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Kedves Pannonhalmi Polgárok!
A nyár pihenéssel és kikapcsolódással eltelt időszakán
mindenki túl van, megkezdődtek és lassan már be is fejeződnek
az őszi betakarítási munkálatok. Az Önkormányzat életében
mozgalmas időszakot hagytunk magunk mögött. Soha ennyi
rendkívüli ülés nem volt, mint az utóbbi időben. Ezekre a
nagyközönség által nem ismert ülésekre azért volt szükség,
mert a ciklus feléhez érkezett testület fontos döntéseket hozott,
és az „elvetett mag rövidesen szárba szökken”. Ha az elmúlt
két évet röviden jellemezni akarjuk, akkor elmondható, hogy a
ciklus kezdetén az örökölt rossz beidegződések felszámolásán
túl a jövőt megalapozó tervek kidolgozása és megvalósítása
került előtérbe. Melyek ezek a tervek? Nos a legnagyobb
elhatározásunk a termálvíz bázison alapuló turisztikai fejlesztés
és a kistérségi járóbeteg központ létrehozása.
Tájékoztatom a város polgárait, hogy Pannonhalma
Város Képviselő-testülete 2008. október 15-i rendkívüli
ülésén meghallgatta a város határában tervezett szállodaés fürdő beruházás jelenlegi állásáról szóló beszámolót a
RAMADA szállodalánc magyarországi képviselőjétől. A
szállodalánc képviselője bemutatta a kijelölt földterületre
épülő idegenforgalmi beruházás elsődleges látványterveit,
valamint átadta a képviselő-testületnek a beruházás teljes
prezentációs anyagát, mely tartalmazza többek között a
megvalósítható turisztikai és építészeti koncepció leírását, az
eddig beszerzett engedélyeket, valamint a teljes költség- és
bevételi kalkulációt is. A város és a beruházó közös szándéka
az, hogy Pannonhalma a minőségi idegenforgalom valódi
célpontjává válhasson, nem utolsó sorban pedig jelentős
számú munkahelyet és közvetlen pénzbeli bevételt teremtsen
például a város tulajdonában maradó termál- és ivóvízkút
jelentős és hosszú távú kihasználásával -Pannonhalmának. A
város képviselő-testülete támogatásával a még hiányzó jogi és
adminisztrációs lépések is megtörténnek, ezalatt a beruházó
folytatja ﬁnanszírozási tárgyalásait, melynek eredményét
szintén a képviselő-testület elé tárja.
A kistérségi járóbeteg szakrendelő 900 millió Ft-os
megvalósulását már magunkénak érezhetjük, mivel a pályázatunkat befogadták. A Pannonhalmi Járóbeteg Szakellátási
Központtal kapcsolatban elmondhatom, hogy a hosszan
tartó és folyamatos tárgyalások és egyeztetések után pont
került a társasági szerződésre, az érdekelt felek által aláírásra
került a szerződés. A kistérség ugyan jelentősen kihátrált az
eredeti projekt mögül, de a meghirdetett pályázat a képviselő
testület döntése alapján így is 2010.március 31-ig megépül a
város jelentős anyagi tehervállalása mellett. Erre garanciát
jelent az is, hogy alpolgármesterünket választottuk meg a
kft. ügyvezetőjének, aki képviselői mandátumáról lemondva
minden erejét és szaktudását e cél érdekében végzi.

Ez a két nagy beruházás is azt bizonyítja, hogy a rendszerváltás
óta ilyen jelentős változás még nem volt a település életében.
Tisztában vagyok vele, hogy a nagy tervek mellett nem
feledkezhetünk meg a rossz állapotban lévő utak, járdák
rendbetételéről sem. Több kivitelezésre váró terv van a ﬁókban,
mely arra vár, hogy pályázat keretén belül induljon állami vagy
EU-s pénzek elnyerésével történő megvalósulásra. Pályázatot
adtunk be az iskola felújítására, mely az első körben ugyan nem
nyert (voltak nálunk sokkal rászorultabb települések), de biztató
jelek vannak a következő fordulóra. Közintézményeink közül az
óvodában, továbbá az önkormányzati szolgálati lakásokban volt
ajtó- és ablak csere, mely az energetikai költségek lefaragásában
fog jelentkezni. A Pér-Ság-Pannonhalma kerékpárútra beadott
pályázatot (mely egyben a Dózsa Gy. úti járda rendbetételét is
célozza) 2009.januárban bírálják el. Nyert viszont a Kistérség
keretén belül két buszváró helyiségre beadott pályázatunk, mely a
közbeszerzési procedúra lefolytatása után fogja szolgálni a Győr
felé induló utasokat a Kossuth L. utcában és a Dózsa Gy. utcában.
Várhatóan még az idei évben kivitelezésre kerül a sok éve húzódó
Dózsa Gy. úti alsó szakasz vízelvezetése a páros oldalon.
Sajnos a bevételi forrás oldalon nemcsak országos szinten
tapasztalható egy fajta „elapadás”, hanem mi magunk is átéltük
ezt akkor, amikor a téglagyár bezárt. Jelentős iparűzési adótól
esik el önkormányzatunk. Az ÖNHIKI (önhibájukon kívül
hátrányos helyzetű önkormányzatok) pályázaton elnyert
pénz is kevesebb a szükségesnél, amit a civil szervezetek is
megéreztek a kért és nyújtott támogatás tekintetében.
A Cseidervölgyi Népművészeti és Kézműves Találkozó
programja és helyszíne bizonyította, hogy a kultúra tárháza
kimeríthetetlen, a lakossági fogadtatása elismerést váltott
ki. A civil szerveződések támogatásra érdemesek, közösségi
összetartó erejükre, hagyományápoló munkájukra egyre
nagyobb szükség lesz a
befelé forduló világunkban.
Megünnepeltük augusztus 20-át a korábbiaktól eltérően
kevesebb programmal, mivel az apátsági programok mindenki
számára bőséges kínálatot adtak.
A testvérvárosi kapcsolatok keretén belül városunkban
köszönthettük az Engeni Vöröskereszt delegációját és az Alsószeli
delegációt. Fontosnak tartom a találkozók keretén belül a barátság
elmélyítésén túl a civil szervezetek nemzetközi kapcsolatainak
megerősödését, együttműködését, közös programok kialakítását,
melyek mindannyiunk életét gazdagítják.
Jegyző asszonyunk élt a korkedvezményes nyugdíjba vonulás
lehetőségével (melyet a képviselő-testület egyhangúan elfogadott), így pályázatot írtunk ki e fontos poszt betöltésére. Feladat
és tennivaló van bőven, reményeink szerint találni fogunk
hozzá alkalmas hivatalvezetőt.
Jó egészséget, szebb jövőt,boldogabb életet kívánok
mindenkinek.

Bagó Ferenc
polgármester

ÖNKORMÁNYZAT

Fontosabb közérdekű rendeletek, határozatok a képviselő-testület
2008. augusztus, szeptember havi üléseiről
Rendeletek
19/2008.(VIII.27.) - Pannonhalma Város
Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekintézmények intézményi étkezési
terítési díjának megállapításáról szóló
1/2003.(I. 29.) önkormányzati rendeletét
módosította az alábbiak szerint:
Bölcsődei étkeztetés -napi négyszeri
étkezés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)
- nyersanyagnorma 280,- Ft/fő/nap
- intézményi térítési díj 336,- Ft/fő/nap
21/2008(X.01) – Pannonhalma Város
Önkormányzat képviselő-testülete a
köztisztaság fenntartásáról és a hulladékkezelési közszolgáltatások igénybevételéről szóló 15/2004(VI.30) rendeletét módosította az alábbiak szerint:
„Avar és kerti hulladék kezelésére
vonatkozó szabályok:
(1) A szervezett háztartási hulladékszállításba bekapcsolt területeken az avar
és kerti hulladék égetése tilos, mely alól
kivételt jelent április és október hónapja.
(2) Avart és kerti hulladékot csak olyan
helyen és területen szabad elégetni, ahol
az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem
okoz. Égetni a szomszédos telken lévő
épületektől 10 m, saját telken lévő épülettől
5 m távolságon belül nem szabad. Égetni
csak légszáraz anyagot szabad, úgy, hogy a
keletkező hő és füst a környékben levő zöld
növényeket, fát, bokrot ne károsítsa, valamint a környező ingatlanok használatát ne
zavarja. Az égetést 18 éven felüli személy
végezheti. Avart és kerti hulladékot - a
közterület kezelőjének kivételével - magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek,
közterületen nem.
(3) Az égetést 8.00 és 17.00 óra között lehet
végezni, kizárólag szélcsendes időben.
(4) A tüzet felügyelet nélkül hagyni tilos, őrzéséről és veszély esetén annak
eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén megszerelt kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50
l vizet edényben vagy tűz oltására alkalmas
tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
Ezen felül lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb
kézi szerszámot kell az égetés helyszínén
készenlétben tartani, amellyel a tűz terjedése megakadályozható.
(5) Az égetés befejezésével a tüzet el kell
oltani és a parázslást - vízzel, földtakarással,
kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.
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(6) Avar és kerti hulladék alatt falomb,
kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok értendők.”

viselő-testület a JÁTÉK-VÁR Óvoda és
Bölcsőde Közoktatási Esélyegyenlőségi
programját az elfogadta.

