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Tisztelt Pannonhalmi Polgárok!

Nehéz leírni, de nemsokára elköszönünk 
egy gyorsan eltelt évnek – a tavasz, nyár, 
ősz elbúcsúzott tőlünk, itt a tél. Hogy 
mit hoz és mivel lep meg bennünket 
ebben a kiszámíthatatlan változó időjá-
rásokban? Még a meteorológusok sem 
mernek nyilatkozni. Ettől függetlenül az 
életnek mennie kell tovább.

Önkormányzatunk amit erre az évre ter-
vezett, azt túlnyomó részben elvégezte. 
Az előző újságban részletesen beszámol-
tam - képekkel illusztrálva - az elvégzett 
munkákról. Talán a legnagyobb terhet 
a Gizella királyné és Imre Herceg utcák 
aszfaltozása jelentette. Az ott lakók már 
hosszú ideje vártak rá, mivel minden-
napi gondot okozott számukra az utak 
rossz minősége. 

Kulturális események tekintetében is 
mozgalmas őszt zártunk: 

Az Idősek Napja jó hangulatban zajlott, 
ismét sok szépkorú polgár fogadta el 
meghívásunkat az estre. 

Október 6-án ismét benépesült a Főtér a 
Bornapon, vidám hangulat, igényes fel-
lépők jellemezték idén is a rendezvényt. 

Október 11-én tartotta a polgármesteri 
hivatalban a városi rendőrkapitányság 
az éves Közbiztonsági konzultációs fó-
rumát.

Október 19-én az épülő Csapdaház alap-
kőletételére került sor Kara Ákos állam-
titkár úr jelenlétében.

Az október 23-ai ünnepélyt a Művelődé-
si Házban tartottuk ahol a Szent Bene-
dek Általános Iskola tanulóinak műsora 
színesítette a megemlékezést.

Október 26-án a város képviselő testü-
lete és az önkormányzat támogatásával 
felavattuk Szent II. János Pál pápa egész 

alakos szobrát a Rózsakertben. Az át-
adáson jelen volt lengyelország magyar 
nagykövete Jerzy Snopek Úr és felesége, 
valamint több lengyelországi szervezet 
képviselője. Köszönetemet fejezem ki 
mindazoknak akik részt vettek eme jeles 
eseményen. Köszönöm volt osztálytár-
saimnak és feleségeiknek, akikkel 1956-
ban mint bencés diákok, részt vettünk a 
szovjet emlékmű ledöntésénél, és öröm-
mel jöttünk el - sokan nagyon messziről 
- ugyanarra a  helyszínre, János Pál pápa 
szobrának átadó ünnepségén.

November 15-én a Művelődési Házban 
tartotta előadását a Pannon Esték kere-
tén belül Soóky Andrea grafológus, aki 
hamar elnyerte a közönség szimpátiáját.

November 24-én került sor az önkéntes 
tűzoltók hagyományos báljára, mert is-
mét teltházasra és vidám hangulatúra 
sikeredett. 

December 4-én tartottuk az évi közmeg-
hallgatásunkat a Művelődési Házban.

December elején elkezdték szállítani a 
ravazdi erdészettől a  171 erdei m3 szo-
ciális tűzifát, melyet önkormányzatunk 
minden érintett családnak 1,5 m3-t elfog 
juttatni.

December 10-én a polgármesteri hiva-
tal dolgozói nagy szeretettel fogadták 
a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébá-
niáról, Gergő atya kíséretében érkező 
kántáló gyermekek ünnepre hangoló kis 
műsorát.

A közelgő karácsony alkalmából 
kívánok minden pannonhalmi pol-
gárnak a képviselő-testület és az 
önkormányzat nevében kellemes 
ünnepeket és sikerekben gazdag 
boldog új esztendőt!
    

Bagó Ferenc 
polgármester

POLGÁRMESTERI 
BESZÁMOLÓ - 2018. ősz
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II. János Pál pápa szobrának átadó ünnepsége

A Csapdaház ünnepélyes alapkőletétele

Soóky Andreával előadását követően

Az Imre herceg és a Gizella királyné utcák új aszfaltburkolatának átadója Gergő atya és a kántáló gyerekek



Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplő 
Közönség!

Hatvankettő évvel ezelőtt, ezen a napon, 
ezekben a hetekben sok minden megválto-
zott. Sorsok, álmok dőltek romba, családok, 
kapcsolatok szakadtak szét és sajnos emberi 
éltek értek véget.

Pedig a magyar nemzet közel két évtizede vá-
gyott a változásra, a magyar nép két évtizede 
szenvedett a második világháború kínjaitól, 
az azt követő újjáépítés nélkülözéseitől, a 
Rákosi diktatúra gyötrelmeitől és az idegen 
szovjet csapatok jelenlététől. Aztán elérkez-
tünk 1956 októberéhez és úgy tűnt, hogy az 
álmok valóra vállnak, és a remény beteljesül.
Azonban ahogy az idő is megváltozott nov-
emberben, szomorúvá és borongóssá vált, 
úgy halványodott el ez a reménysugár.
A Forgószél hadművelet kezdetével pedig 
minden szertefoszlott.
Az azt követő hetekben, hónapokban, évek-
ben sokan haltak meg, de még többen kerül

tek börtönbe és sajnos rengetegen hagyták el 
az országot.

Több, mint három évtizedig nem lehetett 
méltó módon ünnepelni és beszélni az ese-
ményekről. Joggal vetődött fel a kor emberé-
ben  Vörösmarty Mihály száz évvel korábban 
megfogalmazott gondolata: „az nem lehet, 
hogy annyi szív hiába onta vért...”
De Márai Sándor is feltette a kérdést 1956... 

„Ilyen nagy dolog a szabadság?”
Úgy gondolom a mai fiatalság nagy része 
nem tudja értelmezni ezeket a gondolatokat.
Az 1956 hőseinek dönteni kellett. 
Vagy maradnak tovább a zsarnokság szorí-
tásában vagy megpróbálják beteljesíteni ál-
maikat.

Bátor döntést hoztak, hisz ott lebegett felet-
tük a diktatúra és az itt állomásozó szovjet 
csapatok fenyegető ereje.
Magyar történelem azonban tele van vérzi-
vataros évszázadokkal, igazságtalansággal 
és elnyomó idegenekkel, hívjuk őket tatár-

nak, töröknek, osztráknak vagy szovjetnek. 
De mindig volt egy bátor döntés, aminek a 
magyarság több mint ezer éves történelmét 
köszönheti a Kárpát medencében.
1956 milyen üzenettel szolgál számomra és a 
jelenkor ifjúságának?

A magyar nemzetnek továbbra is szüksége 
van felelősségteljes és bátor döntésre képes 
fiatalokra. Történelmünk nagy eseményeinél 
ők voltak a mozgatórugók. Gondoljunk csak 
1956 október 23-ára vagy 1848 március 15-re.
Szükség van a mai világban azokra a csalá-
dokra, szülőkre, nevelőkre és pedagógusokra 
is, akik ezeknek a fiataloknak továbbadják a 
magyar nemzet két legfontosabb értékét: a 
család és a hazaszeretet!
Nemzeti önazonosságunk szorosabban függ 
össze nyelvünkkel, mint más népeké, mert 

„gondolkodásunk meghatározója,” világnéze-
tünk horizontja.
Gondolataimat egy ismert dalszöveg szava-
ival zárom, melyek ma 2018-ban rendkívül 
aktuálisak: „Bár más nyelven beszélsz, és 
más nyelven írsz, de magyarul álmodsz és 
magyarul sírsz...”

Bagó Ferenc 
polgármester
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POLGÁRMESTERI ÜNNEPI BESZÉD 
Elhangzott a 2018. október 23-ai megemlékezésen

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégek!  

1978. októberében I. János Pál hirtelen halá-
la után összeült a 111 bíborosból álló választó 
bizottság a konklávén. Megkezdődött a pápa 
választás, ami eléggé elhúzódott, mert a nyol-
cadik szavazásban 99 szavazatot a 111-ből 
Krakkó érseke kapta.

Október 16-án Felici bíboros bejelentet-
te a Szent Péter téren várakozóknak, hogy 

„Habenus Papam” – majd kis idővel később 
megjelenik Karol Wojtyla aki felvette a II. Já-
nos Pál nevet. 1522 után ő volt az első nem 
olasz pápa. Október 22-én megtörténik az 
avatás.

Felszisszen a kommunista tábor, hogy kom-
munista országból választottak pápát. 1979-
ben utazik hazájába, ahol forró a politikai 
helyzet. Ellátogat Gdańskiba a Hajógyárba. 
Beszédet mond, ahol elhangzik fő mondata 

„NE FÉLJETEK”.

A kelet-közép európai befolyásának elveszté-
sétől való félelmében 1979-ben a KGB – me-
rénylet elkövetése mellett döntött, amit Ali 
Agca török terrorista 1981. május 13-án el is 
követett délután 17 órakor. 

Isten és orvosi segítséggel felgyógyul, majd 
megkezdi misszióját. 132 országban és 900 
településen járt.

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ
Elhangzott II. Szent János Pál pápa 
szobrának avatásakor 2018. október 26-án

1996-ban Győrszentmártonba szeptem-
ber 6-án érkezik. Helikopterből kiszállva 
megcsókolja a sportpálya mellett találha-
tó helyet. Ahol most is ott áll a Pándzsa 
Egyesület által kialakított emlék park a 
kettős kereszttel, ahol évente megemléke-
zés történik.

II. János Pál nem csak a lengyeleknek, 
hanem az egész Európának is felhívta a 
figyelmét, hogy térjen vissza az újjászü-
letés útjára, a keresztény hagyományokra.

Mindenkitől bocsánatot kért, akik a ke-
reszténység által valami bűnt követtek el.
Nagy tett volt mikor 1986-ban meghívta 
Assziszibe a világ nagy vallásainak veze-
tőit, és azt mondta mindegyikünk a má-
sokkal együtt imádkozzon a békéért, nem 
pedig egymás ellen. Ezzel elkerültük a 
világháborút. 

Közben egészsége romlani kezd. 2005. 
április 2-án 21:37 perckor hazatalál az 
örök hazába. Temetésén több mint 300 
ezer ember vett részt. Halála után 2014-
ben április 27-én szentté avatták.

Úgy a szent atya életében, mint halála 
után az egész világban számos emlékmű-
vet emeltek fel. 

Ezt teszi ma Pannonhalma képviselő-tes-
tülete és önkormányzata.

Szent II. János Pál pápa a XX. század egyik 
legnagyobb személye volt. 

Bagó Ferenc 
polgármester
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Tisztelt Megjelentek!

Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat a mai közmeghallgatás-
ra. Első körben engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt év város-
fejlesztési tevékenységéről.

2017 év végén, egy régi problémát sikerült kimozdítani a nyugvó-
pontjából, amikor elkészült az apátsággal egységes városfejlesztési 
programunk a PANNONHALMA21- Tradíció és Megújulás című do-
kumentum. Ez a program 3 kiemelt célt határoz meg a következő 10 
évre, és tartalmazza az ezek megvalósulásához szükséges fejlesztése-
ket is. Az első cél, hogy Pannonhalmán sikerüljön a jelenlegi 1 napos 
turisztikai kínálatot több napossá fejleszteni. 
Ennek keretében a TSZ műhelyek területén egy új turisztikai par-
koló, egy török- magyar háborúk hadtechnikai fejlődését bemutató 
interaktív kiállítás, egy új étterem, kerékpáros műhely és elektromos 
kerékpárkölcsönző épül. Az erre vonatkozó pályázatot 2016 elején 
adtuk be, de csak 2017 végén született róla döntés, sajnos az azóta 
eltelt időszakban jelentősen emelkedtek az építőipar árak, ami azzal 
járt, hogy az első közbeszerzés eredménytelenül zárult. Azóta átdol-
goztuk a terveket, hogy továbbra is jó, de még költséghatékonyabb 
formában újulhasson meg a major mellett, jelenlegi formájában vá-
roskép romboló épületegyüttes.
Az átdolgozott tervek alapján kiírt új közbeszerzés jelenleg zajlik, ab-
ban bízunk, hogy ez januárban lezárulhat. Szeretnénk az új Turiszti-
kai Látogatóközpontot 2019 őszén megnyitni

Szintén a turisztikai programcsomagot bővíti a volt szolgabírói ház-
ban kialakításra kerülő szabadulós játékok parkja. Biztos vagyok 
benne, hogy ezekben a helyi lakosság is örömét fogja lelni. Ennek 
építése már zajlik, a gyönyörű épület nyárra újulhat meg, az ünne-
pélyes megnyitóról értesíteni fogjuk a lakosságot.
A turisztikai elképzeléseink fontos eleme, hogy a városközpontot ösz-
szekössük az apátsággal. Ennek keretében indul meg a Gesztenyés 
Horog fejlesztésének első üteme, amely tavaszi munkakezdéssel 
nyárra szintén megvalósul. Erre is nyertünk pályázati forrást, így 
a horog közművesítését, közvilágítását és utcabútorok kihelyezését 
tudjuk megvalósítani

Az apátság is kiveszi részét a turizmus fejlesztéséből, bővül a gyógy-
növénykert, várhatóan jövőre nekiállnak a major udvarára tervezett 
szálloda építésének, és új látványsörfőző üzemet is terveznek a bor-
tároló épületében.

Idén már negyedik alkalommal került megrendezésre a Pannonhal-
ma Campus, aminek keretében tehetséges egyetemistákat, egyetemi 
oktatókat, és gyakorlati szakembereket, művészeket látunk vendégül 
1-1 hétre, hogy tudásukkal nyomot hagyjanak a városon, aztán pedig 
jó hírünket vigyék a nagyvilágba. Az idei program keretében tartot-
tunk 2 hetes művész alkotótábort, felmértük a helyi védett, vagy vé-
delemre érdemes épületeket és egy művészi kápolna épült a Szent 
Imre hegyre, amely olyan jól sikerült, hogy arról az országos sajtó 
is beszámolt.

