonba, kezelésbe.
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Po l g ár m e ster i Hi v at a l k ö z l em énye
2008. II. félévi adóﬁzetési kötelezettség :
a 2008. II. félévi adóﬁzetési kötelezettségről
szóló értesítések kézbesítése megtörtént.
Azon adóﬁzetők részére , akik a 2008. évi
teljes adóﬁzetési kötelezettséget június 30ig teljesítették, értesítőt nem küldtünk.
A II. félévi adóﬁzetési kötelezettség
kamatmentes határideje:
2008. szeptember 15.
Kérem a p annon ha lmi la kóhel lyel
rendelkező Polgárokat adóbeﬁzetésüket a
p a n n on h a l m i Ta k a ré k s z öv e t k e z e t
kirendeltségén (Pannonhalma, Dallos S.
utca 2. ) teljesítsék.
ISMÉT A PARL AGFŰRŐL
kérem az ingatlan-tulajdonosokat,
szíveskedjenek a parlagfű irtásáról
folyamatosan gondoskodni. Kérem továbbá,
aki parlagfűvel fertőzött területet észlel,
szíveskedjék a Polgármesteri Hivatalban az
554-210- es telefonszámon jelezni.
- A parlagfűvel fertőzött területeket
jelző lakossági bejelentések helyszíni
ellenőrzése minden esetben megtörténik. A
levélben vagy telefonon jelzett nevet, címet,
területet megjelölést tartalmazó lakossági
bejelentéseket külterületi földek esetén a
körzeti földhivatalok fogadják. A belterületi
parlagfüves területek bejelentése esetén az
önkormányzat jegyzője jár el.
- Felhívom a földhasználók ﬁgyelmét arra
is , hogy a parlagfű elleni védekezés részeként
a parlagfű-mentességet a vegetációs időszak
végéig fenn kell tartaniuk.

Ebek tartásával kapcsolatosan
nyomatékosan felhívom az ebtartók
ﬁgyelmét, hogy az ebek zárt helyen történő
tartásáról gondoskodjanak. Bejelentés esetén
szabálysértési eljárást kezdeményezünk.
2008. augusztus 19-én (kedden) a
Polgármesteri Hivatal 12.00 óráig tart
ügyeletet, délután zárva.
Gyermekintézményi térítési díj
kedvezményről
A szociális igazgatásról és szociális ellátások
helyi szabályozásáról szóló 18/2006(IX.26.)
önk. rendelet alapján a 2008/2009. tanévben
az alábbi gyermekintézményi térítési díj
kedvezmények hatályosak.:
- 3 vagy több gyermekes család, ill.
tartósan beteg gyermeket nevelő család
esetében a térítési díj kedvezmény 50 %,
- az Önkormányzat, az általa működtetett
oktatási intézményben tanulók, ill. óvodai,
ellátást igénybe vevők részére mérsékelheti
a ﬁzetendő étkezési térítési díj összegét;
- a hatályos jogszabály értelmében az
az egyedülálló szülő jogosult térítési díj
kedvezményre, akinek családjában az egy
főre jutó havi átlagos nettó jövedelme a
minimálbér 100 %-át (2008. évben 69.000,Ft) nem haladja meg.
A z Ö n k or m ány z at á lt a l ny újtott
támogatás iránti kérelmet Pannonhalma
Város Polgármesteri Hivatalához kell
benyújtani (I. emelet 3. ajtó). Bővebb
információ személyesen a Polgármesteri
Hivatalban, vag y a 96/554-214-es
telefonszámon kérhető.

Személyi hírek a Polgármesteri
Hivatalból
Okmányiroda:
• Okmányiroda vezető 2008. május 1-től
Cziniel Eszter
elérhetőség : 96/554-017, 20/468-5318
• Közszolgálati jogviszony megszűnés:
Bausz Éva lakóhely változás miatt
2008. augusztus 31. napjával.
Borbély Gizella : nyugdíjazás miatt:
munkavégzés alóli mentesítés
2008.augusztus 1. napjától - 2008.
november 30. napjáig.
A Kollégáknak köszönöm a Hivatalban
végzett lelkiismeretes munkájukat,
az elkövetkezendő időszakban
jó egészséget, sok sikert kívánok a
munkában, magánéletben egyaránt.
Gizikének hosszú, egészséges, boldog
nyugdíjas éveket kívánok.
Egyéni vállalkozói igazolvánnyal, útlevél
kérelmekkel, mozgásában korlátozott
személyek parkolási igazolványának
ügyintézésével, hatósági igazolvány
kiadásával kapcsolatos ügyek intézője:
Csigai Krisztina
Népesség nyilvántartással, új lakcímbejelentéssel kapcsolatos ( Pannonhalmán létesítendő lakóhely
vonatkozásában) üg yintézés helye:
Polgármesteri Hivatal: I. em. 2-es ajtó.
Ügyintéző : Harmath Mónika
Majer Józsefné
jegyző

Anyakönyvi hírek

Halottaink
2008. január 1. - június 30.

Újszülöttek
2008. január 1. - június 30.
01.15.
01.21.
01.31.
02.16.
03.14.
03.23.
04.03.
04.20.
05.06.
05.12.
05.26.
05.30.
05.21.
06.13.

Erdős Mira Rebeka
Bozsoki Bence
Kemény András
Futó Bence
Egri Bíbor Ajsa
Sipos Dániel
Szaló Márkó
Szaif Zsóﬁa
Tóth Lénárd
Pardavi Álmos
Jakus Klaudia
Lendvai Regina
Gyurmánczi Dávid
Szabó Márk
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Cseidervölgy
Attila u.
Rákóczi u.
Zrínyi u.
Tóthegy
Újtelep
Tabán
Gizella királyné útja
Béke u.
Dallos S. u.
Rákóczi u.
Váralja
Rákóczi u.
Dózsa u.

01.03.
01.03.
01.03.
01.24.
01.31.
02.23.
02.28.
03.16.
04.03.
04.07.
04.12
04.12.
04.29.
04.29.
04.30.
05.27.
06.15.