A települési és egyéb szilárd hulladékot
kizárólag a települési önkormányzat
képviselő – testülete által kijelölt lerakóhelyen szabad elhelyezni. Pannon-

136/2008(VIII.26) Kt. határozat: a
képviselő-testület a 74/2008(IV.29) Kt.
határozatában Majer Józsefné jegyző
köztisztviselői jogviszonyának 2008. december 30. napjával felmentéssel történő
megszüntetését tudomásul vette és őt a
munkavégzési kötelezettsége alól 2008.
augusztus 29.-étől 2008. december 29-ig
mentesítette. Az önkormányzat képviselőtestülete 2008. szeptember 1-től az új jegyző
hivatalba lépéséig dr. Szabó György aljegyzőt
bízta meg a jegyzői teendők ellátásával, jelenlegi illetménye meghagyása mellett.

halma Arany J. u. 0238./7. hrsz. alatt
lévő ingatlanon a Győri Kommunális
Szolgáltató Kft. szelektív hulladékgyűjtő
pontot alakított ki, melyet térítésmentesen
üzemeltet.
A Kft. a gyűjtőhelyen a helyi lakosság
részére díjmentesen biztosítja a háztartási lom, építési, bontási törmelék,
kertészeti nyesedék, fém, papír és
műanyag palackok elhelyezését, alkalmanként max. 1 m3 mennyiségig.
A szelektív hulladékgyűjtő pont igénybevételére a lakosságnak heti két napon napon
van lehetősége az alábbiak szerint:
Nyári időszámítás szerint: kedden és
pénteken: 15.00-20.00 óráig
Téli időszámítás szerint: kedden és pénteken: 12.30-17.00 óráig”

Határozatok
128/2008.(VIII.26.)
Kt.
határozat:
aképviselő-testülete dr. Kovács Kálmán
(9021 Győr, Kisfaludy u. 23. I. emelet 1.)
szám alatti lakos kérelmének helyt ad, és
a tulajdonát képező, 948/94 hrsz.-ú 2 ha
4096 m2 alapterületű beépítetlen területű
ingatlanra vonatkozó, elfogadás előtt álló,
a HÉSZ mellékletét képező Szabályozási
Terv SZ-J1/M jelű nevezett ingatlant tartalmazó Szabályozási és Övezeti helyszínrajz fedvény építési hely határát északkeleti
irányban (hátsó beépítési határ) 20 méterrel megnöveli, valamint elfogadás előtt álló
Helyi Építési Szabályzat módosítás 2. §ának egyéb előírásokra vonatkozó alábbi
pontját: „hátsó kert méretébe a terepszint
alatt pince benyúlhat” a következőképpen
egészíti ki „hátsó kert és oldalkert méretébe
a terepszint alatt pince benyúlhat”.
134/2008.(VIII.26) Kt. határozat: a
képviselő-testület a Radnóti Miklós
Általános Iskola és AMI Közoktatási
Esélyegyenlőségi programját az elfogadta.
135/2008(VIII.26) Kt. határozat: a kép-

PANNONHALMI HÍREK

137/2008(VIII.26) Kt. határozat: Pannonhalma Város Önkormányzata pályázatot hirdet jegyzői állás betöltésére. A
jegyzői álláshely betöltése, valamint a feladat ellátása a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvényben foglaltak alapján
kerül meghatározásra. Felhatalmazza a
polgármestert, hogy a pályázati feltételeket tegye közzé a Közszolgálati Közlöny
honlapján, valamint a pannonhalmi honlapon és a Belügyi Közlönyben.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés,
jogi, vagy közigazgatási szakvizsga, vagy
az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság
elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, legalább 2
éves közigazgatási gyakorlat.
A kinevezés – 6 hónapos próbaidő
kikötésével - határozatlan időre szól, az
illetmény és juttatások megállapítása a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény, a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egyéb juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 4/2006(II.01.) számú
rendelete a köztisztviselőket megillető
szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi
juttatásokról szóló helyi önkormányzati
rendelet és az egységes közszolgálati szabályzat alapján történik.

2008. ősz

ÖNKORMÁNYZAT
A képviselő-testület szükség esetén
szolgálati lakást tud biztosítani.
A képviselő-testület fenntartja magának
a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat benyújtásának határideje: a
Belügyi Közlöny hivatalos értesítőjében
történő megjelenéstől számított 15. nap.
vagy konkrét időpont megjelölés
A pályázat tartalmazzon:
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, (illetve megkéréséről szóló
igazolást),
- végzettsége(ke)t igazoló okirat(ok)
másolatát, részletes szakmai önéletrajzot,
mely tartalmazza eddigi munkaköreinek,
tevé-kenységének leírását,
- a munkakör ellátásával, a hivatali munka szervezésével, irányításával kapcsolatos szakmai elképzeléseket, (a képviselőtestület költséghatékonyabban működő
hivatalt kíván létrehozni, lehetséges feladat összevonásokkal, új struktúra kialakításával.)
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a
pályázó vállalja a vagyon-nyilatkozattételi
kötelezettséget,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak a pályázatban részt
vevő személyek általi megismeréséhez
hozzájárul,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy
a pályázó hozzájárul-e a pályázatát nyilvános ülésen való elbírálásához.
A pályázatot Pannonhalma Város
Polgármesteréhez kérjük benyújtani,
(9090 Pannonhalma, Dózsa 10.) „Pályázat
jegyzői álláshelyre” felirattal kell ellátni.
A pályázatot az önkormányzat Ügyrendi
bizottsága értékeli és készíti elő döntésre.
A pályázat elbírálása a benyújtási
határidőt követő első képviselő testületi
ülésen történik.
Az állás 2009. január 1-től tölthető be.
140/2008(VIII.26) Kt. határozat: a
képviselő-testület kinyilvánítja azon

szándékát, hogy a 2008/2009. tanévben
nem kíván csatlakozni a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz.
170/2008(IX.30) Kt. határozat: a
képviselő-testület a 144/2008(VIII.26.) Kt.
határozatát visszavonja és a pannonhalmi
téglagyár területén található Radnóti Miklós szoborral kapcsolatban úgy dönt,
hogy azt a Rendezési terv következő módosítása alkalmával helyi védettség alá
kívánja helyezni, ennek megtörténtéig
pedig felkéri a polgármestert, hogy keresse
meg a Megyei Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt az emlékhely egy éves védettségének biztosítása végett.
171/2008.(IX.30.) Kt. határozat: a képviselő-testület a mellékletben leírt feltételek
szerint pályázatot ír ki védőnői álláshely
betöltésére.
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot hirdet területi
és iskolai védőnői feladatot ellátó állás
betöltésére.
Pályázat benyújtásának feltételei:
- felsőfokú szakirányú végzettség,
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság
A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai és személyes önéletrajzot,
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- szakképzettséget igazoló okirat hiteles másolatát
Juttatások:
- bér a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. szerint kerül megállapításra
- az állás betöltésével szolgálati lakás biztosított
- területi pótlék
- munkaruha
- étkezési hozzájárulás
- saját személygépkocsi használat esetén:
átalánydíjas költségtérítés
A pályázat benyújtási határideje:
- megjelenéstől számított 30 nap

Anyakönyvi hírek Marosvölgyi-Gulyás László
Baranyai Dominik
Balogh Álmos Sámson
Horváth Brúnó Nándor
Onody Zoltán
Kocsis Mihály Márk
Cabrera Elena Regina
Molnár Zsombor
Strancz Viktória
Süle Zoé

2008. ősz

172/2008(IX.30) Kt. határozat: a képviselő-testület úgy határozott, hogy az
október 23-i megemlékezés időpontja: 2008.
október 23. (csütörtök) 16.30 óra. A megemlékezésen az Radnóti Miklós Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói tartanak egy rövid előadást.