Szintén ide tartozik, hogy a testvérvárosi kapcsolatainkat ápoljuk, 
ennek kiváló példája volt az idei, Engennel közös 20 éves jubileum, 
melyet egy több napos programcsomaggal ünnepeltünk. Ezúton is 
szeretném megköszönni azoknak a munkáját, akik ápolják ezeket a 
kapcsolatokat, aki segítettek megszervezni a jubileumi találkozót, il-
letve akik részt vettek a programokon.

Az önkormányzat tulajdonában álló Járóbeteg Központ is sikeresen 
pályázott, így 2019-ben több mint 80 millió Ft-ot fordíthat a nyitás 
óta elhasználódott eszközeinek a cseréjére, illetve az orvosok mun-
káját segítő új eszközök beszerzésére.

Pályázatot adtunk be azzal a céllal, hogy a teljes városmagot le tudjuk 
fedni ingyenes WIFI internettel. 

Ezzel együtt fejlesztjük a város alapinfrastruktúrját is, hosszú idő 
után sikerült orvosolni a Gizella királyné és Imre herceg utcák áldat-
lan állapotait, nyár végére teljesen megújult a lakópark úthálózata az 
ott élők örömére. A COOP ABC előtt gyalogátkelőhelyet létesítettünk 
a biztonságos közlekedés elősegítése érdekében.

Befejeztük a két éven át tartó óvodai tető felújítási munkálatainkat is. 
További játékokkal bővítettük az óvoda udvarán található játszóteret 
és gondoskodtunk annak megvilágításáról.

Bese Gergő atyával együttműködésben a Rózsakertben önkormány-
zatunk felállította Szent II. János Pál pápa szobrát.
 
Számos további fejlesztésünk van megvalósítás, vagy előkészítés 
alatt:

Tavasszal megújulnak a temetőben található első világháborús hadi-
sírok, melyre szintén pályáztunk és nyertünk is támogatást a Honvé-
delmi Minisztériumtól.

A Belügyminisztérium pályázatán 8 millió Ft-ot nyertünk iskolai 
sport fejlesztésére, ebből várhatóan egy rekortán borítású futópályát 
fogunk kialakítani, amit nem csak a diákok, hanem a futást kedvelő 
helyi lakosság is használhat.

Hosszú vajúdás után tavasszal végre elindulhat a Pannonhalmi Fog-
lalkoztatási Paktum, amiből pannonhalmi lakcímmel rendelkező sze-
mélyek képzéséhez, foglalkoztatásához és egyéni vállalkozóvá válás-
hoz tudunk 6 hónapon keresztül bértámogatást nyújtani.

Alsószelivel közösen pályázatot adtunk be egy közösségi kemence 
építésére, bízunk benne, hogy a kérelmünk pozitív elbírálásban ré-
szesül, amit egy közös kemencés fesztivállal szeretnénk megünne-
pelni. 

Új gyalogos átkelőhelyek tervezését rendelte meg önkormányzatunk 
a Dózsa György utca –Szabadság tér csomópontban. A jövő év nya-
rán reményeink szerint ez is el fog készülni.

Folyamatban van, a Településrendezési Terv átfogó felülvizsgálata 
is, valamennyi lakossági igényt, észrevételt beépítünk a módosításba.
A Tourinform Iroda átvette a szomszédságában található helyi ter-
mék bolt működtetését, amely egyre szélesebb körben teszi lehetővé 
a jó minőségű helyi termékek értékesítését.

Pannonhalma Város Önkormányzata a HERBÁRIA ZRT-vel folytat 
egyeztetéseket, egy közös termékcsalád kialakításáról. Jelenleg a kö-
zös arculat, tervezés szakaszában vagyunk.

Önkormányzatunk hosszú előkészítő munkát követően jogerős épí-
tési engedéllyel rendelkezik egy közel 1 hektáron elhelyezhető nap-
erőmű park létrehozására. Ez a vasút melletti iparterületen kerül 
kialakításra. Jelenleg a finanszírozás tárgyában folytatunk egyezte-
téseket pénzintézetekkel.
 
Bevásárló központ, üzlet: Városunknak nagy szüksége lenne egy 
közepes méretű bevásárlóközpontra, üzletre. ennek megvalósítása 
érdekében felvettem a kapcsolatot Kara Ákos államtitkár úrral, aki 
segítséget ajánlott és támogatásáról biztosított. Együtt dolgozunk 
azon, hogy ez  mielőbb megvalósuljon. (Helye: Majális tér)

Tanuszoda: A napokban egyeztettem a beruházást koordináló Nem-
zeti Sportközpontokkal. Elmondhatom, hogy a tanuszoda közbeszer-
zési eljárása hamarosan elindul és várhatóan tavasszal sor kerül az 
alapkő letételére.

Köszönöm figyelmüket. 

   Bagó Ferenc 
polgármester

A KÖZMEGHALLGATÁS 
BESZÁMOLÓJA 
Elhangzott 2018. december 4-én



       
6

RENDELETEK, HATÁROZATOK 2018. október-december

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018. 
(X.03) számú rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 7/2005. 
(IV. 19.) számú rendelet módosításáról
 
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. 
(X.31.) számú rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa 
támogatás jogosultsági feltételeiről  

Pannonhalma Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2018. (XI.28.) számú a közterület használatáról szóló 10/1999. 
(IX.1.) számú rendelet módosításáról.

A rendeletek teljes tartalmukban megtekinthetőek a  http://pannon-
halma.hu/2018-evi-rendeletek  honlap címen.

151/2018.(X.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Győri 
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (9026 Győr, Kálóczy 
tér 9-11.) ajánlatát elfogadja és a fogászati ügyeleti eljárásra vonat-
kozó, az Önkormányzat és az Intézmény által kötött megállapodást 
2 évre meghosszabbítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a megállapodás aláírására.

153/2018.(X.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
gyalogos átkelőhely kialakításának lehetőségéről szóló beszámolót a 
Dózsa György utca és a Szabadság tér csomópontban. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kérje fel Nyitrai Zsolt 
tervező urat, hogy tartsanak helyszíni bejárást a szóban forgó terüle-
ten, és ezt követően tárgyalják újra a napirendi pontot.

154/2018.(X.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a korábbi 
évekhez hasonlóan a Rákóczi Szövetség munkásságát 10.000 Ft-tal 
támogatja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az átutalásról soron kívül gondoskodjon. 

156/2018.(X.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi Vendégh Balázs közvilágítás iránti kérelmét, de érdemben csak 
a közvilágítás kiépítésének költségvonzata tudatában tud dönteni. Az 
árajánlat beérkezését követően fog a képviselő-testület dönteni a na-
pirend tekintetében.

157/2018.(X.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkor-
mányzat tulajdonát képező kül- és belterületi szántó és gyep műve-
lési ágú, a mellékelt nyilvántartásban részletezett ingatlanainak, ha-
szonbérleti szerződéseit egy évvel hosszabbítja meg, s a bérleti díjat 
a 30 AK érték alatti ingatlanok esetében 35.000.Ft/hektár, a 30 AK 
érték feletti ingatlanok esetében pedig  45.000.Ft/hektár összegben 
állapítja meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti 
szerződések aláírására.

158/2018.(X.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hardi Titusz 
OSB Főigazgató úr kérelmében foglaltaknak megfelelően, továbbra is 
térítésmentesen rendelkezésére bocsátja az iskola területén található 
volt Tankerületi Központ épületét (9090 Pannonhalma, Petőfi u. 27., 
473/6 hrsz.) addig, amíg az általános iskola a Pannonhalmi Főapát-
ság által fenntartott Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (9090 Pannonhalma, Vár 1.)  
üzemeltetésében és működtetésében van. A képviselő-testület hoz-
zájárul ahhoz, hogy az épületben a Főapátság Oktatási Központjának 
irattára, valamint technika terem kerüljön kialakításra. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés aláírá-
sára.

159/2018.(X.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a Szent Benedek Általános Iskolát körülvevő önkormányzati tu-
lajdonú útszakaszokra 30 km/h korlátozó tábla kerül kihelyezésre 
a Szent Márton utcában, az Attila utcában a Petőfi utca csatlakozó 
pontjától a Szent Márton utca kezdetéig, valamint az Árpád utcá-
ban a Petőfi utca csatlakozási pontjától a Szent Márton utcáig terje-
dő szakasz vonatkozásában. A Petőfi utcai sebességkorlátozó táblák 
kihelyezése ügyében  képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy vegye fel a kapcsolatot Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel 
a kérelemben foglaltak megvitatása érdekében. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a táblák megrendelésére és kihelyez-
tetésére.

160/2018.(X.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pannon-
halmi Főapátság Alapítvány közcélú támogatását a jegyzőkönyv mel-
lékletét képező Adományozási Szerződés tervezetben foglaltak sze-
rint elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
Adományozási Szerződés aláírására.

161/2018.(X.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ónody Jó-
zsef és társai kérelmében foglaltaknak helyt ad és hozzájárul, hogy a 
pannonhalmi 0283/64, illetve 0283/65 hrsz.-ú ingatlanok belterüle-
ti átsorolása megtörténjen. A képviselő-testület megállapítja, hogy a 
hatályos Településrendezési Terv szerint az érintett ingatlanok terve-
zett belterületen fekszenek, belterületi ingatlannal érintkeznek.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határo-
zatról az ingatlannyilvántartási hatóságot értesítse.

162/2018.(X.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kállai Zsolt 
egyéni vállalkozónak 130.000 Ft többlet munkadíjat határoz meg a 
Gesztenyés horogban az új túraúthoz vezető lépcső kialakításához, 
az időközben felmerült többlet munka, egy deszkatámfal kiépítése 
okán. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalko-
zási szerződés aláírására. 

163/2018.(X.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete térítésmen-
tesen átadja a Szent Márton Polgárőr Egyesület részére a 9090 Pan-
nonhalma Arany János utca 34. fsz. 4. szám alatt található 25 m2 
alapterületű önkormányzati lakást határozatlan időtartamra. A lakás 
közüzemű költségei (víz, villany, gáz) a bérlőt terhelik. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a bérlet szerződés aláírására. 

  Határozatok

  Rendeletek
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164/2018.(X.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkor-
mányzat tulajdonában álló 1463/2 hrsz.-ból a Településrendezési 
Terv módosítás, illetve a telekmegosztási eljárás lezárását követően 
kialakuló 1463/10 hrsz.-ú 10 Ha-os Termál területet értékesítésével 
kapcsolatban úgy határozott, hogy azt 150 millió Ft+ÁFA árról in-
duló versenytárgyalás útján kívánja értékesíteni. A képviselő-testület 
a licitlépcsőt 1.000.000 Ft-ban határozza meg. A képviselő-testület 
felhatalmazza a jegyzőt az árverés hirdetmény útján való közlésére 
2018. október 30. napjáig bezárólag.

165/2018.(X.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogat-
ja dr. Török Péter a Szent Márton Járóbeteg Központ igazgatójának 
kérelmét és megadja tulajdonosi hozzájárulását a Szent Márton 
Járóbeteg Nonprofit Kft. és a Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit 
Kft. közötti 4.000.000 Ft-os kölcsönügylethez.

166/2018.(X.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális 
Bizottság beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

171/2018.(X.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
gyalogos átkelőhely kialakításának lehetőségéről szóló beszámolót a 
Dózsa György utca és a Szabadság tér csomópontban. A képviselő-
testület elfogadja a gyalogos átkelőhely létesítés tervezésére és en-
gedélyeztetésére beérkezett 950.000 Ft+ÁFA árajánlatot, amelyet 
a 2019. év költségvetése terhére vállal, 2019. márciusi vagy áprilisi 
fizetési határidővel.

172/2018.(X.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében foglalt véleménye-
zési jogkörében eljárva a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhiva-
tal Győri Járási Hivatala által megállapított iskolai körzethatárokkal 
egyetért. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a döntésről soron kívül tájékoztassa a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási Hivatalát.

173/2018.(X.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a 
Mesa-Kafa kft. közterület használat iránti kérelmét. A képviselő-tes-
tület javasolja a cégnek, hogy a tevékenységét egy üzlethelyiségben 
folytassa.

174/2018.(X.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 
a COOP Győr Zrt. (9028 Győr, Régi Veszprémi út 4.)  közterületi 
parkolómegváltás iránti kérelmét, az alábbiakban foglaltak szerint:
1.) A 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 8. szám alatti (1002/2 hrsz.), 
COOP bolt bővítéséhez szükséges 3 db parkolóhelyet Pannonhalma 
Város Önkormányzata közterületi parkolókkal rendelkezésre bocsát-
ja.

2.) A COOP Győr Zrt.-nek (9028 Győr, Régi Veszprémi út 4.) szer-
ződés keretében kell kötelezettséget vállalnia arra, hogy a közterületi 
parkolókból biztosított 3 db parkolóhely helyett 3 db parkoló kiala-
kítását megtervezteti, engedélyezteti, kialakíttatja 2019. október 01. 
napjáig a mellékelt vázrajz szerint. A képviselő-testület felkéri dr. 
Baros Attilát a város ügyvédjét a szerződés elkészítésére és megbízza 
a polgármestert annak aláírására.

175/2018.(X.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete forgalmi 
tükröt helyez ki a kérelemben megjelölt helyre a Váralja utcában, 
illetve a Tóthegyi buszmegállóval szembeni területre a biztonságos 
közlekedés érdekében. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a forgalmi tükrök megrendelésére és kihelyeztetésére.

