2009. nyár
Kedves Pannonhalmi Polgárok !
Ismét elszaladt három hónap és beköszönt a nyár. Gondolom
mindenki várta a jó időt, hogy a munkák beinduljanak. Sajnos
a gazdasági élet, ami jelenleg uralkodik az országban, mindenkiben bizonytalanságot és sajnos nem valami fényes jövőt ígér. Az
elmúlt időszakban a képviselő-testülettel együtt nagyon komoly
döntéseket hoztunk. Az önkormányzat részéről teljesítettük a
„RAMADA” szállodát építeni szándékozó elvárásait.
Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról
Eddigi történések - Az önkormányzat és a Hungary Hotels and
Restors Kft. 2008 decemberében szindikátusi szerződést (továbbiakban szerződés) kötött szálloda- és fürdőberuházás megvalósítására. A szerződés végrehajtásának előkészítése érdekében
telekegyesítésre, a művelésből való kivonásra és belterületbe
vonásra kerültek - 1463/2 helyrajzi szám alatt - a projekt alapját
szolgáló, az önkor-mányzat tulajdonát képező 18,5 ha területnek
megfelelő ingatlanok. Az érintett projekt-területtől külön választásra került 1463/1 helyrajzi szám alatt az önkormányzat tulajdonát képező kutak biztonsági területe, amely a továbbiak során
nem képezi a projekt területét. Az önkormányzat által vállalt
kötelezettség biztosítása érdekében megoldás született a bekötő út
kérdésére is, így a leendő szálloda területe rendelkezik megfelelő
szélességű út kialakítására alkalmas önkormányzati tulajdonban
álló területtel. Ennek földhivatali átvezetése folyamatban van.
Az önkormányzat képviselő-testülete döntést hozott arról, hogy
a szindikátusi szerződésben foglaltak végrehajtásaként a projektcég a földterület apportját követően üzletrész értékesítés nyomán
jön létre, amely konstrukció jobban elősegítheti a lízing-ﬁnanszírozást, amennyiben ilyen irányban lehet forrásokat szerezni a
projekthez. Rögzítésre kerül a döntés nyomán a két cég közötti
szindikátusi szerződésben, hogy amennyiben létrejön a szerződés
szerint meghatározott 10-90 %-os tulajdoni arány a projekttársaságban, úgy – lízing ﬁnanszírozás esetén – a lízingtársaság felé
történő adásvétel során a várost legkevesebb 45 millió Ft illeti meg,
amely így a szerződésben meghatározott 1 millió eurós vételárt
csökkentő tényező. Az önkormányzat oldalán közreműködő
jogi szakértő segítségével az apportálásra kerülő földterületet
a ﬁnanszírozásig elidegenítési és terhelési tilalom terheli, amely
kizárja a projekttársaság által a föld projektcélon kívüli más célú
hasznosítását. A szerződés egyéb biztosítékai is mind azt a célt
szolgálják, hogy az önkormányzat ne kerülhessen kiszolgáltatott
helyzetbe.
A közeljövő eseményei - A képviselő-testület által tavaly decemberben
elfogadott szindi-kátusi szerződésben meghatározott projekttársaság
kialakítási lépéseire kerül sor az elkövetkező rövid időszakban, így
kialakul a szerződésben meghatározott és a ﬁnanszírozó társaságok
felé prezentálni óhajtott felállás. Az üzleti partnernek így fél éven
belül ﬁnanszírozást kell szereznie a projekt megvalósítására, ellenkező
esetben a szerződésben rögzített módon a projekttársaságba apportált
földterület a város jogutód társaságába száll át, és a projekt nem éri
el célját, ami senkinek nem érdeke. Így reméljük, hogy – üzleti partnerünk előrejelzései alapján – az ősz elejére jó hírekkel szolgálhatunk
a Tisztelt Polgárok részére a projekt további sorsát illetően.

A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről
2008. december: A közbeszerzéseket lebonyolító szakértő szervezet kiválasztása egyszeri hirdetmény nélküli közbeszerzési
eljárással. Az eljárás nyertese ESCORIAL Bt. Győr.
Szerződéskötés a kiviteli tervezésre az engedélyezési terveket
elkészítő Kft-vel. A tervező a Mediplan Kórháztervező és
Egészségügyi Fővállalkozó Kft., Budapest.
Szerződéskötés a könyvvizsgálóval 2010. december 29-ig a projekt könyvvizsgálati feladatainak ellátására. A könyvvizsgáló Unger Ferenc, Győr.
2009. május: Vállalkozói szerződés kötése a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására irányuló PR feladatok ellátására. A vállalkozó a Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., Győr.
Megbízási szerződés megkötése a várható a Kft. könyvvizsgálati
feladatainak ellátására. A könyvvizsgáló Unger Ferenc, Győr.
Nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárással került
kiválasztásra a projekt menedzsmentje. A vállalkozói szerződés megkötésére június folyamán kerülhet sor. A vállalkozó a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt., Szombathely.
Megbízási szerződés megkötése várható a tervellenőri feladatok
ellátására. Ez a feladat az évközbeni jogszabályi változásoknak
köszönhető, ezért a költségvetés saját hatáskörben való módosítását igényli.
Új egyszerű közbeszerzési eljárás kiírásával megkezdődik a
kivitelező kiválasztása, melynek szerződéses költségére jelenleg
támogatási szerződés módosítás ﬁgyelembe vételével.
2009. július: A közösségi értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás keretében megkezdődik a berendezések és orvosi
műszerek közbeszerzési eljárása.
Mindenki láthatja, hogy milyen komoly munkát és időt igényel
a megvalósítás véghezvitele.
Volt lehetőségem több befektetői szándékról tárgyalni. Talán
ebből az egyikkel, a volt kenyérgyár és területének megvásárolása
valósulhat meg. Tudja mindenki, hogy az épület nem az önkormányzat tulajdona. A felek tárgyaltak - a vevő egy komoly
összeget ajánlott. A többi sajnos már nem tőlünk függ. Tény, ha
sikerül - sok-sok embernek adna munkát.
A másik befektető szándéka a Dózsa Gy. u. 35. sz. alatti épület
és terület megvásárlása. Az önkormányzat nyitott az ajánlatra
– várom a visszajelzést.
Tárgyaltam a jegyző úrral a bevásárló központ esetleges megvalósításáról. A helyszínt bejártuk. A kért anyagot elküldtük.
A hatástanulmány folyamatban.
Több pályázat beadása megtörtént, amelyek az Árpád és Attila
utca járdáinak elkészítésére készültek.
A Cseidervölgy útjainak kijavítása július hónapban megtörténik.
Az elmúlt három hónap nagyon sok és színes programot adott.
Külön szeretném kiemelni a Pécsváraddal kötött testvérvárosi települési szerződést, amit április 24-én írtam alá a velem utazó
képviselők jelenlétében. Pannonhalma eddigi két külkapcsolata
mellett most egy hazai kisvárossal jött létre partnervárosi kapcsolat. Dr. Bíró Ferenc Pécsvárad polgármestere - aki civil foglal-
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kozását tekintve orvos – így fogalmazott: „A testvéreket a közös
genetikai örökség teszi hasonlatossá.”
A két kisváros bővelkedik ebben: közös történelmi gyökerek (mindkét városban Szent István alapított bencés monostort), műemlékekben,
idegenforgalmi nevezetességben való gazdagság, hasonló fekvés és panoráma, borvidékhez tartozás, hasonló lélekszám, kistérségi központi
szerep, hasonló gondokkal küszködő önkormányzatok, kiterjedő civil
szervezeti élet … stb.
Egymás életét gazdagíthatjuk kulturális értékeinkkel, tapasztalatainkkal, közös nyelvet beszélünk a szó szoros és átvitt értelemben is. Az a
meleg szeretet, mely érezhető volt az eddigi találkozások során, kellő
biztosíték arra, hogy a lakosság széles körében gyümölcsözővé váljon
és tartalommal folyamatosan töltődjön ez a most aláírt szerződés.
Május elején rendeztük meg a partnerkapcsolat 10 éves évfordulójának ünnepségsorozatát Engen városával. Örömmel
írhatom, hogy a rendezvény minden szempontból nagyon jól sikerült. Az itt tartózkodás idején kapott és a később érkezett visszajelzések is erről tanúskodnak. Vendégeink kiemelten köszönték
meg a kiváló rendezést, melyről Johannes Moser polgármester úr is
elismerően nyilatkozott levelében. Ki kell emelnem, hogy a német,
francia, felvidéki magyar és pécsváradi polgármesterek és polgárok
jelenléte igazi európai találkozóvá tette a rendezvényt, melynek keretében méltó módon megünnepeltük az Európai Unióba
történő belépésünk ötéves évfordulóját is. Szeretném megköszönni a programot adók segítségét. Kiemelkedő eseményként említették külföldi vendégeink a Pándzsa Klub május elsejei színes
műsorát és a partnerkapcsolati szervező bizottság színvonalas
programját az ünnepi gálaesten. Köszönet az iskola énekkarának,
a Mozdulat Színház tagjainak, az engeni fúvószenekarnak, a
Pécsváradi Big Band együttesnek, a néptáncosoknak, a majorett
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Újszülöttek
Dobos Sebestyén Imre

Tóthegy

Galler Dóra
Takács István Milán
Juszel Gergely Tibor
Tóth Rozália
Ozsváth Szonja
Látó Máté
Gyurmánczi Nikolett
Ombodi Luca
Valler Kristóf
Hulmán Amira Annabella
Veszprémi Kevin Alex
Barna Liza
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Orsós Virág
László Rita
Körmendi Nimród
Honner Botond
Borbély Áron
Kenesei István Sámson
Lüvi Gellért
Kelemen Leonárd