ÖNKORMÁNYZATI
TELKEK ELADÓK
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az
önkormányzat értékesíteni kívánja a
Lestár utca végén található 1077/4
hrsz.-ú, 1010 m2 alapterületű
összközműves,
beépítetlen
területét nettó 4.000 Ft/m2 + 20 %
ÁFA áron, azaz 4.040.000 Ft-ért +
20 % ÁFA, valamint a Ságvári Endre utcában található 469/11 hrsz.ú 1039 m2 alapterületű beépítetlen
területét nettó 4.000 Ft/m2 + 20 %
ÁFA áron, azaz 4.156.000 Ft-ért +
20 % ÁFA. A két ingatlanra az önkormányzat versenytárgyalás és licit
nélkül várja a jelentkezőket.
Érdeklődni lehet: dr. Szabó György
a jegyzői feladatok ellátásával megbízott aljegyzőnél a 96/554-210-es
telefonszámon.

2008. július 1. - október 15.

Újszülöttek
07.03.
07.07.
07.21.
08.03.
08.05.
08.09.
08.23.
08.29.
09.17.
09.22.

- a pályázatokat a képviselő-testület a
benyújtás határidejét követő 30 napon belül
bírálja el.
Az állás betöltésének időpontja:

a pályázat elbírálását követően
azonnal.
A pályázatot zárt borítékban „Pályázat
Védőnői álláshelyre megjelöléssel” Bagó Ferenc polgármester címére kell benyújtani: Pannonhalma Város Önkormányzata, 9090 Pannonhalma, Dózsa György utca 10.
Érdeklődni a polgármestertől a 96/ 554-210es telefonszámon lehet a hivatali időben.

Halottaink
Béke u.
Árpád u.
Petőﬁ u.
Rákóczi F. u.
Arany J. u.
Lestár
Váralja
Imre herceg útja
Alkotmány út
Árpád u.

07.22.
07.27.
08.02.
08.02.
08.07.
08.14.
08.16.
08.29.
09.05.

Schliek János
Titrich Józsefné
Vecsei Károlyné
Torda László
Jónás Sándorné
Szabó Attila
Németh József
Bors Mária Terézia
Tóth Gábor

66
71
77
66
85
56
91
84
64

Árpád u.
Dózsa Gy. út
Tabán
Árpád u.
Dózsa Gy. út
Attila u.
Petőﬁ út.
Dózsa Gy. út
Dózsa Gy. út
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ISKOLA

Új tanévre csengettek….
Ismét eltelt a nyár, ismét megszólalt a csengő. Az iskolatáskák
megteltek különféle dolgokkal, a kicsiké színes apróságokkal,
képeskönyvekkel, a nagyoké nehéz tanszerekkel, füzetekkel.
Más életforma vár a diákokra és a szülőkre, de a pedagógusokra
is. Vége a kötetlen szabadságnak, szoros napirend és sok-sok
kötöttség jellemzi innentől mindennapjainkat.
A 2008-2009. tanévben 213 tanuló kezdte meg tanulmányait
az általános iskolában. A 2. és a 7. évfolyamon párhuzamos osztály működik, 2 napközis és 1 tanulószobai csoport, 6 művészeti
csoport, 1 speciális osztály, 1 csoport gyógytestnevelés indult az
idei tanévben.
A nevelőtestületben történtek személyi változások a nyár
folyamán. Német és angol tanárra volt szükségünk, és sikerült is
betöltenünk szakos nevelőkkel a megüresedett álláshelyeket.
Szakos ellátottságunk teljes. 21 státuszon 18 főállású, 5
részmunkaidős pedagógus, 6 óraadó és 6 technikai személyzet
kezdte meg a munkát szeptember 1-jén.

tolási és művészeti tevékenység várja a gyerekeket. Tanulószobánk
és a különböző fejlesztő foglalkozások ( fejlesztő pedagógia,
logopédia, gyógypedagógia, szurdo-pedagógia, nevelési tanácsadás) nyújtanak segítséget a rászorultaknak. Gazdag programok
színesítik a tanév feszített rendjét, amelyek közül egyik legnagyobb a KÉK NAP volt október 10-én. Szeretném megköszönni
Pusztai Antal úrnak a sok-sok segítséget, mint ahogy Bagó Ferenc polgármester úrnak, Szilágyi Kemál László képviselő úrnak
és a társszervezetek képviselőinek, a kollegáknak ill. a szponzoroknak, hogy a tanulók, résztvevők és vendégek számára hasznos,

Művészeti csoportjaink továbbra is működnek és pázmándfalui telephelyünkön is folyik a művészetoktatás. Zeneművészeti,
képzőművészeti és táncművészeti ágban összesen 86 fő vesz részt.
Nagy örömünkre hegedű és moderntánc tanszakkal bővültünk,
amelyek minősítésére megkaptuk a fenntartó engedélyét.
A nyár folyamán csak a minimális karbantartási munkákat
végeztük. Festettünk, mázoltattunk, két folyosó lambériájának
cseréje történt meg, tovább folytattuk az irodák felújítását.
Kialakítottuk a fejlesztő szobát, aminek a fejlesztő eszközökkel
történő felszerelése folyamatosan pályázati pénzekből történik.
A nyári festés, mázolás, bútorcsere után felszereltük a fejlesztő
eszközöket, lesz egy számítógép, felajánlásból szőnyeg, és szép,
modern és alkalmas környezetben folyhatnak a fejlesztések, logopédiai és gyógypedagógiai foglalkozások. Reményeink szerint
a Kistérség pozitív lépéseket tesz a Nevelési Tanácsadó ügyében,
őket is ebben a helyiségben tudnánk fogadni.
Nagyobb beruházásokra nem került sor, mert nagyon bízunk
a Regionális Operatív Program (ROP) iskola-felújítási pályázatának sikerében, és megértettük, hogy az önrészhez sok pénz
kell, így a költségvetésben nem is terveztem különösebb fejlesztéseket.
A 2008-2009-es tanévben az alábbi szakmai feladatokat szeretném a nevelőtestülettel közösen elsődlegesen megvalósítani:: a
tanulók egyénre szabott, diﬀerenciált, képesség szerinti oktatását
továbbra is, a mérési-értékelési rendszer alkalmazását, a tehetséges gyerekek fejlesztését, a tehetséggondozás területén előbbre
lépést, az alapkészségek és képességek tudatos és folyamatos
fejlesztését, tovább folytatni az együttnevelés céljából kialakított integrációs pedagógiai rendszert, a kompetenciamérések
eredményeinek javítása céljából intézkedési tervet készíteni a
nevelőtestülettel, a 8. évfolyam tanulóinak olyan alapokat nyújtani, amelyekkel nő az érettségit adó középiskolába jelentkezők és
eredményesen felvételizők száma, korrektül együttműködni a
szülői házzal.

eredményes és felejthetetlen napot szereztek.
Következő nagy rendezvényünk november 21-én az „ IFJÚ
MUZSIKUSOK TALÁLKOZÓJA” hagyományos zenei fesztivál,
ahová szeretettel hívjuk-várjuk az érdeklődőket.
Továbbra is ÖKO-iskolaként működünk. Az első ÖKO-hét után
újra beneveztünk egy elektromos hulladékgyűjtő akcióba, amelynek időpontja 2008. november 15. Kérjük, akinek lehetősége van
rá, járuljon hozzá a környezet megóvásához!
Évek óta fontosnak tartjuk az értékőrzést és értékteremtést, ennek keretében működik hagyományőrző műhelyünk. Az őszi jeles napok és hagyományok felelevenítése után a téli ünnepkörre
készülnek a pedagógusok és a gyerekek. Ennek keretében több
olyan programot is szervezünk, amelyre szeretettel látjuk az
érdeklődőket. A programokról a kábeltévében, plakátokon, valamint az ellenőrző könyveken és tájékoztató füzeteken keresztül
adunk pontos információkat.
Az e tanévre kitűzött céljaink megvalósulásához nagyon fontos
a pedagógusok odaadó munkáján kívül a gyerekek kiegyensúlyozott, az iskolával együttműködni akaró családi háttere, motivált
hozzáállása a tanuláshoz, az iskolához, a nevelőkhöz, és a fenntartó anyagi és erkölcsi támogatása.
Bízom benne, hogy sikeres tanévet zárhatunk 2009. június 15-én.
Koziczné Kele Ildikó
igazgató

Az éves munkaterv alapján sok szakkör, érdeklődési kör, spor-
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IS K O L A - Ó V O D A