176/2018.(X.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a  
határon átnyúló Szlovák – Magyar Interreg program kisprojekt alap-
ra történő pályázat benyújtását az előterjesztésben foglaltak szerint 
és a szükséges 3538 EUR önerőt a 2019-es költségvetése terhére biz-
tosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására.

177/2018.(X.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
TOP fejlesztési és az egyéb forrásból megvalósuló pályázatokról szóló 
beszámolót az előterjesztésnek megfelelően.

178/2018.(X.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támo-
gatja a Magyar Légimentésért Alapítványt költségvetési fedezet hi-
ányában, azonban a 2019. évi költségvetés tervezésekor figyelembe 
veszi a támogatás iránti kérelmet.

179/2018.(X.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete kitisztíttat-
ja és kiméreti az önkormányzat tulajdonában lévő 1205/2, illetve 
0282/10 hrsz.-ú út megjelölésű ingatlanokat. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármester, hogy a földmérővel vegye fel a kap-
csolatot a fent említett önkormányzati út kimérése végett.

180/2018.(X.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 éves idő-
tartamra 2023. október 30. napjáig megválasztja a Szent Márton 
Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Tár-
saság felügyelő bizottsági tagjaivá  Szilágyi Kemál és Dr. Pintér Gyu-
la települési képviselő urakat. Kádi Antal eddigi felügyelő bizottsági 
munkáját pedig megköszöni a képviselő-testület.

181/2018.(X.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
CR Biztonságtechnika Zrt. (9028 Győr, Szent Imre u. 164/D) által 
adott 203.400 Ft+ÁFA árajánlatát a kamerarendszer bővítésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási 
szerződés aláírására. 

184/2018.(X.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Játék- Vár Óvoda és Bölcsőde épület palatetejének felújítására beér-
kezett árajánlatok közül a Pannon-Völgy Kft. (9090 Pannonhalma, 
Dallos S. u. 30.) által adott bruttó 4.640.580 Ft-os ajánlatát. A kép-
viselő-testület felhatalmazza az intézményvezető asszonyt a vállalko-
zási szerződés aláírására.

185/2018.(X.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 9090 Pan-
nonhalma, Petőfi u. 1. szám alatti társasházi ingatlan tetőterének 
értékesítése megnevezésű napirendi pontot elnapolja a 2018. decem-
berben tartandó képviselő-testületi ülésre, annak érdekében, hogy az 
ajánlattevőnek legyen ideje a szükséges egyeztetések lebonyolítására.
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186/2018.(X.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális 
Bizottság beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

188/2018.(XI.09.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja 
az illegálisan elhelyezett szemét elszállítására a V-Profil Kft. (9090 
Pannonhalma, Gizella királyné útja 24.) bruttó 30.000 Ft/konténer 
árajánlatát az előterjesztésnek megfelelően. A képviselő-testület fel-
hatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

193/2018.(XI.27.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjó-
léti Központ, Napraforgó Családi Bölcsőde Hálózat Intézményvezető-
jének beszámolóját a 2018. évről.

194/2018.(XI.27.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a 83.§ (3)-(5) 
bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján Bajnok Ildikó pályázó 
pályázati anyagát áttekintette és az eddigi szakmai munkája alapján 
támogatja a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
főigazgatójává történő kinevezését. A képviselő-testület felhatalmaz-
za a polgármestert, hogy a döntésről a Győri Tankerületi Központot 
(9022 Győr Liszt Ferenc u. 17.) soron kívül értesítse.

195/2018.(XI.27.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 
Imre László Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos ké-
relmét azzal a kikötéssel, hogy a külön eljárás díját a kérelmezőnek 
vállalni kell. Amennyiben az átfogó Településrendezési Terv módosí-
tásba kerül bele a kiírt módosítás, abban az esetben az önkormány-
zat minden költséget magára vállal.

196/2018.(XI.27.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Ön-
kormányzat e határozat mellékletét képező Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját és a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervét 
az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

197/2018.(XI.27.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi la-
kástámogatás rendjéről szóló 22/ 2009. (XII.23.) rendelet alap-
ján Stefanics Attila és házastársa Stefanics-Berki Viktória részére 
150.000 Ft, azaz  százötvenezer Forint összegű vissza nem térítendő 
támogatást  biztosít a fenti címen vásárolt lakóház költségeihez.  A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás-
ban részesített személyekkel kösse meg a támogatási megállapodást.

198/2018.(XI.27.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi la-
kástámogatás rendjéről szóló 22/2009. (XII.23.) rendelet alapján 
Steczina András és élettársa Keserű Roxána részére 150.000 Ft , azaz                           
százötvenezer Forint összegű vissza nem térítendő támogatást bizto-
sít a fenti címen  vásárolt lakás költségeihez.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támoga-
tásban részesített személyekkel kösse meg a támogatási megállapo-
dást.

199/2018.(XI.27.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi la-

kástámogatás rendjéről szóló 22/2009. (XII.23.) rendelet alapján 
Tischler Péter és házastársa Mag Ramóna részére 150.000 Ft, azaz 
százötvenezer Forint összegű vissza nem térítendő támogatást biz-
tosít a fenti címen vásárolt lakás költségeihez. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásban részesített sze-
mélyekkel kösse meg a támogatási szerződést.

200/2018.(XI.27.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi la-
kástámogatás rendjéről szóló 22/2009. (XII.23.) rendelet alapján 
Lakatos Edina részére 150.000 Ft, azaz százötvenezer Forint összegű 
támogatást biztosít a fenti címen vásárolt lakás költségeihez. A kép-
viselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásban 
részesített személlyel kösse meg a támogatási szerződést.  

201/2018.(XI.27.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi la-
kástámogatás rendjéről szóló 22/2009. (XII.23.) rendelet alapján 
Farkas Zoltán és élettársa Németh Mónika részére 150.000 Ft, azaz  
százötvenezer Forint összegű támogatást biztosít a fenti címen vásá-
rolt lakás költségeihez. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a támogatásban részesített személyekkel kösse meg a 
támogatási szerződést.

202/2018.(XI.27.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi la-
kástámogatás rendjéről szóló 22/2009. (XII.23. ) rendelet alapján 
Kállai Zsolt és házastársa, Kállai-Stefankovics Felícia részére 150.000 
Ft, azaz százötvenezer Forint összegű támogatást biztosít a fenti cí-
men vásárolt lakás költségeihez. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a támogatásban részesített személyekkel kösse 
meg a támogatási szerződést.

203/2018.(XI.27.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi la-
kástámogatás rendjéről szóló 22/2009. (XII.23.) rendelet alapján 
Lendvai Tímea és élettársa Cserkész Bence részére 150.000 Ft, azaz 
százötvenezer Forint összegű támogatást biztosít a fenti címen vásá-
rolt lakás költségeihez. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a támogatásban részesített személyekkel kösse meg a 
támogatási szerződést.

204/2018.(XI.27.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi la-
kástámogatás rendjéről szóló 22/2009.( XII.23.) rendelet alapján 
Horváth Tamás és házastársa Horváthné dr. Gombolai Éva részére 
150.000 Ft azaz százötvenezer Forint, összegű támogatást biztosít a 
fenti címen épített lakás költségeihez. A képviselő-testület felhatal-
mazza a polgármestert, hogy a támogatásban részesített személyek-
kel kösse meg a támogatási szerződést.

205/2018.(XI.27.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi la-
kástámogatás rendjéről szóló 22/2009. (XII.23.) rendelet alapján 
Péter Zoltán és házastársa Péter Zoltánné részére 150.000 Ft, azaz 
százötvenezer Forint összegű támogatást biztosít a fenti címen vásá-
rolt lakás költségeihez. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a támogatásban részesített személyekkel kösse meg a 
támogatási szerződést.

206/2018.(XI.27.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi la-
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kástámogatás rendjéről szóló 22/2009. (XII.23.) rendelet alapján 
Tóth Gábor és házastársa Fodor Beáta részére 150.000 Ft, azaz száz-
ötvenezer Forint összegű támogatást biztosít a fenti címen vásárolt 
lakás költségeihez. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy a támogatásban részesített személyekkel kösse meg a tá-
mogatási szerződést.

207/2018.(XI.27.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi la-
kástámogatás rendjéről szóló 22/2009. (XII.23.) rendelet alapján 
Fazekas Gergely és házastársa Fazekas Beatrix részére 150.000 Ft, 
azaz százötvenezer  Forint összegű támogatást biztosít a fenti cí-
men vásárolt lakás költségeihez. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a támogatásban részesített személyekkel kösse 
meg a támogatási szerződést.

208/2018.(XI.27.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi la-
kástámogatás rendjéről szóló 22/2009. (XII.23.) rendelet alapján 
Szollinger Péter és házastársa Szollingerné Somogyi Melinda részére 
150.000 Ft, azaz százötvenezer  forint összegű támogatást biztosít a 
fenti címen vásárolt lakás költségeihez. A képviselő-testület felhatal-
mazza a polgármestert, hogy a támogatásban részesített személyek-
kel kösse meg a támogatási szerződést.

209/2018.(XI.27.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2018. 
(I.30.) számú határozatát visszavonja és Évszakok Fesztivál rendez-
vénysorozat vendéglátási tevékenységével kapcsolatban az alábbi díj-
tételek megfizetése iránt rendelkezik:

1., Önkormányzati faház (3x2 m) bérleti díja 25.000. Ft/nap, helyi 
vállalkozások részére 15.000. Ft/nap.
2., Önkormányzati sátor (3x3 m) 10.000 Ft/nap, helyi vállalkozások 
részére 8.000 Ft/nap.
3., Vendéglátás egyedi elbírálás alapján, melynek szempontjai a kö-
vetkezők:
1. Az árusítani kívánt termékek száma, fajtája
2. Az árusításra igénybe vett terület nagysága
3. A szolgáltató az Évszakok Fesztivál rendezvénysorozaton az elmúlt 
öt évben történt részvételi gyakorisága. 
4. A szolgáltató az Évszakok Fesztivál rendezvénysorozaton az adott 
évben  történő részvételi gyakorisága.
5. A szolgáltató az Évszakok Fesztivál rendezvénysorozaton való ed-
digi részvételének konfliktusmentes, együttműködő magatartása.
4. A karácsonyi rendezvényen a bérleti és közterületfoglalási díjakat 
50%-os kedvezménnyel kell beszedni.

210/2018.(XI.27.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-
5.1.2-15-GM1-2016-00003 számú Pannonhalma Foglalkoztatási Pak-
tum pályázat megvalósításához, költségvetése terhére biztosítja a 
szükséges 7 454 000 Ft önerőt. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a döntésről a pályázatban közreműködő szerve-
zeteket (Magyar Államkincstár, Irányító Hatóság) tájékoztassa.

211/2018.(XI.27.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Kft. beszámolóját, jóváhagyja 
a 2019-es évre vonatkozó üzleti tervét. A képviselő-testület megbíz-
za a jegyzőt, hogy a közfeladatellátási szerződés megkötéséről, az új 
tisztviselők kiválasztásának megindításáról gondoskodjon. A képvi-

selő-testület megbízza a polgármestert és az alpolgármestert, hogy a 
cég működéséhez szükséges források biztosítására tegyen javaslatot. 

212/2018.(XI.27.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sportegye-
sület részére 530.000 Ft kiegészítő támogatást nyújt a további műkö-
déshez és a szükséges kifizetések teljesítéséhez. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás soron kívüli átuta-
lásáról gondoskodjék.

213/2018.(XI.27.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. 
évi Évszakok Fesztivál fellépőit az alábbiak szerint határozza meg:
- Rock majális: Beatrice
- Szent István nap: Demjén Ferenc
- Bornap: Republic
- Városi Karácsony – Dolhai Attila, Janza Kata, Farkasházi Réka, 
Kovácsovics Fruzsina (egyeztetés alatt)
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szer-
ződések aláírására.

214/2018.(XI.27.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 9090 Pan-
nonhalma Dózsa György u. 12. szám alatti ingatlan  vázrajz szerinti 
1040 m2-nyi területére 1,5 millió Ft vételi ajánlatot tesz. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vételi ajánlat közlésé-
re a tulajdonossal.

216/2018.(XI.27.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad 
a Boga-Bau Kft. kérelmének, miszerint 2018. december 15. napjáig 
térítésmentesen bérbe adja részére a Mátyás király utcában található 
lebontásra váró Major épület udvarán található csarnok épületet.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a helyiség haszná-
latba adási szerződésének aláírására.

217/2018.(XI.27.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
HHR Kft. (1051 Bp. Hercegprímás u. 6.) által Pannonhalma Város 
Önkormányzata ellen indított per ellenkérelmének tartalmával. 

218/2018.(XI.27.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális 
Bizottság beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 
A rendeletekhez és a határozatokhoz tartozó előterjesztések megte-
kinthetőek az alábbi honlap címeken:
http://pannonhalma.hu/2018-oktober-02
http://pannonhalma.hu/2018-oktober-30
http://pannonhalma.hu/2018-november-09
http://pannonhalma.hu/2018-november-27

Kovács Szabolcs jegyző



       
10

A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal ünnepi ügyfélfogadási rendje

December 21. (péntek) – Munkanap 8-12 óráig
December 24. (hétfő) – Szabadnap 

December 25.-26. (kedd-szerda) – ÜNNEP
December 27-28. (csütörtök-péntek) –  Igazgatási szünet 

December  31. (hétfő) - Szabadnap 
Január 1. (kedd) – Munkaszüneti nap

Január 2. (szerda) – Munkanap 8-16 óráig

Az igazgatási szünetben (december 27-28.)  
a Polgármesteri Hivatal zárva tart az alábbi kivétellel:
Igazgatási szünetben 8-16 óráig anyakönyvi ügyekben 

(halál esetén) hívható telefonszám:  
+36 20 357 6073

      Kéményseprési felhívás  !