Nagy Ferenc
Papp Lajosné
Boros Istvánné
Bán Valéria
Kovács Piroska
Szegvári József
Bagó László
Horváth Sándor
Torda Lajos
Czepek Lajos
Bors Sándor
Futó Sándorné
Szigeti Imre
Csáfordi Ernőné
Vajda Imréné
Smeller Ilona
Nagy Gizella

66
82
86
86
53
65
69
46
97
76
88
87
81
81
79
92
90

Zalka Máté út 2.
Várkerület 1.
Váralja 21.
Várkerület 1.
Mátyás király u. 1.
Béke u. 75.
Attila u. 49.
Váralja 16.
Várkerület 1.
Árpád u. 16.
Bocskai u. 8.
Mátyás király u. 2.
Tóthegy 2.
Bajcsy u. 6.
Dózsa u. 36.
Bajcsy u. 14.
Várkerület 1.
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IS K O L A

Vé g e a t a n é v n e k !
Szeptember óta arra a pillanatra vár a legtöbb diák ( és persze
pedagógus és szülő is), hogy a tanévzáró ünnepélyen felhangozzék
az a hőn áhított mondat, hogy : „a ….tanévet ünnepélyesen
lezárom.”
A vágy ismét teljesült, a mondat elhangzott. Vége lett a 2007-2008-as
tanévnek is. Kezdődhet a vakáció, a – most még- végeláthatatlannak
tűnő szabadság, boldogság, kikapcsolódás. Persze, ennek is vége
szakad egyszer.
Ha egy szakasz véget ér, mérleget vonnak az emberek. Így vagyunk
ezzel mi, oktatásügyben dolgozók is. Számba vettük a tanév
elején kitűzött céljainkat, és azok megvalósulását, a sikereinket,
és megfogalmaztuk azt is, mit fogunk másképpen csinálni a jövő
tanévben.
Szerencsére a sikerből több került a mérleg serpenyőjébe, mint
a másikba, ahova a változtatásra szoruló dolgainkat tettük.. Így
összességében leszögezhetjük, hogy sikeres, sok munkával teli
tanévet zártunk.
Köszönetemet fejezem ki Pannonhalma Város Önkormányzata
Képviselő-testülete minden tagjának, hogy a tanévünk biztonságát
és nyugalmát minden körülmények között segítettek biztosítani.
Köszönöm a kedves Szülőknek, hogy bizalmukkal segítették
munkánkat, és támogató hátteret nyújtottak a mindennapokban.
Köszönöm a munkánkat segítő szervezeteknek, partnereknek,
szponzoroknak, hogy munkatervünk megvalósulásához,
rendezvényeink sikeréhez hozzájárultak.
A 2007-2008-as tanévben iskolánkban 217 gyermek tanult,
akiket 23 pedagógus és 5 óraadó tanár oktatott. Tanulóink
közül 26 fő végzett kitűnő eredménnyel, 4 fő osztályt ismétel, 1
fő tanulmányai előkészítő jellegűnek minősültek és 2 fő adhat
számot felkészültségéről az augusztusi pótvizsgán. Tanévünk
eredményeiről a kábeltelevízió képkockáin keresztül és az Évzáró
levél c. kiadványunk segítségével tájékozódhatnak, ezt most nem
részletezem. Gratulálok a sikeresen teljesítő diákjainknak, köszönöm
a felkészítő nevelők munkáját és a szülői ház támogatását.
A 2007-2008-as tanév – véleményem szerint – mérföldkő volt
iskolánk életében. Elindult valami… Valami új, valami más…
Kezdenek komolyan venni bennünket más intézmények, kezdenek
beérni a láthatatlanul befektetett munkaórák, -hetek, -hónapok.
Integrációs pedagógiai rendszer, intézményi önértékelés,
egyéni fejlesztési rendszer, mérés-értékelési rendszer, kiválóra
minősített művészetoktatás, újra elnyert ÖKO-iskolai cím,
környezettudatos iskolai cím, európai szellemiség, külföldi
kapcsolat, versenyeredmények… Úgy érzem, intézményünk
pedagógusai rengeteget dolgoztak, komoly szakmai és emberi
akarásról tettek tanúbizonyságot, amely talán rendszerré kezdi
kovácsolni a közösséget, és egy új kort nyit iskolánk életében.
Remélem, ha a kistérségben társulásra kerül a sor, nem lesz kérdéses,
hogy a pannonhalmi iskola képes és alkalmas arra, hogy a város
gesztorságának biztos alapjait jelentse.
Iskolánkban a jövő tanévet illetően lesz néhány változás: bár
osztályösszevonástól és létszámleépítéstől talán nem kell tartanunk,
személyi változások várhatók.
Annál is inkább, mert szeretnénk a moderntánc csoportot
újraindítani, sőt a társastánc csoport iskolai keretben történő
további működése is szervezés alatt van. Az engedélyezések és a
minősítés megszerzésén dolgozom, így a jelentkezések a tanév
elejére csúsznak ki.
Kérem a kedves Szülőket, hogy gondolkozzanak el gyermekeik
beíratásán, hiszen az iskolában szervezett, biztonságos keretek
között, szaktanárral működtetett táncoktatásban részt vevő
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gyermekeik bizonyítvánnyal igazolt végzettséghez juthatnak.
Ez vonatkozik a néptánc-oktatásra is, ahova jelentkezést még
elfogadunk
A tankönyvosztás rendjéről, a jövő tanév indításáról, a művészeti
iskolába való pótbeiratkozásról az iskola bejárati ajtaján elhelyezett
tájékoztatóról és a kábeltelevízióból értesülhetnek majd az
érdeklődők. A nyáron a nyitva tartási rend a tanulók által hazavitt
Évzáró levélben olvasható. Egyéb esetekben is szívesen állunk
rendelkezésükre, ha a
06-20-468-56-16-os telefonszámon jelzik számunkra.
Ballagó diákjainknak és szüleiknek további sok sikert, kitartást,
örömet kívánok a jövő évi tanulmányaikhoz, későbbi életükhöz!
Kint tombol a nyár, és ilyenkor a pihenésé, feltöltődésé a főszerep.
Kívánok Mindenkinek kellemes ás tartalmas vakációt!
Koziczné Kele Ildikó
iskolaigazgató

Ökoiskola
2008. június 6-án Budapesten a Városmajori Gimnáziumban átadták
intézményünknek az „Ökoiskola” címet az Oktatási és Kulturális
Minisztérium, valamint a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium képviselői.
Ennek előfeltétele egy sikeres pályázat volt, amelyben igazolni
kellett dokumentumokkal, fotókkal az elmúlt 3 év munkáját,
valamint meghatározni vállalásainkat a következő 3 évre.
Az elnyert címet 3 évig viselheti iskolánk.
Az „Ökoiskola” cím elnyerése az iskolák számára a következő
előnyökkel jár:
• A nemzetközi kritériumokkal összhangban kialakított magyar
„Ökoiskola” kritériumrendszer az iskola megkülönböztető
minőségjelzője, mely vonzóvá teszi az iskolát a szülők számára, és
pozitív külső visszajelzést jelent az iskola munkájáról a fenntartó
számára.
• Az állami kezdeményezésre létrejövő hálózat iskolái nagyobb
eséllyel vesznek részt a környezeti nevelési, a fenntarthatóság
pedagógiájával kapcsolatos pályázatokon.
• A cím elnyerője az Ökoiskolák Hálózatának tagja lesz, hazai és
nemzetközi kapcsolatrendszere bővül, a Hálózat programjai segítik
szakmai fejlődését.
A Magyarországi Ökoiskola Hálózat összefogja, in-formációkkal,
továbbképzésekkel, rendezvényekkel segíti azokat az iskolákat,
melyek a fenntarthatóság pedagógiai értékeit helyezik működésük
középpontjába.
A hálózat nyitott minden magyarországi közoktatási intézmény
számára. Már több mint 350 intézmény nyerte el a megtisztelő címet
és rendelkezik Ökoiskola Oklevéllel.
Győr-Moson-Sopron megyében csupán néhány intézmény
viselheti ezt a címet, környékünkön a töltéstavai és a mezőörsi
alapítványi iskola.
Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A
környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés
egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák
azzal, hogy a jövő generációk nevelése során a környezettudatosan
cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt.
Némethné Petrovicz Gertrúd
igazgatóhelyettes
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TESTVÉRVÁROSI HÍREK