Óvodai hírek

KÖSZÖNET MINDENKINEK

Nagy izgalommal és várakozással kezdtük 2008/2009-es
nevelési évet, mert szeptember 1-jén az óvodai csoportok
mellett egy bölcsődei csoport is indult intézményünkben.
A tervezés, a szervezés, majd a konkrét feladatok megvalósítása több hónapig tartott. Első lépésként igényfelmérés volt a
családok körében, ennek alapján döntött a képviselő-testület
a csoport indításáról. Kijelöltük a helyet, ahol a bölcsődés
korú gyerekeket fogadjuk, és végiggondoltuk, hogy az óvodai
csoportoknál milyen átszervezést kell elvégezni. Erről időben
tájékoztatást kaptak a szülők és a dolgozók.
2008 tavaszán meglátogattuk azokat az óvodákat, akik már
nevelnek 3 év alatti gyermekeket. Tapasztalatokat gyűjtöttünk
Téten, Nagybajcson, Győrladaméron és Litéren, valamint
felvettük a kapcsolatot a Nyugat-Dunántúli Régió bölcsődei
vezetőjével is.
A nyári hónapokban elvégeztük a legfontosabb munkákat.
Rámpa készült a bölcsődei bejárathoz, új burkolatot kapott
az udvar, megtörtént a mosdóhelyiség átalakítása, felújítottuk
a konyhát. A gyerekek számára játékeszközöket, edényeket
vásároltunk.
Két óvónő látja el a gyerekek nevelését, gondozását. Ők
már a nyári időszakban készültek arra, hogy a bölcsődés
korú gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő dalokat,
mondókákat, játéktémákat gyűjtsenek. Munkájukat 6 órás
dajka néni segíti, ő biztosítja azt is, hogy a gyerekek szép tiszta
környezetben játsszanak, tevékenykedjenek.
Szeptember hónapban fogadtuk a gyerekeket. Minden kisgyermeknek elegendő időt hagytunk arra, hogy édesanyjukkal együtt ismerkedjenek a bölcsődei élettel, szokásokkal.
Azt tapasztaljuk, hogy jól érzik magukat, szívesen játszanak,
mondókáznak, énekelnek.
A csoport létszáma jelenleg 12 fő, és nagy örömünkre a
Kistérség falvaiból (5 fő) is érkeznek gyerekek.
Továbbra is várjuk az érdeklődő családokat, válaszolunk
kérdéseikre, és lehetőséget adunk arra is, hogy betekintsenek
a csoport életébe.
A nyári hónapokban két nagy felújítási munka is megtörtént
intézményünkben.
A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Alap pályázatán
Önkormányzatunk nyert, így lehetőség nyílt a pavilon épület
külső nyílászáróinak cseréjére.
A másik nagy munka a műemlék-épület helyiségeinek
meszelése volt, melynek fedezetét költségvetésünkből biztosítottuk.

Az idei tanévkezdéskor újult erővel fogott munkájához a Pannonhalmi Iskoláért Alapítvány kuratóriuma. Bizakodásunk
oka az a levél volt, melyben az APEH tájékoztatott bennünket:
amennyiben a papírjaink rendben vannak, idén első alkalommal
megkaphatjuk a magánszemélyek személyi jövedelemadójából
részünkre felajánlott 1 %-ot. Igyekeztünk minden előírásnak
eleget tenni, s ennek eredményeként október első hetében átutalták bankszámlánkra a felajánlott összeget.
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hog y 451 687.forinttal nag yobb összegből gazdálkodhassunk.
Szeretnénk továbblépni az előző tanévben megkezdett úton.
Idén folytatjuk a Hónap osztálya versenyt, s minden hónapban a tavalyi összegnél 1 000 forinttal többet, 6-6000.-Ft-ot
„nyerhet” a tavaszi kirándulás költségeihez egy alsós és egy felsős
osztály. Nem feledkezünk el a művészeti oktatásban jeleskedő
kisdiákokról sem, idén is átvállaljuk tanszakonként 3-3 tanuló
költségének 1/3-át.
Ahogy az alapítvány nevében szerepel: az iskoláért dolgozunk.
Ez nem csupán a diákok támogatását, hanem az oktatás színvonalának fejlesztését, az iskolai körülmények javítását is jelenti.
Ebből a meggondolásból az alapítvány kuratóriuma azt tervezi,
hogy a tanév első félévében az elmúlt időben sokat „betegeskedő”
iskolai csengetőórát kicseréli, valamint az iskola titkárságára egy
jó minőségű új nyomtatót, a sportesemények magasabb szintű lebonyolításához pedig a tornacsarnokba felszereléseket vásárol.
A kuratórium nevében:
Baki László
elnök

A 2008/2009-es nevelési évet jobb körülmények között
kezdtük, a munkánkhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek
rendelkezésünkre álltak.
Köszönöm fenntartónk anyagi támogatását, munkatársaimnak pedig azt, hogy sok munkával, plusz feladatok vállalásával
hozzájárultak ahhoz, hogy a tanévkezdés zökkenőmentes
legyen.
Erdélyi Istvánné

2008. ősz

Felhívás elektronikai
hulladék gyűjtésre

Az általános iskola immár negyedik éve ökoiskola, s így kiemelten
fontos a gyermekek környezettudatos nevelése. Az előző tanévben,
két megyében meghirdetett elektromos hulladékgyűjtési versenyt,
több mint 10 tonnás teljesítménnyel megnyertük, s ezért egy Sony
videokamera lett a közösség ajándéka.
Ebben a tanévben újra meghirdették a versenyt és az iskola a
Polgárőrség és az Alapítvány támogatásával újra jelentkezett.
Valószínű, hogy a tavalyi évhez hasonló eredményt nem tudunk
elérni, de ezúton

kérünk mindenkit, hogy 2008. november 15-én
szombaton reggel 8.00 órától az általános iskola
Attila utcai oldalához hozza el feleslegessé vált
elektronikai hulladékát.

A ház körül fellelhető összes ilyen jellegű hulladékot várjuk:
háztartási nagy- és kisgépeket (pl. hűtő, mosógép, mikrohullámú sütő, hajszárító, robotgép); információs és szórakoztató
elektronikai cikkeket ( pl. számítógép, mobiltelefon, tv, rádió)
valamint barkácsgépeket egyaránt.
Aki nem tudja megoldani a hulladék elszállítását, kérjük az
iskola titkárságán jelezze lakcímét, s a felajánlott hulladék milyenségét (telefon: 470-043). November 15-én délelőtt igyekszünk megoldani a szállítást.
a szervezők
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Meg kell tanulnunk környezettudatosan élni!
(Mi várható a „szemét-fronton”?)

Napjainkban égető fontosságúvá vált a környezetvédelem. A természeti erőforrások csökkenése,ember és természet viszonyában
az összhang megbomlása vezette a nemzeteket arra a felismerésre,
hogy a fenntartható fejlődés érdekében nemzetközi összefogásra
és szabályozásra van szükség. Hazánkban a környezet általános
védelméről szóló törvény többek között előírja:
A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének ﬁgyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos
használatával,továbbá a hulladékkezelés csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni.
Magyarországon a legnagyobb lemaradás a települési hulladékgazdálkodás területén mutatkozik. Az eddigi gyakorlat és az
európai trend ismeretében azt a következtetést vonhatjuk le,hogy
a lakosság körében gyökeres szemléletváltásra van szükség a
hulladékmennyiség csökkentése, valamint a szelektív gyűjtés
elterjesztése érdekében. Az EU-hoz való csatlakozásunk ezen a
téren is fokozott kötelezettségeket ró ránk, és egyben támogatást
is biztosít a felzárkózási folyamathoz.
Magyarország évente kilenc emelet magasságú, Margitsziget alapterületű szeméthegyet helyez el zömében lerakókban, amit a környezet megóvása érdekében több módon lehet
és kell csökkenteni. A hulladékgazdálkodás szabályozási szempontjainak sorrendjét tekintve első helyen áll a mennyiségi és
minőségi megelőzés, azaz egy tudatos vásárlói szokás kialakítása,
mely kerüli a fölösleges göngyöleget,az egyszer használatos terméket, a rövid élettartamú bóvlik vásárlását...stb. Ezt követi az
újrafelhasználás termékként elve (pl. papírból újra papír), újrahasznosítás anyagként (fémgyűjtés) megvalósítása, és a legvégén
van a kezelési módok közül a lerakókban történő elhelyezés.
Az újrahasznosítás a hulladék utóválogatásával vagy szelektív
(elkülönített) hulladékgyűjtés útján nyert hulladékból egyaránt
történhet. Az utóválogatáshoz kapcsolódó technikai háttér telepítése és üzemeltetése a költségeket tekintve drágább, mivel az
ömlesztett hulladék révén az egyes elemek, összetevők egymást elszennyezik. Nincs olyan gépsor, mely helyettesíteni tudná a szemét
keletkezési helyén történő ember által végzett szétválogatást. A