Dózsa György út
Zalka Máté u.
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Mátyás király út
Váralja
Zalka Máté u.
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Bajcsy-Zsilinszky u.
Bajcsy-Zsilinszky u.
Árpád u.
Gizella királyné útja
Dallos Sándor u.
Árpád u.
Cseidervölgy
Rákóczi Ferenc u.
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táncosoknak, a cigány zenekarnak, Karsai Klára és Bojtár Imréné
művésznőknek, valamint ifj. Pusztai Antal gitárművésznek a felejthetetlen produkciókért. Köszönjük az Engen-Pannonhalma Baráti
Körnek a ﬁnom süteményeket, a Pannonhalma étteremnek, a Liget
kávéháznak, a Pannon panziónak és a Bencés Gimnázium kollégiumi
konyhájának az ízletes ételeket, a Bokréta és Szireju virágüzleteknek
a gyönyörű dekorációkat. Külön szeretném kiemelni a tolmácsolást
végző hölgyek és urak fáradozását. Szívélyes köszönetemet szeretném
kifejezni a vendégfogadó családoknak. Elismerő köszönettel tartozom a Mészárosné Szanati Erzsébet vezette előkészítő és szervező
bizottság minden tagjának fáradtságot nem ismerő, lelkiismeretes
munkájáért. Köszönet mindenkinek, aki bármiben is kivette
részét, hogy a rendezvény ilyen eredményesen záruljon.
A közelmúlt szép eseménye volt a Radnóti Miklós Általános
Iskolában megrendezett ünnepség, ahol Németh Zoltán tanár
úrra emlékezve tantermet neveztek el a hajdani jeles pedagógusról
gazdag pályafutásának és eredményes munkájának elismeréséül.
Említést érdemel, hogy képviselő-testületünk „Pannonhalma
Díszpolgára” címet adományoz augusztus 20-án egy főnek.
Örömmel jelenthetem, hogy a képviselő-testületünkből Pusztai Antal polgárőrparancsnokot dr. Túrós András az Országos Polgárőrszövetség elnöke a polgárőrmozgalomban végzett
kiemelkedő tevékenységéért a „Polgárőr Érdemkereszt” aranyfokozata kitüntetésben részesítette. További munkájához magam
és a város polgárai nevében erőt és egészséget kívánok.
Július és augusztus a szabadságolások ideje. Kívánok mindenkinek szép főleg egészséges, nyugodt pihenést és kikapcsolódást.
Bagó Ferenc
polgárnester

2008. november 6. - 2009. június 22.
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Fontosabb közérdekű határozatok, rendeletek a képviselő-testület
2009. március, április, május és június havi üléseiről
H ATÁ R O Z AT O K
70/2009.(III.31.) Kt. határozat a képviselő-testület ideiglenes bizottságot hozott
létre a pannonhalmi honlap megszerkesztésével kapcsolatban.
75/2009.(III.31.) Kt. határozat a képviselő-testület elfogadta a 2008. évi belső
ellenőrzésről szóló tájékoztatást.
76/2009.(III.31.) Kt. határozat a képviselő-testület elfogadta az Állami
Számvevőszék 2008. évi jelentésének ismertetését és az erre vonatkozó intézkedési
tervet.
78/2009.(III.31.) Kt. határozat a képviselő-testület elfogadta az Önhibáján Kívül
Hátrányos Helyzetű Önkormányzatok pályázat benyújtását.
81/2009.(III.31.) Kt. határozat a képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat
2009. évi közbeszerzési tervét.
85/2009.(III.31.) Kt. határozat a képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat
közfoglalkoztatási tervét.
102/2009.(IV.28.) Kt. határozat a képviselő-testület úgy határozott, hogy Cseidervölgy útjának kátyuzásához hozzájárul oly
módon, hogy az ahhoz szükséges burkolati
anyag fedezetét a város költségvetésében
a kátyúzásra, útfelújításra meghatározott
keretből biztosítja.
103/2009.(IV.28.) Kt. határozat képviselőtestület úgy határozott, hogy a Győr
Városi Rendőrkapitányság Pannonhalmi
Rendőrörs részére engedélyezi Pannonhalma Város címerét karpaszományukon
feltüntetni.
104/2009.(IV.28.)Kt. határozat a képviselőtestület úgy határozott, hogy a költségvetésből
a civil szervezetek számára megszavazott
pénzösszegeket időarányosan lehet utalni, a
Pénzügyi Bizottság által a költségvetés tárgyalásához készített előterjesztés alapján.
107/2009.(V.05.)Kt. határozat a képviselőtestület a Scene-Group Kft.-t (2310 Szigetszentmiklós, Vénusz u. 13.) bízza meg a
pannonhalmi honlap megszerkesztésével,
a mellékelt árajánlat ﬁgyelembevételével. A
képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a feladat és az árajánlatban szereplő
irányár pontosításával kösse meg a vállalkozóval a szerződést.
110/2009.(V.26.)Kt. határozat a képviselőtestület dr. Kovács Kálmán és Vörös József
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tájékoztatását elfogadja, és támogatásáról
biztosítja a képviselőket abban, hogy az
általuk a volt téglagyár területéből megvásárolt, a volt pannonhalmi hulladéklerakó telep szomszédságában található
0238/10 hrsz.-ú ingatlanon a téglagyár
agyagbányá-szata következtében kialakult
gödröt, tájsebet oly módon szüntessék meg,
hogy ott a környezetvédelmi hatóságok
előírásainak betartásával építési törmelékbefogadó te-lepet létesítsenek.
118/2009.(V.26.) Kt. határozat a képviselőtestület úgy határozott, hogy az építéshatósági eljárások lebonyolítása, valamint az
utcában lakók bejárásának törvényessége
érdekében térítésmentesen tulajdonába veszi a pannonhalmi Hunyadi utcát a Cseidervölgyi vízművel összekötő 1446/3-as hrsz.-ú,
valamint a 191/2-es hrsz.-ú területet, mely
jelenleg a Pannon-Víz Csatornamű és Fürdő
Zrt. (Győr, Országút u. 4.) tulajdonát képezi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
121/2009.(V.26.) Kt. határozat a képviselőtestület úgy határozott, hogy a Pannonhalma, Attila utca (1000 fm), valamint az
Árpád utca (1200 fm) járdájának kiépítése
céljából pályázatot nyújt be a TEKI kiírásban megvalósuló 15%-ban saját forrásból,
85%-ban támogatásból megvalósítható
pályázati kiírásra. A képviselő-testület az
Attila utca esetében költségvetésében biztosítja a beruházás 15%-ának megfelelő
saját forrást, azaz 951.746,- Ft-ot, melyhez
kapcsolódóan a 85%-os igényelt támogatás
5.393.225,- Ft. A járda kiépítésének összes
költsége pedig 6.344.971,- Ft. A képviselőtestület költségvetésében biztosítja a
15%-os saját forrás összegének megfelelő
1.012.753,- Ft-ot, melyhez kapcsolódóan
a 85%-os igényelt támogatás 5.738.936,Ft. A járda kiépítésének összes költsége:
6.751.689,- Ft.
143/2009.(VI.30.) Kt. határozat a
képvi-selő-testület a jegyző első féléves
munkájáról szóló beszámolót elfogadta,
és 11 igen szavazattal egyhangúlag úgy
határozott, hogy dr. Török Péter jegyzőt a
próbaidő alatt kifejtett tevékenysége alapján határozatlan időre kívánja alkalmazni a
jegyzői feladatok ellátására.
144/2009.(VI.30.) Kt. határozat a képviselő-testület a Pannonhalma Többcélú
Kistérségi Társulás keretében ellátásra
kerülő szociális étkeztetés vonatkozásában
az alábbi vállalkozás(ok)at javasolja
szerződéskötésre, azzal a kikötéssel, hogy

a kiszállításról az éttermeknek kell gondoskodniuk:
- Imi-Coop Szolgáltató és Kereskedelmi
Szövetkezet
- Liget-Kávéház
- Pannonhalma Étterem
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy
döntéséről a társulás elnökét értesítse.