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az elmúlt őszi időszakban városunkban a tűzoltóságnak 
több alkalommal kellett ún. kéménytűz esetekben eljárnia, melyek valószínűleg az utóbbi években elmaradt 
kéményseprés hiányára vezethetők vissza, mivel a kémények időszakos ellenőrzése a magánszemélyek által 

lakott családi házakban már két éve nem kötelező.

viszont amennyiben a magánszemély családi házban él és a házba nincs bejelentkezve gazdálkodó szervezet, 
a kéményseprés ingyenes, a kéményseprő pedig akkor jön, amikorra a kémény tulajdonosa kéri.

A kéményseprő a füstelvezető épségét, valamint a fűtésrendszer működését ellenőrzi s célja az esetleges
 problémák kiszűrése, balesetek megelőzése. 

A kéményseprés megrendelése az alábbi módokon lehetséges:

- telefon: előhívó nélkül a 1818-as szám, majd 9-es, majd 1-es, majd 1-es gomb 
- online: www.kemenysepres.hu honlapon

- e-mail: kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu

Kérem, hogy a balesetek megelőzése érdekében éljenek az ingyenes szolgáltatási lehetőséggel !

Pannonhalma, 2018.  december 6. 

Bagó Ferenc polgármester  
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A díszpolgári címet Szerdahelyiné dr. Miklós Rozália kapta idén. 
A doktornő 44 éve gyógyítja, látja el jótanácsokkal pácienseit, majd-
nem négy évtizede dolgozik háziorvosként Pannonhalmán. Az ő 
története nemcsak a betegek segítéséről szól, hanem arról, hogy ki-
tartással akkor is elérhetjük kitűzött céljainkat, ha a legmagasabb 
hegyeket tolják elénk.

A Duna magyarországi szakaszán 1954 júliusában hatalmas áradás 
indult. A legveszélyesebb helyzet a Szigetközben alakult ki. Ásvány-
rárónál, Kisbodaknál és Dunakilitinél átszakadt a gát, amit akkori-
ban sehol nem védett töltésrendszer. 550 millió köbméter víz zúdult 
ki a folyóból. Az ár előbb elöntötte a Szigetköz jelentős részét, majd 
Révfalut Győrben. A mentésben résztvevők hősies küzdelme ellenére 
a pusztító árvíz több ezer házat rongált.

„Nagybajcson éltünk, a sorsom az árvíz idején dőlt el. Édesapám volt 
a védekezés és a mentés egyik irányítója. 32 éves volt, az árvíz idején 
tüdőtuberkulózist kapott, amibe majdnem belehalt. A betegsége ide-
jén kislányként megfogadtam, hogy orvos leszek, és próbálok enyhí-
teni az emberek szenvedésén. Ettől kezdve rengeteg biológiai könyvet 
olvastam, tudatosan készültem az érettségi után a felvételire” - kezd-
te Szerdahelyiné dr. Miklós Rozália. „20-ból 19,5 pontot szereztem, 
mégsem vettek fel a fővárosi orvostudományi egyetemre” - tette hoz-
zá a doktornő. Arra kér bennünket, hogy ne részletezzük a „kudarcot”. 

Csak röviden, hogy Olvasóink is átlássák a helyzetet: az állampárt 
idején az értelmiségi szülők gyerekeinek magasabb pontszámot 
szabtak a felvételikor. Különösen igaz volt ez az orvosszakokra. En-
nek az irracionális szabálynak „köszönhetően” sok kiváló képességű 
ember nem gyógyíthatott később.

Szerencsére a pannonhalmi háziorvos nem tartozik közéjük. „Az 
elutasítás után fogászati asszisztensként helyezkedtem el, de nem 
adtam fel az álmom. Pár hónappal később hallottam, hogy magyar di-

ákok jelentkezését várják külföldi orvosi képzésre. 144-en indultunk 
12 helyért. Édesanyám úgy féltett, hogy napokig sírt, miután meg-
hallotta: felvételt nyertem a moszkvai orvosi egyetemre” - hallottuk. 
A doktornő hat évet töltött Tolsztoj és Dosztojevszkij hazájában, a 
világ egyik leghíresebb egyetemén, a Lomonoszovon tanulta az or-
voslást, orosz nyelven.

„Végül nyolcan szereztünk oklevelet 1974-ben. Miután diplomáztam, 
a győri belgyógyászaton kaptam gyakornoki állást. Ezt követően 
két évet dolgoztam a tatai kórház belgyógyászati osztályán, majd 
a háziorvoslás felé fordultam Pannonhalmán” - mondta a doktornő.

Ilyen sikeres egyetemi tanulmányok után soha nem volt hiányérze-
te? - kérdeztük. 

„Ezt sokszor felvetette a férjem. A hét diáktársam, akikkel egyszerre 
végeztünk, kivétel nélkül híres osztályvezető főorvosok lettek buda-
pesti kórházakban. Örültem a szakmai sikereiknek, de engem mindig 
az érdekelt, hogy tudjak segíteni a betegeken. Mindig legjobb tudá-
som szerint szolgáltam a pannonhalmiakat, és ezt teszem most is” 

- válaszolt a doktornő. Búcsúzóul hozzátette: „Sokszor leltem örömö-
met a közösségi életben a településen. Biztatok mindenkit, hogy bát-
ran vállaljon szerepet a helyi közösségek építésében. Ebbe energiát, 
időt kell fektetni, de többszörösét kapjuk vissza emberi kapcsolatok-
ban, barátságokban”.

Szeghalmi Balázs

Pannonhalmi Portrék
SZERDAHELYINÉ 
DR. MIKLÓS ROZÁLIA
Kislányként dőlt el a sorsa 

2019-től új funkcióval bővül a pannonhalmi Szent Márton Járóbeteg 
Központ szolgáltatásainak köre. Már az építés során kialakításra került 
egy fogászati röntgenként használható helyiség, amely a mostani beru-
házásnak köszönhetően betöltheti szerepét.

A fogászati röntgenkészülék teljesen digitális, ezáltal a kiváló minősé-
gű felvételek készítése minimális sugárterheléssel jár, és lehetőség van 

FOGÁSZATI RÖNTGEN 
PANNONHALMÁN 

nemcsak panoráma- (teljes fogazat), hanem kisebb részfelvéte-
lek (pl.: arcüreg, bölcsességfogak, rágófogak, metszőfogak) ké-
szítésére is. Az elkészült felvételeket digitális adathordozón (CD, 
pendrive) vagy e-mail útján lehet megkapni, amelyek szabadon 
szerkeszthetőek, továbbíthatók a fogorvosnak vagy a fül-orr-gé-
gésznek.

A panoráma röntgen segítségével könnyebben diagnosztizál-
hatók a fogazati fejlődési rendellenességek (pl.: fogcsíra hiány, 
rossz irányba álló bölcsességfog), a fogágy csontsorvadása, a 
szuvas fogak, a foggyökérgyulladás, ciszták, állkapocs ízületi 
problémák, arcüregi panaszok, a gócbetegségek fogászati okai. 
Széleskörűen lehetséges a korábbi kezeléseket átvizsgálni, új ke-
zelési tervet felállítani.

A felvételek készítését időpontegyeztetést követően beutaló nél-
kül végzik el. 
További információk: www.szentmartonrendelo.hu (járóbeteg 
ellátás: röntgen, ultrahang)

Dr. Végh Ádám fogorvos
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Októberben, az Országos Könyvtári 
Napok keretében megrendezett „A fű-
szerkatona meséje” c. programunkon 
megtelt a könyvtárszoba. Finy Petra 
gyűjteményéből hangzott el egy rövid 
mese.
Áhítatos figyelemmel kísérték a gyere-
kek – tudniillik amikor még az angyal-
szárnyak suhogását is lehet hallani... 
Majd csaknem 30 fűszerkatona ké-
szült a legváltozatosabb illatokkal: 
kurkumás nadrág, paprikás kabátka, 
rózsavizes fejecske, vaníliás kezecske, 
rozmaringos kiscsizma, borsos öv, ba-
bér szablya, fahéj kard…

Köszönöm az anyukáknak – és hadd 
emeljem ki: édesapának és nagyma-
mának - hogy elhozták csemetéiket, és 
értékes időt tölthettünk el együtt!

Novemberben zajlott a Baba-mama 
Klub foglakozása „Kukorica és borsó” 
címmel. 
Hogyan házasodott össze Borsóvirág 
úrnő Kukorica urasággal? - hangzott a 
mese az apróságoknak Bajzáth Mária 
gyűjteményéből. Tüneményes mocor-
gás és könyvpakolás mellett a történet 
tanulságára is fény derült.
A Népmesekincstár sorozat bemutatá-
sa után közösen fedeztük fel a könyvtár 
gyűjteményét, játszottunk, beszélget-
tünk. Anyukáknak és babáknak egy-
aránt szórakoztató és hasznos kvíz szí-
nesítette délelőttöt.

Tudja még valaki folytatni a sort? Á, 
mint árpagyöngy...

Mindkét program résztvevőinek köszö-
nöm a jó hangulatot, amit hoztak ma-
gukkal, amit együtt teremthettünk, és 
amiből – a visszajelzések szerint – vala-
mennyi még otthonra is jutott!

Új könyvek a könyvtár polcain 
– szemezgettem párat, 
a teljesség igénye nélkül:

Kepes András legújabb könyve Istenek 
és emberek címmel

Nem születtem varázslónak – Halász 
Judit életének mozzanatairól

Tompa Andrea: Omerta;

Szabó T. Anna: Senki madara

Horgolás ötletek, amigurumi fi-
gurák (magyarul szundipajtik:) és 
szundikendők; hagyományos és egzo-
tikus kötésminták (Fair-szigetről, Iz-
landról); a varrás szerelmeseinek bájos 
figurák és lakásdíszítő apróságok a Til-
da-sorozatból

Grafológia – kézírás-tudomány:
Aki részt vett Soóky Andrea grafológus 
előadásán, és kedvet kapott közelebb-
ről megismerkedni a kézírással, több 
témába vágó kötet is rendelkezésére áll.

KÖNYVTÁRI HÍREK 
A szavak tőlem, de a képek a résztvevőktől

Ami soha nem ér véget: mese, mese, mese:

Nemcsak Boribon, Barbapapa vagy Bogyó és Babóca 
friss, ropogós köteteire gondolok…
Mese mindenkinek sokfajta megosztásban:

- népmesék 0-4 éveseknek, 4-6 éveseknek és 6-8 éve-
seknek;

- kamaszoknak, lázadó lányoknak a világból s a magyar 
történelemből;

- mesék anyákról, mesék apákról, feleségekről és férjek-
ről;

- mesék tematikusan: a felnőtté válásról, az élet csodá-
iról...

Boldizsár Ildikó, Bajzáth Mária, Kádár Annamária gyűj-
teményeiből mindig jólesik olvasni:  akár 3 percet, 
akár egy estét, akár terápiásan, akár csak úgy…

A káosz elkerülésére
- az életben: Jordan B. Peterson: 12 szabály az élethez,
- az otthonunkban: Marie Kondo: Rend a lelke minden-
nek és Tiszta öröm.

Jó hírű pszichológusok, kutatók, életvezetési tanácsadók 
kötetei, cikkei az önértékelésről, az önbecsülésről, az 
irigységről, a kibeszélésről, a szülő-gyermek kapcsolat-
ról, félelmeink és  gátlásaink leküzdéséről…
Almási Kitti – Bagdy Emőke – Kádár Annamária – Pál 
Ferenc – Ranschburg Jenő – Vekerdy Tamás

Sokak kívánságára!
- Lovas történetek gyerekeknek: Csoda és Kósza kaland-
jai egy gödöllői istállóból,

- Szigge egy skandináv farmról, valamint a Pimasz né-
gyes Németországból.

További kellemes válogatásra szeretettel várok Minden-
kit a Városi Könyvtárban!

...kívánok boldog karácsonyt, és

nélküli, vidám új évet minden  
kedves Könyvtárlátogatónak!

Kocsis-Maár Kinga 
könyvtáros
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A Rákóczi Szövetség által kiírt sikeres pályázat keretein belül október 
22-én az 5.a, az 5.b és a 7. osztály kelt útra osztályfőnökeikkel egy 
felvidéki körútra.
Kirándulásunk első programja a bősi vízerőmű megtekintése volt. 
Azt követően utunk Pannonhalma testvértelepülése, Alsószeli felé 
vezetett tovább. A magyar iskola igazgatónője, Kiss Zsuzsanna és Ko-
vács Lajos polgármester úr is nagyon kedvesen fogadott bennünket. 

„Szeretettel vártak minket és sok finomsággal.” „Szívdobogtató volt 
hallani, hogy az ott tanuló gyerekek ugyanúgy magyarul beszélnek, 
mint mi.” Persze ezt tudtuk, hogy így lesz, mégis más volt megta-
pasztalni. Műsorral, versekkel készültünk, „együtt ünnepeltük az 
1956-os forradalom emlékét”.

Révkomáromban a történelmi városközpont egyik kapuján át jutot-
tunk el az Európa-udvarba. Itt a teret körülvevő épületek Európa 

egyes vidékeinek építészeti jellegzetességeit mutatják be. A Mátyás-
kapu a tér egyik megragadó építménye, amely a Mátyás király ural-
kodása alatt készült épületeket idézi fel. „Itt egy idős bácsi körbeve-
zetett minket, és néhány épületről mesélt is nekünk.” 

A nap végén a komáromi erődben idegenvezető várt minket, akitől 
„sok dolgot megtudtunk a régi időkről”. Az 1848-49-es szabadságharc 
kiemelkedő eseménye volt a három komáromi csata. Ezután a Duna 
két partján hatalmas erődrendszer épült, amely kétszázezer fős had-
sereg befogadására is alkalmas volt, mely a 20. századra elvesztette 
stratégiai jelentőségét. A két világháború között a monostori erődöt 
a Magyar Királyi Honvédség laktanyaként és kiképzőközpontként 
használta. A második világháborút követően a magyarországi olda-
lon lévő erőd szovjet fegyverraktárként működött.