Ünnepnapok

Engenben

Tízéves a testvérvárosi kapcsolat

Közel száz pannonhalmi polgár utazott május 1-jén Bagó Ferenc
polgármester és képviselő-testülete vezetésével festői szépségű
partnervárosunkba, Engenbe, hogy együtt ünnepeljük a sikerekben
és eseményekben gazdag tízéves évfordulót. Velünk együtt
örült a jubileumi rendezvénynek Engen másik partnervárosa, a
franciaországi Trilport kis delegációja is. Igazi európai találkozó
részesei lehettünk a nagyszabású programon.
Nagyon nagy szeretettel fogadtak bennünket barátaink. Szívüketlelküket odaadva, összehangolt munkával szervezte meg és bonyolította
le a Város és a civil szervezetek a négynapos eseménysorozatot. Ismerős
és nem ismerős családok egyaránt fogadták a városba már sokadik
alkalommal érkező, ill. a most először odalátogató barátokat.
A színes, változatos, magas színvonalú programokat mindenki
nagy örömmel és megelégedéssel fogadta.
Engen nagyon dinamikusan fejlődik, társadalmi, gazdasági és
kulturális területen egyaránt sok érdekességet és különlegességet
kínált. Láthattunk egy ÖKO-városrészt, ahol a napenergia teljes
kihasználására specializálódtak, egy ipari vállalatot, amely
szállítmányozási feladatokhoz gyárt berendezéseket, eszközöket.
Jártunk a jégkori parkban, amely a 14 ezer évvel ezelőtti élővilágot
tárja elénk, bebarangoltuk a középkori hangulatot őrző óvárost,
megtekintettük az egykori kolostor épületében működő múzeum
modern és történelmi múltat idéző kiállításait.
A magyar kultúra és művészet is szerves része volt a találkozónak,
természetesen pannonhalmi érdekeltséggel. Már márciusban
megnyílt és az ünnepnapok keretei között zárult Borbély Károly
festőművész kiállítása az engeni Sparkasse vevőcsarnokában, valamint
a Várostemplomban. Az előbbiben világi témájú alkotásokat láthattak
az érdeklődők, az utóbbiban pedig a templom számára a teljesen
egyedi technikával készített keresztút stációi hívogattak gyönyörködni
és mélyebb gondolatokba merülni hívőt és nem hívőt egyaránt.
A zeneművészet különböző hangszerei is megszólaltak ezekben a
napokban: a csodálatos akusztikájú múzeumban a tehetséges ﬁatal
pannonhalmi zongoraművész, Siska Ádám és a világhírű gitárművész
Pusztai Antal kápráztatta el a közönséget. A Várostemplomban pedig
a Pannonhalmi Bencés Főapátság neves orgonaművésze, dr. Áment
Lukács orgonakoncertjét élvezhettük egy ökumenikus istentisztelet
keretében, amelyet dr. Várszegi Asztrik főapát úr és az engeni
katolikus és evangélikus plébánosok celebráltak.
A születésnap hivatalos megünneplése a tíz évvel ezelőtt elültetett
barátságfánál kezdődött a történelmi hagyományt őrző polgárőrség
díszlövései, valamint a Városi fúvószenekar zenei kíséretében. A
folytatásra a több száz embert befogadó, hangulatosan és ízlésesen
feldíszített és berendezett Városcsarnokban került sor.
A három partnerváros polgármesterei mélyről jövő őszinteséggel
méltatták az elmúlt időszakot, hangsúlyozva az igaz barátság, a
kölcsönös tisztelet és tolerancia fontosságát, a béke és a szabadság
örök időkre történő megőrzését. S ebben van a legnagyobb
jelentősége a partnerkapcsolatoknak, melyeket folyamatosan és
gondosan ápolni kell.
Johannes Moser engeni polgármester a ﬁatalok között működő
rendszeres cserelátogatásoknak és közös tevékenységeiknek örült,
mely évről évre aktívan zajlik, nemcsak iskolai szinten, hanem a nyári
tanulmányi és szakmai gyakorlatok területén is. A kapcsolat intenzív,
és minden szinten szoros kötelékké vált a két város polgárai között.
Bagó Ferenc polgármester úr büszkén gratulált mindkét
város polgárainak az alapító okiratban megfogalmazott célok
megvalósításához, azaz a gyümölcsöző és élővé váló barátsághoz.
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„Mi, akik részesei lehetünk ennek a testvérvárosi kapcsolatnak, egy
közösen készített nagy ajándék birtokosai vagyunk: a barátságot
ajándékoztuk egymásnak, nemzeteink barátságát. Egyúttal azonban
felelősek is lettünk egymásért, hiszen a barátság tartós feladat is.”
- hangsúlyozta beszédében a polgármester, majd köszönetet
mondott mindazoknak, akik önzetlenül és folyamatosan végzik
munkájukat. Különösen Ulrich Scheller úrnak, a partnerkapcsolat
motorjának, Pannonhalma díszpolgárának. Ő nemcsak Engennel
hozza össze Pannonhalmát, hanem minden Engenhez fűződő
szálhoz kapcsolódási lehetőséget kínál városunknak, hogy minél
nyitottabban élhessünk Európában. Így juthattak el ﬁataljaink
közül többen néhány hetes tanulmányi gyakorlatra a másik
partnervárosba, Trilport-ba, vagy jutalomutazásra Párizsba,
általános iskolásaink pedig megismerkedhettek a Németország
keleti részében található Hartensteinnel.
Engen tíz éve kitüntetésben részesíti azokat a polgárokat,
akik önzetlenül, önként, társadalmi munkában odaadóan
tevékenykednek embertársaikért, a társadalomért, a közösségért.
Dr. Várszegi Asztrik főapát úr ez alkalommal kapta meg a
kitüntetéssel járó díszoklevelet.
„Csodálatos napokat töltöttünk együtt. A barátságokat tovább
mélyítettük, és ismét újakat teremtettünk.” - így búcsúzott a
visszautazás reggelén Johannes Moser polgármester.
Egy év múlva Pannonhalmán találkozunk, hogy méltó viszonzásul
magyar földön is megünnepeljük a kerek évfordulót.
M. Szanati Erzsébet