jövőben a szelektív hulladékgyűjtés térnyerésével, valamint a
szigorodó jogszabályi háttér miatt a lerakható, keverten gyűjtött
hulladék mennyiségét csökkenteni kell, így a lerakók élettartama
várhatóan meghosszabbodik. Ennek szellemében jött létre Győr
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás,
mely a Győr-sashegyi regionális hulladékkezelő létrehozásával
EU-normák szerint fogja végezni a hulladék kezelését. Szelektív
hulladékgyűjtő szigetek és hulladékudvarok hálózata fog kiépülni
és fogja segíteni a komplex rendszer működését.
Mi lesz a lakosság feladata?A háztartások mindegyike kap
egy barna színű kukát a meglévő fekete mellé. A barna edényben csak a komposztálható kerti és konyhai nyesedéket szabad
elhelyezni. A hulladékszigeteken elhelyezett gyűjtőedényekbe
ingyen elhelyezhető lesz a fajtánként szétválogatott hulladék.
Ha a lakó jól csinálja, akkor a fekete kukára nem is lesz szüksége. Ha esetleg mégis igénybe venné, akkor az edényre helyezett
elektronikus jeladó alapján minden esetben a szállítás konkrét
esetét (számát) rögzítik, és fogja neki a KOMSZOL kiszámlázni.
A tavaszi-nyári szezonban a barna tárolók ürítése hetente, a téli
időszakban kéthetente fog történni. Az új rendszer működését
2006-ban tesztelték Téten és Öttevényen. Megszűnik a lomtalanítás, ezt a feladatot a hulladékudvarok fogják átvenni. A lakosságtól a még „észszerű” mennyiségű lomot a KOMSZOL ingyen átveszi, az átvételkor a mennyiség rögzítésre kerül. Ha éves
szinten kiderül, hogy valaki vállalkozásból származó mennyiséget
adott le folyamatosan, az ellen vizsgálatot indítanak. A Nemzeti
Környezetvédelmi Program-II. egyik alapelve a „szennyező ﬁzet”!
Ezt az elvet követve a KOMSZOL a lakossággal ﬁzetteti meg azt
a többletköltséget, mely az új technológia bevezetésével jár. 2030%-os díjtétel növekedést prognosztizált egyik újságcikkben a
KOMSZOL vezetője.
Jelen újságcikknek az ad aktualitást,hogy a lakosság jelzései
alapján a lomtalanításra igény van, a lakosság önállóan nem tudja megoldani, a KOMSZOL viszont csak külön díjazásért (milliós
nagyságrendű) hajlandó elvégezni. A végső megoldáshoz tovább
keressük a lehető legjobb és legolcsóbb lehetőségeket, a lakosság
véleményét is kikérve egy közmeghallgatás útján.
Kádi Antal

Az egyik első fecske....
Szinte minden városvezető tervei között szerepel Pannonhalmán új vállalkozások letelepítése, a gazdaság ilyen irányú fejlesztése. Valljuk meg őszintén, ez eddig csekély kézzel fogható
eredménnyel járt, de hogy nem szabad feladni az elképzeléseket,
íme az egyik eredmény.
Az elmúlt években csipkerózsika álmát alvó pálinkafőzde
a ta-valyi esztendőben új gazdára talált. Barabás Attila, a
Győri Likőrgyár Zrt. vezérigazgatója megragadta a kínálkozó
lehetőséget, s cége számára megvásárolta a főzdét. A
pálinkakészítés az elmúlt négy-öt évben a magyar élelmiszeripar
legdinamikusabban fejlődő ágazatává vált, s szintén a közelmúlt
eredménye, hogy a hagyományteremtő rendezvények kapcsán
egyre kulturáltabbá válik e nemes ital fogyasztása. Az épület
mellett elautózók nem is gondolják, milyen komoly felújításon
ment át a telephely amíg 2008. szeptember 17-én sor kerülhetett
a Pannonhalmi Pálinkárium hivatalos megnyitó ünnepségére.
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Az épület modernizálása mellett nagyon komoly marketingmunkába kezdtek, az új vállalkozás termékeinek piacra kerülését
segítendő. A vállalkozás vezetője tájékoztatott arról is, hogy
további fejlesztési terveken is dolgoznak.
A manufaktúrában hagyományos főzési eljárást
végeznek, a pálinkák alapanyaga szilva, barack, törköly, de vannak olyan különlegességek is, mint a bodza-, az alma-, málnavagy a fekete ribizli pálinka. Az itt lepárolt italokat elsősorban
Magyarországon értékesítik, de a későbbiekben a környező
országok fogyasztóival is szeretnék megismertetni azokat.
A korszerű, de hagyományos technológiának köszönhetően
évente mintegy 120 ezer palack készül.
Előzetes egyeztetés után lehetőség van üzemlátogatásra a termékek kóstolására, s a főzdében mintabolt várja a vásárolni
szándékozókat.
bl

2008. ősz

TESTVÉRVÁROSI HÍREK

Ismét Pannonhalmára
látogatott az Engeni
Vö r ö s k e r e s z t
Október elején második alkalommal szervezett kirándulást
Pannonhalmára az Engeni Vöröskereszt. A három évvel ezelőtti
látogatásuk olyan mély benyomásokat tett az egyesület tagjaira,
hogy már akkor elhatározták, hogy megismétlik a testvérvárosi
programot. Ezúttal sem csalódtak a vendégek, ismét felejthetetlen élményekkel gazdagodtak az itt töltött négy napban.
A 40 fős csoport Ulrich Scheller partnerkapcsolat-felelős
vezetésével érkezett, Johannes Moser pedig nemcsak Engen Város
polgármestereként, hanem egy személyben az egyesület elöljárójaként tisztelt meg bennünket részvételével.
A Pannonhalmi Vöröskereszt delegációja fogadta és köszöntötte
a vendégeket, a Féli család pedig saját készítésű és termésű
falatkákkal illetve itókával alapozta meg a közös vacsorát és az
elkövetkező napok jó hangulatát. Napsugaras őszi időjárás tette
igazán kellemessé a budapesti városnézést, Pannonhalmán pedig
nagyon változatos program biztosította a művelődést és a szórakozást. Az engeniek számára újdonság volt a Hefter Üveggaléria
egyedülálló műterme és kiállításai, de természetesen a Főapátság
megtekintése és a pincelátogatás sem maradhatott el. A búcsúest
kultúrműsora igazi csemege volt a magyar néptánc- és népdalkincs palettájáról. Ezúton szeretnénk megköszönni minden
fellépőnek, hogy megörvendeztették a jelenlévőket színvonalas
műsorszámaikkal:
Szűcs Anikónak és Farkas Illésnek, a Cantate kamarakórusnak, Karsai Klárának, valamint az iskola tehetséges diákjainak:
Hadarics Balázsnak, Horváth Annának és Tóth Edinának, ill.
felkészítőiknek: Karsai Klára és László Balázs énektanároknak.
Martin Schoch, az egyesület elnökhelyettese Engenbe való viszszatérésük után azt írta levelében: “Minden résztvevő nevében
köszönetet mondunk. Mindnyájan el vagyunk ragadtatva Magyarországtól, Budapesttől, de mindenekelőtt pannonhalmi
barátaink kedvességétől és vendégszeretetétől. Utazásunk különleges tetőpontjának a nagyszerű találkozóestet tekintjük. Még egyszer
is szívből köszönünk mindent.”
Szanati Erzsébet

Alsószeli

2008. október 11-én, baráti látogatáson fogadtuk Pannonhalmán
Alsószeli testvértelepülésünk képviselő-testületének delegációját.