RENDELETEK
1. A képviselő-testület III. 31-i ülésén
fogadta el a közterület használatról szóló
10/19999. (IX.1.) rendelet módosítását az
alábbiak szerint: a Piact éren az autóbuszok parkolására kialakított parkolóban
az önkormányzat által megbízott személy
felügyelete mellett történik a parkolás. A
közterület-foglalás díja: 1.500,- Ft/alkalom.
2. A képviselő-testület III. 31-i ülésén
fogadta el a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/2009. (IV.1.) rendeletét,
mely szerint ezt az adót kell ﬁzetniük a
Pannonhalmán lakóhellyel rendelkezők
mellett a tartózkodási hellyel rendelkező
lakosoknak is. E rendelkezés tehát azt jelenti, hogy aki településünkön bejelentett
tartózkodási hellyel rendelkezik, az nem
építményadót, hanem kommunális adót
tartozik ﬁzetni.
3. A képviselő-testület III. 31-i ülésén
fogadta el az építményadóról szóló 9/2009.
(IV.1.) rendeletét, mely szerint a 2008 decemberében elfogadott 500 Ft/m2 mértékű
építményadó megállapítását felülvizsgálta,
és olyan sávos rendszerű adótételt fogadott
el, mely különböző mértékű építményadó
kiszabását jelenti az alábbiak szerint.
2009-ben az építményadó mértéke a
lakás céljául szolgáló építményekre vonatkozóan: 350 Ft/m2.
A nem lakáscéljára szolgáló építmények esetében pedig: 100 m2-ig 300 Ft/m2, a 100 és
200 m2 közötti ingatlanok esetében a 100 m2
fölötti területrészre vonatkozóan 150/m2, a
200 m2 fölötti ingatlanok esetében, a 200 m2
fölötti ingatlanrészre vonatkozóan 75 Ft/m2.
Az építményadó alanyai a 2009 márciusában beküldött bevallások alapján
kapnak határozatot a rájuk vonatkozó,
konkrét adó összegével.
4. A képviselő-testület VI. 30-i ülésén
fogadta el a térítési díjak megállapításáról
szóló 13/2009 (VII.1.) rendeletét, melyben
egyebek mellett meghatározza a szociális
étkeztetés térítési díját.
Részletes tájékoztatás a 4. oldalon
olvasható!
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M E G K É R D E Z T Ü K A K É P V I S E LŐT

Beszélgetés Szabadi Piroska képviselőasszonnya l
-2001-ben költöztetek haza a tóthegyi „családi” házba. Nem
vesztegetted az időt, s 2002 őszén indultál az önkormányzati
választásokon.
-Úgy gondoltam, én is tehetek valamit a településért, illetve
szűkebb lakóhelyemért, a Tóthegyért. Bár a képviselő-testületbe
nem sikerült bejutnom, de a Településfejlesztési Bizottság tagjaként
4 évig dolgoztam külsősként. Talán részben ennek is köszönhető,
hogy akkor a tóthegyi utakra egy kicsit több ﬁgyelem jutott, mint
korábban.
-2006-ban azután megint képviselőnek indultál. Nem gondolod,
hogy egyikőtöknek nagyobb esélye lett volna, ha a három tóthegyi
induló összedolgozik ?
-Egyáltalán nem érzem azt, hogy amennyiben egy jelölt van a
Tóthegyben, több eséllyel bír. Szeretem az egészséges versengést,
miért ne próbálkozzunk többen is. Sorolhatnám a példákat: a
Váralján, a Dallos utcából is több induló volt. Ők sem egyeztettek,
mindegyikük megpróbálta.
-Elsőre nem sikerült bejutnod, de aztán egymás után mondtak le
a képviselők. Mikor gondoltál arra, hogy esetleg sorra kerülsz?
-Egészen Rozsnoki Zsuzsáig nem is foglalkoztam a kérdéssel.
Akkor úgy döntöttem, ha megkérdeznek, én vállalni fogom a
felkérést.
-Mit szóltak a közvetlen környezetedben, a Tóthegyben a
képviselőségedhez?
-Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy mindenki tud róla.
Akikkel beszélgettem, többnyire azonnal azt a kérdést tették fel,
hogy akkor most rendbe lesznek téve az útjaink? Be kell azonban
mindenkinek látnia, hogy nem ilyen gyorsan működnek a dolgok.
Korábban a bizottság külsős tagjaként már részt vettem a hivatali
munkában. Most sem vártam, hogy azonnal történni fog valami.
A tervek már elkészültek, s igyekezni fogok, hogy előbb-utóbb
meg is valósuljanak. Persze azért egy kicsit fáj, hogy látható dolgok
máig nem történtek.
- Amennyiben az út elkészülne, mi lenne a következő tennivaló
a Tóthegyben?
- Bár az emberek igényei eltérőek, én úgy gondolom, hogy a
következő fontos lépés a csatornázás lenne. Persze vannak olyanok,
akiknek a kábel-TV is hiányzik.

- Jelenleg két nagy beruházás van a képviselő testület előtt. Hogy
látod a járóbeteg központ és a termál szálló ügyét?
- Az egyik ﬁam nemrég költözött Békés megyébe. Azon a
településen talán még annyian sem laknak mint a Tóthegyben.
Nekik is van termálfürdőjük, szállójuk. Jönnek-mennek az
emberek, magyarok, külföldiek, s ez a településen is meglátszik.
Nekünk is jót tenne valami hasonló fejlődés.
A járóbeteg központra is nagy szükség van, bár az egészségügy
jelenlegi helyzetében a ﬁnanszírozásban, a fenntartásban szerintem
számolnunk kell még egy-két nehézséggel.
- Szerinted ebben a képviselői ciklusban mi lehet a reális cél a két
projekttel kapcsolatban?
- A járóbeteg központot jó lenne befejezni, már csak azért
is, mert a pályázati határidő valamikor a választások előtt lesz.
A termál fejlesztéssel kapcsolatban pedig jó lenne látni, hogy
elkezdődött valami tényleges építkezés a területen.
- Néhány évig az apátságban dolgoztál. Hogy látod, mivel lehetne
a város és az apátság együttműködését szorosabbá, eredményesebbé
tenni?
- Nem tudom pontosan megmondani, mitől működhetne jobban
a kapcsolat. Én úgy érzem, a település vezetői mindig igyekeztek
a megfelelő kapcsolat kialakítására. El kell azonban fogadni,
előfordul néha, hogy két különböző érdek áll egymással szemben.
Szerintem a legfontosabb egy egészséges egyensúly fenntartása.
- Pannonhalmára is igaz, hogy mindig vannak olyan településrészei
ahol éppen idősebbek élnek vagy a megüresedett házakba ﬁatalok
költöznek, az üres telkekre újat építenek, és megpezsdül az élet,
mint például a Tabánban az elmúlt évtizedben. A Tóthegy ilyen
szempontból is kívül esik a város lakóinak látókörén. Hogy érzed,
milyen most a Tóthegyben az élet?
- Azt mondhatom, hogy egyre többen fedezik fel maguknak ezt
a helyet. Fiatalok telepednek le, de érdekes, hogy nem a korábban
itt felnövők jönnek elsősorban vissza, hanem mások választják
lakóhelyüknek a Tóthegyet. Azt persze mindenkinek meg kell
tanulnia, hogy itt az egyetlen közlekedési eszköz a személyautó, de
a csend, a nyugodt környezet nagyon fontos mindenkinek.
bakil

Tisztelt Lakosság!

2) öregségi nyugdíjminimum 150 %-a (42750 Ft) egy főre jutó
jövedelem alatt 260 Ft
3) öregségi nyugdíjminimum 300 %-a (85500 Ft) egy főre jutó
jövedelem alatt 310 Ft
4) öregségi nyugdíjminimum 300 %-a (85500 Ft) egy főre jutó
jövedelem felett 390 Ft

Ezúton tájékoztatást szeretnénk nyújtani a szociális alapszolgáltatási rendszert érintő változásokról.
A szociális étkezetetés rendszerében az önkormányzat
lehetőséget biztosít az alábbi személyek részére:
a) öregségi nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátásban (átmeneti járadék,
egészségkárosodási járadék, vakok személyi járadéka,
rokkantsági járadék, rendszeres szociális járadék, központi
szociális segély) vagy,
b) fogyatékossági támogatásban, vagy
c) időskorúak járadékában, aktív korúak ellátásában részesülnek,
vagy
d) a háziorvos illetve kezelőorvos véleménye alapján étkezését
betegségéből adódóan nem képes biztosítani.
A térítési díj mértéke az alábbiak szerint alakul:
1) öregségi nyugdíjminimum 50 %-a (10690 Ft) alatt térítési
díjmentes
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A szociális étkeztetést Pannonhalmán végzik:
− Imre László óvodai konyhája
− Pannonhalma étterem
− Liget étterem
A kiszállítás díja 125 Ft háztartásonként, amelyet az étkeztetést
végző vállalkozó old meg a saját vendégei kapcsán.
A kérelem-nyomtatványok elérhetőek a polgármesteri hivatalban
és a többcélú társulás munkaszervezeténél, a kérelmeket Lengyel
Tamásné szociális intézményvezető részére kell benyújtani a Dallos
utca 2. szám alatti kistérségi épületben.
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ISKOLA