Pohárköszöntő a megérkezés estéjén

A tízéves barátságfa mellett
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Pa n n o n h a l m a - E n g e n - H a r t e n s t e i n
Tavaszi számunkban hírt adtunk arról, hogy az engeni és a
pannonhalmi 7.-esek meghívást kaptak Hartensteinbe, az engeniek
kelet-német partneriskolájába az ún. 3-iskola-projekt keretében. A
szép és hasznos élmények után mindhárom iskola tanulói örömmel
várták a folytatást ezúttal Pannonhalmán.
Alighogy befejeződött a tanítás nálunk Magyarországon, gazdag
programot kínált a résztvevő diákoknak a többnapos együttlét.
A német gyerekek iskolán kívüli neveléséhez, a magyaroknak
pedig szünidei tevékenységéhez nyújtott rendkívüli ismereteket,
tapasztalatokat és élményeket ez a néhány nap. (Németországban
később zárul a tanév, mint nálunk.)
Míg a rendszeres évi diáktalálkozókon 8.-osaink valamennyien
részt vehetnek (utaznak Engenbe, ill. vendéget fogadnak
Engenből), addig ezen a találkozón azok a hetedikesek kapnak
lehetőséget a németországi kirándulásra, akik azt valamilyen plusz
teljesítményükkel kiérdemlik, azaz jutalomból.
A hartensteiniek értek ide hamarabb, így velük együtt vártuk
az engeniek megérkezését június 16-án este a Boldogasszonyháznál, ahol immár hagyományosan József atya szállást biztosított
mindkét csoportnak. Horváthné Rozsnoki Zsuzsanna képviselő
asszony köszöntötte és hívta meg vacsorára a vendégeket a
Borbirodalomba, ahol Hajduk Henriette háziasszony kiváló
konyhájának ízeit élvezhették, a felnőttek pedig a pincéjének ﬁnom
borait is megkóstolhatták. Aznap este azonban a német - osztrák
futballmeccs bizonyult a legizgalmasabb eseménynek, hiszen a
német csapat győzelmével zárult a mérkőzés.
A kulináris élvezeteket másnap kulturális program követte:
Bagó Ferenc polgármester úr fogadást adott a Városházán,
ahol a legfontosabb információkat ismerhették meg a gyerekek
Pannonhalmáról. A Főapátság megtekintése és a Szent Márton
étteremben elfogyasztott ebéd után, amelyet a Város ﬁnanszírozott
a csoport számára, Győr nevezetességei következtek. Este az EngenPannonhalma Baráti Kör „szeniorjai” igazi magyaros vacsorát
készítettek a „junioroknak”, melynek sikerét a gyorsan kiürülő
tányérok és az elkért receptek igazolták. A szomjoltásról a Majer
szikvíz gondoskodott.
Nem maradhatott ki a programból a Balaton sem. A harmadik
napon Csopak volt az úti cél egy kis kerülővel: útközben
ízelítőt adtunk vendégeinknek a Művészetek völgye hangulatos
falvacskáiból. Köztük Vigántpetenden egy magyaros fogadóban
Pongrácz Róbert nyugalmazott iskolaigazgató úr jóvoltából
megismerhették német barátaink a tócsit (vö. beré!). Nagy sikert
aratott ez a magyar étel is! Az aznapi esős időjárás ellenére a
tóhoz érve azonnal vízbe vetették magukat felnőttek és gyerekek
egyaránt, s kellemes fürdőzés után ismét jólesett a vacsora: Szilágyi
Kemál képviselő úr tiszteletdíjának felajánlásával támogatta a
csoport ellátását, így Koczka-pizzával lakhatott jól mindenki.
Utolsó napon a gyerekzsivajtól mentes iskolában néztünk körül:
Koziczné Kele Ildikó igazgatónő bemutatta az intézményt, s ez
kimondottan érdekelte a német gyerekeket. Szívesen beleültek a
kicsik iskolapadjába, kisiskolás korukat felidézve még egy német
gyerekdalt is elénekeltek.

A város virágcímerét is megtekintették
az engeni és a hartensteini diákok.

Horváth György vidám bemutatót tartott a fazekas mesterség
fortélyairól a német gyerekeknek.
Amíg a tanárok megbeszélést folytattak az iskolai kapcsolatok
további elképzeléseiről és feladatairól, addig a tanulók Horváth
György fazekas és keramikusművész bemutatóját hallgathatták
és nézhették meg a Fazekas-házban. Ezután mindenki Pardavi
Jánosék vendégszeretetét élvezhette, akik az iskola ebédlőjében
szolgálták fel a maguk készítette ﬁnom ebédet. A délután a pihenés
és a készülődés jegyében telt, hiszen másnap korán kellett kelni
és sok száz kilométert utazni. Hogy legyen ahhoz is elég erő, a
búcsúvacsoráról a Koller és a Mezei házaspár gondoskodott a
vendégek újabb megelégedésére. A reggelikre és az úti csomagra
valót az iskola ﬁnanszírozta.
„Nagyon jól éreztük magunkat, kár, hogy ilyen gyorsan elrepült
az idő” - így búcsúztak el a gyerekek egymástól.
Ezúton köszönjük mindenkinek az anyagi és az erkölcsi
támogatást, minden apró és nagy segítséget, amellyel ﬁataljaink
érdekében ismét egy lépést tehettünk Európa felé.
M. Szanati Erzsébet
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Szakmai gyakorlaton Engenben
A gyakorlat résztvevői:
Papp Tamás
Siska Márk
Kompis Gergely
Szabó Sára
Takács Rita
Kocsis Ágnes
Pánczél Edina
A csoportot
Ulrich Scheller
segítette.