Pozsgainé Timlinger Renáta
az 5.a osztályfőnöke

HÍREK A SZENT BENEDEK ISKOLA ÉLETÉBŐL

Szülői kezdeményezésre és a pannonhalmi Szent Benedek Általános 
Iskola Szülői Munkaközössége segítségével idén először rendeztünk 
iskolánkban jótékonysági játékvásárt. 
Szent Márton napjához kapcsolódóan november 12-én délután meg-
telt az iskola folyosója társasjátékokkal, mesekönyvekkel és szebbnél-
szebb különféle játékokkal. A gyerekek szüleikkel együtt örömmel 
válogathattak. 

„Ami másnak régi, nekem még új játék lehet!” A hangulat az igazi 
piachoz kezdett hasonlítani. Bizonyára mindenkinek tetszett a kez-
deményezés és jövőre is lesz folytatása. 
Nagyon köszönjük a családok felajánlásait és nagylelkű adományait. 
A bevétel a Szülői Munkaközösség gyermeknapi programjait fogja 
gyarapítani. 

Vallerné Koczka Eszter és a Szülői Munkaközösség tagjai 

2018. október elején jelentkeztünk a Kisalföld 7próbára a pannonhal-
mi Szent Benedek Általános Iskola 5. b osztályos tanulóival. 
A 17 tanulóból álló osztály majdnem fele a környékbeli településekről 
jár Pannonhalmára, ők ebben a tanévben érkeztek. A játék lényege, 
hogy ez a közösség megismerje egymást, és megtanuljon feladatokat 
együtt megoldani. 

A jelentkezéshez egy kis videót kellett készíteni, melyben diákjaink 
bemutatták, hogy az igazán fontos dolgokat csak együtt, összefogva 
érhetjük el.

A 7próba első feladatában a vívásról mint különleges sportról készí-
tettünk fényképeket, beszámolót. 
A második próbában a tanárainkkal készített interjúkban az internet 
hatásáról beszélgettünk. 
A harmadik fordulóban lelkesen segítettünk az óvodában. Azt a szív-
melengető feladatot kaptuk, hogy önkéntes munkánkkal egy jó cse-
lekedet hajtsunk végre. 

A negyedik próba az ökológiai lábnyomunkra hívja fel a figyelmet, 
ezzel a környezetünk, Földünk védelmét tanítja meg a gyerekeknek. 
A próba teljesítése során a saját ökológiai lábnyomunkat számoljuk 
ki. Majd terveket szövünk arra, hogy miféle módszerrel, eszközökkel 
tudjuk majd ezt csökkenteni.

Kíváncsian és nagy lelkesedéssel várjuk a fennmaradó feladatok köz-
zétételét.

Kiss Judit
osztályfőnök

Kirándulás a Felvidéken

Jótékonysági játékvásár

Kisalföld 7 próba
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Mindenekelőtt szeretném megköszönni 
a lehetőséget, hogy ismét számot adha-
tok a tűzoltó egyesület életéről.

Kisvárosunk és a tűzoltó csapatunk 
adott otthont az idei év szeptember 7-én 
megrendezésre kerülő taktikai vizes 
gyakorlatnak. Gondolom, ez a megfogal-
mazás sokaknak nem mond semmit. Ez 
azt jelenti, hogy gyakorlat keretében kell 
valóságos káreseményt megoldani. 
A fent említett napon öt település vett 
részt a rendezvényen: Győrság, Győr-
újbarát, Nyúl, Veszprémvarsány s mi, 
helybeliek. 
A dolog pikantériája, hogy egy nagyon 
mozgalmas helyen, a Kazinczy Ferenc 
Művelődési Ház udvarán, magán a há-
zon, valamint az épületen belül kellett az 
elképzelt esemény feladatait megoldani: 
Viharos időjárás következtében fakidőlés 
érte az udvar területét, s villámcsapás a 
tetőszerkezetet, melynek következtében 
tűz ütött ki. S mivel odabent foglalko-
zások voltak, így emberéletet is kellett 
menteni. Természetesen az egész mű-
velet a hivatásos tűzoltókkal a kataszt-
rófavédelem elöljárója előtt történt, aki 
mint vizsgabiztos értékelte sikeres gya-
korlatunkat, s egyben a hiányosságokra 
is felhívta a figyelmünket. 
Az értékelés után baráti beszélgetéssel 
egybekötött vacsora következett a Király 
vendéglőben. Köszönjük a művelődési 
ház segítségét és a türelmét. 

2018. november 24-én ismét megren-
deztük a hagyományos tűzoltóbált. Sze-
retném megköszönni az összes résztve-
vőnek és azoknak az embereknek, akik 
támogatásukkal segítettek bennünket, 

hogy a bál fényét emelték. 
Külön köszönetet szeretnék mondani 
Pannonhalma város polgármesterének, 
a képviselő testületnek, hogy biztosítot-
ták számunkra a művelődési ház termeit 
és auláját a bál megvalósításához. 
Valamint köszönet a művelődési ház 
vezetőjének és minden dolgozójának a 
rendezvény előtti és alatti munkájáért is. 
A Király vendéglő jóvoltából finom étke-
ket ettünk, s a hangulatról Tóth Ferenc 
(Fecó) gondoskodott. 
A csodálatos környezet kialakításáért a 
Dekor Butik lányait (Élő Csáfordi Szilviát 
és Danka Gulyás Esztert) illeti a dicséret 
és köszönet. A virágdíszekért köszönet 
a Szireju virágüzletnek. Köszönet még 
a helybeli vállalkozásoknak s a résztve-
vőknek a sok tombola-felajánlásért.

Köszönjük a szertáron elvégzett mun-
kákat minden egyes tagnak s a Loland 
Kft.-nek. 
Köszönjük kis városunk vezetőségének, 
a polgármester, alpolgármester és jegy-
ző uraknak, a képviselőtestületnek az 
egész évi támogatást. 
Köszönjük a kedves pannonhalmi embe-
reknek mind az anyagi, mind az erkölcsi 
támogatást.

A közelgő nagy ünnepek alkalmából 
minden egyes pannonhalmi lakosnak és 
családjaiknak:

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog 
új évet kíván Pannonhalma Város Tűzol-
tó Egyesülete minden tagjának nevében:

Zsebedics Zsolt

TŰZOLTÓINK HÁZA TÁJÁRÓL

A Pannonhalmi Főapátság bazilikájában másodszor adott kon-
certet a 150 főt számláló Pannoniada Gyermekkórus, melynek 
tagjai közé tartozik Alcsútdoboz, Bicske, Mány, Vértesboglár te-
lepülések általános iskoláinak énekkara mellett a pannonhalmi 
Szent Benedek Általános Iskola kórusa. 

A felkészülést minden településen a helyi tanárok és vállalkozó 
kedvű zenészek segítik, egységes stratégia mentén dolgozva a 
zenei és közösségi nevelés- oktatás szolgálatában, a közös zené-
léssel örömet szerezve szülőknek, diáktársaknak, kollégáknak, 
kedves közönségünknek és nem utolsósorban a fellépő gyerme-
keknek.

Pannoniada Gyermekkórus pannonhalmi tanárai: 
Szücs Katalin, Berki Ibolya

Fotó: Tóth Rózsa

Koncert az apátságban
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Már két évtizedes múltra tekinthet vissza az 
a lelkes csapat, akik 1999-ben elhatározták, 
hogy olyan közösséget szeretnének létrehoz-
ni, amelyik ápolni fogja a testvérvárosi kap-
csolatot Engen városával.

A nemes cél kezdeményezője Horváth Endre 
akkori polgármester volt. Számára a kezde-
tektől nyilvánvalóvá vált, hogy a két város 
kapcsolata nem merülhet ki egy hivatalos 
szerződés aláírásában.

1999 az idősek éve volt Európa szerte, s en-
nek égisze alatt látogatott Pannonhalmára 
egy nagy létszámú engeni delegáció, s itt 
ünnepelte közösen a két város az idősebb 
generáció polgárait. Ennek viszonzásaként 
kapott meghívást Engenbe egy pannonhalmi 
csoport, akikkel ott is hasonló rendezvényen 
vehettek részt az oda utazók. A hazafelé úton 
a résztvevők lelkesen fogadták a baráti kör 
megalapításának ötletét. Az elképzelés való-
ra vált, s azóta is aktív tevékenységet folytat 
Engen-Pannonhalma Baráti Kör néven a je-
lenleg 27 főből álló közösség.

Nevükhöz méltó módon baráti és őszinte 
szeretettel kötelezték el magukat a tagok a 

testvérkap-
csolat mel-
lett, és az 
elmúlt két 
évtizedben 
nagyon sok 
e s e m é n y 
résztvevői 
és megany-
nyi rendez-
vény aktív 
segítői vol-
tak úgy Pannonhalmán, mint Engenben.

Összejöveteleik családias hangulatban zaj-
lanak,  rendszeresen kéthavonta találkoz-
nak, de az éppen aktuális rendezvényekhez 
igazodva gyakrabban is. Az ez évben ünne-
pelt 20 éves testvérvárosi kapcsolat jubileu-
mának előkészítésében és lebonyolításában 
nélkülözhetetlen szerepe volt e civil szerve-
zet minden egyes tagjának, melyet ezúton is 
még egyszer is köszönünk nekik.

A közösség ereje csodákra képes, hiszen ez 
a korosztály már nehezebben mozdul ki ott-
honából, itt azonban a másokért való tenni 
akarás a jellemző.

Évente egyszer kirándulást is szerveznek 
Magyarországon, de szívesen kimozdulnak 
az országhatáron túlra is, mint ahogyan ezt 
az előző számunkban is olvashatták róluk.

A közösség nagyon szívesen fogad új tago-
kat, köztük főként fiatalokat is, nagy szükség 
lenne az ifjú generáció erejére e nemes ügy 
fenntartásághoz és továbbviteléhez. 
Szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Szanati Erzsébet
partnerkapcsolat-felelős

Engen-Pannonhalma 
Baráti Kör 

Pannonhalma az utóbbi évek során a kistérség központjává fejlődött, 
ennek következtében  intézményünkbe látogatók száma is jelentő-
sen növekszik. Városunk művelődési házának tevékenységi körébe 
tartozik a tehetséggondozás, így helyet biztosítunk amatőr, fiatalok-
ból álló művészeti csoportok részére is, továbbá támogatjuk azok 
működését. 
Az idei évben is számos klubnak és önszerveződő csoportnak ad 
otthon a művelődéi ház.  Jelenleg az alábbi csoprtok működnek az 
intézményben: 

Aikido csoport: minden hétfő és csütörtök, 18:00-20:00 óra
Baba-Mama Klub: kéthetente csütörtök, 9:30-11:00 óra
Black Diamond Jazzbalett: minden péntek, 15:30-21:00 óra
kéthetente szombat, 12:00-14:00 óra
Csi-kung csoport: minden kedd, 18:00-19:00 óra
Diabetesz Klub: minden hónap 1. kedd, 17:00-19:00 óra
Engen-Pannonhalma Baráti kör: változó időpontokban

Életmód Klub: minden páros hét péntek, 17:30-19:30 óra
Idősek tornája: minden kedd, 16:00-17:00 óra
Jóga csoport: minden szerda, 18:00-20:00 óra
Kézimunka Varázs Kör: minden hétfő, 16:30-18:30 óra
Kosárfonó Műhely: minden kedd, 17:30-20:00 óra
Modern Tánc: minden szerda, 16:00-19:00 h, minden szombat, 
8:30-12:00 h
Őszikék Nyugdíjas Klub: minden hónap utolsó péntek, 17 óra
Szent Márton Dalkör: minden szerda, 15:30-18:00 óra
 
Hogy minél jobban megismerhesse a város lakossága a csoportok 
munkáját, ezért a városi újságban minden alkalommal részleteseb-
ben bemutatunk 2-2 csoportot, klubot is.

A következőkben az Engen-Pannonhalma Baráti Kör 
és a Csi-kung csoport mutatkozik be:

PEZSGŐ CIVIL ÉLET A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

Örvendetes módon divatba jött a testmozgás 
sokfajta ága az iskoláskorból kinőtt felnőttek, 
sőt idősek körében is. Egyre többen ébred-
nek arra, hogy az egészség megőrzésének, a 
betegségek megelőzésének, és a betegségből 
gyógyulásnak rendkívül hatékony eszköze 
a rendszeres, megfelelő testmozgás. Ebben 
azt hiszem, hogy valamennyien egyetértünk. 
Különösen akkor, amikor szembesülünk az-
zal, hogy már nem mennek úgy a dolgok, 
ahogy szeretnénk. 

Ez a felismerés van akit csak elkeserít, és 
vannak, akik tesznek is azért, hogy erőseb-
bek, rugalmasabbak, egészségesebbek ma-
radjanak. 

Így döntöttek a csopor-
tunk tagjai négy évvel 
ezelőtt, mikor lehetőség 
nyílt megismerkedni a 
pannonhalmi művelő-
dési házban egy kínai 
mozgásművészettel, a 
csi-kunggal.