Iskolánk
A Radnóti Miklós Általános iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézményben egy nagyon munkás, szakmai sikerekkel teli tanév
után újra beköszöntött a nyár.
Szokásainkhoz híven szeretném Önökkel megosztani örömeinket, eredményeinket, a további terveinket.
A 2008-2009-es tanévet 212 tanulóval kezdtük, és 216 tanulóval
zártuk. Örömteli az a tény, hogy az egész tanév folyamán egyetlen
tanuló sem távozott az intézményből, és érkezett 4 fő.
11 tanulócsoportban folyt az oktatás, egy sajátos nevelési igényű
tanulócsoportunk volt, 6 fővel.
A nevelőtestületben 20,5 státuszon 23 fő közalkalmazott dolgozott. 18 fő teljes állásban, 5 fő 50%-os részmunkaidőben, 1 fő
Prémiumévek programban vett részt, aki a 23 fő között nem szerepel, és 2008. december 1-jétől nyugdíjas.
A technikai személyzet száma 6 fő, ezen felül 1 fő Prémiumprogramban vesz részt, ami még a jövő évben is tart.
A szakos ellátottság biztosítása miatt 6 (majd decembertől 7)
fő óraadóval dolgoztunk. Ők többségében a művészeti iskolában
kerültek alkalmazásra, de angolt és biológiát is óraadó tanított.
Az intézményben legfontosabb beruházás a két interaktív tábla
beszerzése volt, ami részben normatív támogatásból, részben az
alapítványunk segítségével, részben a fenntartó önkormányzat
anyagi támogatásával valósult meg. Köszönjük! Kisebb felújítások, festés-mázolás, lambériázás, az iroda felújítása történt a
tanév elejére, ezeket a munkákat az idei nyáron szeretnénk
folytatni, valamint a költségvetésben jelzett balesetveszélyes állapotok megszüntetésére is szeretnék ﬁgyelmet és pénzt áldozni
idén nyáron. Kisebb eszközbeszerzéseink közül egyik legfontosabb, hogy művészeti iskolánk néptáncosai fellépő ruhával
gazdagodtak, amit a normatív támogatás terhére vásároltunk, és
a Pándzsa Egyesület is támogatást adott hozzá. Zenei eszközök
mellett sikerült beszerezni a kémia szaktanterembe egy szagelszívó berendezést, így intézményünk minden szükséges eszközzel rendelkezik a színvonalas oktatáshoz.
Nagy lehetőséget jelent, hogy a TÁMOP 3.1.4. pályázaton sikeresen indultunk, ezáltal az iskolánk olyan szakmai lehetőséghez
jut, amely kevés intézmény előtt áll. Ehhez szükség van még 2
tanterem interaktív táblával való ellátására. A projekten jelenleg
is dolgozunk, a szerződéskötéshez szükséges dokumentáció a napokban került postázásra az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelő Igazgatóságának.
Nagy örömömre szolgál, hogy egyedüliként az iskola történetében
szaktantermet neveztünk el iskolánk egykori nagy tiszteletben álló
pedagógusáról, Németh Zoltán tanár úrról. Az ünnepélyes tanterem-névadót a Pándzsa Egyesülettel közösen szerveztük.
Nagy sikert jelentett a német partnerkapcsolat első „új” éve,
amikor is a német hetedikesek a magyar hetedikesekkel találkoztak Pannonhalmán. Könnyes búcsú tetézte a „három iskola
projekt” keretében újra találkozó diákok 3 napos programját is.
Több tartalmas, mély barátság vette kezdetét és vár a folytatásra. Scheller úrral már tervezzük a jövőt: októberben kerül sor a
nyolcadikosok engeni utazására.
Az elmúlt tanév szakmai munkája két részből tevődik össze:
egyik része eredményekkel mérhető, másik mérhetetlen, de a
siker érezhető, még ha hosszabb távon térül is meg a befektetett
munka.
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életéből…
Az eredményeinkről az „Évzáró levél” c. hagyományosan
megjelenő kiadványban adtunk tájékoztatást, ebből egy kivonatot most is olvashatnak.
A szakmai munka másik részét azok a vállalások és feladatok teszik ki, amelyek nem mérhetők, vagy nem hoznak azonnal
kézzel fogható sikert.
Ilyen kiemelt szakmai feladat volt erre az évre a kompetenciaeredmények javítása, ami sikeres vállalás, hiszen a mostani hetedikesek mind szövegértés, mind matematika terén jelentősen az
országos átlag felett teljesítettek, és az elmúlt év nyolcadikosai is
az országos átlagon végeztek.
Kiemelt feladatunk volt az integráció, az egyéni bánásmód, a
személyre szabott értékelés, a tanulóbarát környezet, a gyerekcentrikus bánásmód, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás
minél magasabb színvonalú megteremtése.
Köszönöm a képviselő-testületnek a matematika és magyar
területen kapott csoportbontási lehetőséget , hiszen ez is hozzájárult szakmai munkánk sikeréhez.
Általános iskolai tanulmányait 29 diák fejezte be, közülük szakiskolában 11 fő, szakközépiskolában 16 fő, gimnáziumban 2 tanuló tanul tovább.
A leendő 1. osztályban 27 fő kezdi meg tanulmányait.
A tanévben kitűnő eredményt elért tanulók:
1. osztály:
Auer Kitti, Fáczán Bálint, Járóka Zsanett,
Laposa Dóra, Nagy Noémi
2. a osztály:
Élő Vivien
2. b osztály:
Horváth Martina, Gyurkovics Fanni,
Kovács Tamás, Hadarics Balázs, Ress Rebeka
3. osztály:
Fél Alexandra, Fél Patrícia, Pardavi Dániel,
Pardavi Ruben
4. osztály:
Knipper Bernadett, Sükösd Valentina
5. osztály:
Knipper Olívia, Lengyel Kata,
Mógor Annamária, Orbán Elizabet,
Pardavi Abigél, Pőcze Ábel, Zemlényi Csenge
6. osztály:
Bekő Ákos, Boros Róbert,
Koczmann Klaudia, Lampért Ádám,
Molnár Melinda
7. b osztály:
Szabó Leila, Tóth Edina
SNI 6. osztály: Tringer Mihály
A második félév versenyeredményei:
Kisfaludy Napok - Tét – 2009. február 19-20.
Népdaléneklés kategória Hadarics Balázs 2. a Különdíj
Felkészítő: Erdélyiné H. Ibolya, Karsai Klára
Versmondó kategória
Tringer Mihály 6. o. I. helyezés Felkészítő: Horváth Miklós
Porcz Réka Tamara 4. o. különdíj, felkészítő: Babics Zoltánné
A Móricz Zsigmond Általános Iskola és a RE-Elektro KHT. Által
hirdetett Elektronikai Hulladékgyűjtő Versenyen iskolánk az I.
helyezést érte el. Jutalmunk: 70.000,- Ft-os vásárlási utalvány,
amelyből számítástechnikai eszközöket vásároltunk.
Általános Iskola, Óvoda és AMI Écs-Ravazd Közoktatási Társulása Kistérségi Tehetséggondozó Versenyén - 2009. március 9.