Júliusban hét pannonhalmi ﬁatal ismét lehetőséget kapott, hogy
szakmája, illetve iskolai tanulmányai terén Engenben szerezzen új
tapasztalatokat. A testvérvárosunkban töltött három hét során, a
„munkaidő” alatt, és azon kívül egyaránt olyan vendégszeretet és
gondoskodás vett körül bennünket, amely mélyen átható, csodás
élményekké tette az egyébként is nagyszerű napokat.
Hárman tanulóként az iskolában állták meg a helyüket, mint
„ungarische Praktikanten”, négyen pedig más intézményeknél,
cégeknél mint óvónő, szociális gondozó, településmérnök, valamint
tájépítészmérnök gyakornokok. Ezen szakmai területeken is sokat
gazdagodtunk, hiszen mindegyikünk egy, a magyarországitól eltérő
rendszerben tehette próbára tudását. Feladatainkat „főnökeink”
és kollégáink, illetve az iskolában a tanárok és diákok nyitottsága,
kedvessége fűszerezte. Öröm volt közöttük tölteni a napokat, majd
hétvégén véletlenül összefutva szinte barátként üdvözölni egymást.
Biztos vagyok benne, hogy az újonnan megkötött kapcsolatok
egy része korántsem ért véget hazautazásunkkal, hanem akár a
partnerkapcsolat továbbépítésének is fontos kövévé válhat. A már
korábban is meglévő barátságok pedig csak tovább erősödtek…
Mindegyikünk megérezte ismét, mennyire fontos: ápolni ezeket a
barátságokat, azaz folyamatosan és kölcsönösen gondjukat viselni!
Szállást négy családnál, illetve az iskolában kaptunk, napközben
pedig nagyrészt szintén külön-külön tevékenykedtünk. Így tehát
a folyamatos kommunikáció során rá voltunk „kényszerülve”,
hogy alaposan kihasználjuk a lehetőséget a német nyelvtudásunk
fejlesztésére. Élvezetes volt valódi élethelyzeteken át, a mindennapi
élet során nyelvet tanulni, gyakorolni, sokszor dialektusban beszélő
emberek között. Azt hiszem, mindegyikünknek megjött az esetleg
hiányzó bátorsága…
A tudásbeli előrehaladás (szakmai, nyelvi téren) és a régi-új
barátságok mellett közös élmények egész sora gazdagította
emlékeinket. Kirándultunk a Bodensee környékén, és messzebb:
Franciaországban és Svájcban is; túráztunk, kerékpároztunk…
Gyönyörű városok, a táj szépségei, izgalmas szabadidős programok,
közös grillezések, az engeni Altstadtfest köszönnek vissza a
fényképekről. Igyekeztünk kihasználni a napokat ― amelyek sajnos
ott sem voltak hosszabbak, mint errefelé, így hamar elrepült az
idő... ―, és ebben vendéglátóink segítségére is maradéktalanul
számíthattunk! Többször is megtettük utunk során, de itt is
szeretnénk: köszönetet mondani az odaadó vendégszeretetért.
Engen és Pannonhalma kapcsolata újra és újra példa arra, hogy
a napjainkban jellemző viselkedés ellenére is túl lehet lépni az
anyagias érdekek által vezérelt hozzáálláson, a valódi értékeket
tartva szem előtt. Köszönjük, hogy ennek mi is részesei lehettünk!
Reméljük, hogy ezután is részei (építőkövei) maradunk. Fontos
kell, hogy legyen számunkra: mindent méltó módon viszonozni.
De még inkább: átvenni a kezdeményezést, és elsőként adni.
Kocsis Ágnes, Takács Rita
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Pannonhalma és Pécsvárad
kapcsolatának rövid története
Pécsvárad Város képviselő-testületének hivatalos látogatása
Pannonhalmán
Pannonhalma és Pécsvárad képviselő-testülete 2006 őszén
határozta el, hogy a két város polgárainak érdekében kapcsolatot
létesít egymással. Ennek teendőivel egy helyi képviselőt bízott meg,
aki nagy ismerettel rendelkezik Pécsvárad Városában.
A két város hasonló történelmi múlttal rendelkezik, aminek
fő irányvonala a bencés rend több évszázados jelenléte mindkét
városban.
A Pannonhalmi Bencés Főapátsággal nagyon jó kapcsolatot
ápol a volt és a jelenlegi pécsváradi önkormányzat. Ennek jele az
is, hogy minden évben a Főapátságból hívnak meg előadókat: dr.
Várszegi Asztrik főapát úr avatta fel és áldotta meg Pécsváradon
Asztrik apát szobrát, valamint az altemplomot az egykori bencés
monostorban.
Zsáli János polgármester úr és a pécsváradi képviselő-testület
meghívására 2007. szeptember 14-15-én a mi képviselőtestületünk hivatalos látogatást tett Pécsváradon. A fogadtatás
és a megbeszélések olyan baráti légkörben folytak, mintha már
hosszú évek óta ismerték volna egymást a testületek tagjai.
Átfogó képet kaptunk Pécsvárad fejlődéséről, kultúrájáról és
jövőbeli elképzeléseikről. A képviselő-testületek elhatározták,
hogy a kapcsolatokat tovább erősítik, és testvérvárosi kapcsolattá
fejlesztik.

Bagó Ferenc polgármester úr és a képviselő-testület meghívására
2008. június 6-án dr. Bíró Ferenc polgármester úr vezetésével a
pécsváradi képviselő-testület látogatott Pannonhalmára. Nagyon
hasznos volt mindkét város képviselői számára a hivatalos és
a kulturális programokban gazdag találkozó. A pécsváradiak
részletes beszámolót kaptak Pannonhalma intézményeiről, fejlődési
elképzeléseiről, a kultúra jelenlegi helyzetéről. Megtekintették
városunk és a főapátság kulturális értékeit, kötetlen találkozókon,
megbeszéléseken mélyült a barátság. Előzetes meghívást kaptak
a jövő évben Pannonhalmán rendezendő testvérvárosok
találkozójára, ami egyben az Engennel fennálló testvérvárosi
kapcsolat 10 éves évfordulójának pannonhalmi megünneplése is.
A két testület megbeszélte az ez idő alatt elért kapcsolatteremtési
eredményeket, és meghatározták a közeljövő teendőit. Megegyeztek
abban, hogy ez év őszén a testvérvárosi kapcsolat elgondolásait
szerződésben rögzítik, és Pécsvárad Városában hivatalosan aláírják
a szándéknyilatkozatot és a testvérvárosi szerződést.
Szilágyi Kemál