A foglalkozásokat az er-
délyi származású Péter 
Kokos vezette, aki autentikus kínai mestertől 
tanulhatott. Kedves, hiteles személyisége és 
az általa tanultak meggyőztek és elkötelezet-
té tettek minket a csi- kung gyakorlásában. 
Mesterünk Erdélybe költözött, de mi együtt 

maradtunk, és második éve folytatjuk közö-
sen a csi-kung gyakorlását.
Mi is a csi-kung? A kínaiak szerint akkor 
vagyunk egészségesek, ha a testünk laza, az 

Csi-kung csoport
Életerő  - testi-leki harmónia - egész-ség
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Lampionos zarándokút
Szent Márton emlékére

Soóky Andrea, hazánk egyik legismertebb 
grafológusa volt a vendégünk

Napjainkban a grafológia egyre inkább elismert segítőszakma. Az írás-
elemezést már számos területen használják: bűntények felderítésekor, 
az önismeret fejlesztéseként, pályaválasztáskor, de a párválasztásban is 
segítségünkre lehet.

Erről az izgalmas témáról hallhatott előadást a Pannon Esték ez évi 
utolsó előadására érkező közönség.
Soóky Andrea a szakma alapjainak ismertetése mellett interaktívan 
bevonta közönségét is az előadásba. Segítségével Ady Endre, Erzsébet 
királynő, politikusok és más neves személyek kézírásának rejtelmeibe 
is bepillanthattunk.
A közelgő ünnepre való tekintettel a grafológia mellett azt is hangsú-

A KÉZÍRÁS HANGJAI 
A PANNON ESTÉKEN

lyozta, mennyire fontos, hogy ismerjük egymás szeretetnyelvét, 
és az része legyen a mindennapi kommunikációnknak.

Úgy gondoljuk, önkormányzatunknak az idei évben is sikerült tel-
jesítenie a Pannon estékre kitűzött célkitűzését: minden alkalom-
mal olyan előadót meghívni, akik fontos értékeket közvetítenek, 
és lelki feltöltődést nyújtanak a közönségnek.

2018-ban Eperjes Károly színművész, Pál Feri katolikus pap, Vá-
mos Miklós író és Soóky Andrea grafológus voltak a vendégeink.

2019-ben is izgalmas előadókat hívunk a színpadra, szem előtt 
tartva a közönség javaslatait is.

Januártól nemcsak ezeket a neveket ismerhetik meg, de kedvez-
ményes bérletekkel is várjuk a Tourinform irodában azokat, akik 
szívesen hallgatják meg a jövő év összes előadóját!
Részletek hamarosan!

Ress Anita

elménk nyugodt, a lelkünk békés, és a belső szerveink tele vannak 
energiával. Ezt segítik elő az egyszerű, egész testet, minden ízületet 
lágyan átmozgató gyakorlatok, ami mögött több ezer éves ősi kínai 
tapasztalatból származó tudás van.

A csi az az életerő, életenergia, amely minden élőlényben benne van, 
és erőt ad a növekedéshez, a változáshoz, a mozgáshoz, a cseleke-
detekhez és a gondolkodáshoz. A csi-kung a csi felhasználásának és 
a felette gyakorolt uralomnak a művészete. Minden csi- kung gya-
korlatnak célja az energia fejlesztése és a csi testben történő szabad 
áramlásának elősegítése.

A rendszeres gyakorlás során nem csak testünk működése válik 
könnyebbé, hanem elménk is fokozatosan megnyugszik, egész lé-
nyünk egyre kiegyensúlyozottabbá válik.

A csi-kung gyakorlatok életkortól függetlenül mindenki számára 
könnyen végrehajthatók. A gyakorlás során megtanuljuk a figyel-
münk, képzelőerőnk segítségével a testünk szabályozását, a mozgá-
sunk, légzésünk tudatos összehangolását, az elménk lecsendesítését. 
Jobban megismerjük és elfogadóbb, szeretetteljesebb kapcsolatba 
kerülünk a saját testünkkel. Érzéseink, észleléseink, belső tapaszta-
lataink nem csak fizikai, hanem mentális fejlődésünkhöz is hozzájá-
rulnak.

Lelkes csoportunk tagjaival mindig öröm a találkozás. Egymást bíz-
tatva, jó hangulatban csi-kungozunk hétről hétre, várva a következő 
alkalmat. 

A bemutatkozást végül megtoldom a saját, személyes tapasztalatom-
mal. Ifjú koromban versenysportoló, tornász voltam, ami meghatá-
rozta pályaválasztásomat is. Több évtizeden át alkalmam volt megis-
merni és csoportokban továbbadni, vezetni többfajta hagyományos 
és divatos mozgás-formát. Nagyon örülök annak, hogy már jó ideje 
egyre szélesebb körben nyílik alkalom a miénknél jóval ősibb moz-
gáskultúra sokfajta ágának megismerésére és művelésére. 

A csi- kunggal való találkozásom tovább erősítette a hitemet a (test)
mozgás gyógyító erejében. Az külön öröm, hogy olyan csupaszív em-
berek között lehetek, mint csoportunk tagjai és a művelődési ház 
munkatársai. 
A helyszín ritka jó hely, ahol a vezérlő elv az anyagi haszonszerzés 
helyett valóban a lakosság szolgálata a jobbulásért. 

Ezúton is köszönjük a művelődési ház vezetésének, hogy helyet biz-
tosít, és szívélyesen megad minden támogatást a Csi-kung csoport 
működéséhez.

Szeretettel várunk mindenkit, akiben felébredt az érdeklődés és az 
elhatározás a gyógyító, testet-lelket felüdítő csi- kungozás iránt ked-
denként 18:00-19:00 óra között.

Dr. Földes Zoltánné Cili
    tanár, egészségnevelő, 

gyógytornász

Hagyományainkat őrizve az idén november 11-én is lampionos za-
rándokúttal emlékeztünk meg Pannonhalma védőszentjéről, Szent 
Mártonról. Az ünnep előtt lehetőség nyílt, hogy a Kazinczy Ferenc 
Művelődési Házban kis lampionokat készítsenek az érdeklődők.

A résztvevők a Szent Márton szobornál gyülekeztek világító kis lám-
pásaikkal. A közlekedést a helyi polgárőrök biztosították Rajsli Ákos 
vezetésével. Mindenki egy kis kitűzőt kapott ajándékba, melyet Mar-
ton József atya készített a zarándokoknak. 
Horváth György tárogatószóval nyitotta meg az ünneplést. Egri Bí-
bor Ajsa verset mondott, Hunyadi Zsuzsanna védőszentünket mél-
tatta. Ezután Lőrincz Pál plébános úr áldásával indultunk útnak a 
Gesztenyés horgon keresztül. A várkapunál Hortobágyi Cirill főapát 
úr köszöntött bennünket.
Anyukák, nagymamák mézeskalács sütéssel  támogatták az estét a 
jelenlévő gyerekek örömére. 

Köszönetet mondunk minden segítőnknek, támogatónknak.

A szervezők
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AZ EGÉSZSÉGES 
ÉLETMÓD 
ELEMEI - 3. rész
  

Dr. Joel D. Wallach (amerikai állatorvos és 
természetgyógyász) egy igen népszerű orvos 
Amerikában, akit 1991-ben Nobel-díjra jelöl-
tek. Állítása szerint az ember élettartamának 
genetikai potenciálja 120-140 év. Állítja: mi-
után 14500 állati és 3000 emberi boncolást 
végeztem a világ különböző pontjain és a 
következő eredményre jutottam: “Minden 
állat és ember, amely természetes halált hal, 
a tápanyag hiánya miatt halt meg”. Szüksé-
günk van 90 táplálék-kiegészítőre, ebből 60 
ásvány, 16 vitamin, 12 alapvető aminosav és 
3 alapvető zsírsav. Összesen 90 kiegészítő a 
mindennapi étrendünkhöz, amelyek hiánya 
különböző betegségeket okozhat. Minden 
hosszú életű ember, aki 120-140 évet élt, 
sok közös vonással rendelkezik. Mindegyik 
magashegyi falvakban élt, 2500-4000m 
magasan a tengerszint fölött. Lakóhelyükön 
évente kevesebb, mint 5 cm csapadék esik, 
vagy egyáltalán nem esik. Ezek nagyon szá-
raz régiók. Ivóvizüket hóolvadásból nyerik. A 
víz, amely az örök hó alól folyik, nem annyira 
tiszta és átlátszó, ha pohárba töltjük, akkor 
sárgás-fehér vagy kékes-fehér színű. 60-
72 ásványt tartalmaz. A Titicaca-tónál vagy 
Tibetben az ilyen vizet jégtejnek nevezik, és 
nem csak isszák, de ami sokkal fontosabb, 
ezzel öntözik a földjeiket is. 

A legelterjedtebb és legfontosabb ásványi 
anyagokat vegyük szemügyre:

Kálcium
A kalcium az egyik leggyakoribb ásványi 
anyag a szervezetünkben, a teljes testtömeg 
kb. 1,5%-át teszi ki. Az összes kalcium 99%-
a gyakorlatilag a csontokban és a fogakban 
található, míg a maradék 1% a különböző 
szövetekben és a vérben van jelen. A kalci-
umhiány az oka megközelítőleg 147 külön-
böző betegségnek. A foszforral együtt felel az 
egészséges csontokért és fogakért. A magné-
ziummal együtt elengedhetetlen a szabályos 
szívműködéshez és vérkeringéshez, az ide-
gek és az izmok egészségéhez. A felnőtt em-
ber csontjaiban lévő kalcium 20%-a évente 
kiürül és újra pótlódik. A csontlebontás és 
a csontépülés folyamata felnőtt korban ki-
egyensúlyozott, ahogy azonban öregszünk, 
kevesebb csont képződik, miközben több 
bontódik le, így megkezdődik a csontritkulás. 
Segít a szervezetnek a szabályos szívműkö-
désben, a mélyebb alvásban. Támogatja az 
idegrendszert, különösen az idegingerületek 
átadását. Részt vesz a vas felszívódásában. 
Hasznos lehet azoknak is, akik túlságosan ér-
zékenyek a stresszre, fokozott hajlamuk van 
gyulladásra, egyes izomcsoportok görcsére. 
Mérsékli a légúti allergiás tünetek erősségét.
  
Kitűnő kalcium-források közé tartozik a 
spenót, brokkoli, gomba, petrezselyem zöld-
je, bab, juhtúró, sajtok, olajos halak, a mag-
vak közül a szezámmag, mák, dió, mogyoró, 
mandula, fűszerek közül a bazsalikom, a ka-
kukkfű, a kapor, az oregánó és a fahéj. A táp-

lálék kiegészítők piacán a kalcium az egyik 
legnépszerűbb termék, ami nem kis részben 
annak az unalomig ismételt szövegnek kö-
szönhető, hogy ez az ásvány nagy dózisban 
szükséges az egészséges csontok felépíté-
séhez és megtartásához. Emiatt sokan azt 
hiszik, hogy kalciumpótlással egyszerűen 
megelőzhető a csontritkulással összefüggő 
csonttörés. Fontos tudni azt, hogy a  kalci-
um felszívódását a csontokba K2-vitamin a 
D-vitaminnal finom összhangban végzi. Mi-
közben a D-vitamin segíti a kalcium felszívó-
dását a csontokba, a K2-vitamin a kalciumot 
a csontokhoz irányítja, megakadályozva ez-
zel, hogy ott rakódjon le, ahol nem kellene 

- azaz például a belső szervekben, az ízüle-
tekben vagy az artériákban. K2-vitamin hiá-
nyában a D-vitamin által betessékelt kalcium 
ELLENÜNK fordulhat, és a csontok építése 
helyett a koszorúereket meszesíti. Ezért ha 

kalciumot és D-vitamint szedünk, de nem 
ügyelünk a K2-vitamin pótlására, rosszabb 
állapotba kerülhetünk, mintha egyik táplá-
lék-kiegészítőt sem szednénk.

Magnézium
Kalcium nélkül nincs élet, de megfelelő meny-
nyiségű magnézium nélkül, ami kiegyensú-
lyozza a kalciumot, a meszesedés áldozatai 
leszünk. A magnézium több enzimatikus 
reakciót aktivál a szervezetben, mint bár-
melyik másik ásványi anyag. (Kb. 400-at, 
legalábbis ennyiről tudunk). A túl kevés 
magnézium több száz féle módon hat negatí-
van, és ami még nehezíti a helyzetet, hogy a 
magnéziumot sokkal nehezebben szívja fel a 
szervezetünk, mint a kalciumot. A sztenderd 
ajánlás szerint 2:1 arányban kell bevinnünk 
a kalciumot és a magnéziumot. Az egyensúly 
helyreállítása érdekében éppen fordítva, mi-
nimum 2:1 arányban kéne magnéziumot fo-
gyasztanunk a kalcium rovására. Tehát nem 
kalciumot kéne szedni, hanem magnéziumot. 
Minél több tejterméket fogyaszt valaki, annál 
több magnéziumot kéne szednie, hogy az 
egyensúlyt helyreállítsa.
 
Jelentős szerepe van neki a szénhidrátok, a 
zsírok, a nukleinsavak és a fehérjék anyag-
cseréjében. Emellett részt vesz az energiater-
melésben, oldja a simaizom-görcsöket, segít 
csökkenteni a szív- és érrendszeri betegsé-
gek kockázatát. Több vitamin, ásványi anyag 
és nyomelem szabályozását és felszívódását 
segíti. Egy felnőtt ember napi szükséglete 
400 mg körüli, ám ennek töredékéhez ju-
tunk csak hozzá. Vannak olyan állapotok, 

élethelyzetek, amikor a szükséglet növekszik, 
például terhesség és szoptatás, betegségek, 
elégtelen táplálkozás, diéta, fogyókúra moz-
gásszegény életmód, intenzív sport esetén. 
A terhesség alatt jelentkező alhasi görcsök, 
méhösszehúzódások már a korai szakaszban 
jelezhetik a magnézium hiányát. A Magné-
zium az egyik leghasznosabb székletlazító, 
székletszabályozó anyag. Ez nagyon régóta 
ismert. Tekintettel arra, hogy a magnézium 
élettani hatása rendkívül összetett, számta-
lan anyagcsere-folyamat része, ezért hiánya 
is meglehetősen széles körű tüneteket idéz-
het elő. Ezek közül mindenképp említésre 
méltó, hogy az elégtelen magnézium-bevitel 
visszavetheti a csontnövekedést, szívritmus-
zavarokat idézhet elő, növeli a trombózis és a 
szívizomelhalás kockázatát. Hiánya okozhat 
ezenkívül még depressziót, fejfájást, szédü-
lést, koncentrációzavarokat, viselkedészava-
rokat, étvágytalanságot, magas vérnyomást 
és kalcium-oxalát vesekőképződést. 

