


3

TARTALOM
3-7.	 Köszöntők
8-9.		 A	települések	bemutatása
10.		 Miért	éppen	Pannonhalma?
11.		 Testvérvárosi	alapító	okirat
12-22.		 Kronológia
23.		 A	logóról
24-25.		 Program

A	FŐAPÁTSÁG	KÖSZÖNTŐJE
Szent	 Márton	 egész	 Európában	 nagy	
tiszteletnek	örvend,	a	 létrejövő	testvér-
városi	 kapcsolatnak	 már	 első	 napján	
áldásos	összekötő	szerepet	játszott.
Ő,	 aki	 monostorunk	 és	 apátságunk	
védőszentje,	a	megosztás	és	a	segítő-
készség	nagy	szentje,	az	engeni	város-
templom	patrónusa	is.

Szerényen	és	bátran	vetette	be	magát	
az	 állami	 zsarnokság	 ellen	 a	 szabad-
ságért	és	a	kereszténységért	folytatott	

nagy	mozgalmak	idején	az	akkori	Euró-
pában,	Magyarországtól	 Franciaorszá-
gig,	Németországtól	Olaszországig.	

Védelmező	 és	 segítő	 áldása	 kísérje	 a	
jövőben	is	a	városokat	és	a	bennük	élő	
embereket!

Áldó	 kívánságunkkal	 köszöntjük	mind-
nyájukat!

Pannonhalma,	2018.	április	16.

FUNDA  N S   IN   PACE
O

Várszegi	Asztrik
volt	főapát	és	címzetes	püspök

Hortobágyi	T.	Cirill
Pannonhalma	főapátja
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Nagyon	szép	és	jó	dolog,	hogy	partner-
kapcsolatunk	 a	 kezdetek	 óta	 oly	 sok	
sikeres	 évvel	 folytatódott.	 Városaink-
ból	 sokan	 nemcsak	 megismerkedtek	
egymással,	hanem	jó	kapcsolatokat	és	
mély	barátságokat	is	kötöttek.

A	települések	közötti	partnerségek	csak	
akkor	 működnek	 jól,	 ha	 minél	 többen	
tudnak	 együtt	 dolgozni	 személyes	 és	
konkrét	kapcsolataik	révén.	Ez	a	mi	vá-
rosaink	között	így	történik.

Nagyon	 szeretném,	 ha	 a	 jövőben	 is	
segítenénk	 egymást,	 mindenki	 a	 saját	
lehetőségei	 szerint,	 a	 fiatalokat	 pedig	
buzdítsuk	és	tanítsuk	arra,	hogy	érdek-
lődéssel	 és	 toleranciával	 működjenek	
közre	egy	közös	Európa	építésében.

Amikor	 a	 földkerekségre	 nehéz	 idők	
járnak,	különösen	fontos,	hogy	ne	hagy-

juk	 eluralkodni	 az	 egoizmust;	 sokkal	
inkább	 szükség	 van	 a	 közös	 erőfeszí-
tésekre,	hogy	békés	világot	teremtsünk	
magunk	körül.

Ezeknek	az	ünnepnapoknak	a	megszer-
vezését	is	ezek	a	gondolatok	motiválták.
 
Szívből	köszönjük	a	legkisebb	segítség-
nyújtást	 is	 ehhez	 a	munkához,	 és	 azt	
kívánjuk	 mindnyájunknak:	 legyen	 bé-
kés,	 egymást	 kölcsönösen	 tisztelő	 és	
egymást	megbecsülő	jövőnk.

Szanati Erzsébet
partnerkapcsolat	felelős

Magyarország	a	vasfüggöny	megnyitá-
sával	ajtót	nyitott	Európának,	magának	
pedig	 lehetőséget	 teremtett	 új	 tapasz-
talatok	és	élmények	szerzésére.	

Létrejöhetett	a	 testvérvárosi	 kapcsolat	
Engen	 és	 Pannonhalma	 között,	 majd	
újabb	településekkel	való	partnerségek	
révén	 –	 Alsószeli,	 Pécsvárad,	 Trilport,	
Moneglia	és	Muri	–	hálózatba	kerülhe-
tett	egymással	az	egykoron	egymástól	
elválasztott	Kelet	és	Nyugat.	

A	 haza	 és	 a	 szülőföld	 szeretete,	 nyi-
tottság	 az	 újra,	 az	 eddig	 idegenre,	 a	
tolerancia	 és	 szolidaritás	 –	 továbbra	
is	 garanciát	 nyújtanak	 arra,	 hogy	 az	
egymástól	 eltérő	sokféleségeket,	 a	 kü-
lönböző	hagyományokat	és	szokásokat	

saját	országunk	kultúrájának	gyökerein	
keresztül	 felfedezzük,	 és	 elismerésre	
méltó	területekként	ismerjük	meg.

A	 több	mint	két	évtizede	működő	kap-
csolat,	az	ebből	fakadó	találkozások	és	
barátságok	Engen	és	Pannonhalma	kö-
zött	mindezt	lehetővé	tették.	Legyen	ez	
a	barátság	továbbra	is	példakép	a	tisz-
teletteljes	és	békés	együttélésre.

Ulrich Scheller 
partnerkapcsolat	felelős

SZANATI	ERZSÉBET
KÖSZÖNTŐJE

ULRICH	SCHELLER
KÖSZÖNTŐJE
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Pannonhalma	–	régi	nevén	Győrszent-
márton	 –	 a	 bencés	 apátság	 tövében	
épült	 4000	 lakosú	 település,	 a	 Pan-
nonhalma-Sokoróalja	 borvidék	 köz-
pontja.	 A	 Győrtől	 20	 km-re	 fekvő	 kis-
város	 1996-ban	 ünnepelte	 az	 apátság	
fennállásának	 1000	 éves	 évfordulóját,	
ahol	 II.	 János	 Pál	 pápa	 is	 látogatást	
tett.	 Ekkor	 nyilvánította	 az	 UNESCO	 a	
világörökség	 részévé	 az	 apátságot	 és	
környékét.	2000-ben	a	település	városi	

rangot	kapott,	majd	az	önkormányzat,	a	
helyi	művelődési	ház,	 civil	 szervezetek	
és	 egyesületek	 közös	munkájának	 kö-
szönhetően,	kulturális	programjai	révén	
kistérségi	központtá	vált.	Pannonhalma	
a	 németországi	 Engennel,	 a	 szlovákiai	
Alsószelivel,	a	Baranya	megyei	Pécsvá-
raddal	és	a	svájci	Murival	ápol	testvér-
városi	 kapcsolatokat,	 melyek	 sokrétű	
programokkal	 színesítik	 a	 város	 kultu-
rális	életét.

Engen	 a	 kúphegyekkel	 körülvett	 festői	
szépségű	 Hegau	 vulkánvidék	 közepén	
fekszik,	csak	néhány	kilométer	távolság-
ra	a	Boden-tótól	északra,	Svájc	határától	
és	 a	 Fekete-erdőtől	 keletre.	 A	 település	
a	középkorban	keletkezett	a	völgy	egyik	
mészkőszikláján	a	843	m	magas	Hohen-
hewen	hegyen	álló	vár	alatt.
A	kései	középkorban	tekintélyes	várossá	
fejlődött.	Uradalmi	házak	épültek,	és	elké-
szült	a	Szent	Wolfgang	kolostor	a	Piac	té-
ren,	amely	ma	Városi	Múzeum	és	Képtár.
1250	körül	építették	a	mai	várostemplom	
román	stílusú	oszlopos	bazilikáját,	1746-
ban	 barokk	 stílusban	 átépítették.	 Engen	
első	plébániatemploma	az	ófaluban	állt,	
és	Szent	Márton	templommá	szentelték.	