2008. nyár

8

KULTÚRA

II. Cseidervölgyi Népművészeti és Kézműves Találkozó
A Pannonhalmi Kistérségi Idegenforgalmi, Turisztikai és
Környezetvédelmi Egyesület (PANNTÚRA) 2008. július 1820. között rendezte meg a II. Cseidervölgyi Népművészeti és
Kézműves Találkozót.
Programsorozatukkal a magyar nemzeti kultúrát, a magyar
nemzethez való tartozást, a történelmi tradíciók, a nyelv és a
kultúra ismeretét és annak tudatosan vállalt közösségét kívánták
erősíteni. A hétvégi rendezvényt több neves fellépő is megtisztelte.
Állandó programok voltak: kirakodóvásár, gyermekudvar (szalmavár, végtelen festővászon, rovásírás rejtelmei, népi játékok,
gólyaláb, százlábú, kosár körhinta), lovaglás, kocsikázás, gasztronómiai ínyencségek. A fesztivál idején a kézműves mestereknek, népművészeknek is igyekeztünk megjelenési, bemutatkozási lehetőséget biztosítani.
Az idelátogató vendégeket Hefter László Ferenczy-díjas
üvegművész is szeretettel fogadta a pannonhalmi Hefter Üveggalériában, mely a fesztivál ideje alatt hintóval is megközelíthető
volt.
A II. Cseidervölgyi Napok programsorozatát Horváthné Rozsnoki Zsuzsanna egyesületi elnök nyitotta meg, melyet a pannonhalmi Kézimunka Varázskör kiállítása követett. A tápi Rozmaring Népdalkör műsorát Magyar népi építészet címmel Harmat
István egyetemi tanár fotókiállítása és csodálatos ﬁlmvetítése
követte. A Pannon Kvartett együttes színvonalas koncertje zárta
a pénteki napot.
Másnap a kézműves foglalkozások, népi kismesterségek bemutatkozása után Élő népművészet címmel Pardavi Márton
és Kámfor Gábor fafaragók bemutatkozását láthattuk, melyet
a “Szól a nóta”: Vörös Árpád és cigányzenekara jó hangulatú
műsora követett. A Cseidervölgyi Népművészeti és Kézműves
Napok térségi szintű ünnepélyes megnyitóján köszöntőt mondott
Bagó Ferenc Pannonhalma város polgármestere és Kara Ákos, a
Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnöke. Ezt követően
mezőségi néptáncokat láthattunk Szűcs Anikó és Farkas Illés
előadásában, majd Tóth Károlyné Irén népdalcsokrot énekelt.
A Baráti Dalkör és Citera Együttes műsorát Majer József antik
szikvízüveg valamint Csomai Lajos, Ress Árpád helytörténeti
gyűjteményének és Maár Márton hentes- és mészáros-eszközeinek kiállítása követte. Pusztai Anna Jozeﬁna gitárkoncertje
után id. Pusztai Antal - az országban egyedülálló módon - varázslatos magyar nótákat szólaltatott meg hangszerén. Dömötör
Balázs és id. Pusztai Antal kíséretében Kulcsár János nótaestjével
záródott a szombat.
Vasárnap délelőtt a kézművesek és a népi kismesterségek bemutatkozása, ill. a játszóházi foglalkozások után a Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
zene tanszakának fafúvósai, Baracskai József és Pusztai Ferenc
zenéltek Bojtár Imre oboaművész vezetésével. Délután Bojtár Imre oboaművész és Bojtárné Gál Anikó zongoraművész
előadását hallgathattuk, ezután íjász bemutató következett, majd
a Langaléta Garabonciások vásári komédiája szórakoztatta a
közönséget.
A Cserefa együttes koncertjét követően moldvai táncokat tanulhattunk - az együttes vezetésével. Ádám Tibor ravazdi gyermek
néptáncosai szatmári és rábaközi táncokat mutatattak be. Meglepetés ráadásként a Rába Néptánc Egyesület kamara csoportja
bűvölte el a közönséget. A záró esten a jó hangulatú táncházban
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Mesó és barátai muzsikáltak. A Liget Kávéház vezetője, Bánhidiné Magda Kitti és személyzete gasztronómiai kalandozásokra
csábította a vendégeket mindhárom nap alatt.
A számos eseményről Harmat István fotói számolnak be. A
hangosításban Répás Attila és Siska Dávid volt fáradhatatlanul
segítségünkre. Köszönjük a Szent Márton Polgárőr Egyesületnek
az őrző-védő tevékenységét, kiemelve Tóth Zsuzsanna és Bögi
Attila munkáját.
Reméljük, hogy sikerült ezen a szép nyári hétvégén élményekben
gazdag programot kínálnunk, értéket közvetítenünk, és valamennyi korosztály megtalálta a neki szóló programot.
Köszönetet mondunk elsősorban a Cseidervölgy lakóinak és MINDENKINEK, aki részt vállalt a II. Cseidervölgyi
Népművészeti és Kézműves Fesztivál megvalósításában, és az
önzetlen segítségnyújtás példájával szolgáltak mindannyiunk
számára.

M E G Ú J U LT PA N N O N HA L M A VÁ R O S
V I R ÁG C Í M E R E
Pannonhalma Város Virágcímerének ünnepélyes felavatását
egy évvel ezelőtt, 2007. május 28-án, pünkösdhétfőn tartotta
a Pannonhalmi Kistérségi Idegenforgalmi Turisztikai és
Környezetvédelmi Egyesület (PANNTÚRA) a pannonhalmi AGIP
Benzinkútnál. Ennek az ünnepnek a tiszteletére egyesületünk
környezetvédelmi tagozata ebben az évben is elkészítette - Kovács
József kertészmérnök tagozatvezető irányításával egynyári
virágokból felfrissítve - Pannonhalma Város Virágcímerét.
A szokások ma már kihalóban vannak, de az ember érzi:
ünnepre, pillanatnyi csöndre, játékra, társaságra szükség van most
is. Üzenetet hordoznak ezek az ünnepek, az ember és a természet
szeretetét hirdetik, a hit, az összefogás erejét. Csupa olyat, amiben
megkapaszkodhatunk, és amik által továbbléphetünk
Egyesületünk nevében köszönjük, hogy testvérvárosunk
idelátogató diákcsoportja, pedagógusai is megtiszteltek
bennünket a virágcímer megtekintésével is.
Támogatóinknak pedig azt az önzetlen munkát, melynek
segítségével átnyújthattuk ismét a település lakóinak és az
idelátogató turistáknak városunk élő virágcímerét.
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Te g y ü k s z e b b é o t t h o n u n k a t ,
Pannonhalmát!

Élmények, pillanatképek az
Őszi kék Ny ugdíjas K lub él etéb ől

A világ eljutott arra a pontra, hogy a Föld Napját nemcsak ünnepelni kell, hanem tenni, sokat tenni azért, hogy szűkebb és tágabb
környezetünkben megóvjuk a levegőt, a vizeket, növényeket, madarakat, állatokat. „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a
világot?” - így hangzik a Föld Napja mozgalom egyik jelmondata.
A mozgalomhoz csatlakozva a Pannonhalmi Kistérségi Idegenforgalmi, Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesület a Föld
Napja alkalmából április 19-én tavaszi nagytakarítást szervezett
településünkön.
Célunk a lakosság szemléletmódjának megváltoztatása,
környezete iránti érzékenységének erősítése, példamutatás a
jövő nemzedékének. Környezetünk védelme esztétikai szempontokon kívül igen jelentős egészségünk megőrzése érdekében is.
Környezetünk megóvása nem egyedül a civil szervezetek tagjainak munkája, hanem az egész lakosság feladata, felelőssége.
Ezen a szombati napon egyszerre mozdult meg a lakosság a
civil szervezetekkel, az önkormányzattal együtt, és rövid idő alatt
tisztára varázsolta környezetét.