PANNONHALMI HÍREK

IS K O L A
Rajz kategória
Fehér Kamilla 2. a III. helyezés, felkészítő: Balla Mária
Horváth Gergő 4. o. II. helyezés, felkészítő: Balla Mária
Orbán Elizabet 5. o. II. helyezés, felkészítő: Balla Mária
Kakics Judit 8. o. II. helyezés, felkészítő: Balla Mária
Szépírás kategória
Fáczán Bálint 1. o. III. helyezés, felkészítő: Vargáné T. Valéria
Ress Rebeka 2. b I. helyezés, felkészítő: Bán Mihályné
Knipper Bernadett 4. o. II. helyezés, felkészítő: Babics Zoltánné
Népdaléneklés kategória
Raisli Vivien 8. o. II. helyezés, felkészítő: László Balázs
Matematika verseny – Táp – 2009. március 18.
Knipper Bernadett 4. o. II. helyezett
Felkészítő: Babics Zoltánné és Erdélyiné M. Anna
Megyei Közlekedési Verseny – Győr – 2009. március 18.
Pusztai Gergő4. o. V. helyezett, felkészítő: Szabó Gábor
Csonka László N. 8. o. VI. helyezett, felkészítő: Szabó Gábor
Oxford Nyelviskola Német Verseny – Győr – 2009. március 27.
Zemlényi Csenge 5. o. II. helyezett felkészítő: Szilveszter Eszter
Térségi Zenei Találkozó és Minősítő Hangverseny – Darnózseli
Kamarazene Pardavi Abigél 5. o. arany, Szabó Leila 7. b
arany, felkészítő: Bojtár Imréné
Szólóhangszer Pardavi Ruben 3. o. arany, felkészítő: Bojtár Imre
Baracskai József 7. b bronz, felkészítő: Bojtár Imre
Weöres Sándor költő halálának 20. évfordulója alkalmából meghirdetett rajzpályázaton – Mezőörs – 2009. április 7.
Auer Kitti 1. o. III. helyezett, felkészítő: Balla Mária,
Vargáné T. Valéria
Auer Noémi 4. o. I. helyezett, felkészítő: Balla Mária,
Babics Zoltánné
Mesemondó verseny – Táp – 2009. április 8.
Hadarics Gábor 2. a III. helyezett, felkészítő: Erdélyiné H. Ibolya
Kistérségi Tan. Verseny angol nyelvi kategória – Győrújbarát
– 2009. április 8. Pannonhalma csapata a III. helyezést érte el.
A csapat tagjai: Pardavi Abigél 5. o., Bekő Ákos 6. o., Szabó
Leila 7. b, Csomai Klaudia 8. oszt. tanuló. Felkészítő: Rumné
Rátkai Noémi és dr. Tar Attila Szilárdné.
Ifjúsági Katasztrófavédelmi Körzeti Verseny – Győr – 2009. április 16. Pannonhalma 2. csapata a VIII., 1. csapata a IX. helyezést
érte el. A csapatok tagjai: 1. csapat: Baji Szilárd, Baracskai
József, Molnár Melinda, Pőcze Áron. 2. csapat: Boros Róbert,
Koczmann Klaudia, Szabó Leila, Zubó Zelma. Felkészítő:
Némethné Petrovicz Gertrúd és Szilágyi Kemál.
Ifjú Fiﬁkusok Találkozója – Pér – 2009. április 17.
Iskolánk csapata a III. helyezett lett. A csapat tagjai: Baracskai
József, Pőcze Áron, Szabó Leila, felkészítő: Boglári Éva
A serdülőkorúak 2008/09. tanévi országos közlekedési nevelési
versenyének megyei fordulóján – Győr – 2009. április 20. Tóth
Edina 7. b III. helyezett, felkészítő: Szabó Gábor
A Kisiskolások 2008/09. tanévi országos közlekedési nevelési
versenyének Győr-Moson-Sopron megyei fordulóján – Győr
– 2009. április 20. Pardavi Dániel 3. o. III. helyezett, felkészítő:
Szabó Gábor
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A Fiáth János ÁMK Győrsági Tagiskolájának Környezetismereti
vetélkedőjén – 2009. 04. 21. Pardavi Ruben 3. o. I. helyezett,
felkészítő: Kné Regner Judit
Horváth Gergő 4. o. III. helyezett, felkészítő: Babics Zoltánné
Szent László napi mesetorna – Bakonyszentlászló – 2009. április
22. Pannonhalma csapata I. helyezett lett.
A versmondóversenyen – Bakonyszentlászlón
Hadarics Gábor 2. b Különdíj, felkészítő: Erdélyiné H. Ibolya
A győri Radnóti Miklós Általános Iskola által meghirdetett
Olvasónapló pályázaton Szabó Leila 7. b III. helyezett,
felkészítő: Koziczné Kele Ildikó
A X. Hegysori Tavasz rajzversenyén – Táp – 2009. május 23.
Pőcze Ábel 5. o. II. helyezett, felkészítő: Balla Mária
Molnár Melinda 6. o. III. helyezett, felkészítő: Balla Mária
Egész sor sportversenyen vettek részt diákjaink, ahonnan a
legcsillogóbb érmeket is elhozták. Mind kézilabdában, mind futballban, mind atlétikában jeleskedtek tanulóink, lány focistáink
pedig az országos döntőben 3. helyet szereztek. Köszönet érte a
felkészítőknek, Zsalakó Kálmánnak és Koller Ervinnek.
Szeretném köszönetemet kifejezni Pannonhalma Város Önkormányzatának, a Szülői Munkaközösségnek, a „Pannonhalmi
iskoláért” Alapítványnak, és minden támogatónknak, hogy sikeres tanévet zárhattunk.
Intézményünk nagyon jó úton halad, amit a jövő tanévtől szeretnénk tovább folytatni, a megkezdett folyamatokat továbbvinni.
A jövő tanévtől Veszprémvarsánnyal –mint tagintézménnyelközösen kezdjük meg a munkát, a nyár nagy részét pedig az
előkészületi feladatokkal töltjük.
Már az első egyeztetések alkalmával is látszott, hogy a két intézmény szerencsésen összevonható, hisz a teljes szakos ellátottsághoz jól kiegészítik egymást. A pedagógiai programjaink
is hasonlóak. A társulás mindkét fél megoldatlan problémáira
gyógyír lehet.
Ezért mindkét intézmény úgy állt a társulás kérdéséhez, hogy
hozzuk ki belőle a lehető legjobbat a tanulók, szülők, pedagógusok, fenntartók megelégedésére, a szakmai munka minél színvonalasabbá tételéhez.
A gyerekek részére nem hoz változást a társulás, de néhány pedagógus mindkét intézményben tanít majd.
Nagy lehetőséget rejt a Társadalmi Megújulás Operatív Program
(TÁMOP) 3.1.4. pályázata, amelyen iskolánk és óvodánk összesen 32 millió Forintot nyert, amit a tanulók informatikai órákkal
való motiváltabb és eredményesebb felkészítésére, valamint a
nevelőtestület humánerőforrásának fejlesztésére fordíthatunk.
Bár vége a 2008-2009-es tanévnek, a nyár sok izgalommal, nagy
változásokkal köszöntött ránk, és rengeteg munkát jelent még a
társulás is, a pályázat előkészítése is.
A tanév indításáról részletes információkat az iskola ajtajain
kifüggesztett plakátokról, valamint a kábeltévéből szerezhetnek.
A nyárra jó pihenést, kellemes időtöltést, tartalmas programokat,
jó feltöltődést kívánok!
Koziczné Kele Ildikó
igazgató
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Testvérvárosi jubileum Pannonhalmán
10 éves intenzív kapcsolat a németországi Engen városával
Nagyszabású ünnepségsorozat kicsiknek és nagyoknak
Május első hétvégéjét nem mindennapi módon töltötték
meg tartalommal Pannonhalma polgárai. Nemcsak azért volt
különleges, mert az édesanyákat köszöntötték ezekben a napokban,
nem is csak amiatt, mert országszerte az iskolájuktól búcsúzó
középiskolások ballagási ünnepségei zajlottak, hanem azért, mert
négynapos rendezvény keretében ünnepelték meg testvérvárosi
kapcsolatuk 10 éves évfordulóját engeni barátaikkal.
Több mint 100 vendég érkezett csütörtökön este a partnervárosból,
akiknek nagy részét a pannonhalmi családok látták vendégül,
hiszen az évről évre rendszeresen zajló találkozások nagyon sok
barátságot eredményeztek az eltelt egy évtized alatt. A többiek
panziókban és turistaszálláson kaptak helyet. Az étkezésekről a
város gondoskodott.

A négynapos rendezvény legfőbb eseménye a késő délutáni
gálaműsor és az azt követő találkozóest volt, ahol a két város
polgármestere, Bagó Ferenc és Johannes Moser ünnepi köszöntővel
méltatták a testvérvárosi kapcsolat jelentőségét és fontosságát:
„Az elmúlt évtized immár történelmi mérföldkőnek számít
Pannonhalma és Engen város életében, hiszen egy új generáció nőtt
fel az első találkozás óta. Azok a gyerekek, akik számára az 1996/97es tanévben kaput nyitottak az akkori szervezők egy addig szinte
ismeretlen világ felé, ma már felnőtt, dolgozó emberek, többségük
családot is alapított, s természetes dolognak tartják, hogy Európában
szabadon utazgathatnak, munkahelyet kereshetnek, barátokat
találhatnak. Az akkori diákok közül többen most is itt vannak a
partnerkapcsolat aktív együttműködőiként.”(Bagó Ferenc)

A szervezők és rendezők a programok széles skáláját kínálták
a megérkezés első percétől a visszautazás utolsó pillanatáig.
Mindenki részt vállalt a nem kis feladatból, kicsik és nagyok, azaz
minden generáció kitett magáért, hogy változatos és színvonalas
rendezvényeken minél több gazdag élményt és sok kellemes
benyomást nyújtsanak vendégeiknek és saját maguknak egyaránt.
(Az anyagi hátteret uniós pályázaton nyert pénz biztosította.)
Pannonhalma sok arcát megmutathatta: pénteken délelőtt a
Pannonhalmi Pálinkáriumot, Horváth József és családja halastavát
és az uniós támogatással épített Hefter Üveggalériát tekinthették
meg a német barátok. Délután ifj. Pusztai Antal, a pannonhalmi
származású világhírű gitárművész csodálatos gitárkoncerttel
ajándékozta meg a hallgatóságot a város templomában. A 10 évvel
ezelőtt elültetett barátságfánál az engeni fúvószenekar által játszott
nemzeti himnuszok és az európai himnusz méltó keretet adtak az
ünnepi megemlékezésnek.
Ezután igazi magyar majálison szórakozhatott együtt minden
korosztály és több nemzet: német, francia (Engen partnervárosából,
Trilport-ból is érkeztek néhányan) és felvidéki magyar
Szlovákiából (Pannonhalma másik partnervárosa, Alsószeli is
képviseltette magát népdalkörével). Felléptek a Majális színpadon
a tánc több műfajában (néptánc, majorette, jazz-balett, társastánc,
hiphop) óvodások, általános és középiskolások. Légvár, omnibusz,
lovagoltatás és arcfestés várta a legkisebbeket. Az esti órákban
Forgács Péter és barátai voltak a sztárvendégek. Az Unióhoz való
csatlakozásunk 5. évére emlékezve Bagó Ferenc polgármester
mondott köszöntőt, melyet tűzijáték követett aláfestve az Európai
himnusz melódiájának többféle feldolgozásával. A hagyományos
tábortűz ideje alatt a helyi Mozdulat Színház tagjai szórakoztatták
a nagyszámú közönséget.
Természetesen nem maradhatott ki a programból a Főapátság
sem. Szombaton ökumenikus istentiszteleten vehettek részt
vendégek és vendéglátók a bazilikában, melyet ismét a kiváló
zenészek tettek még meghittebbé: ifj. Pusztai Antal gitárművész,
dr. Áment Lukács orgonaművész és az engeni fúvósok. Majd a
sokak számára már egyáltalán nem ismeretlen idegenvezetés
következett a Főapátság épületegyüttesében, illetve az ugyancsak
uniós támogatással létrejött Pincészetben.
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Bagó Ferenc és Johannes Moser polgármesterek
a díszvendégek körében az ünnepi színpadon.
„Az Engen és Pannonhalma közötti kapcsolat nagyon sokrétű és
gyümölcsöző. Partnerkapcsolatunk elmúlt 10 évében több mint 600
pannonhalmi vendég látogatott el Engenbe. Engenből 1000-nél is
többen jöttek Pannonhalmára. A sok kölcsönös kapcsolat révén egyre
közelebb kerültünk egymáshoz, és a városaink közötti kapcsolatot
nagyon szívünkön viseljük. Mi mindnyájan azért vagyunk itt, mert
ez mindegyikünknek fontos. Mindnyájunknak megvan rá a maga
oka. Legfőbb szempont számunkra a ﬁatal emberek cserekapcsolata.
Elvégre ők jelentik az élő partnerkapcsolat jövőjét. Több mint húsz
iskolai csoport és közel 50 gyakornok használta ki eddig a lehetőséget
egymás kultúrájának megismerésére és a kultúrák közötti személyes
tapasztalatok megszerzésére.
Ezért minden okunk megvan ma arra, hogy örüljünk és ünnepeljünk.
Különösen nekünk németeknek kellene újra és újra arról a napról, a
magyaroknak azon történelmi érdeméről megemlékeznünk, amely
Németország egyesítését és Európa újraegyesítését eredményezte.
Ebben az évben ünnepeljük a békés forradalom 20. visszatérését.
Ez az ünnepi óra jó alkalom arra, hogy megint tovább erősítsük
a partnerkapcsolatot. Büszkék és hálásak vagyunk, hogy Önökkel
együtt ápolhatjuk ezt a barátságot.
Egy nehéz időszakban igazolódik barátságunk minősége. Én
nagyon bizakodó vagyok, hogy a problémákat közösen le tudjuk
küzdeni. Magyarország és Németország az elmúlt évszázadban sok
mindent átélt ahhoz, hogy tudja, melyik irányba nem haladhat soha
többé.”(Johannes Moser)

PANNONHALMI HÍREK

TESTVÉRVÁROSI HÍREK
A szívből jövő gondolatokat ajándékozás és kitüntetések átadása,
majd a magyar kultúra sokrétűségét bemutató színvonalas műsor
követte, ahol fellépett a helyi általános iskolások énekkara, két
zenetanára: Karsai Klára magánénekes Bojtárné Gaál Anikó
zongorakíséretében, a budapesti Törekvés néptánc-együttes Szűcs
Anikó és Farkas Illés közreműködésével, a már említett Mozdulat
Színház, az engeni fúvószenekar, és itt debütált Pannonhalma
legﬁatalabb partnervárosa, Pécsvárad (Baranya megye) kiváló Big
Band zenekara.