2008. ősz

Testvérkapcsolat új alapokon
Kevés intézmény büszkélkedhet azzal, hogy végzős diákjai egy ötnapos németországi kiránduláson vehetnek részt.
Az még kevésbé fordul elő, hogy a 7. osztályosok közül 6 fő minden évben jutalomutazáson vehet részt Németországban. Így néhány
diáknak megadatik az a lehetőség, hogy az általános iskolai 8 éve alatt
kétszer is eljusson az Európai Unió egyik legjelentősebb országába,
Németországba, hogy saját bőrén tapasztalhassa meg az európaiság
fuvallatát, megérthesse a „közös Európa” érzését, és lehetőségek
tárulhassanak fel előtte a jövőt illetően.
Nem is kell sokat tenni érte: jól tanulni, jól viselkedni, a közösségért
cselekedni, és persze pannonhalmi iskolásnak lenni.
Bizonyára sokan nem is tudják kellőképpen átérezni, milyen
lehetőségeket kínál a német partnerkapcsolat, hiszen a mi iskolánk
diákjai számára ez természetes. Idegen nyelven kommunikálni, más
népekkel, más kultúrákkal ismerkedni, külföldi országokba eljutni,
tartós barátságokat kötni olyan élmény és lehetőség, amely a 13-14
éves diákok számára egy életre szól, és személyiségük, világnézetük
alakulásához is nagy mértékben hozzájárul.
Több mint 10 éves testvériskolai kapcsolatunk egyik állomása volt,
hogy kolleganőmmel, Mészárosné Szanati Erzsébettel egy felejthetetlen 3 napos szakmai találkozón vehettünk részt 2008. szeptember 25-28. között Hartensteinben.
Hartenstein egy kedves kisváros a volt NDK területén. Engen
testvériskolája. Innen ered az az ötlet, hogy a három érintett iskola valami újat, valami jót hozzon létre közösen, ami eredményes az iskoláknak,
a pedagógusoknak, és kellemes, hasznos a gyerekeknek. Az ötlet megvalósulása tavaly kezdődött, amikor iskolánkból 7 fő akkori hetedikes
tanuló csillogó szemekkel vágott neki az ismeretlennek. Élményeikről
a Pannonhalmi Hírek hasábjain is olvashattak. A hartensteini gyerekek
is többször jártak már Pannonhalmán. Ezen az úton szerettünk volna
továbblépni, és feltárni a lehetőségeket, megkeresni a közös pontokat.
A közös cél megvalósulásának helyszíne Hartenstein lett, ahol az
engeni nevelőtestület és a pannonhalmi kéttagú küldöttség egy szakmai konferencia keretében találkozott, tapasztalatcserét folytatott
az egész napos iskola témájában, miközben lehetőség nyílt a jövő új
irányvonalának rögzítésére is.
Mindannyian hasznos szakmai tapasztalatokkal és nem kevés élménnyel lettünk gazdagabbak. Tanítási órákat látogattunk, projektoros előadáson, fórumokon vettünk részt. A szakmai programokat
kirándulások tették élvezetessé: jártunk a Spree-erdőben, ahol kellemes csónakázáson pihenhettük ki a szakmai fórumok fárasztó
pillanatait, körülnéztünk a vidéken. Megismerkedtünk a városka
polgármesterével, kirándulást tettünk a helyi várban.
Vendéglátóink kifogástalan házigazdaként minden kényelmünkről
gondoskodtak: egy kis panzióban szállásoltak el minket, a
legkülönbözőbb nemzeti ételekkel kínáltak, és az esti kötetlen beszélgetések is igazi barátságokat szőttek.
Nem csoda, hogy fájó szívvel zártuk a 3 napos programot, és várjuk az új találkozást.
A német partnerkapcsolat a továbbiakban új iránnyal, de a régi
odaadással folytatódik. A változások a partnerkapcsolatban részt
vevő gyerekeket és szüleiket is érintik Őket november 12-én egy
rendkívüli szülői értekezlet keretében tájékoztatjuk mindazokról a
változásokról, amelyekről a hartensteini 3 nap alatt megállapodás
született Ulrich Scheller, Andreas Becher igazgató urakkal, és
Mészárosné Szanati Erzsébet partnerkapcsolati felelőssel.
Annyit azonban már most elárulok, hogy a kapcsolatban csak olyan
változások lesznek, amelyek a gyerekek javát szolgálják.
Köszönjük Pannonhalma Város Önkormányzatának, hogy lehetővé
tette számunkra az utazást.
Koziczné Kele Ildikó
Igazgató

PANNONHALMI HÍREK
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Képzőművésztábor Pannonhalmán
2008. augusztus 11-20. között másodszor nyitotta ki kapuit
a Pannonhalmi Nemzetközi Művésztábor. A valóságban
tulajdonképpen negyedszer, mert az első próbálkozások már
1996- és 1997-ben megtörténtek, az elmúlt 10 év nem kedvezett a
folytatásnak. Idén 11 művész alkotott az Apátságban berendezett
műtermekben. Részvételi feltétel volt a képzőművészeti felsőfokú
végzettség. Ásztai Csaba festőművész Pomázról, Nagy Előd
festőművész Budapestről, Petkes József festőművész Napkorról,
Hézső Ferenc festőművész Hódmezővásárhelyről, Madarász
Gyula festőművész Debrecenből, Ganzer Katalin és Gaál András
festőművészek Pannonhalmáról, Keresztes Györgyi és Szabó Árpád
festőművészek, Balási Csaba fotóművész Csíkszeredából, Kopócs
Tibor festő-graﬁkus és tűzzománc-művész Rév-Komáromból
érkeztek. A művésztelepnek van 2 krónikása is. Kopócs Tibor az
Alter című művészeti folyóirat főszerkesztője, aki a kiadványban
rendszeresen beszámol a művésztelep munkájáról, és a résztvevő
művészeket bemutatja az olvasóknak. A másik pedig Balási
Csaba aki festőkollégáit munka közben örökíti meg, évente a
művésztelepi munkákról katalógust állít össze. Kívülálló krónikás
még Molnár György győri műgyűjtő, aki CD-t készített a táborélet
mozzanatairól és az itt készült festményekről, ezeket a világhálón
tette hozzáférhetővé.
A szűkebb és tágabb környezet bő ihletforrás az alkotómunkához.
A 10 nap gyümölcsét záró kiállításon mutatták be az alkotók,
amikor-is Miksa atya szakavatott megnyitóbeszédben méltatta a
kiállított festményeket, fotókat.
A készített alkotások gyarapítják azt a képzőművészeti
gyűjteményt, amelynek alapjait ’96-’97-ben lerakták a művészek.

Ez a város tulajdona és méltán reméljük, hogy büszkesége is.
Ezúton is köszönetet mondunk a Pannonhalmi Önkormányzatnak
és az Apátságnak, hogy a gondtalan alkotás feltételeit biztosították
10 napon át a Kárpát-medence maroknyi képzőművésze
számára.
Gaál András festőművész

Gaál András cikkéhez
1996-ban dr. Dániel Tibor kezdeményezésére kezdtem el
megszervezni a pannonhalmi képzőművészeti alkotótábort. Itt is
szeretném neki megköszönni az akkori és a jelenlegi támogatást
(anyagi is). Az első két évben a festőművészeken kívül még itt
alkotott Hunyadi László szobrász és Salat Dénes fafaragó művész
is (kopjafa).
Az első két tábor alkalmával szerzett élmények késztették Gaál
András festőművészt, arra, hogy Pannonhalmán telepedjen le.
Hosszú szünet után tavaly az ő kezdeményezésére „folytattuk”
a megkezdett munkát. Köszönöm minden segítőnek és
támogatónak, különösen a Főapátságnak, Ambrus atyának, Takács
Lajos borásznak az ügyet szolgáló jó tetteket.
Az önkormányzat nevében is megköszönöm Gaál András
áldozatos tevékenységét, elkötelezettségét.
A városunk tulajdonába került és a közintézményekben elhelyezett
alkotások a település lakóinak esztétikai élményt nyújtanak, eszmei
értékben pedig több millió forintot jelentenek.
Horváth Ferenc alpolgármester