A 2008-as év első fele nagyon mozgalmas és tartalmas programokat
biztosított a tagoknak, melyre szívesen gondolunk vissza. Ilyen volt
többek között a sok-sok előadás, ﬁlmvetítések, a tavaszi emlékezetes
szombathelyi kirándulás, kiállítások megtekintése, versmondó
házi verseny lebonyolítása, ill. megyei versenyeken való részvétel,
a nagyiNet tanfolyam izgalmas foglalkozásai, az idősek tornája, a
farsangi és évadzáró fehérasztalos, zenés rendezvényeink. Láthatjuk,
hogy a szeretet, törődés, milyen példaértékűen összefogta ezt a kis
közösséget. Az időseket meg kell becsülnie minden közösségnek.
Az élet velük együtt teljes.
Fontosnak tartjuk, hogy közösségünk jól érezze magát
rendezvényeinken, és új ismeretekkel, élményekkel gazdagodjanak.
Egy ilyen élményünket szeretnénk részleteiben is megosztani az
olvasókkal. 2008. június 6-án szombaton az Őszikék Nyugdíjas
Klub egy kisebb csoportja, a MÁV kirándulási ajánlatával élve, ökoturisztikai kiránduláson vett részt Budapesten.

A jól sikerült megmozdulás délutánján a Föld Napja alkalmából
Harmat István egyetemi oktató mutatkozott be természetfotóival,
majd a Majális téren császárfa és hársfa csemeték elültetésére
került sor a lakosság és a helyi civil szervezetek támogatásával.
Ünnepi köszöntőt mondott Kara Ákos, a Megyei Közgyűlés
alelnöke, Bagó Ferenc, Pannonhalma Város polgármestere, Horváthné Rozsnoki Zsuzsanna, a Panntúra Egyesület elnöke. A Föld
Napi császárfát Dr. Marton József OSB atya áldotta meg.
Megköszönjük Kovács Józsefnek, a Panntúra Egyesület
környezetvédelmi tagozat vezetőjének, valamint a Kisalföldi
Erdőgazdaság Zrt. és a Chio-Wolf Magyarország Kft. nagylelkű
támogatását, mellyel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Az összefogás példaértékű volt. Köszönjük kisvárosunk lakóinak, a Pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény dolgozóinak, tanulóinak, a
helyi Szent Márton Polgárőr Egyesület vezetésének és tagjainak,
a pannonhalmi Őszikék Nyugdíjas Klub tagságának, valamint
a Kazinczy Ferenc Művelődési Ház vezetésének, dolgozóinak,
hogy mint partnereink segítettek a környezettudatos szemlélet elterjesztésében a programokra való ﬁgyelemfelkeltéssel és
tájékoztatással.
A Föld nem a miénk, csak kölcsön kaptuk. A legfontosabb,
hogy ne csak beszéljünk ezekről a dolgokról, hanem tetteinkkel,
életvitelünkkel mutassunk példát.
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A Pálvölgyi-barlangban jártunk elsőként, ahol negyven lépcsőfokot
tettünk meg a Föld gyomra felé, s egy különleges világba csöppentünk: a cseppkövek és a sötétség birodalmába. Magyarország második leghosszabb barlangja, mely kb. egy millió évvel ezelőtt alakult
ki, egy órás túrán vehettünk részt. Megcsodálhattuk a természet
alkotta cseppkőformákat, ősmaradványokat és ásványkiválásokat is.
Útvonalunkat számos lépcső és egy helyen egy beépített létra tette
izgalmassá, mely akadályokat azonban kiválóan leküzdöttük.
Délután a Budapest virágoskertjének is nevezett hévizes eredetű
Szemlőhegyi-barlangban újabb szemet gyönyörködtető látványban
lehetett részünk. Legfőbb jellegzetessége a falait vastagon borító,
karﬁolra és szőlőfürtre emlékeztető hévizes ásványbevonat, az
úgynevezett borsókő, amely Európa szerte ritkaságnak számít.
Különösen tiszta, pormentes levegője lehetővé teszi barlangterápia
üzemeltetését is, melynek köszönhetően számtalan asztmás és
egyéb légúti betegségben szenvedő beteg talál bajaira enyhülést
és gyógyulást. Különleges és izgalmas kirándulásunk további
képeit megtekinthetjük Bacsó Balázs kirándulótársunk Interneten
megtalálható fotóalbumán is a http://palvolgy.baluka33.fotoalbum.
hu/ weboldalon, akinek támogatását ezúton is köszönjük.
Külön köszönetet illeti idegenvezetőnket Horváth Lászlóné
Erzsikét, aki a MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt. szolgálati
értékesítőjeként ezt a napot felejthetetlenné tette számunkra.
Jó szívvel ajánljuk tovább mindenkinek barlangtúra látogatásunkat
nyári kirándulási programként!
Itt szeretnénk megköszönni az Önkormányzatnak, minden
támogató szervezeteknek és személynek a segítségét, akik eddig is
segítették közösségünk működését, klubéletét.
Nyugdíjas Klub vezetősége
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A 2007/2008-as megyei I.
osztályú bajnokság értékelése
A Megyei Labdarúgó Szövetség szervezésében működő bajnokságban
való részvétel feltétele, hogy a labdarúgó szakosztály indítson utánpótlás
csapatokat.
7 éves, 9 éves és 11 éves játékosok a legkisebbek az utánpótlás
nevelésben, csapataik tornarendszerben szerepelnek valamely megyei
I.osztályú csapat otthonában. Ezeket a tornákat a Nemzeti Utánpótlás
Intézet (NUPI) támogatja.Az utánpótlás csapatok Novák Péter és ifj.
Hóbor Miklós irányításával készülnek a tornákra, ahová a szülők
segítségével jutnak el. Itt kell megjegyezni, hogy a mi egyesületünknek
is kellene tornát szerveznie, de ehhez 5x2 méteres kapuk kellenének,
amelyek jelenleg nem állnak az egyesület rendelkezésére.
A serdülő csapat, amelyet a 16. életévüket be nem töltött ﬁatalok
alkotnak, megyei bajnokságban szerepel. A csapat felkészítője Novák
Péter. A ﬁatalok utazását szintén a szülők segítségével tudjuk megoldani,
akik ezzel nagy terhet vesznek le a szakosztály válláról. A serdülő csapat
az elmúlt bajnokságban teljesen átalakult, hiszen nagyon rövid az az idő,
amit egyes ﬁatalok a csapatban játszhatnak. Így a szereplés felemásra
sikeredett: szép győzelmek mellett bosszantó vereségek is becsúsztak.
De a szezonvégi csapat még két évet együtt szerepel, így teljesítményük