Nemzetközi diáktalálkozó
Nagyszerű érzés volt látni, amint együtt örültek négy különböző
nemzetet képviselő település ﬁataljai a Radnóti Miklós Általános
Iskola és AMI falai között az idei diáktalálkozó alkalmával. Az
ötnapos rendezvényen ezúttal még az eddig megszokottnál is
sokrétűbb, szerteágazóbb program várta az engeni és pannonhalmi
7. osztályosokat, ill. az engeni, hartensteini, pannonhalmi és az utolsó
napon hozzájuk csatlakozó alsószeli 8. osztályosokat. A rendes évi
diákcsere és a már szintén hagyománynak számító „Három Iskola
Projekt” mellett az Európai Unióhoz való csatlakozásunk ötéves
évfordulója és az Engen-Pannonhalma közötti kapcsolat 10 éves
jubileuma adta az okot arra, hogy még jobban kidomborítsuk
és ezáltal hatékonyan tudatosítsuk tanulóinkban az európaiság
fogalmát és az európai béke fontosságát. Ezt a célt szolgálta az
egy teljes délutánt felölelő sportrendezvény a tornacsarnokban,
az azt követő közös vacsora a Liget Kávéházban és az egy estét
betöltő, vetélkedővel egybekötött kulturális és szórakoztató műsor
az iskola aulájában. Gyerekek és felnőttek egyaránt jól érezték
magukat a mindvégig harmonikus légkörben, lett légyen az komoly
feladatokkal való birkózás vagy éppen a kareoke vidámságából
fakadó felszabadult szórakozás.

Margit Boßlet-Dietrich átveszi megérdemelt kitüntetését.
Az ünnepi találkozóesten, ahol közel 300 ember vett részt, a
helyi Kisebbségi Önkormányzat cigányzenekara gondoskodott felváltva a két vendég fúvószenekarral - a nagyszerű hangulatról.
A ﬁnom magyaros vacsora kiegészítőjeként a francia vendégek a
sajtok királyával, a királyok sajtjával lepték meg az ünneplőket.
Nem csoda hát, hogy vasárnap reggel nehéz volt a búcsúzás.
Hálás szavakkal, de nagyon jókedvűen indultak el a hosszú útra a
vendégek, hiszen ismét csodálatos napokat éltek át együtt magyar
barátaikkal. Megint közelebb kerültek egymáshoz ezen a „saját,
személyes páneurópai pikniken Pannonhalmán”, és a kapcsolat
tovább gyümölcsözik.

A Stadtmusik Engen fellépése az ünnepi gálán.
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A gyerekek bemutatták egymásnak iskolájukat és városukat.
Természetesen újabb barátságok / szerelmek szövődtek, így ismét
könnyes szemek tekintettek egymásra, amikor búcsúzni kellett.
A történet azonban folytatódik: októberben a mostani 7.-esek
nyolcadikosként utaznak viszontlátogatásra engeni társaikhoz,
ahol ezúttal olasz gyerekekkel is találkozhatnak, tehát ismét
egy nemzetközi találkozó résztvevői lehetnek. Februárban az
újdonsült 7.-esek pályázhatnak jó tanulásukkal és magatartásukkal
a hartensteini jutalomutazásra, áprilisban pedig a teljes 7. osztály
láthatja vendégül kortársait Engenből és Hartensteinből.
Köszönet mindenkinek, aki támogatja és pártfogolja munkánkat,
ezáltal is segítve gyermekeink jövőjét. Külön köszönet illeti a
családokat, akik nemcsak elszállásolták az engeni diákokat, hanem
szeretettel gondoskodtak vendégeik jólétéről.
Mindenki elégedetten és lelkesen nyilatkozott az együtt töltött
szép napokról.
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Nyári szakmai és tanulmányi
gyakorlatok Engenben
1999 óta - immáron 10 éve - kapnak lehetőséget ﬁataljaink
partnervárosunkban, Engenben nyelvtudásuk gyarapítására és
szakmájuk gyakorlására. Az egy évtized alatt közel 60 közép- és
felsőfokú tanulmányait végző vagy befejező diák élvezhette már a
nyaranta júliusban zajló egyhónapos gyakorlat hasznát és örömeit,
és proﬁtálhatott az ott szerzett tapasztalatokból. Különböző
területeken fogadják a ﬁatalokat, gondoskodnak elszállásolásukról
és teljes ellátásukról, csupán az útiköltség felét kell kiﬁzetniük,
mert ahhoz is hozzájárul Engen Város, valamint az Ulrich Scheller
vezette „Szomszédok Európában” Egyesület. Szabadidejük
megszervezésében is segítenek, tartalmas programokat kínálnak
évről évre az ott tartózkodó kis csoportnak.
Az idei nyáron Scheller úr személyesen, saját kisbuszával vitte
magával Engenbe a hét ﬁatalt: Csáfordi Szilvia építészmérnökként
a város építésügyi hivatalában dolgozhat.
Horváth Alexandra felsőfokú nyelvtudását hasznosíthatja az
engeni idegenforgalomi hivatalban.
Horváth Mónika gyógypedagógiai tanulmányait gyakorolhatja
Engen egyik iskolájában.
Németh Eszter az egyik óvodában fejlesztheti nyelvtudását.
Lencse Beatrix és Tóth Eszter fodrász szakmájukban dolgozhatnak
két különböző fodrászüzletben.
Ress Anita egy magánvállalkozásban működő intézményben
foglalkozhat rekreáció szervezéssel és egészségfejlesztéssel.
Kíváncsian várjuk az ő élménybeszámolóikat is, melyről őszi
számunkban Önöket is tudósítjuk.

Majorettek vonulása az ünneplőkkel a Majális térre.

Rólunk írták

(Pécsváradi Hírmondó XIX.évfolyam 5.szám)
Új testvérvárosunk:Pannonhalma
Néhány éves előkészítő munka és kölcsönös látogatások után
2009.április 23-án írta alá Pécsváradon Bagó Ferenc, Pannonhalma polgármestere és dr. Bíró Ferenc,Pécsvárad polgármestere
a testvérkapcsolati szerződést. Az ünnepélyes alkalomra 8 tagú
delegáció kísérte el a polgármester urat. A kétnapos látogatás
során a város újabb területeit és értékeit ismertették meg a testület
tagjaival, valamint a jegyző úrral, de tartalmas megbeszélésekre,
tapasztalatcserékre is alkalom nyílt.
Az aláírási ceremóniát színes műsor keretezte, melynek során
Pécsvárad példátlanul gazdag kulturális életéből mutathattunk
meg egy-egy szeletet. A vendégek és a helyiek (testületi tagok
és lakosok) büszkén, s bizony olykor a könnyekig meghatódva
nézték-hallgatták a műsort. A Wagner József vezette Ifjúsági
Fúvószenekarban 50 gyermek és ﬁatal fújta a muzsikát, Katonáné
Gunszt Andrea vezetésével aprók és nagyok tarka német és magyar koreográﬁát mutattak be, Pusch Réka tisztán csengő népdalai betöltötték a termet (felkészítő tanára: Boris Sándorné). A
program egyik csúcspontját Kopa Marcel jelentette, aki Szent
István imáját adta elő: értő és érző szavalata, majd személyes
köszönetnyilvánítása mindenkit megríkatott. Köszönet neki és
felkészítőjének, Lantos Istvánné tanárnőnek. A műsorvezető Bősz
Zoltánné külön köszöntötte Szilágyi Kemált, egykori pécsváradi,
ma pannonhalmi lakost, kiemelve Kemál személyes szerepét a két
település egymásra találásában. A zsebkendők akkor kerültek elő
másodszor, amikor Bősz Zoltánné felolvasta Kemál levelét, melyet öt éve az egykori padtársnak, Bitterné Csillának írt.
A szerződés aláírása előtt dr. Bíró Ferenc hangsúlyozta: itt
valódi testvérkapcsolatról van szó - genetikusan összetartozók
szerződéséről. Bagó Ferenc is a sok közös szálat említette: “nemcsak a történelmi múltban az elsőként, illetve másodikként
alapított bencés kolostorok kötnek össze, de a hasonló méret,
fekvés, földrajzi és kistérségi szerep, a gazdag civil élet, a hasonló
intézmények -hosszan sorolhatnám a hasonlóságokat, melyek a
jövőbeli együttműködés alapjai lehetnek.”
A gyönyörű, bársonykötésű, míves oklevelet Csizmadia László
graﬁkusművész készítette.
A pannonhalmi aláírásra rövidesen sor kerül. Május 2-án
pedig már a Pécsváradi Big Band lép fel Pannonhalmán a
Testvérvárosok Napján. Ez alkalomra a pécsváradi képviselők is
meghívást kaptak.
A tervek szerint még májusban megszervezik azt a találkozót,
ahol akét kisváros civil szervezeteinek, művészeti és sportegyütteseinek vezetői találkozhatnak és ismerkedhetnek egymással.
G.B.B.