A	 műemlékvédelem	 alatt	 álló	 történel-
mi	óváros,	mely	 szinte	 teljes	mértékben	
felújításra	 került,	 Dél-Németország	 egyik	
legjobban	 megőrzött	 és	 karbantartott	
középkori	hangulatú	városrészegyüttesé-
nek	számít.	A	vízellátás	hagyományát	sok	
történelmi	és	kortárs	kút	jelenléte	őrzi.
A	 baden-württembergi	 közigazgatási	
reform	 során	 1974-ben	 nyolc	 közsé-
get	 csatoltak	 Engenhez:	 Anselfingen,	
Bargen,	 Biesendorf,	 Bittelbrunn,	 Neu-
hausen,	 Stetten,	 Welschingen	 és	 Zim-
merholz.	Ma	 közel	 10.000	 ember	 él	 a	
kilenc	városrészben.
Testvérvárosai:	 Pannonhalma	Magyar-
ország,	Moneglia	 Olaszország,	 Trilport	
Franciaország

PANNONHALMA

Bővebb	információ	a	települések	honlapján:
Pannonhalma

 		www.pannonhalma.hu

   www.engen.de

   www.dolnesalibi.sk

  	http://pecsvarad.ekisterseg.hu

  	http://www.muri.ch/xml_1/
										internet/de/intro.cfm

ENGEN	IM	HEGAU

Bővebb	információ	a	települések	honlapján:
Pannonhalma

 		www.pannonhalma.hu

   www.engen.de

 		www.comune.moneglia.ge.it

   www.trilport.fr
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1995	októberében	Irene	Völlinger,	Clau-
dia	Schmidt	és	én	felfedező	útra	indul-
tunk	Magyarországra		partnervárost	ke-
resni.	Azonban	utunk	befejezéséig	sem	
találuk	meg	az	elképzeléseinknek	meg-
felelő	 települést.	 Amikor	 a	 budapesti	
repülőtérre	 vezető	 útvonalat	 tanulmá-
nyoztuk	 a	 térképen,	 feltűnt	 az	 általam	
már	 előzetesen	 kijelölt	 Pannonhalmi	
Bencés	 Apátság.	 Két	 útitársam	 elfo-
gadta	 a	 javaslatomat,	 hogy	 útközben	
ezt	a	látnivalót	még	nézzük	meg.

Édesapám	 ismerte	 és	 nagy	 tisztelet-
ben	 tartotta	 a	 karizmatikus	 bencés	
szerzetest,	 Hora	 Laurentiust,	 aki	 Do-
naueschingenben	katonai	lelkész	volt.
Egyetemi	 tanulmányaim	alatt	 rendsze-
resen	 leveleztünk.	 A	 vele	 való	 találko-
zásaim	az	ausztriai	Steiemarkban	lévő	
Seckaui	 Apátságban	 nagy	 hatást	 gya-
koroltak	rám,	és	felkeltették	az	érdeklő-
désemet	a	bencések	iránt.	

A	 több	mint	 húsz	 évvel	 ezelőtti	 város-
kereső	utazásunk	idején	Pannonhalma	

még	alig	volt	kivilágítva,	így	este	várat-
lan	 meglepetésként	 ért	 bennünket	 a	
Szent	 Márton	 hegyén	 fényárban	 úszó	
főapátság	épülete.

Másnap	 a	 pannonhalmi	 Városháza	
bejárata	 feletti	 Márton-domborművet	
fedeztük	 fel;	 Szent	 Márton	 az	 engeni	
templomnak	is	a	védőszentje.	Ezek	után	
egyértelműnek	tűnt,	hogy	Pannonhalmát	
német-magyar	partnerségre	javasoljuk.

A	két	jövendő	partnerváros	első	közvet-
len	és	személyes	kapcsolata	1996-ban	
történt,	 amikor	 egy	 delegáció	 látoga-
tott	 Pannonhalmára,	 melynek	 során	
azonnali	 kölcsönös	 szimpátia	 alakult	
ki.	 Máris	 elkezdődött	 az	 iskolai	 talál-
kozások	 szervezése,	 és	maradandó	 jó	
együttműködés	jött	létre.

Sok	 szakmai	 és	 baráti	 kapcsolat	 iga-
zolja	a	 felfedező	utazás	sikerét.	A	mai	
napig	hálásak	lehetünk	az	„útjelzőknek“.

Ulrich Scheller

„Engen	és	Pannonhalma	Városok	fennálló	barátságuk	jeléül	ünnepélyesen	testvér-
városi	kapcsolatot	hoznak	létre.
Polgáraik	között	a	 társadalmi,	gazdasági,	szellemi,	kulturális	élet	és	a	sport	min-
den	 területén	 támogatjuk	 az	 egymásra	 találást,	 és	 kölcsönös	 erőfeszítéseinket	
összehangolva	 azon	 leszünk,	 hogy	 polgárainkban,	 mindenekelőtt	 az	 ifjúságban	
tudatosuljon	és	élővé	váljon	ez	a	barátság.	Legyen	ez	a	kapcsolat	mindenkor	igaz	
barátság,	kölcsönös	tisztelet	és	tolerancia,	és	járuljon	hozzá	örök	időkre	a	béke	és	
a	szabadság	megőrzéséhez.”

Pannonhalma,	1998.	május	2.

MIÉRT	ÉPPEN	PANNONHALMA?
ÚTJELZŐ	PANNONHALMÁRA

TESTVÉRVÁROSI	ALAPÍTÓ	OKIRAT

Horváth	Endre
polgármester

Johannes	Moser
polgármester	
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1989. AUGUSZTUS 15. 
A	 vasfüggöny	 megnyitása	 Sopronnál	
lehetőséget	ad	arra,	hogy	Manfred	Sa-
iler	 polgármester	 egy	 német-magyar	
partnerkapcsolatot	kezdeményezzen.

1995. OKTÓBER 15.
A	Manfred	Sailer	által	Magyarorország-
ra	 küldött	 delegáció	 (Claudia	 Schmidt,	
Irene	Völlinger	és	Ulrich	Scheller)	felfe-
dezi	Pannonhalmát.

1995. OKTÓBER 24. 
Engen	város	képviselő-testülete	elhatá-
rozza,	hogy	felveszi	a	kapcsolatot	Pan-
nonhalmával.	

1996. MÁRCIUS 5. 
Engen	város	képviselő-testülete	elhatá-
rozza,	 hogy	 partnerkapcsolatot	 létesít	
Pannonhalmával,	amennyiben	az	egye-
sületek	egyetértenek	vele.	

1996. MÁRCIUS 13. 
Tájékoztató	 rendezvény	 Pannonhal-
máról	 az	 engeni	 egyesületek	 számára	
Engenben.	 Egyetértés	 a	 német-ma-
gyar	 partnerkapcsolattal	 azzal	 a	 kí-
vánsággal,	 hogy	 a	 továbbiakban	 egy	
német-francia	 kapcsolat	 is	 jöjjön	 létre	
(Trilport-ral).	