az összecsiszolódást követően biztosan javulni fog.
A közvetlen utánpótlást az ifjúsági csapat (U19) alkotja. Az U 19-es
mérkőzéseken egyszerre öt, 18.életévét betöltött játékos lehet a pályán, a
többieknek 18 év alattinak kell lennie. Bajnoki rendszerben játszanak, a
felnőtt csapattal azonos ellenféllel, a fő mérkőzés előtt két órával. Edzőjük
Németh László, aki heti két edzéssel készíti fel a ﬁúkat a mérkőzésekre.
A bajnokságban 30 mérkőzésen 9 győzelem, 5 döntetlen és 16 vereség
született, s így 32 pontot szereztek.
A felnőtt csapat csak akkor szerepelhet ebben az osztályban, ha
ezek az utánpótlás csapatok megfelelően működnek. Probléma esetén
pontlevonással és/vagy kizárással is sújthatják az egyesületet. A
szakosztály stabil megyei I.osztályú csapatnak vallhatja magát, hiszen
immár 6 éve ebben a bajnokságban szerepel. Persze a stabil tagság
óriási erőfeszítést igényel a csapattól és a szakvezetéstől egyaránt,
hiszen a legszerényebb költségvetéssel működik, és így veszi fel a
versenyt a módosabb egyesületekkel. Elsősorban saját utánpótlásra
alapozunk, a jelenlegi 20 fős keretből 11 játékos itt ismerkedett meg a
szervezett futballal. Igazolni főleg a környező települések alsóbb osztályú
csapataiból tudunk, ﬁatal és tehetséges labdarúgók jöhetnek szóba.
A felnőtt csapat 30 bajnoki mérkőzésen 38 ponttal (9 győzelem, 11
döntetlen és 10 vereség) a 9. helyet szerezte meg az évad végén. Ez
nagyon szép eredmény a körülmények ismeretében. A csapat küzdeni
tudása és akarata pótolja az esetleges tudásbeli hiányosságokat. Az
egészen kiváló csapatszellem pedig átsegít az esetleges nehézségeken.
A junior és a felnőtt csapat utazása busszal történik, ami megfelelő
körülményeket biztosít akkor is, amikor a megye legtávolabbi végeire
is el kell eljutni.
Ahhoz, hogy a felvázolt rendszer működni tudjon, PannonhalmaVáros
Önkormányzatának kell köszönetet mondani, mert az anyagi források
döntő hányadát a költségvetésből biztosítja. Emellett pedig segítőkész
emberek áldozatos munkájukkal és adományaikkal járulnak hozzá, hogy
a PANNONHALMA név minden hétfőn megjelenjen a régió újságjában,
reményeink szerint minél több sikerről tudósítva.Ezen dolgozik a
szakosztály vezetése, mely minden hónap első csütörtökén rendszeresen
ülésezik, hogy a napi problémák megoldása zökkenőmentesen
történjen.
Az idén Pannonhalma látta vendégül szlovákiai testvérvárosunk,
Alsószeli labdarúgó csapatát július 5-én, ez a mérkőzés a következő
idényre való felkészülés kezdete volt.
További sikerekben bízva köszönjük Mindenkinek, aki tettel vagy
szimpátiával ﬁgyelve segítette, segíti erőfeszítéseinket.
Tisztelettel:
Pannonhalmi SE, labdarúgó szakosztálya
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Eg yütt az iskoláért
Az elmúlt tanév kezdetén megújult kuratóriummal, s újult
erővel kezdte meg munkáját a Pannonhalmi Iskoláért Alapítvány
közössége. A legfontosabb célunk továbbra is a diákok életének
segítése, az oktatás, nevelés körülményeinek javítása. A már évek
óta bevált támogatási formák mellett igyekeztünk olyan új dolgokat
is kipróbálni, ahol az adományozás részben teljesítményhez is
kötött. Mindezt úgy, hogy az alapítvány által kiosztott adományok
minél kevésbé függjenek az Önkormányzat támogatásától, inkább
pályázatokra, vállalkozások és magánszemélyek támogatására
alapozva munkánkat.
A legfontosabb akcióink a 2007-2008-as tanévben a következők
voltak:
Novemberben kezdtük el a Hónap osztálya versenyt. A diákok
tanulmányi eredménye, viselkedése és az iskolában tanúsított
viselkedése alapján a tanári kar minden hónapban értékelte az alsós
és a felsős osztályokat. A tanév zárása előtt 75 000.- Ft-ot osztottunk
szét, támogatva ezzel az osztálykirándulásokat. A diákok pozitív
hozzáállása a garancia arra, hogy nem csupán egyéves versenyről
van szó, van jövője a kezdeményezésünknek.
A Polgárőrséggel és a Polgármesteri Hivatallal közösen
karácsony előtt minden egyes tanulónak láthatósági mellényt
tudtunk ajándékozni.
Igyekezünk segíteni a művészeti oktatásban részt vevő
tehetségeket is. Ezért döntött úgy az alapítvány kuratóriuma,
hogy minden tanévben a művészeti oktatás költségének egy
részét minden tanszakon 3-3 diáknál átvállaljuk. Így ebben a
tanévben első alkalommal 9 diák (köztük egy Pázmándon zongorát
tanuló kisﬁú) oktatási költségeihez járultunk hozzá mintegy
100 000.-Ft értékben.
Még az előző kuratórium nyújtotta be azt a pályázatot, melynek
eredményeként az iskola több mint 200 000,- forintot költhetett
műszaki fejlesztésre. Valószínűleg sokat használják majd azt
a vezeték nélküli mikrofont és DVD lejátszót, melyet a tavasz
folyamán vásárolhattunk meg.
Külön köszönet illeti meg Laposa Károlyt, aki szülőként
májusban második alkalommal kezdeményezte, és szervezte
meg a Fuss az Iskoládért akciót. A tavalyi esztendőnél nagyobb
érdeklődés mellett közel 100 000.- forint támogatást sikerült ezzel
az akcióval az alapítványnak gyűjteni.
A tanévzáró ünnepélyen a jól tanuló és jól sportoló diákoknak
jelképes ajándékkal tudtuk megköszönni munkájukat.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindenkinek, aki
valamilyen formában segítette alapítványunk – s ezen keresztül
iskolánk munkáját. A következő tanévben - lehetőségeinkhez
képest - újabb ötletekkel, akciókkal szeretnénk hozzájárulni a
diákok és az iskolában dolgozók munkájához.
Az Alapítvány Kuratóriumának nevében:
Baki László
elnök

augusztus 22-23-24.
Pannonhalmi Művészeti Fesztivál
Részletes információ: www.arcustemporum.hu oldalon
olvasható.
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