BÉBISZITTER

KERESTETIK!

Két engeni család keres bébiszittert Pannonhalmáról
a 2009/2010-es tanév idejére. A munkát legkésőbb
szeptember 1-jén kell elkezdeni.
Feltételek: Középfokú iskolai végzettség, legalább
alapfokú német nyelvtudás. Jogosítvánnyal rendelkezés
előnyt jelent (Az egyik családnál mindenképpen szükséges!)
Bővebb információt Szanati Erzsébetnél lehet kérni a
4710294, ill. a 20 430 32 40 telefonszámokon.
Az Alsószeli Dalkör a Majális színpadon.
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VA L L Á S

A

FESTÉSZETBEN
Európában a II. századtól a XV. századig a művészet első számú
témája a Biblia volt. A XV. századtól az ember, az ember környezete,
a táj, a csendélet stb. ábrázolása is előtérbe került, de a Biblia világa
továbbra is foglalkoztatta a művészeket. Majd az évszázadok alatt
mindvégig - vissza-visszatérően - az egyik legnagyobb alkotói
kihívás maradt a keresztény szellemiség művészi formába öntése.
A művészet és a hit szoros kapcsolatban állt mindig is egymással.
Amikor egy művész alkot, Isten fogja a kezét, és ha jól készítette el
a művet, akkor érezhetjük ezt az Isteni kisugárzást a műből. Kiállító
művészeink képeit áthatotta a hit, mely kisugárzott a nézőkre is.

A Pannonhalmi Kistérségi Idegenforgalmi Turisztikai és
Környezetvédelmi Egyesület (PANNTÚRA) a VALLÁS A
FESTÉSZETBEN ímű képzőművészeti kiállítását a Kazinczy
Ferenc Művelődési Házban 2009. április 26. vasárnap tartotta,
melyet pannonhalmi művészeink Balla Mária, Farkas Zsuzsanna,
Gaál András, Ganzer Katalin, Papp Gábor, Petrovicz Mihály,
Pintér Gabriella, és Sz. Horváth Ferenc ásaiból állítottunk
össze.
Köszöntőt mondott Marton József OSB atya és Bagó Ferenc,
Pannonhalma város polgármestere. A kiállítást megnyitotta:
Horváthné Rozsnoki Zsuzsanna - egyesületi elnök
A kiállítást követően A győri Szentlélek templom családi énekés zenekara Énekelj velünk! című koncertjével örvendeztette
meg a jelenlévőket. …ahol a magyar keresztény könnyűzene és az
angol nyelvű gospel műfaj dalaival dicsérték Istent, és igyekeztek
egy röpke órányi zenei élményt nyújtani a hallgatóságnak.
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Tudatos alkotói szándék rajzolódott ki abban, ahogy kiállító
művészeink a valláshoz, a Biblia szövegéhez közelítettek. A
festészet eszközeivel jelenítették meg a bibliai történeteknek
a mindenkori történelmi idő fölé emelkedését. A festészeti
ábrázolás módja azonban minden egyes képen egyszerre sejteti
az ó- és újszövetségi megfeleléseket, az előrevetítéseket, illetve
beteljesüléseket. Pannonhalmi művészeink épei arra szolgálnak,
hogy az ember képzeletét Istenhez emeljék.
A képzőművészet 2000 éve a Szentíráshoz kötődik, még akkor
is, ha bizonyos történelmi korszakokban látszólag elszakad
tőle. – Kiállítóinknak is minden képében benne van az a
keresés, amellyel azt szeretnék megmutatni, hogy a teremtett
embernek mi dolga a világban, hogyan kapcsolódik az isteni
rendbe. Az általuk teremtett képi szituációk mindig szélesebb
idő- és térbeli kiterjedést éreztetnek, mint ami a körülöttük
zajló konkrét eseményekből adódik. Forrást és iránytűt jelent
festőművészeinknek a Biblia. Köszönjük kiállító és fellépő
művészeinknek ezt az élményteli délutánt.
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Megnyílt a baba-sarok

Ez év áprilisában intézményünk a helyi Baba-Mama Klubbal
közösen pályázatot nyújtott be az Országos Gyermekegészségügyi
Intézet Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottságának felhívására,
melyre többek között közintézmények pályázhattak. A pályázat
célja az volt, a közintézményekbe és hivatalokba betérő
kisgyermekes anyukák megfelelő körülmények között etethessék
meg, illetve tehessék tisztába gyermekeiket.
Pályázatunk sikerrel járt, így a fenti cél megvalósítására 200.000
Ft-ot nyertünk (Győr-Moson-Sopron megyében rajtunk kívül még
négy település járt sikerrel a pályázaton). Ennek köszönhetően
június elején meg is kezdődtek a munkálatok a gyámügyi hivatal volt
helyiségében. A termet elsőként kifestettük, majd ezután alakítottuk
ki a „Baba-sarkot”, melyben egy kényelmes fotel, állólámpa, pelenkázó
szekrény és egy paraván található. A sarok kialakításánál ﬁgyelembe
vettük, hogy az anyukák nyugodt és kulturált körülmények között
tudják megetetni ill. tisztába tenni gyermeküket, és ehhez minden
eszköz és berendezés rendelkezésre álljon.

Főzőverseny

A VII. Pándzsa-parti Pándzsa party Szent László napi vadétel
készítő Bogrács-fesztivál főzőversenyének helyezettjei:
I. helyezettek:
Utolsó tánc — abszolút első helyezett
Kamionosfőzte
Haverok
II. helyezettek:
III. helyezettek:
Mentők Pannonhalma
Gombásék
Telki betyárok
Fogadós
Vörös ördögök
BUDA
Különdíjasok:
A legtöbb felajánlást tett csapat: P.HALMI kézilabda-cafat.
A legmesszebbről érkezettek: Tunyogi bekerültek.
A leghigiénikusabb csapat: Kiskukta és “kicsi” csapata.

2009. június 17-én ünnepélyes keretek közt vehettük át
Budapesten az Egészségügyi Minisztériumban a „Babarát terület”
címet igazoló oklevelet.
A beruházás megvalósításával olyan problémát sikerült
megoldanunk - Pannonhalmán elsőként - mely a hozzánk betérő
kisgyermekes anyukák számára gondot jelentett jó ideje.
Reméljünk kezdeményezésünket más intézmények is követni
fogják, és a következő pályázat alkalmával élnek majd a
lehetőséggel. Bízunk továbbá abban, is hogy a közeljövőben minél
több anyuka veszi igénybe az intézményünkben található „Babasarkot” a rendezvényeink ideje alatt.
Horváth Roland
intézményvezető

Gratulálunk a remek versenymunkákhoz!
Pándzsa Klub egyesület

Nyári hírek a Szent Márton Polgárőr Egyesület életéből
A nyári ellenőrzések során fokozatosan figyelemmel kísérjük a közrendet, közbiztonságot, az utak, átereszek állapotát,
kiemelten a viharok esetén. Egy ilyen alkalommal bejelentést követően a Gesztenyés horogban egy férfit találtunk
az úttesten, akinek életét a gyors és szakszerű intézkedésnek köszönhetően menthettük meg. A kihívott mentőorvos
szerint állapota olyan súlyos volt, hogy csak műtéttel tudtak
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segíteni belgyógyászati problémáján. Ezúton köszönjük a lakosság éberségét, a közös munkát.
A nyár folyamán 5 fő pannonhalmi 8. osztályos polgárőr
diák kap lehetőséget egyhetes táborozásra, teljes ellátással, az
OPSZ és a helyi polgárőrség támogatásával.
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K é z m ű v e s Ta l á l k o z ó július 18-19.
A Pannonhalmi Kistérségi Idegenforgalmi,
Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesület
/PANNTÚRA/ tisztelettel meghívja Önt,
családját és barátait a
2009. július 18-19. között
megrendezésre kerülő
III. Pannonhalmi Népművészeti
és Kézműves Találkozóra,
melyre szeretettel várjuk kedves vendégeinket.
Helyszín: Pannonhalma, Szabadság tér - Liget
Állandó programjaink:
- Mesterségek utcája, kirakodóvásár
- Gyermekudvar (végtelen festővászon, a rovásírás rejtelmei, népi
játékok, gólyaláb, százlábú, kosár körhinta, hétpróba - ügyességi
vetélkedő)
- Helytörténeti kiállítások
- Lovaglás, kocsikázás
- Gasztronómiai kalandozások a Liget Kávéház, a Borbirodalom
és a Pannonhalma Étterem kínálatában

- Borudvar - a Borudvar megnyitása borkóstolóval
és előadással- Borkóstoló a neves pannonhalmi
kistérségi pincészetekből
- Pálinkárium - különlegességek a Pannonhalmi
parfüm Pálinkárium helyi specialitásaiból
- Népi gyógyászat
- Mézes ﬁnomságok, csemegék
- Kürtőskalácssütés
- Fazekas udvar
Neves fellépők, koncertek és táncház is gazdagítja
kétnapos rendezvényünket. A részletes programajánlatunkat szórólap formájában mindenkihez eljuttatjuk, ill. a
www. pannonhalma.hu weboldalon olvasható lesz.
Bővebb információ: 70-213-8858; panntura@freemail.hu
Kézműves mesterek, népművészek további jelentkezését is
szeretettel várjuk, akik bemutatkozási lehetőséget szeretnének
kapni a találkozón.
Reméljük, rendezvényünk a térség egyik meghatározó nyári
eseményévé válik, ahol minden korosztály megtalálja a neki szóló
programot.
Szeretettel várjuk kedves Vendégeinket, akik egy kellemes
hétvégét szeretnének eltölteni Pannonhalmán családjukkal!