1996. MÁJUS 23-26.
Egy	magyar	delegáció	Horváth	Endre	po-
gármester	vezetésével	Engenbe	látogat.	

1996. AUGUSZTUS 17-21.  
A	 magyar	 államalapítás	 1000	 éves	
évfordulójára	 meghívást	 kap	 Pannon-
halmára	 Manfred	 Sailer	 polgármester	
és	 delegációja,	 kísérő	 programként	
megtekintik	Veszprémet,	Tihanyt,	Bala-
tónszárszót.	

1996. AUGUSZTUS 20.
„Eljegyzési	ünnep“:	megegyezés	abban,	
hogy	a	lehető	legtöbb	egyesületet,	cso-
portot,	szervezetet	és	a	főapátságot	be-
vonják	a	partnerkapcsolatba.	
Sarkalatos	 pontok:	 kölcsönös	 találko-
zások	 a	 képviselőtestületek	 között,	 a	
gazdasági	 kapcsolatok	 támogatása,	
kölcsönös	 együttműködés	 települési	
szinten

Ulrich	 Scheller	 iskolaigazgató	 kezde-
ményezi	 az	 iskolai	 találkozót,	 s	 né-
hány	perc	alatt	el	 is	határozzák	annak	
megyalósítását	 Pongrácz	 Róbert	 kép-
viselő	 és	 nyugalmazott	 iskolaigazga-
tóval,	 Kollerné	 Németh	 Zsuzsanna	
iskolaigazgatóval	és	Mezei	Imréné	igaz-
gatóhelyettessel.

1996. OKTÓBER 15-19.
Az	 engeni	 Werkrealschule	 10.	 osztá-
lyosai	 Pannonhalmára	 látogatnak	 dr.	
Manfred	Müller	 osztályfőnökkel,	 Ulrich	
Scheller	 iskolaigazgatóval	 és	 Brigitte	
Messmer	assznnyal,	a	szülői	munkakö-
zösség	képviselőjével.

Ezt követően évente zajlanak az iskolai 
találkozók Pannonhalmán és Engenben.
2005-től a hartensteini (Kelet-Németor-
szág) Paul-Fleming-iskolával is;
majd az alsószeli (Szlovákia) és a veszp-
rémvarsányi tagiskola bevonásával.

1997. MÁJUS 5-9. 
A	 Radnóti-iskola	 első	 diákcsoportja	
Engenbe	látogat	Kollerné	Németh	Zsu-
zsanna	 iskolaigazgató,	 Mezei	 Imréné	
igazgatóhelyettes	 és	 Szanati	 Erzsébet	
némettanár	kíséretében.	

1997. MÁJUS 28-TÓL JÚNIUS 1-IG
A	„Touristik	Engen“	egyesület	 látogatá-
sa	Pannonhalmán	és	környékén

1997. JÚNIUS 10.
Engen	 képviselő-testülete	 dönt	 a	 Pan-
nonhalmával	kötendő	testvérkapcsolat	
mielőbbi	realizálása	mellett.

1997. SZEPTEMBER 6-8.
Johannes	Moser	polgármester	első	lá-
togatása	 Pannonhalmán	 feleségével,	
Sonjával	és	Ulrich	Schellerrel.

1997. OKTÓBER 1-5.
A	 welschingeni	 „Turn	 und	 Gymnastik“	
egyesület	 Pannonhalmára	 látogat	 ve-
zetőjükkel,	Irene	Völlinger	képviselő	asz-
szonnyal

1997. NOVEMBER 9-11.
Szent	 Márton	 ünnepén	 meghívást	
kap	 a	 Szent	 Márton-szobor	 avatása	
alkalmából	 Pannonhalmára	 Ludwig	
Wachter	 képviselő	 és	 Ulrich	 Scheller	
iskolaigazgató;	 Pálmai	 Godofréd	 atya	
részvétele	 az	 avatáson	 egyértelművé	
teszi	a	főapátság	bevonását	a	testvér-
kapcsolatba.

1997.  KARÁCSONYI VÁSÁR
ENGENBEN
A	 Werkrealschule	 gazdasági	 projektje:	
a	 pannonhalmi	 pincészet	 három	 bor-
fajtájának	(Olaszrizling,	Rajnai	rizling	és	
Tramini)	piacra	vitele	dr.	Bertalan	Péter	
állatorvos,	képviselő	hatékony	támoga-
tásával

1998. MÁRCIUS 3.
Az	 engeni	 képviselő-testület	 kinevezi	
Ulrich	 Schellert	 a	 partnerkapcsolatok	
felelősének.

1998. ÁPRILIS 9-14.
A	„Nachbarn	in	Europa“(=„Szomszédok	
Európában“)	 egyesület	 húsvéti	 kirán-
dulást	 tesz	 Pannonhalmára	 és	 Nyu-
gat-Magyarországra	 (a	 május	 elején	
rendezendő	 partnerkapcsolati	 ünnep	
utolsó	részleteinek	megbeszélése)

1998. MÁJUS 1-3.
Pannonhalmán	Horváth	Endre	és	Johan-
nes	Moser	polgármesterek	megpecséte-
lik	a	német-magyar	testvérvárosi	kapcso-
latot	az	alapító	okiratok	aláírásával.
Közel	 200	 engeni	 polgár	 utzaik	 az	 ün-
nep	 alkalmából	 Pannonhalmára	 a	 pol-
gárőrség,	a	„Trachtenfrauen“	egyesület	
(=	népviseletes	asszonyok),	a	Városze-
nekar,	 a	 Hohenhewen	 kórus	 és	 a	 fut-
ball-egyesület	kíséretében	
A	 partnerkapcsolatot	 kezdeményező	
volt	 polgármestert,	 Manfred	 Sailert	
Pannonhalma	díszpolgárává	nevezik.	

1998. JÚLIUS 30-TÓL
AUGUSZTUS 9-IG
Az	 első	 magyar-német	 ifjúsági	 nyári	
táborozás	 Balatonszárszón.	 Az	 iskolai	
találkozók	 sok	 résztvevője	 élvezi	 ott	 a	
viszontlátás	és	a	fürdőzés	örömét.

ENGEN-PANNONHALMA	
A	NÉMET-MAGYAR	TESTVÉRVÁROSI	KAPCSOLAT	

IDŐRENDBEN	
1995-TŐL	2018-IG
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1998. SZEPTEMBER 11-13.
Német-magyar	 partnerségi	 ünnep	 En-
genben	 220	 pannonhalmi	 polgárral	
együtt,	 köztük	a	Pándzsa	néptánccso-
porttal.	Engenben	is	barátságfa-ültetés	
nyomatékosítja	 a	 hosszú	 távra	 szóló	
gondolkodást.
Horváth	 György	 és	 felesége,	 Hajnalka	
kiállítása	 az	 engeni	 Városmúzemban.	
Michel	 Vallier,	 Engen	 jövendő	 francia	
partnervárosának,	Trilport-nak	a	polgár-
mestere	is	jelen	van.

1999. MÁJUS 25-TŐL JÚNIUS 2-IG
A	„Schwarzwaldverein	Engen“	látogatá-
sa	Pannonhalmán.	Túrahét	Pannonhal-
mán	és	környékén,	valamint	Tihanyban.

1999. JÚLIUS 3-6.
Ludwig	 Wachter	 feleségével	 és	 Ulrich	
Schellerrel	 meglátogatják	 Pánczél	 Be-
nedek	polgármestert	40.	születésnapja	
alkalmából.
Ulrich	 Scheller	 diavetítéssel	 szemlélte-
tett	előadást	tart	a	művelődési	házban	
a	 nyugdíjasok	 számára	 szervezendő	
kiránduláshoz.	