Vannak olyan élelmiszerek, amelyek az át-
lagosnál magasabb arányban tartalmaznak 
magnéziumot. Ilyenek a sötétzöld leveles 
zöldségek (pl. mángold, spenót, sóska), a 
teljes kiőrlésű gabonafélék, az olajos magvak, 
a különböző hüvelyesek. Magas a magnézi-
umtartalma az avokádónak, az étcsokoládé-
nak, a banánnak is. A magnézium körülbelül 
40% -a szívódik fel a vékonybélben. Vala-
mennyi magnézium átjut még a vastagbélbe 
is, ahol még egy kis mennyiség felszívódhat. 
A magnéziumnak csak körülbelül 5% -a szí-
vódik fel a vastagbélben. A többi – kb. 55% 

– kiválasztódik a testből. A magas zsírtar-
talmú ételek, a szénsavas üdítőitalok, egyes 
tartósítószerek (pl. a benzoesav) gátolják a 
magnézium felszívódását. A kávé és a tea, a 
túlzott alkoholfogyasztás vizelethajtó hatás-
sal rendelkezik, amely növeli a magnézium 
kiválasztást a vizeleten keresztül. A kalcium 
bevitel gátolja, míg a B6 vitamin elősegíti a 
magnézium felszívódását.
 
Az emberek 90-95% magnéziumhiányos. 
A múlt évszázad fordulója óta lecsökkent 
a talaj magnézium tartalma. Ez mellett a 
feldolgozott élelmiszerek és a készételek fo-
gyasztása oda vezetett, hogy fokozódott az 
ásványi anyagok és főleg a magnézium hi-
ánya a szervezetben. Az ételeket nem lehet 
magnéziummal dúsítani, mert ez egy saját 
ízzel rendelkező ásványi anyag, amely meg-
változtatná az állagát és ízét a lisztnek és más 
ételeknek .A magnézium pótlására szolgáló 
táplálék-kiegészítők vény nélkül beszerez-
hetők a patikákban. Akik intenzíven spor-
tolnak, nehéz fizikai munkát végeznek, nem 
ritkán magnézium tartalmú gyógyszerekkel, 
étrend-kiegészítőkkel tudják fenntartani a 
magnézium optimális szintjét a szervezetük-
ben.  

(forrás: Internet, 
Tabuk tények weboldal)                                                                                                                                        
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Linus  Pauling  (1901–1994)  amerikai  
Nobel-díjas  vegyészprofesszor 
 használta  elsőként  azt  a  felisme-
rést,  hogy  az  emberi  szervezetben  
a  vitaminok,  ásványi  anyagok  és 
nyomelemek  optimális  koncentrá-
ciója  szükséges  ahhoz,  hogy  testi,  
szellemi  és  lelki  téren  jó  közérzettel  
rendelkezzünk (ortomolekuláris me-
dicina  fogalma)

A táplálkozás-tudományi kutatások mai állá-
sa szerint hiába próbálunk egészségesen táp-
lálkozni, például sok zöldséget és gyümölcsöt 
enni, táplálék-kiegészítők nélkül nem tudjuk 
biztosítani a szervezetünk számára szüksé-
ges tápanyagokat és vitaminokat.

Szüleinknek még nem kellett az egészségük-
re ilyen módon odafigyelniük és a mai em-
ber helyzetét tovább nehezíti az a rengeteg 
csúsztatás, ami az egészségünkkel kapcso-
latosan elhitetnek velünk. Az emberek ma 
gyakran összekeverik azt, amit racionálisan 
meg lehet közelíteni, azaz mérni lehet és a 
hitbéli dolgokat. 
Dr. Márai Géza, a Szent István Egyetem 
nyugdíjas címzetes egyetemi docense 1966 
és 2005 között vizsgálta az alapvető élelmi-
szerek tápanyag tartalmát. Hiteles adatokat 
szerzett a negyvenes évektől és 2010-ben 
újra felmérte a helyzetet. Mit mutatnak a 
mérések? Néhány számadat annak igazolá-
sára, milyen mértékben csökkent tápláléka-
ink tápértéke. Egy kiló paradicsom 1962-ben 
még 500 milligramm kalciumot tartalmazott. 
2005-ben már csak 90-et. A nyáron fejt tej 
karotin-tartalma 1966-ban literenként 3,5-
4,5 milligramm volt, 1990-ben már csak 0,2. 
Egykilónyi tojás B3-vitaminból 1952-ben 23 
milligrammot tartalmazott, 2005-ben már 
csak 1-et. A burgonya elemi vastartalma 
1942-ben kilogrammonként még 110 milli-
gramm volt, 2005-ben már csak 4. 
A nemzetközi publikációk szerint egyébként 
hasonló értékcsökkenés szerte Nyugaton 
megfigyelhető. A szocialista tömegtermelés 
idején a szerves trágyázást folyamatosan ki-
szorította a műtrágyázás még a háztáji gaz-
daságokban is. Talajaink ez által kellőképp 
elsavasodtak. A növények, állatok számára 
létfontosságú ásványi elemek, például a kal-
cium, a magnézium, a vas, a mangán, a cink 
és egyéb mikroelemek jobban feloldódnak, 
majd kimosódnak a termőrétegből, így nem 
jutnak el a növényekhez és az azokat elfo-
gyasztó állatokhoz, végső soron az emberhez.

A tápláléklánc végén pedig ott az ember, 
aki hiába eszik sok zöldséget, gyümölcsöt, 
gabonát és húst, jóllakni jóllakik tőle, sőt, 
akár komoly túlsúlyt is fölszed az élelmi-
szerektől, mennyiségileg nem, de minősé-
gileg éhezik. Teste komoly hiányokkal küzd, 
a sejtjei éheznek. A tápanyaghiányos sejtek 
pedig nem tudnak egészségesen működni. 
Betegségeink nagy része ezeknek a mikro- és 
nyomelemeknek a hiányából fakad.

Melyek ezek a mikro- és nyomelemek?

Cink: Kb. 200 féle enzim alkotórésze, ezen 

keresztül legkevesebb 200 féle anyagcse-
re folyamatot befolyásol. Szerepet játszik a 
szénhidrát anyagcserében. Hozzájárul az 
immunrendszer egészséges működéséhez. 
Fontos szerepet játszik a szervezet termé-
szetes védekező rendszerének működésében. 
Hozzájárul a bőr egészséges szerkezetének 
fenntartásához, a haj, a köröm és a bőr 
egészségének megőrzéséhez. A cink részt 
vesz a nemi érésben, a normális szaporodó 
képesség kialakulásában. A cink hozzájárul 
az idegrendszer normál működésekhez és 
a megfelelő szellemi teljesítőképességhez. A 
cinkhiány első tünete, amikor elveszítjük a 
szaglásunkat és ízlelő képességünket.

Bór: Segíti az ízületek felépítését és védel-
mét, valamint a fogak és csontok épségének 
megőrzésében is szerepe van. Szabályozza a 
kalcium, magnézium, és foszfor anyagcserét. 
Segíti a kalcium megtartását a csontokban, 
véd a csontritkulástól. Elősegíti a női és férfi 
hormontermelést.

Króm: A króm életfontosságú nyomelem.
Legfontosabb szerepe, hogy részt vesz a cu-
koranyagcserében, emeli a glükóz-toleran-
ciát és hozzájárul az inzulin vércukorszint-
szabályozó hatásához. Emellett jó irányba 
befolyásolja a zsíranyagcserét is. Megfelelő 
mennyiségű króm és vanádium adagolásával 
a cukorbetegség gyógyítható.

Vanádium: A vanádium nem életfontosságú 
nyomelem. A szénhidrát- és zsíranyagcseré-
ben, a csontképzésben rendelkezik biokémiai 
funkcióval.

Mangán: A mangán életfontosságú nyom-
elem. Az anyagcsere alapfolyamataiban vesz 
részt, mint számos enzim szerkezeti eleme. 
Szerepe van a táplálékból történő energia-
felszabadításban, a szabad gyökök elleni vé-
dekezésben, a véralvadás és a csontképzés 
folyamatában.

Réz: A réz életfontosságú nyomelem. Enzi-
mek működésének biztosításán át vesz részt 
biokémiai folyamatok sokaságában. Segíti a 
vörösvértestképzést, továbbá a kötőszövetek 
alapállománya (a kollagén) megfelelő szerke-
zetének fenntartásához is szükséges. A korai 
őszülés az első tünete annak, hogy rézhiány 
van kialakulóban.

Vas: A vas életfontosságú nyomelem. Mint a 
hemoglobin alkotórésze biztosítja a vérben 
az oxigén szállítását. Részt vesz a szervezetet 
károsító ún. szabad gyökök elleni védekezés-
ben. A vas ezen túl fontos szerepet játszik a 
sejtek növekedésében, regenerációjában és 
a védekező rendszer működésében. A vas-

hiány elsősorban táplálkozási elégtelenség 
következtében lép fel. Magyarországi adatok 
szerint a vasbevitel nem fedezi a szükségle-
tet, és főleg a nők körében kell vashiánnyal 
számolni. Ez vérszegénységhez, fáradékony-
sághoz, az ellenálló képesség csökkenéséhez, 
fokozott fertőzésveszélyhez vezet.

Molibdén: A molibdén életfontosságú nyom-
elem. Az emberi szervezetben három enzim 
működéséhez szükséges. Ezek a nuklein- és 
aminosavak lebontásában és bizonyos káros 
anyagok (aldehidek) ártalmatlanításában 
vesznek részt. Túlzott bevitele csökkenti a 
réz felszívódását.

Kobalt: A kobalt B12-vitamin szintéziséhez 
elengedhetetlen, így közvetve részt vesz a 
vérképzésben. A kobalt hiánya a B12-vitamin 
hiányával jár, ami vérszegénységet okozhat.

Ón: Ami az ónhiányt illeti, az olyan elterjedt 
tünetben mutatkozik, mint a kopaszság a 
férfiaknál. És ha nem szüntetjük meg ezt a 
hiányt minél hamarabb, süketség is kialakul-
hat.

A nyomelemek tekintetében a férfiaknak 
mindössze 12%-a tekinthető kielégítően 
ellátottnak. A nőknél ez az arány 8%. Még 
mielőtt bárki megijedne, azt mindenképpen 
meg kell jegyezni, hogy a nyomelem hiány 
csak szélsőséges esetben okoz betegséget. 
Legtöbbször nem specifikus jelekkel, pana-
szokkal találkozhatunk, melyeket a nyom-
elem deficiten kívül más is okozhat. Ezek: 
a fáradékonyság, étvágytalanság, hajhullás, 
csökkent védekezőképesség stb. Ennek tuda-
tában hasonló panaszok esetén erre a lehe-
tőségre is gondolni kell. A nyomelem hiány 
leküzdésében fontos szerepe van a tudatos 
táplálkozásnak, a tudatos vásárlásnak, azaz 
a háztáji - és biogazdálkodásból származó 
alapanyagok előnyben részesítésének. 
Az ember ízérzete szerencsére jó tájékozódá-
si pont. Az ízlelés során azt tapasztalja, hogy 
háztáji ételeknek, alapanyagoknak az ízük is 
sokkal másabb, mint áruházi társaiknak. 
A kézműves termékek és a biogazdálkodás-
ból származó élelmiszerek fogyasztása az 
egészségtudatos táplálkozás alapját képezik. 
Ez a tudatos szemlélet segíti elsősorban a 
mikro- és nyomelemek pótlását.

Az elmúlt évtizedekben az agrárélelmiszer-
iparnak sikerült kinemesítenie a legszebb és 
legellenállóbb zöldség- és gyümölcsfajtákat, 
de ezek a legritkább esetben egyben a leg-
nagyobb tápértékűek is. Talán soha nem volt 
még ekkora a felhajtás az étkezéseink körül. 
Egészséges vagy káros, bio vagy vegyszerek-
kel kezelt, szabad tartású vagy ketrecben ne-
velt, szuperélelmiszer vagy helyben elérhető, 
mind olyan kategóriák, amelyek között a napi 
szinten ránk zúduló információ tengerében 
nem egyszerű eligazodni. Mit tanácsolnak 
a szakemberek? Talán azt, hogy a nyomele-
meket emeljük ki a szürke eminenciások kö-
zül, gondoljunk rájuk gyakrabban! És főleg 
pótoljuk őket megfelelően. Ha a táplálékkal 
nem megy, akkor komplex nyomelem pótló 
készítményekkel. Egészségünk érdekében!

dian
(Forrás: Internet, tudományos oldalak)                                                                   

EGÉSZSÉGÜNK TITKOS RECEPTJE



Az ősz az egyik leglátványosabb évszak, le-
nyűgöző árnyalatokkal színezi át az erdők, 
ligetek, parkok, útszéli fák és bokrok lombját. 
A tarkamintás levélszőnyeg nemcsak szemet, 
lelket gyönyörködtet, de jelentős szerepet 
tölt be a természetben. Már csak ezért is fon-
tos kérdés, hogy mihez kezdünk saját házunk 
táján - városokban és falvakban egyaránt - a 
lehulló levelekkel.