KALÁSZ-tábor 2008.
„Törekedjék mindegyikünk embertársa javára és épülésére”
(Róm 15,2)
2008 nyarán Szeged volt úti célja a Kalász kis csapatának.
Augusztus 3-án, vasárnap este szentmisére gyűltünk össze
szüleinkkel, testvéreinkkel együtt, hogy Isten áldását kérjük
utazásunkra és nyaralásunkra.
Hétfőn reggel vállunkra akasztva KALÁSZ- tarisznyánkat, búcsút intve az itthon maradóknak felszálltunk a különjáratú autóbuszra a Piac téren.
Utunk, bár hosszúnak ígérkezett, vidám kedvünknek köszönhetően
hamar eltelt. Szálláshelyünk Szeged külvárosában, Szeged-Szentmihályon, az ottani római katolikus plébánia közösségi házában volt.
Szuper volt a szállás, bár okozott némi komplikációt a szobák beosztása. Ugyanis kis csapatunkban a kis ovistól a 11.-es középiskolásig
minden korosztály képviseltette magát. Talán ennek is köszönhető,
hogy olyan családias hangulatú minden egyes táborunk!
A hét során igyekeztünk minél több helyet, látványosságot megismerni a gyönyörű szegedi belvárosból. A Dóm mindannyiunkat
lenyűgözött; az Olimpiai kiállítás nagyon érdekes volt; a „zenés”
szökőkút „hűs tövében” történő pihenés mindig jólesett; a
„Gödör” ételeivel -ahol nap mint nap étkeztünk- nagyon meg voltunk elégedve; a strand felejthetetlen élmény! Még buszbérletünk
is volt, de a Vadasparkba villamossal mentünk el, ahol még törpe
vízilovat is láttunk! Ellátogattunk Ópusztaszerre is, a Nemzeti
Történeti Parkba. A Feszti- körkép, a Tisza áradásának makettje, a
jurták, a skanzen … örök emlék! Mindeközben az „őrangyalkák”
titokban, de nagy odaﬁgyeléssel vigyáztak védenceikre.
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Reggelenként Ancsa néni tornagyakorlataitól frissülhettünk. A
szobarendet „természetesen” a nagylányok nyerték! A színvonalas kézműves foglalkozásokról Eszter és Marika gondoskodott.
Amikor fáradtan hazaérkeztünk egy-egy nap után, Jutka néni szorgos „pótanyukaként” ﬁnomabbnál ﬁnomabb ételekkel csillapította
éhségünket. De a kedves diavetítéseket is köszönjük neki és Ancsa
néninek is. Esténként Ági néni vezetésével mindig átbeszéltük az
adott napon történteket, s kiosztásra kerültek a „fabatkák”, melyeket a segítőkészségért, jótettekért lehetett kapni.
Lelkünket Monika néni ápolgatta a sok szép közös imával, tanulságos történetekkel. A „KALÁSZ büszkeségei” vetélkedőn – melyben hittantudásunkat is bizonyíthattuk- a „Legeredményesebb”,
a „Legegyüttműködőbb”, a „Legfegyelmezettebb”, „Leglelkesebb”
és a „Legvidámabb” csapatnak járó címeket gyűjthettük be. Egy
viharos este Dodó bácsi gondoskodott a biztonságunkról.
Utolsó esténken „KI-MIT-TUD” is volt, fergeteges produkciókkal!
A szerencsés hazatérésünk után még este újra összegyűltünk
a kistemplomban hálát adni Istennek mindazért, amit ebben a
táborban kaptunk! Nagyon köszönjük József atyának, Farkas
atyának a sok segítségét! Köszönjük támogatóinknak : Pannonhalma Város Önkormányzatának, a Kisalföld Volánnak, a
Pándzsa Klub Egyesületnek, Horváth Gyuri bácsinak, a Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezetnek, Hegedüsné Hadarics
Szilvinek, Székely Józsefné Marikának, Szabóné Beának, hogy
hozzájárultak kis csapatunk felejthetetlen nyaralásához, mely
mindannyiunk javára és épülésére szolgált!
A KALÁSZOSOK

2008. ősz
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A Szent Márton Polgárőr
Egyesület tevékenysége

Emlékkereszt
Példamutató összefogás

Egyesületünk nonproﬁt szervezet, így létfenntartása, technikai
és egyéb felszereléseink biztosítása tagdíjakból, önkormányzati- és a céljainkat megértő szponzori támogatásokból, pályázatokon nyert támogatásokból valósul meg. Pannonhalma városa
valamennyiünk lakóhelye, munkahelye. Településünk közbiztonságát, rendjét, tisztaságát megtartani vagy fokozni valamenynyiünk közös feladata.
Az egyesület célja és feladata:
A bűncselekmények megelőzése.
A bűnalkalmak korlátozása, a vagyonvédelem javítása.
A bűnelkövetést elősegítő körülmények feltárása.
A közbiztonság erősítése.
A hivatalos rendészeti szervezetek társadalmi támogatásának
fokozása.
A lakosság társadalmi, önvédelmi törekvéseinek előmozdítása,
biztonságérzetének növelése, ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése.
Az ifjúságvédelmi, drogmegelőzési program népszerűsítése,
külön csoportban.
A vagyonvédelmi tevékenység korszerűsítése.
Bűnmegelőzési információk közvetítése.
Rendszámfelismerő rendszer üzemeltetése.
Tevékenységünk továbbá:
Bűncselekményeket elősegítő körülményekről tájékoztatja az
érintetteket, a rendőri stb. szerveket és más intézkedésre jogosultakat.
Jelzéseket ad az illetékes önkormányzati szerveknek,
hatóságoknak a gyermek- és ﬁatalkorúak értelmi, erkölcsi,
testi fejlődését súlyosan veszélyeztető észlelt magatartásokról,
körülményekről, melyek esetén már bűnmegelőző jellegű védőóvó intézkedések megtétele szükséges.
Városunkban az ingó és az ingatlan javak védelmére lakossági
járőrszolgálatot szervez.
2008. évben a közel 40 fő polgárőr 3080 órát teljesített szabadidejük feláldozásával felderítő járőrözéssel - mindannyiunk
érdekében - eredmények felmutatásával.
A fenti teljesítés naponta 2-3 csoport polgárőr jelenlétét jelenti
a város közterületein. Több civil szervezet rendezvényét támogattuk: így az iskola Kék Napját, a „Fuss iskoládért” jótékonysági
futóversenyt, a Dallos Fesztivált, a Szent László napi Bogrács Fesztivált, valamint a II. Cseidervölgyi Népművészeti és Kézműves
Találkozót. Balatonberényben jutalomüdülésen vett részt két ifjú
polgárőr a Szent Márton Polgárőr Egyesület támogatásával: Farkas Zsuzsanna és Krajczár Zsuzsanna. Szintén jutalomtáborozásban részesült Raisli Vivien és Skutovics Viola diák polgárőrök,
akik a Tisza-tónál üdültek.
Tevékenységünket országos és megyei szinten is folyamatosan elismerik, mint saját, mint hatósági szervezeteken belül
is. Bízunk megértő embertársainkban, hogy hamarosan sokan
magukénak vallják e nemes ügyet, és tenni akarásukkal jelentkeznek egyesületünkbe illetve támogatnak bennünket alkalmankénti anyagi, vagy technikai támogatásukkal, illetve az szja
1%-ának átutalásával a 18534726-1-08 adószámra.

Szeptember 6-án Marton József városunk plébánosa felszentelte a megújult II. János Pál pápa emlékkeresztet.
E nagyszerű eseményről szeretnék közzétenni egy rövid
összefoglalót, amiben megpróbálom a teljesség igényével felsorolni a történet összes szereplőjét.
Két évvel ezelőtt Tanay Lajos ötlete alapján a pápalátogatás
tizedik évfordulójára dr. Bertalan Péter és barátai emlékkeresztet állítottak azon a helyen, ahol a szentéletű pápa csókjával áldotta meg Pannonhalma földjét.
Akkor az idő rövidsége miatt egy szerényebb kivitelű kereszt
kialakítására volt lehetőség, de szerencsére nem merült a
feledés homályába az emlékhely, és az idei évben a Pándzsa
Egyesület vezetése úgy döntött, hogy megújítja azt.
Engedjék meg, hogy ezen újság hasábjain mondjak köszönetet a számos jó szándékú segítőnknek.
Az első keresztet Takács György vállalkozó készítette és ajánlotta fel. Az új kereszthez a ravazdi erdészet igazgatója, Kocsis
Mihály jóvoltából önköltségi áron kaptuk a faanyagot, amiből
Simon László ravazdi fafaragó és csapata készített keresztet.
Az alap kiásását Komondi Sándor végezte munkagépével. A
nyúli betonüzem térítésmentesen biztosította az alapozáshoz
szükséges betont, amit Csáfordi Zsolt fuvarozó anyagi ellenszolgáltatás nélkül szállított a helyszínre. Naponta ott voltak
velünk a szomszédok, ki-ki adta amije volt, víz, villany, egy pohár szóda, stb. Mindenkin látszott a segítő szándék. Városunk
polgármestere, Bagó Ferenc az első szóra segített, a saját kétkezi
munkájával is, az ő közbenjárásával a KOMSZOL-tól kaptunk
ajándékba egy tucat tuját, amelyek az emlékhelyet díszítik. A
kereszten lévő réztáblát Gábor öcsém készíttette, magára vállalva annak költségeit is. Meg kell említeni a Hegedüs-testvéreket,
Ferit, aki saját munkáján túl a teherautóját, Tibort (Écs) aki a
darusautót biztosította, természetesen ők is ellenszolgáltatás
nélkül. Az egyesületünk tagságától megszokott önzetlenséggel
a lakatosmunkát Rákli Tibor (Mindszentpuszta) készítette.
Az emlékhely kialakítása mintegy 200 óra élőmunka ráfordításával Gombás Kornél, Hegedüs Ferenc, Siska Sándor,
Széber Ferenc, Szabó Attila és e cikk írójának keze munkájával
készült el.
A meg nem kerülhető költségeket a Pándzsa Egyesület biztosította.
Külön köszönet Féliné Emikének, aki az elmúlt két évben
sajátjaként gondozta az emlékhelyet, és ígérete szerint teszi ezt
a jövőben is.
Azon a szombati napon este háromnegyed nyolckor több
mint száz emlékező előtt áldotta meg és szentelte fel a keresztet József atya, majd dr. Ábrahám Imre vezetésével a Cantate
kamarakórus és Horváth György adtak rövid műsort, ezzel is
ünnepélyesebbé téve a megemlékezést.
Köszönet érte mindenkinek!
Siska Béla