1999. JÚNIUS/JÚLIUS
Szűcs	 Katalin,	 Féli	 Krisztina	 és	 Kádi	
Richárd	szakmai	gyakorlatot	végeznek	
Engenben	 az	 iskolában,	 a	 városházán,	
valamint	 a	 Sparkasse	 és	 a	 Volksbank	
intézményeiben.

2012-ig	 és	 az	 azt	 követő	 években	 74		
pannonhalmi	 fiatal	 tölti	 szakmai	 gya-
korlati	 idejét	 Engenben,	 néhányan	Tril-
port-ban	 is.	 Szállást	 a	 segítőkész	 csa-
ládoknál,	az	iskolában	és	a	„Sonnenuhr“	
gyermekotthonban	kapnak	a	kedvesnő-
véreknél.
A	 pannonhalmi	 monostor	 atyái	 közül	

is	 néhányan	 többször	 töltenek	 náluk	
rövidebb-hosszabb	időt	pihenésre,	és	a	
házikápolnában	miséznek.	

1999. AUGUSZTUS 1.
Johannes	 Moser	 meglátogatja	 új	 kol-
légáját,	Pánczél	Benedeket	Pannonhal-
mán	és	a	fiatalokat	Balatoszárszón.

1999. JÚLIUS 31-TŐL
AUGUSZTUS 8-IG
Közös	magyar-német	 ifjúsági	 nyári	 tá-
borozás	Balatonszárszón.	Több	hason-
lóra	kerül	sor	a	következő	években.

1999. SZEPTEMBER 23-28.
Az	 Európai	 Idősek	 Éve	 keretében	 En-
genbe	és	környékére	utaznak	a	pannon-
halmi	 idős	korúak	a	volt	polgármester,	
Horváth	 Endre	 kíséretében.	 Program-
jukról,	 szállásukról	 és	 ellátásukról	 a	
„Schwarzwaldverein“	 egyesület,	 a	 „Tur-
ngemeinschaft	Welschingen“	egyesület	
és	 a	 „Nachbarn	 in	 Europa“	 egyesület	
gondoskodik.

1999. OKTÓBER 6-10.
Az	iskolai	találkozó	keretében	a	Werkre-
alschule	 10.	 osztálya	 is	 közreműködik	
az	Idősek	Napja	programhoz.	Az	engeni	
„Trachtenfrauen“	 egyesület	 színesíti	 a	
rendezvényt.

1999. DECEMBER 12.
Várszegi	Asztrik	főapát	védnöséget	vál-
lal,	 és	megnyitja	a	 „2000	éve	született	
Krisztus“	c.	betlehemkiállítást	az	engeni	
Városmúzeumban.

2000. MÁRCIUS 3-6.
Hans-Peter	 Lehr	 gazdasági	 felelős	 és	
Ulrich	 Scheller	 Pannonhalmára	 utazik,	
hogy	 a	 városházán	 egy	 testületi	 ülés	

kereteiben	 gazdasági	 lehetőségekről	
beszélgessenek.

2000. ÁPRILIS 14-20.
Engeni	 nyugdíjasok	 viszontlátogatása	
Pannonhalmán	 a	 szeptemberben	 En-
genben	megismert	társaiknál.

2000. MÁJUS 11-14.
Pannohalmáról	 kilenc	 fő	 érkezik	 En-
genbe,	 és	 bemutatják	 Pannonhalmát	
és	Magyarországot	a	Singen	városban	
zajló	 „Landesgartenschau“	 rendezvé-
nyen:	bográcspörkölt	Pánczél	Benedek	
polgármester	készítésében,	Szabó	Atti-
la	és	felesége,	Szabó	Rita	Pándzsa-tán-
cosok	műsora,	 borkínálás	 dr.	 Bertalan	
Péter	 és	 Szanati	 Erzsébet	 közremű-
ködésével,	 tárogató-muzsika	 Horváth	
György	előadásában.

2000. JÚLIUS 2-7.
Az	 engeni	 katolikus	 egyházközség	
„Familienkreis“	 csoportjának	 látogatá-
sa	Pannonhalmán.	

2000. AUGUSZTUS 19.
Pannonhalma	 városavató	 ünnepségén	
köszöntőt	mond	Johannes	Moser	pol-
gármester.	Erich	Kraft	tűzoltó-parancs-
nok	is	jelen	van	a	parancsnoki	járművel	
és	a	„Trachtenfrauen“	egyesület	néhány	
tagjával.	A	galambröptetéskor	a	 jármű	
szirénájával	és	a	kék	 fénnyel	szimboli-
zálják	a	békét	és	a	szabadságot.

2000. OKTÓBER 5-9.
Pánczél	 Benedek	 polgármester	 fele-
ségével,	 leányával	és	Szanati	Erzsébet	
tolmáccsal	Engenbe	jönnek,	hogy	részt	
vegyenek	az	Engen-Trilport	partnerkap-
csolati	ünnepségén.

2001. JANUÁR 20.
A	„Nachbarn	in	Europa“	egyesület	„Pél-
damutató	 helyi	 polgári	 akciók“	 kitün-
tetést	 kap	 Stuttgartban	 Erwin	 Teufel	
miniszterelnöktől	 a	 testvérvárosi	 kap-
csolatok	aktív	kialakításáért.		

2001. ÁPRILIS 12.
A	 „Nachbarn	 in	Europa“	 egyesület	 uta-
zást	 szervez	 azoknak	 a	 német	 em-
bereknek,	 akik	 szeretnék	 megismerni	
Nyugat-Magyarországot.

2001. ÁPRILIS 27-TŐL MÁJUS 1-IG
A	 „Fanfarenzug“	 és	 a	 „Guggenmusik	
Schätterä-	 Dätscher“	 fúvós	 zenekarok	
Pannonhalmára	 látogatnak	 és	 koncer-
teket	adnak.

2001. JÚNIUS 14-17.
A	Pannonhalmához	fűződő	ötéves	kap-
csolat	 okán	 delegáció	 érkezik	 Pannon-
halmára,	 köztük	 	 Frank	 Hämmerle,	 a	
Konstanzi	 Járási	 Képviselet	 elöljárója,	
Johannes	Moser,	Manfred	Sailer	 és	Ul-
rich	 Scheller.	 Pánczél	 Benedek	 polgár-
mesterrel,	dr.Bertalan	Péterrel	és	Szanati	
Erzsébettel	látogatást	tesznek	a	Belügy-
minisztériumban	Budapesten,	a	Megyei	
Hivatalban	Győrben,	a	Városi	Hivatalban	
és	a	főapátságban	Pannonhalmán.

2001. JÚNIUS 21-24. 
A	 90	 éves	 fennállását	 ünneplő	 engeni	
„Fußballverein“	és	a	„Nachbarn	in	Euro-
pa“	 egyesület	 egy	 nemzetközi	 öreg-
fiú-focitornát	 szervez	 Engen,	 Pannon-
halma,	Trilport	 és	Királyrév	 (Szlovákia)	
részvételével.

2001. JÚLIUS 18.
Egy	Pánczél	Benedek	vezette	delegáció	
Ulrich	 Scheller	 kíséretében	 Trilport-ba	
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és	a	nyugat-magyarországi	 származá-
sú	 zongoraművészhez,	 Lengyel	 Attilá-
hoz	Párizsba	utazik.	