Szent Jakab zarándok lat
Vannak dolgok, élmények, események, amelyek nem szorulnak
magyarázatra, önmagukat igazolják.
Ilyen Szent Jakab kultusza is. Hazánkban nincs akkora dicsérete
Jézus egyik legkedveltebb apostolának, mint például Szűz Máriának,
Szent Mártonnak, Szent Istvánnak vagy Szent Lászlónak. Valami
különös, szavakba nehezen foglalható tisztelet mégis övezi azt a
szentet, aki elsőként adta életét a ‘küldöttek’ közül egy eszméért, a
világot alapjaiban megreformáló, a szereteten alapuló tanításért.
Élete, halála, eltemettetése és sírjának csodás megtalálása
egyedülálló tiszteletet váltott ki a világban. Több mint 1000 éve
kialakult egy máig csodált zarándoklat térítésének és sírjának
megtalálási helyéhez. Igen, zarándoklat. Nem túra, nem
távgyaloglás. Zarándokút.
Camino de Santiago - A Szent Jakab út.
A világ öt legnagyobb, ezen belül a kereszténység három nagy
zarándoklatának egyike. De kinő e sorból is. Ez az egyetlen olyan
zarándoklat, amelyet főként gyalog teljesítenek, és hossza nem
kevesebb mint 800 km. Ez az El Camino (az Út) néven ismertté
vált zarándokút, amely egy francia kisvárosból indul, és elvezet
bennünket Spanyolország északi részén Santiago de Compostelaba,
az apostol földi maradványai fölé tornyosuló katedrálishoz.
Nemcsak tájakon, de korokon is áthaladunk, ha részünk van ezen
út megtapasztalásában.
Az El Camino mindenképpen több mint egy zarándokúton való
végiggyaloglás.
Az ÚT magával ragadja az arra járó jámbor zarándokot. Akiben
pedig még csak a vágy, a terv fogalmazódott meg, azt mágnesként
vonzza, el nem engedi.
Aki egyszer megjárta az UTAT, és a lelkét is magával vitte, az
olyan élményeket szerzett, amelyek soha az életben nem hagyják
nyugodni, mert rájön, hogy zarándokútja Szent Jakab földi
maradványainál kezdődik igazán.
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Szent Jakab apostol magyarországi tiszteletének talán
legimpozánsabb helyén, Lébényben és az oda vezető úton - amely
Pannonhalmát is érinti - életre kel, feléled az a szellemiség, az az
érzület, amit eddig csak az ‘ÚTON’ éltek át az oda elzarándoklók.
De ők nem tudják magukba zárni az Út adta csodákat! Meg akarják
mutatni, újra és újra át akarják élni azt a spirituális többletet, amit
Szent Jakabhoz tartó zarándoklatuk alkalmával megtapasztaltak,
amiért hátukra vették terheiket. Saját ﬁzikai erejük árán, a
fáradtságot, fájdalmat, kényelmetlenségeket ajándékként megélő
örök zarándokok le akarják róni tiszteletüket, meg akarják
köszönni a kapott kegyelmeket. Azokat is, amelyek az Úton érik
őket, de azokat is, amelyeket életük során kaptak.
De nem csupán nosztalgia az első magyarországi Szent Jakab-nap
és Zarándoklat. Lehetőség egy másik Út kezdetére. Lehetőség, hogy
azok, akik bármi okból nem juthatnak el a Caminora, amelyen
Assisi Szent Ferenc is végigment, itthon mégis részesei lehessenek
Szent Jakab áldásának, az Út csodáinak, a zarádoklásnak mint
életformának, és méltóképp leróhassák tiszteletüket Szent Jakab
színe előtt Lébényben, egy gönyörű zarándokünnepen.
Köszönet Pannonhalma városának, amiért 2009. július 23-án
szeretettel befogadja az első magyarországi Szent Jakab-napra
tartó zarándoklatot.
Mindazok, akik szeretnének csatlakozni e - 2009. július 19-én
Budapestről induló - zarándokúthoz, ők látogassanak el a www.
szentjakabnap.hu weboldalra vagy a Pándzsa Klubon keresztül is
kaphatnak információt.
Ugyancsak várjuk azok jelentkezését, akik szeretnének segíteni
a zarándoklat pannonhalmi szakászának szervezésében,
rendezésében.
(Közvetlen e-mail: sskgbr@t-email.hu, telefon: 30/900-98-51)
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„Az Arcus Temporum fesztivál az idei évvel átlépett egy határt.
A kereknek vélt, akár már ünneplésre is okot adható ötös szám
után elérkeztünk a hatodik alkalomhoz. S bár idáig is feszegettük, újra és újra megkérdőjeleztük a határokat, az idei évnek ez
az átlépés különlegesen is témájává vált. S magához a gesztushoz jobb vezetőt, mint Johann Sebestian Bach, nem is találhattunk volna, hiszen az ő zenéje nem csak a korok, kultúrák,
hanem a hitek és hitetlenségek határát is képes átlépni.”

Részletes információ:
www.arcustemporum.hu oldalon olvasható.

Szeptemberben nyit a könyvtári játéktár
Ajánlott 4-99 éves korig.
Mára Magyarországon is sokszínűvé vált a társasjáték kínálat.
Élénkül a társasjáték-kultúra, néhány éve megalakult a Magyar
Társasjátékos Egyesület, tavaly megszületett a Tabulamagazin, az
első társasjáték-magazin.
Hamarosan, azaz szeptember 1-jén Pannonhalmán nyit az ország
harmadik könyvtári játéktára.
Hosszas előkészület és az előző években szervezett játék- és
olvasótáborok tapasztalata alapján az alábbi játékkínálattal
teremtünk lehetőséget a könyvtárban való játszásra és
játékkölcsönzésre.
Játékkínálat:
− 80 nap a föld körül ( A társasjáték Verne Gyula halálának
100. évfordulójára jelent meg, játék témája egy 80 napos
világkörüli utazás.)
− Cartagena (A játékkal eljátszhatjuk a kalózok híres
1672-es szökését Cartagena bevehetetlen erődjéből. A
szabályok gyorsan megtanulhatók.)
− Code Omega (Egyszerű szabályokkal rendelkező gyors
és lebilincselő játék.)
− Giro Galoppo (Izgalmas lóverseny – szépen elkészített
fa társasjáték.)
− Lonpos (Síkbeli-térbeli logikai kirakó játék, méretei miatt
nagyszerű úti játék.)
− Mago Magino (A varázsló - akinek a neve „Mago
Magino” - egy rendkívül okos és kedves varázsló, akinek
a varázsgömbjét a nagycsoportosok és a kisiskolásokat
tudják visszaszerezni a gonosz boszorkánytól.)
− Marrakech (Varázslatos keleti szőnyegvásár.)
− Maskenball der Kafer (A katicabogarak farsangi bálba
készülnek, de a hangyák lehet, hogy előbb érnek az
ünnepi asztalhoz. Mit hoz a szerencse? Vidám játék
ovisoknak.)
− Piratissimo (Csendes-óceán kincseket rejt a bátor hajós
kapitányok megtalálhatják a legendás kincseket.)
− Rumis (Magas színvonalú taktikai játék egyszerű
szabállyal, felső tagozatosoknak és felnőtteknek.)
− Száguldó robotok (Gondolkodtató játék, a játékosok
számát csak a tábla körüli hely korlátozza.)
− Thurn und Taxis (Építs postakocsi hálózatot. A lista
legszebben rajzolt játéka, mely 2006-ban év játéka díjat
nyert.)
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Viva Topo (Minden egér a sajtok országába igyekszik,
de a macska sem rest, igyekszik az egerek nyomába érni
és elkapni azokat.)
Yinsh (Gyönyörűen kidolgozott, absztrakt gondolkodást
igénylő játék.)

A játéktár kínálatát a bevételektől illetve a támogatásoktól függően
rendszeresen bővítjük.
A játékok a könyvtárban ingyen használhatók, 300 Ft/játék/hét
kölcsönzési díjért, valamint játékonként változó letéti díj ellenében
egy hétre haza vihetők.
A társasjátékok szórakoztatva próbára teszik türelmünket,
bátorságunkat, kreativitásunkat, nag yvonalúságunkat,
képzelőerőnket és még számtalan a mindennapi életben működő
vagy épp fejlesztendő készségünket és tulajdonságunkat.
Bízunk benne, hogy a könyvtárban kialakított játéktár örömére
szolgál mind a könyvtárba betérőknek, mind az otthon játszó
családoknak és barátoknak.

A Városi Könyvtár
július 21-től augusztus 22-ig zárva.
A könyvtárban működő E-on Ügyfélszolgálati Pont
a nyár folyamán minden szerdán 16-20 óráig,
és minden péntekent 8-12 óráig tart nyitva.
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