Köszönettel: a Szent Márton Polgárőr Egyesület vezetése és tagsága
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KULTÚRA

Má r ton - n api Vi g a s s á g o k
A tavalyi esztendőben indítottuk útjára ezt a rendezvényünket, s a tapasztalatok összegzése után állítottuk össze az idei
programsorozatot. Célunk továbbra is az, hogy a város minden
lakója találhasson olyan eseményt, amit szívesen megtekint,
ahol kellemesen tölthet el hosszabb-rövidebb időt. A részletes
programról plakátokon, szórólapokon, a kábeltévén és a város
honlapján keresztül tájékoztatunk mindenkit, de már most
szeretnénk kiemelni néhány időpontot s rendezvényt.
November 5-én szerdán délután 17.00 órakor várnak
mindenkit a szervezők lampionok készítésére. A Márton
napján 17.00 órakor kezdődő séta elengedhetetlen kelléke
az a lámpás, amit mindenki saját maga is elkészíthet tapasztalt „lampion-készítők” útmutatásai alapján.
Az idei évben is szerveznek buszos kirándulást a Panntúra
egyesület tagjai. A Szent Márton útnak egy újabb szakaszát
kívánják megtenni, részletek a felhívásban.
Az idén is szervezünk előadást a művelődési házban. Most
az egyik legnagyobb múltra tekintő zarándokúttal - a Szent
Jakab úttal (El Camino)- kapcsolatos élményeit fogja
megosztani a hallgatósággal egy-két zarándok.
A gyerekeknek több programot is tervezünk: 13-án
színházi előadásra , 14-én a rajz- és versíróverseny eredményhirdetésére, 15-én pedig a „Bütyköldébe”várjuk őket

sok szeretettel. Ezenkívül borverseny, Márton-napi bál és
kézműves kirakódó vásár várja az érdeklődőket. A rendezvényt megelőző héten minden családnak eljuttatjuk a részletes programokat tartalmazó műsorfüzetet.
Reméljük minél többen ellátogatnak majd a fesztivál programjaira.

II. Pannonhalmi Szent Márton Napi Újbor verseny
A jelentkezés módja:
2008. november 15.
A Pannonhalmi Kistérségi Idegenforgalmi Turisztikai és
Környezetvédelmi Egyesület /PANNTÚRA/ tisztelettel meghívja
Önt, családját és barátait a 2008. november 15-én megrendezésre
kerülő II. Pannonhalmi Szent Márton Napi Újborfesztiválra.
Magyarországon a Szent Márton napi hagyományok több évszázados múltra tekintenek vissza. Az utóbbi időben mind jobban
újjáéled ez az újborhoz és lúdhoz kötődő ünnepünk.
A Borfesztiválok mára Közép-Európa egyik legrangosabb,
legnépszerűbb szakmai rendezvényévé és összművészeti fesztiváljává nőtte ki magát, ahol évente több tízezren sajátítják el a
kulturált borfogyasztást és ismerkednek meg a borok készítőivel
és a borkultúrához kapcsolódó hagyományokkal. Egyesületünk
a pannonhalmi Szent Márton Napok színes programsorozatához kíván kapcsolódni e rendezvényével. Ezért a PANNTÚRA
Egyesület meghirdeti a II. Pannonhalmi Szent Márton Napi
Újborversenyt, melyre szeretettel várjuk a nevezéseket.
A verseny célja:
- a megye kiemelkedő, rejtett minőségű borainak és borászatainak a felkutatása,
- a borászati termékekben rejlő érzékszervi értékek megjelenítése, széles körben való megismertetése,
- a Márton Napokhoz kapcsolódóan a megyei újborok
versenyének megrendezése hagyományteremtés céljából.
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A jelentkezési, nevezési adatlapok igényelhetők: Tel./Faxon a

96/471-733; 70/213-8858;
E-levélben: panntura@freemail.hu melyet kitöltve, levélben
az alábbi címre kérünk visszaküldeni: 9090 Pannonhalma,
Petőﬁ út 25.
A nevezés feltétele: 2008-as újbor
Nevezési díj: nincs
A jelentkezés határideje: 2008. november 10. (hétfő)
A mintagyűjtés: 2008. november 12-14-ig, naponta 10 órától
18 óráig. a Kazinczy Ferenc Művelődési Házban (Pannonhalma, Petőﬁ út 25.)
Mintaszám: nevezett tételenként 6 palack 0,75 l-es bor
Megjelölés: kérjük a palackon a bor fajtáját, cukor és alkoholtartalmát, valamint a termelő nevét, címét feltüntetni és a mellékelt
jelentkezési lappal együtt leadni.
II. Pannonhalmi Szent Márton Napi Újborverseny eredményhirdetése és a Fesztivál ünnepélyes megnyitója 15 órakor a Kazinczy
Ferenc Művelődési Ház nagytermében.
Vendéglátó egységeink gasztronómiai különlegességekkel várják
az idelátogató vendégeinket! Kívánjuk, hogy rendezvényeink alatt
érezzék jól magukat Pannonhalmán!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt borszakmai, gasztronómiai és hagyományőrző programjainkkal a II. Pannonhalmi Szent Márton Napi Újborfesztiválra! Márton nevű kedves
vendégeinknek meglepetés ajándékkal kedveskedünk!

2008. ősz

KULTÚRA
A Pannonhalmi Kistérségi Idegenforgalmi
Turisztikai - és Környezetvédelmi Egyesület
(PANNTÚRA) szervezésében

- Szent Márton útjai II. címmel autóbuszos kirándulást szervezünk

2008. november 8-án, szombaton.

Pándzsa Mikulás
Az idei évben is lesz Mikulásfogat,
december 5-én 16 és 20 óra között
a szokott útvonalon járja a város utcáit.
A pontos megállóhelyeket és időpontokat időben eljuttatjuk az
érintett szülőkhöz, és egyben kérjük őket, hogy tegyék lehetővé
gyermekeiknek, hogy találkozhassanak a Mikulással.
Itt szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a tavalyi
évben adományaikkal hozzájárultak, hogy a kiosztott csomagok
tartalma még gazdagabb lehetett.
A Mikulás ebben ez évben is nagy örömmel fogad minden
önzetlen és jó szándékú segítséget.

Ü N N E P VÁ R Ó
K A R ÁC S O N Y I KO N C E RT !
Az utunk során Szent Márton tiszteletére hazánk nyugatdunántúli részén, ill. Ausztriában megtalálható emlékhe-lyekre
látogatunk el.
A tervezett útvonal: PANNONHALMA - EISENSTADT
EISENSTADT - Ausztria. A Szent Márton tiszteletére épült templom legrégibb részei még az 1200-as évekből valók. Az épületet
a XV. majd a XVI. században is többször bővítették. Háromhajós
késő gótikus épület.
A kirándulás során lelki vezetőnk lesz Farkas atya.
Indulás: 2008. november 8-án, szombaton 730 órakor a pannonhalmi ABC előtti parkolóból.
Részvételi díj: 3000 Ft/fő
Indulás haza: kb. 2000 óra körül
Amennyiben a kiránduláson szeretne részt venni,
jelezze utazási szándékát, és a részvételi díjat juttassa el 2008.
október 31-ig!
Boglári Éva, Pannonhalma Dallos Sándor u. 10.
(Tel.: 471-189 vagy 30 - 260 77 99)
A kirándulás résztvevői az átélt élmények mellé a
PANNTÚRA Egyesülettől egy meglepetés ajándékot is kapnak.

Kis jubileuma lesz a karácsonyi koncertnek, hisz az idén ötödik
alkalommal kerül megrendezésre.
A mögöttünk lévő néhány év talán azt is bizonyítja, hogy
komolyabb hangvételű koncertekre is van igény Pannonhalmán.
Mindenkit arra biztatunk, hogy
december 20-án
legyen ott a művelődési házban, hogy részese lehessen
az ünnepi hangulatnak, amit a számos pannonhalmi és
Pannonhalmához kötődő előadó szívből nyújt át a közönségnek
karácsonyi ajándékként.
Szokásunkhoz híven minden családhoz eljuttatjuk a meghívót.
A rendezvényen a részvétel díjtalan a Pándzsa Klubnak juttatott
adó 1%-nak köszönhetően.

TOTUS TUUS

Kívánunk jó utazást és kellemes időtöltést!
PANNTÚRA vezetői

Kalász-tábor 2008 (cikk a 8. oldalon)

2008. ősz

A kereszten a felirat, II. János Pál pápa jelmondata:
TOTUS TUUS (EGÉSZEN A TIÉD
Emlékkereszt összefogással (cikk a 9. oldalon)
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