2001. JÚLIUS 24-TŐL AUGUSZTUS 5-IG
Ifjúsági	nyári	táborozás	Pannonhalmán	
és	Balatonszárszón.
Iskolai	 projekt	 „Irányjelző	 táblák	 Pan-
nonhalmán“

2001. SZEPTEMBER 20-24. 
Pánczél	Benedek	polgármester	delegá-
ciója	részt	vesz	a	napóleoni	és	a	habs-
burg	 katonai	 osztagok	 között	 lezajlott	
engeni	 csata	 (1800.05.03.)	 emlékére	
rendezett	eseményen.

A	 „Nachbarn	 in	 Europa“	 egyesület	 a	
pannonhalmi	 Roll	 Ildikónak	 bébiszitter	
állást	 szerez,	 aki	 sikeres	 nyelvvizsgát	
tesz,	és	ezután	mobil	betegápoló	tevé-
kenységet	végez	Konstanz	járásban.

2001. OKTÓBER 6.
Engen	 város	 tagja	 lesz	 a	 „Verein	 der	
Freude	 des	 Klosters	 Pannonhalma“	
egyesületnek	a	svájci	Mariastein	kolos-
torban	megtartott	éves	közgyűlésen,	és	
nem	sokkal	ezután	Ulrich	Scheller	kép-
viseli	a	vezetőségben	a	várost.	

2001. NOVEMBER
Szanati	 Erzsébet	 az	 engeni	 városi	 hi-
vatalban	hospitál,	és	magyarra	fordítja	
a	 város	 internetoldalait.	 Engen	 ezáltal	
egész	Németországban	 az	 első	 város,	
mely	 az	 Interneten	magyar	 nyelven	 is	
olvasható.

2002. FEBRUÁR 8-10.
Engeni	 delegáció	 látogatása	 Pannon-
halmán	 Brunner	 múzeumigazgatóval	
a	 Generációk	 találkozása	 fesztiválon.	

Köszöntőt	mond	 Ulrich	 Scheller;	meg-
beszélés	a	főapátságban	egy	tervezett	
Magyarország-kiállításról	 az	 engeni	
Városi	Múzeumban,	és	egy	karácsonyi	
betlehem	építéséről	a	bazilika	számára.

2002. JÚLIUS 4-8.
Pannonhalmi	 delegáció	 Pánczél	 Bene-
dek	polgármesterrel	Welschingen	1250	
éves	évfordulója	alkalmából.	

2002. AUGUSZTUS
A	 „Nachbarn	 in	 Europa“	 egyesület	 hét	
fiatal	 tagja	 (mindegyikük	 a	 Werkreal-
schule	 egykori	 diákja)	 vakációjuk	 ideje	
alatt	 saját	 költségükön	 a	 balatonszár-
szói	az	ifjúsági	táborba	utazik	

2002. AUGUSZTUS 16-25.
Trilport	polgármestere,	Michel	Vallier	és	
felesége	Paulette	asszony	meglátogat-
ják	Pannonhalmát	és	Magyarországot.	
Ulrich	 Scheller	 és	 Szanati	 Erzsébet	 kí-
séri	 őket.	 Szívélyes	 fogadtatásban	 ré-
szesülnek	a	városban,	a	 főapátságban	
és	Várszegi	Asztrik	közbenjárásával	Ti-
hanyban	Korzenszky	Richárd	perjelnél.

2002. OKTÓBER 3. 
Két	kolleganő	a	Radnóti	Miklós-iskolából	
(Szanati	Erzsébet	és	Timlinger	Renáta)	
részt	 vesz	 a	 német-magyar-amerikai	
szimpóziumon	 az	 EU-Parlmentben	 az	
engeni	Werkrealschule	delegációjával.

2002. SZENT MÁRTON-ÜNNEP
Dr.	Ábrahám	Imre	Pannonhalma	város	
és	határa	c.	könyve	kivonatának	német	
nyelvre	fordítása	Szanati	Erzsébet	által	
és	Ulrich	Scheller	köszöntőjével.	A	test-
vérvárosi	 kapcsolat	 ötéves	 évforduló-
jának	 ünnepén	 minden	 résztvevő	 kap	
belőle	egy	példányt.

2003. ÁPRILIS 4-6.
Német-magyar	 partnervárosok	 nem-
zetközi	 konferenciája	 Az	 IPZ	 (Institut	
für	 europäische	 Partnerschaften	 =	
Európai	 Partnerkapcsolatok	 Intézete)	
Pannonhalmán.

2003. ÁPRILIS 30-TÓL MÁJUS 5-IG
A	 „Liederkranz	 Engen“	 vegyes	 kórus	
Pannonhalmára	utazik,	énekelnek	a	ba-
zilikában	és	az	écsi	templomban	(a	18.	
századi	pestis	baari	áldozataiért).	

2003. MÁJUS 1-4.
Ötéves	 a	 partnerkapcsolat.	 Az	 engeni	
képviselő-testület	 tanulmányi	 célú	 ki-
rándulása	Pannonhalmára.

2003. SZEPTEMBER 18-21.
Jubileumi	ünnep	az	ötéves	partnerkap-
csolat	alkalmából	Engenben	
Habsburg	Ottó	előadása	német	és	ma-
gyar	nyelven	„Európa	víziója“	címmel.
Kiállítás	Magyarországról	a	Pannonhal-
mi	Főapátság	kincseiből	az	engeni	Vá-
rosmúzeumban.
Ulrich	 Scheller	 Pannonhalma	 díszpol-
gára	lesz.

2003. OKTÓBER 17.
„Német-magyar	gazdasági	kapcsolatok	
Európában“	 címmel	 Vörös	 Endre	 előa-
dása	 (Szanati	 Ezsébet	 tolmácsolásá-
ban)	az	engeni	Volksbankban.

2003. OKTÓBER 18.
„Ungarn	ist	mehr	als	Paprika	und	Csar-
das	=	Magyarország	több,	mint	paprika	
és	csárdás“	–	irodalmi	est	az	engeni	Vá-
rosmúzeumban	
Közreműködők:	 A	 „Förderverein	 der	
Stadtbibliothek“	egyesület	versekkel	és	
prózával;	Jutta	Pfitzenmaier,	Esther	und	

Jochen	Meiers	zenés	meseképekkel	
A	„Nachbarn	in	Europa“	egyesületből	dr.	
Maria	Magyar-Pütz		und	Szanati	Erzsé-
bet	lektorként	és	tolmácsként.	

2004. MÁRCIUS 27-TŐL ÁPRILIS 1-IG
Egy	 pannonhalmi	 futballcsapat	 Vörös	
Endre	 képviselővel	 és	 partnerkapcso-
lat-felelőssel	 baráti	 mérkőzést	 játszik	
Engenben	a	„Turnverein“	csapatával.	

2004. MÁJUS 20-23. 
A	Pándzsa	egyesület	 szervezésében	a	
„Generációk	 találkozása“	 rendezvény-
sorozat	 részeként	kap	helyet	dr.	Manf-
red-Müller-Harter	 festőművész	 kiállítá-
sa	a	Pannonhalma	étteremben,	Urs	és	
Ulrich	Scheller	mint	betlehemépítő	csa-
lád	három	generációjának	 képviseleté-
ben	mutatkozik	 be	 a	Szanati	 Erzsébet	
által	vezetett	kávéházi	beszélgetésben.

2005. MÁJUS
A	Német	Vöröskereszt	 engeni	 egyesü-
lete	 Johannes	Moser	 polgármester	 és	
Martin	 Schoch	 képviselő	 vezetésével	
Pannonhalmára	látogat.

2005. JÚLIUS 24.
Marina	Mayer	és	Corina	Kopp,	a	„Nach-
barn	 in	Europa“	egyesület	 ifjúsági	 fele-
lősei	 dunai	 kenuzást	 szerveznek	 hat	
pannonhalmi	 fiatalnak,	 akik	 szakmai	
gyakorlatukat	töltik	Engenben.

2005. MÁJUS 16-19.
Három	 iskolavezetés	 találkozása	 Har-
tensteinben	 továbbfejlesztve	 a	 két	
iskola	 partnerségét:	 az	 engeni	 Werk-
realschule,	 a	 pannonhalmi	 Radnóti-is-
kola	 találkozik	 a	 hartensteini	 Paul-Fle-
ming-iskolával,	 és	 iskolai	 partnerséget	
hoz	létre,	mely	2012-ig	működik.
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2005. NOVEMBER 30-TÓL
DECEMBER 5-IG
A	 pannonhalmi	 Cantate	 kamarakórus	
dr.	Ábrahám	Imre	vezetésével	Engenbe	
látogat.	Adventi	koncertet	adnak	az	en-
geni	Liederkranz	vegyeskarral.	

2005. DECEMBER 1. 
A	 „Nachbarn	 in	 Europa“	 egyesület	 ifjú-
sági	felelőse,	Marina	Mayernek	eredmé-
nyes	pályázata	révén	ifjúsági	csoportok	
kezdik	 meg	 a	 „Találkozóhely“	 nemzet-
közi	ifjúsági	projekt	munkálatait	azzal	a	
céllal,	hogy	a	pannonhalmi	iskola	udva-
rán	álló	régi	üvegházból	egy	nyári	lakot	
készítsenek	 az	 ifjúsági	 találkozók	 szá-
mára.	 2006	 novemberéig	 tartó	 mun-
kálatokban	többször	is	részt	vesznek	a	
trilport-i	és	a	hartensteini	fiatalok	is.

2006. AUGUSZTUS 26-29.
A	„Nachbarn	in	Europa“	egyesület	meg-
szervezi	az	első	francia-magyar-német	
tanulmányutat	 Magyarországra,	 mely-
nek	bázisa	Pannonhalma.	A	pannonhal-
mi	Engen-kör	bográcspörkölttel	vendé-
geli	meg	a	trilport-i	vendégeket.	

2006. DECEMBER 3.
Ünnepi	 pillanatok:	 advent	 első	 va-
sárnapján	 az	 Ulrich	 Scheller	 építette	
karácsonyi	 betlehem	 (életnagyságú	
figurákkal)	 avatása	és	 felszentelése	a	
pannonhalmi	 PIPACS	 Egyesület	 kez-
deményezésére	 és	 közreműködésével		
a	 pannonhalmi	Kistemplom	bástyafa-
lánál.		

2007. MÁRCIUS 21-25.
Az	új	polgármester,	Bagó	Frenc	Engen-
be	 látogat	 a	 Radnóti-iskola	 diákjaival,	
akik	 találkozóra	 érkeztek	 az	 engeni	
Werkrealschule	tanulóihoz.

2007. MÁJUS 26-31.
A	 „Liederkranz“	Engen	Pannonhalmára	
látogat.	 Szanati	 Erzsébet	 vezetésével	
magyarországi	 kirándulásokon	 vesz-
nek	részt.

2007. JÚNIUS 2-9.
A	 „Nachbarn	 in	 Europa“	 egyesület	 Ke-
let-Magyarországgal	 ismerkedik:	 Po-
zsonyon	 át	 a	 Hortobágyra,	 Tokajba,	
Budapestre	és	Pannonhalmára	látogat.		

2007. JÚLIUS 26-30.
Kovács	Ádám	és	Hercsel	Attila	meghí-
vást	 kapnak	 Trilport-ba	 köszönetkép-
pen	 a	 nemzetközi	 Találkozóhely-pro-
jektben	való	aktív	tevékenységükért.

2007. AUGUSZTUS 1-6.
A	Pannonhalma-Engen	Baráti	Kör	Hor-
váth	Endre	volt	polgármesterrel	Engen-
be	utazik.	A	„Nachbarn	in	Europa“	egye-
sület	 látogatást	 szervez	 a	 csoportnak	
Strasbourgba,	 az	 Európatanács	 épüle-
tébe,	 valamint	 egy	 elzászi	 kirándulást	
az	engeni	nyugdíjas	csoporttal	együtt.

2007. SZEPTEMBER 29-TŐL
OKTÓBER 3-IG
A	 Történelmi	 Polgárőr	 Egyesület	 Pan-
nonhalmára	 látogat,	 találkozás	 a	 Pan-
nonhalmi	Szent	Márton	Polgárőr	Egye-
sülettel.	Díszlövések	a	barátságfánál.

2008. JANUÁR 13.
Dr.	Várszegi	Asztrik	főapátot	és	a	test-
vérkapcsolatot	 elhivatottan	 támogató	
Vörös	 Endrét	 és	 Szanati	 Erzsébetet	
Pannonhalmáról,	 a	 volt	 polgármestert,	
Michel	 Vallier-t	 és	 feleségét,	 Paulettet	
Trilport-ból	 „Engen	 tiszteletbeli	 tagsá-
gával“	 tüntetik	 ki	 a	 testvérvárosi	 kap-
csolatokért	végzett	érdemeikért.

2008. MÁJUS 1-4. 
A	 partnerkapcsolat	 10	 éves	 jubileumi	
ünnepe	 Engenben.	 Borbély	 Károly	 fes-
tőművész	 festményeinek	 kiállítása	 az	
Engen-Gottmadingen	 Sparkasse	 aulá-
jában	 és	 Keresztút	 festménysorozata	
a	 „Mariae	Himmelfahrt	und	St.	Martin“	
templomban.	Ez	a	műalkotás	olyan	 jól	
illik	 az	 engeni	 várostemplomba,	 hogy	
az	egyházközség	megvásárolja.	

2008. OKTÓBER 2-6. 
A	Német	Vöröskereszt	engeni	egyesüle-
te	szakmai	látogatásra	érkezik	Pannon-
halmára:	az	új	Szent	Márton	Járóbeteg	
Központ	megtekintése.

2008. OKTÓBER
A	Pannonhalma	 közelében	 (Péren)	 élő	
Szabó	 Edina	 bébiszitter	 állást	 kap	 En-
genben,	 majd	 az	 általános	 iskolában	
képzett	tanítónőként	gyermekfelügyelő-
ként	dolgozik,	jelenleg	pedig	pedagógiai	
szakemberként	 a	 „Sonnenuhr“	 Városi	
Óvodában.

2009. JANUÁR 
Az	engeni	 „Lean-technik“	cég	villamos-
mérnököt	 keres,	 Akaró	 Gergely	 Győr-
ságról	 Engenbe	 megy,	 és	 még	 ma	 is	
mérnökként	dolgozik	Hegauban.

2009. MÁRCIUS 26. 
Hortobágyi	 Cirill	 perjel	 a	 „Nachbarn	 in	
Europa“	 egyesület	 meghívására	 előa-
dást	tart	a	pannonhalmi	monostorról.

2009. ÁPRILIS 20.
A	Szent	Márton	kórus,	melynek	minden	
tagja	hajdani	pannonhalmi	bencés	diák,	
koncerteket	 ad	 Engenben,	 Konstanz-
ban	és	a	missziós	bencéseknél	a	Züri-
chi-tó	mellett	fekvő		Uznachban.

2009. ÁPRILIS 30-TÓL MÁJUS 3-IG
A	 partnerkapcsolat	 10	 éves	 jubileumi	
ünnepe	Pannonhalmán.

2009. JÚNIUS/JÚLIUS
A	 nyolc	 gyakornok	 között	 Engenben	
van	Kompis	Gergely	 is	a	városi	építés-
ügyi	 hivatalnál.	 2011-ben	 a	 budapesti	
egyetemen	 városrendező	 építészi	 dip-
lomát	 szerez,	 ezután	 ismét	 visszatér	
Engenbe.	 Egy	 kisipari	 cégnél	 dolgozik,	
2016	óta	pedig	építészként	a	város	épí-
tésügyi	hivatalában.

2009. JÚLIUS 25.
A	 hagyományos	 engeni	 óvárosi	 fesz-
tiválon	 (Altstadtfesten)	 mind	 a	 három	
testvérváros,	Pannonhalma,	Trilport	és	
Moneglia	 képviselteti	 magát	 speziális	
termékeivel	és	kínálatával.	

2009.SZEPTEMBER 13-17.
Bagó	Ferenc	polgármester	és	dr.	Szabó	
György	jegyző	a	Radnóti-iskola	8.-osai-
val	együtt	Engenbe	látogat.

2010. MÁJUS 15-21.
Az	 „Erzglonker	 Biesendorf“	 egyesület	
Klaus	 Leiber	 képviselővel	 látogatást	
tesz	 Pannonhalmán,	 és	 egy	 hagyo-
mányőrző	 előadást	 tart	 a	 művelődési	
házban;
Luzia	Wirth,	a	„Sonnenuhr“	gyermekott-
hon	 kedvesnővére	 a	 város	 és	 az	 egy-
házközség	 ajándékaként	 utazást	 kap	
Pannonhalmára	aranydiplomájához.		

2010. JÚLIUS 24.
Pannonhalmi	 vendégek	 képviselik	 a	
partnervárost	 az	 engeni	 Altstadtfesten	
az	európai	faluban	magyar	termékekkel;	
a	 pannonhalmi	 mazsorett	 tánccsoport	
is	magyar	hangulatot	visz	a	fesztiválba.
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2010. AUGUSZTUS
A	 pannonhalmi	 Kocsis	 Ágnes	 gyakor-
nokként	 dolgozik	 az	 engeni	 Katharina	
Idősotthonban.

2010. SZEPTEMBER 25-26.
Bagó	 Ferenc	 polgármester	 és	 Szanati	
Erzsébet	 meghívott	 vendégként	 képvi-
selik	 Pannonhalmát	 az	 Engen-Trilport	
testvérvárosi	 kapcsolat	 10	 éves	 évfor-
dulóján	Trilport-ban.	

2010. OKTÓBER 2. 
Kiállítás	az	Engen-Gottmadingen	Spar-
kasseban	 párhuzamosan	 az	 iskolai	
„Lichtblicke“	 projekttel	 (dr.	 Manfred	
Müller-Harter	 koordinálásában)	a	négy	
partneiskola	 műveinek	 részvételével:	
Werkrealschule	 Engen,	 Pannonhalma,	
Hartenstein	 és	 Moneglia,	 valamint	 a	
pannonhalmi	bencés	gimnázium	kiállí-
tási	 tárgyaival.	 Ők	 a	 kiállításmegnyitó-
ján	 is	 jelen	 vannak	Fidelis	 atya	 kísére-
tében.

2010. NOVEMBER 25-29.
Az	 iskolai	 találkozó	 résztvevőivel	 a	
pannonhalmi	 iskolai	 kórus	 is	 Engenbe	
érkezik.	 Énekelnek	 a	 karácsonyi	 vásár	
megnyitóján	 és	 megörvendeztetik	 az	
idősotthonokat	is	adventi	műsorukkal.

2011. MÁRCIUS 3-5.
A	három	partneriskola	(Werkrealschule	
Engen,	Radnóti-Iskola	Pannonhalma	és	
a	 Paul-Fleming-Oberschule	 Hartens-
tein)	 3-iskola-találkozót	 tartanak	 En-
genben.	
Politikai	 és	 személyi	 változások	 mi-
att	 –	 mind	 Baden-Württemberben	 és	
Magyarországon	–	az	utolsó	találkozó	
2012.	február	12.

2011. JÚLIUS 23. 
Hét	vendég	érkezik	Pannonhalmáról	az	
Altstadtfestre,	 köztük	 a	 pannonhalmi	
kézimunka-kör.	

2011. AUGUSZTUS 19-27. 
A	„Nachbarn	in	Europa“	egyesület	meg-
szervezi	a	második	tanulmányi	utazást	
a	 trilport-i	 „Bougeons	 Nous“	 egyesület	
tagjainak	 Magyarországra	 a	 nemzeti	
ünnep	alkalmából,	melynek	során	meg-
tekintik	 a	 határmegnyitás	 helszínét,	
fogadást	 kapnak	 Pannonhalmán	 és	
Pécsváradon.

2012. ÁPRILIS 27-TŐL MÁJUS 1-IG
Kompis	Gergely	 találkozót	szervez	En-
gen	és	Pannonhalma		kézilabda-csapa-
taink.

2012. JÚLIUS 20-23.
Az	Altstadtfesten	több	mint	40	vendég	
vesz	részt	Pannonhalmáról:	a	Pannon-
halmi	Szent	Márton	Borrend,	a	jazzbal-
ett	 csoport	 és	 a	 mosonszentmiklósi	
fúvósok.

2012. AUGUSZTUS 27. 
Ulrich	 Scheller	 képviseli	 Engen	 várost	
a	 pannonhalmi	 kolostor	 bazilikájának	
újraszentelésekor	annak	átfogó	renová-
lása	után.
 
2012. SZEPTEMBER 28-TÓL
OKTÓBER 1-IG
A	Pannonhalmi	Bencés	Gimnázium	haj-
dani	diákjaiból	álló	Szent	Márton	kama-
rakórus	koncerteket	ad	Monegliában	és	
Chiavariban;	a	„Nachbarn	in	Europa“	és	
a	 „Wirte-Verein	 Moneglia“	 gondoskod-
nak	a	koncertutazás	finanszírozásáról.

2013. MÁJUS 2-5.
A	 15	 éves	 testvérvárosi	 kapcsolat	
fennállásának	 ünnepe	 Engenben.	 Ke-
retprogrammként	Ulrich	Scheller	 infor-
mációs	 látogatást	 szervez	 a	 partner-
városokból	 (Pannonhalma,	 Alsószeli,	
Pécsvárad,	 Trilport,	 Moneglia)	 érkező	
minden	 vendégnek	 és	 az	 engeni	 ven-
dégfogadó	 családoknak	 a	 stasbourgi	
EU-Parlamentbe.	 	Wieland	elnökhelyet-
tes	ad	fogadást	a	megtelt	üléstermben.	
Magyarázatait	 szimultán	 fordításban	
hallgathatják	 a	 résztvevők.	 Az	 engeni	
ünnepnapok	befejezéseként	dr.	Vársze-
gi	Asztrik	főapát	megszenteli	az	Engen	
partnervárosai	 felé	 mutató	 irányjelző	
táblát.

2013. JÚNIUS
Monika	 Zimmermann	 és	 Horst	 Schie-
felbein	aktívan	közreműködnek	a	„Pan-
nonhalmi	 főzőversenyen“,	 akárcsak	 a	
következő	években.	

2013. OKTÓBER 15. 
Az	 újjáalakított	 pannonhalmi	 Piac	 tér,	
valamint	a	város	és	a	főapátság	közötti	
új	összekötő	út	felavatása.	A	sétány	kép-
táblás	 magyarázatokkal	 ismerteti	 Pan-
nonhalma	 történetét	 dr.	 Ábrahám	 Imre	
várostörténeti	 munkája	 alapján,	 német	
nyelvű	 összefoglalóval.	 (Szanati	 Erzsé-
bet	és	Ulrich	Scheller	fordításában.)

2014. MÁRCIUS 20.
Vaszary	László	gépészmérnök,	egykori	
bencés	diák	előadása	fiatalkoráról	„Ifjú-
ság	a	vasfüggöny	mögött“	címmel.	

2014. JÚNIUS 27-29.
Pannonhalma	 szlovákiai	 partnerváro-
sába	 kap	meghívást	 egy	 pannonhalmi	

és	egy	engeni	delegáció	a	jurtanapokra.	
Ulrich	Scheller	 előadása	 „A	Duna	mint	
összekötő	és	elválasztó	folyó“	címmel.	
Hanne	 Muffler	 hagyományos	 engeni	
népviseletben	képviseli	a	várost.

2014. JÚLIUS 25-28.
A	Pannonhalmi	 Szent	Márton	 Borrend	
az	 engeni	 Altstadtfestre	 érkezik,	 velük	
együtt	a	pannonhalmi	 „Baráti-Dal-Szín-
ház“	 ének-	 és	 tánc-quartett	 napsütést	
hoz	 az	 esős	 fesztiválba.	 Vasárnap	
napos	 kirándulás	 a	 Duna	 három	 for-
rásához.	 Az	 októberben	 újraválasztott	
polgármester,	 Bagó	 Ferenc	 kíséri	 a	
csoportot,	 és	 leleplezi	 a	Pannonhalma	
utcatáblát	Engenben.

2014. SZEPTEMBER 27.
Engen	 meghívást	 kap	 a	 Pannonhalmi	
Borvidék	első	fesztiváljára.

2015. MÁJUS 10.
Dr.	Várszegi	Asztrik	Szanati	Erzsébet	ál-
tal	küld	köszöntő	gondolatokat	Engen-
be	a	Triport-ral	fennálló	partnerkapcso-
latuk	15	éves	jubileumára.	Ezt	a	francia	
vendégek	búcsúzásakor	adja	elő.

2015. AUGUSZTUS 20.
Johannes	Moser	 polgármester	 látoga-
tása	Pannonhalmán	egy	delegációval	a	
nemzeti	ünnep	alkalmából	

2015. NOVEMBER 29. 
„Betlehemépítő	 művészet	 a	 Fekete-er-
dőben	 és	 Hegauban“	 címmel	 Ulrich	
Scheller	 előadást	 tart	 Pannonhalmán.	
Az	 apátság	 bazilikája	 karácsonyi	 bet-
lehemet	 kap	 a	 betlehemépítő	 Scheller	
családtól,	mely	 váltogatható	 jelenetek-
kel	ábrázolja	az	adventi	és	a	karácsonyi	
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2018. MÁJUS 10., CSÜTÖRTÖK

18-19	óra	között	
A	vendégek	érkezése	Pannonhalmára
Köszöntés/fogadás	a	Kazinczy	Ferenc	
Művelődési	 Ház	 udvarán	 (esőhelyszín:	
nagyterem)
Közreműködik	 a	Szent	Benedek	 Iskola	
énekkara
Ezt	követően	zártkörű	vacsora	-	Bagó	Fe-
renc	polgármester	köszöntő	gondolatai		
Emlékezés	a	húsz	évvel	ezelőtti	kezde-
tekre	(vetítéssel)

2018. MÁJUS 11., PÉNTEK

Délelőtt	a	főapátságban
9:45:	Hortobágyi	Cirill	főapát	köszönti	a	
vendégeket
9:50:	 „Ifjúság	 a	 vasfüggöny	 mögött“	 –	
Vaszary	László,	Svájcban	élő	magyar	gé-
pészmérnök	 előadása,	 majd	 beszélge-

tés	a	témáról	az	apátság	dísztermében
11:00:	Az	apátság	megtekintése
12:00:	 Ebéd	 a	 főapátsági	 gimnázium	
menzáján
13:00:	 „Európa	 demokratikus	 értékei-
nek	megőrzése	a	rendkívüli	kihívások	
időszakában”	 –	 Ulrich	 Scheller	 előa-
dása	(vetítéssel),	ezt	követően	beszél-
getés	 a	 témáról	 az	 apátság	 díszter-
mében
16:00:	Városnézés	Győrben	
18:00:	Dr.	Manfred	Müller-Harter	engeni	
festőművész	 kiállításának	 záróünnepe	
a	 Széchenyi	 István	 Egyetem	 Apáczai	
Karának	 kiállítótermében	 (Győr,	 Liszt	
Ferenc	u.	42.)
A	kiállítást	Borbély	Károly	festőművész	
méltatja.	
Köszöntőt	 mond	 Ulrich	 Scheller	 part-
nerkapcsolat-felelős
Zenei	 közreműködő:	 Pusztai	 Antal	 gi-
tárművész,	 Illés	 Gabriella	 és	 Székely	
Szilvia	énekesek

20:00:	Vacsora	a	művelődési	házban
A	 testvérvárosokból	 érkezett	 küldöttek	
köszöntő	szavai	
Zenei	közreműködő:	Bencés	Big	Band

2018. MÁJUS 12., SZOMBAT

9:45-10:30:	 Az	 EU	 döntéshozási	 folya-
matai	és	az	állampolgárok	lehetőségei,	
azok	 véleményezése	 –	 Knapp	 László	
előadása	a	Kazinczy	Ferenc	Művelődé-
si	Ház	nagytermében
10:35:	Barátságos	focimeccs	Engen	és	
Pannonhalma	 elöljáróinak	 és	 öregfiúi-
nak	csapatai	között	(2x25	perc)	
A	 mérkőzés	 félidejében	 szórakoztató	
program	a	 focipályán	–	 közreműködik	
a	Black	Diamond	Jazzbalett	Csoport
A	mérkőzés	 ideje	alatt	és	után	a	pálya	
szélén	 lacikonyha:	sült	kolbász,	pecse-
nye,	ill.	lángos	kapható
15:30:	Az	Engen	utca	avatása

JUBILEUMI	PROGRAM Zenei	közreműködő:	az	engeni	Projekt-
kórus	és	a	pannonhalmi	Cantate	kama-
rakórus
16:00:	 Ünnepi	 szentmise	 a	 Kistemp-
lomban	a	Projektkórus	és	a	Cantate	ka-
marakórus	közreműködésével

17:30-tól 
Jubileumi ünnepi est a
CulinArt Rendezvényparkban
Ravazdon

2018. MÁJUS 13., VASÁRNAP

8:30-tól:	A	vendégek	búcsúztatása,	ha-
zautazás	Engenbe.	
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