Az avar a természetben számottevő védelmi 
rendszert képez. Részben takarja és melegen 
tartja a talajt, búvó- és táplálkozó helyet biz-
tosít különféle élőlények számára; részben 
pedig a természetes körfolyamatok révén le-
bomlásával folyamatos tápanyag-utánpótlást 
biztosít a termőföld s így a növények számra. 
Szemléletes példa erre az erdők világa, ahol 
a levéltakaró évről évre oltalmat ad a hideg 
évszakban, tavasszal pedig a talajt gazdagít-
va az új élethez szükséges energiával látja el 
a helyi flórát.

Nincs ez másként a kiskertekben, hétvé-
gi telkeken, városi és települési parkokban, 
zöldfelületeken sem; ott is szükség van az 
utánpótlásra. Így aztán, ha mindenhol össze-
szedjük a faleveleket, tisztára „porszívózzuk” 
kertjeinket és parkjainkat, akkor pont ettől 
a nélkülözhetetlen természetes tápanyag-
utánpótlástól fosztjuk meg környezetünket. 
És persze ne feledkezzünk meg egy másik 
szempontról sem. Ha elégetjük az összehú-
zott lombot, a levegőt szennyezzük, veszé-
lyeztetve ezzel magunk és mások egészségét; 
ha pedig zsákba tömve elvitetjük, akkor a 

szállítójárművek kipufogógázaival és a mű-
anyag zsákok okozta környezetterheléssel 
kell számot vetnünk.

Mit tegyünk hát az őszi avarral? Íme, néhány 
praktikus és környezetkímélő tipp!

1. Semmit

Ez elsőre valószínűleg furcsán hangzik és a 
felvetés hallatán talán sokan lendületesen 
csóválni kezdik a fejüket. De gondoljunk ki-
csit bele ebbe a lehetőségbe is, hátha kiderül, 
hogy nem is olyan valóságtól elrugaszkodott 
ötlet, mint amilyennek első ránézésre tűnik. 
Elvégre a természetben sem gyűjti össze 
senki a leveleket, azok mégsem halmozód-
nak fel vagy maradnak örökre hegyben állva. 
Ha vannak olyan helyek – ligetes kertrészek, 
nyaralók kertje, gyümölcsös, bokros terüle-
tek, ágyások stb. – ahol „csak a látvány” miatt 
vagy megszokásból szednénk össze az avart, 
akkor idén próbáljuk meg „ottfelejteni”. Még 
az is kiderülhet, hogy működik!

2. Lombkomposztáljunk

A lombkomposztálás egy végtelenül egy-
szerű és kifejezetten hasznos tevékenység. 
Nincs más dolgunk, mint építeni egy hálós 
falú komposztkeretet és felhalmozni benne a 
leveleket. Nem szükséges kevergetni vagy át-
rakni sem. A lombkomposzt ősztől a követke-
ző nyárig beérik, s az így keletkezett jó minő-
ségű humuszt talajjavításra vagy ültetéshez 
használhatjuk. A gyümölcsfák, bokrok levelei 

hamarabb lebomlanak, míg más keményebb 
levéltípusok esetében – ilyen a tölgy, a dió, 
platán vagy a gesztenye – hosszabb ideig tart 
a folyamat. A közhiedelemmel szemben a 
diófa levele is komposztálható, mert mintegy 
kilenc hónapos érési folyamat után elveszti 
kedvezőtlen - növekedésgátló - hatását.

3. Kupacoljunk

Ha sok a fa és sok a levél a kertben, vagy nem 
szeretnénk barkácsolással bíbelődni, akkor 
nem feltétlenül kell komposztálót készíteni. 
Elegendő az is, ha a kert félreesőbb részén 
halomba rakjuk a leveleket. Az avar egyik jó 
tulajdonsága, hogy viszonylag hamar ösz-
szeesik, így már nem kezelhetetlen méretű 
lombtömegről van szó. Letakarjuk - akár 
csak nagyobb ágakkal is - s tavaszig otthagy-
juk; majd a kerti munkák beindulásakor a 
megmaradt leveleket felhasználhatjuk talaj-
takaró mulcsként vagy a vegyes komposzt-
hoz adagolhatjuk.

4. Mulcsozzunk

Az avar igen hasznos a veteményesben is. 
Az őszi talajelőkészítést követően fedjük be 
az ágyásokat levelekkel; az így kialakított 
szervesanyag-takaróval a természetben zajló 
folyamatokat utánozzuk. A levegős lombsző-
nyeg melegének köszönhetően a talaj felsőbb 
rétegeiben a hideg évszakban is tovább folyik 
a talajlakók megszokott élete és lebontó te-
vékenysége. 

5. Tartalékoljuk tavaszra

A halomba rakott levelek nagy hasznunkra 
lehetnek tavasszal és nyár elején. Mikor a 
kert felébred csipkerózsikaálmából, és egy-
szerre sok lesz a komposztra dobott friss, 
zöld növényi maradvány, akkor jó szolgálatot 
tesz az őszről megmaradt avar. A zöld rész-
hez (fűnyesedék, gyomnövények, kaszálék) 
keverve gyorsítja az érési folyamatot és meg-
akadályozza a rothadás beindulását. 

+1 Gereblyézzünk madárbarát módon!

Ha mindenképpen gereblyéznénk, akkor se 
szedjük össze mindenhonnan a lombszőnye-
get. Hagyjuk ott a leveleket, ahol csak tudjuk, 
hogy tollas barátainknak egész télen legyen 
lehetőségük kártevők után keresgélni, táplál-
kozni. Egy igazi természetközeli, madárbarát 
kertben ez magától értetődő.

Ha idén már nem is, próbáljuk ki jövő ősszel 
a fenti módszerek valamelyikét, vagy akár 
többet is! Előbb-utóbb kiderül, hogy van 
más járható út is, mint az avarégetés.

(Forrás: zoldbolt.hu)

MIHEZ KEZDJÜNK AZ AVARRAL?



GYÜMÖLCSÖS PIZZA
Kovácsné Erzsi és unkái, 
Rebeka és Ádám ajánlásával   

GESZTENYÉS PAVLOVA
Maszler Kata ajánlásával

Hozzávalók a pavlova-alaphoz:
4 tojásfehérje, 25 dkg porcukor, 1 evőkanál 
kukoricakeményítő, 1 evőkanál citromlé, 
1/2 teáskanál vaníliakivonat
Hozzávalók a töltelékhez:
2,5 dl tejszín, 25 dkg gesztenyepüré, mago-
zott meggybefőtt

MÉZESKALÁCS SZENDVICS 
Kiss Viktória ajánlásával 

Hozzávalók a tésztához: 
25 dkg liszt, 1 teáskanál őrölt fahéj, 1 mokkáskanál gyömbér, 1 mokkáskanál szegfűszeg, 
1 csipet só, 1 csomag sütőpor, 11 dkg puha vaj, 26 dkg cukor, 1 evőkanál méz, 60 ml tej, 1 tojás
Hozzávalók a krémhez: 
20 dkg krémsajt, 20 dkg mascarpone, 3 evőkanál porcukor, 1 mokkáskanál őrölt gyömbér, 
10 g vaníliás cukor

A lisztet elkeverjük a fűszerekkel és a sóval, sütőporral. A vajat habosra keverjük a cukorral, 
a mézzel, a tojással és a tejjel, majd az egészhez hozzákeverjük a lisztes részt. Átgyúrjuk, és 
golflabda méretű golyókat formázunk belőle.
Sütőpapíros tepsibe rakjuk a golyókat, majd kissé ellapítjuk őket. 180 °C-os sütőben kb. 25 
perc alatt megsütjük. A krémből kb. 1 evőkanálnyi mennyiséggel összeragasztjuk a sütiket.

pannonhalmi háziasszonyok ajánlásával 
TÉLI RECEPTEK

Hozzávalók a tésztához: 
30 dkg liszt, 20 dkg vaj, 10 dkg porcukor, 1 tojássárgája, 1 csomag vaníliás cukor, 
fél csomag sütőpor, fél citrom reszelt héja
Hozzávalók a feltéthez: 
25 dkg mascarpone, 15 dkg porcukor, 50 dkg friss eper, 4 db kivi, fél citrom reszelt 
héja és leve, csokicseppek

A tészta hozzávalóit tegyük egy tálba, és alaposan gyúrjuk össze. Csomagoljuk 
fóliába, és egy órán át pihentessük a hűtőszekrényben. Ezután a tésztát nyújtsuk 
kb. 32 cm átmérőjű körré, és kézzel nyomogassuk át a tetejét és a szélét, hogy rusz-
tikusabb legyen. Előmelegített sütőben, 180 °C-on süssük aranysárgára.
A mascarponét a porcukorral keverjük habosra, és közben adjuk hozzá a fél citrom 
reszelt héját és levét is. Az eperszemeket vágjuk négy részre, majd vékonyan sze-
leteljük fel. A kiviket hosszában vágjuk félbe, és szeleteljük fel. A kihűlt tészta tete-
jét vastagon kenjük be a citromos-mascarponés krémmel. A kiviszeleteket körben 
tegyük a tészta széléhez, a belsejébe pedig rétegezzük az eperszemeket. A tetejére 
szórjuk rá a csokicseppeket.

A sütőt 150 fokra előmelegítjük. A tojásfehérjét a citromlével lágy habbá 
verjük, majd óvatosan elkezdjük evőkanalanként hozzáadagolni a porcukrot 
(kivéve 1 kanálnyit), közben folyamatosan verjük tovább a habot egészen 
addig, amíg olyan keménnyé, fényessé nem válik, hogy szinte vágni lehet. 
Az utolsó kanál cukorhoz hozzákeverjük a keményítőt és a vaníliát, majd 
lassan, vigyázva, hogy a habot össze ne törjük, beleforgatjuk a habcsók alap-
anyagba. 
Sütőpapírra egy tortaformából kört rajzolunk és ráhalmozzuk a masszát. (Én 
inkább a szilikon sütőlapon sütök, nem bízom a sütőpapírban.) :-)
A sütőt visszavesszük 110 °C-ra, majd 60-70 perc alatt megsütjük, megszárít-
juk a tortát, majd az elzárt sütőben hagyjuk kihűlni. 

A tejszínt 15 percre fagyasztószekrénybe tesszük (az sem baj, ha jégkristá-
lyossá válik), majd habbá verjük. A keményre felvert tejszínhabba cukrot 
nem teszünk, mert a habcsók édessége pont kellően ellensúlyozza a tejszín 
cukortalanságát. 
A tejszínt a habcsók alapra halmozzuk. Krumplinyomó segítségével áttör-
jük a kiolvasztott gesztenyemasszát, vagy lereszeljük a tömböt sajtreszelőn, 
és a tejszínre rakjuk. Végül a meggyel díszítjük. Tálalásig hűtőszekrényben 
tartjuk.
A legutóbbi próbálkozásomkor a fenti adagból kettő habcsók karikát formál-
tam, és úgy sütöttem ki, majd rétegeztem az egészet. Szerintem finomabb 
lett, mint a vastag egy réteg habcsók, de ízlés kérdése.
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Minden 15. másodpercben valaki pitvarfibrilláció 
által bekövetkezett stroke-ot szenved el.

Figyeld a pulzusodat, amivel akár meg is mentheted az életedet!

A pitvarfibrilláció jelentése nem annyira ismert, mint amennyi em-
bert érint. Hazánkban a becslések szerint 200 000 ember érintett 
a leggyakrabban előforduló szívritmuszavarban. A szív szabálytalan 
dobogása gyors szívritmust eredményezhet, ami rossz vérkeringést 
és egyéb kardiovaszkuláris problémát okozhat. A pitvarfibrilláció a 
stroke kialakulásának kockázatát is ötszörösére növelheti, ami plusz 
egy okot ad arra, hogy komolyan vegyük ezt a betegséget. 
November 19-25. között tartják a Pitvarfibrilláció Hetét, aminek a 
célja, hogy felhívják az emberek figyelmét erre a betegségre, tünete-
ire és kezelési lehetőségeire.

A pitvarfibrilláció nem veszélyezteti ugyan közvetlenül a beteg életét, 
de kulcsfontosságú, hogy a betegséget mielőbb felismerjék, és ezt kö-
vetően azonnal megkezdődjön a beteg kezelése.  

A betegség leggyakoribb tünetei a szapora és ütemtelen szívverés, a 
csökkent fizikai teljesítőképesség, a fáradtságérzet, a légszomj, a szé-
dülés, illetve a mellkasi diszkomfort, amelyeket ha valaki tapasztal 
magán, forduljon orvoshoz. Előfordulhat az is, hogy egyes esetekben 
nem jelentkeznek a tünetek, ilyenkor legnagyobb eséllyel az orvosi 
rutinvizsgálat tudja kimutatni betegséget.

Túl gyors vagy ütemtelen?

A pitvarfibrilláció felismerésénél nagy segítség lehet a pulzus rend-
szeres ellenőrzése, amivel a szív ritmusos összehúzódásáról lehet 
informálódni. A pulzus folyamatos mérésével megfigyelhető, hogy 

a szívritmus lassú vagy gyors, szabályos vagy szabálytalan. Fontos, 
hogy mindenki ismerje a saját pulzusát, mert bármilyen eltérés va-
lamilyen problémára utalhat. Ezért is célszerű, hogy a rendszeres 
méréseknek az eredményei le legyenek jegyezve, és tartósan fennálló 
rendellenesség esetén az illető orvoshoz forduljon.  

A pulzust javasolt nyugalmi állapotban mérni; tapintsa ki a hüvelyk-
ujjával a csuklónál található ütőeret, és 1 percen keresztül számolja 
az ütésszámot. A pulzusszám normális esetben 60-100/perc között 
van, és szabályos ritmus érezhető.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Amennyiben állandósul a gyors szívverés. Hirtelen fennálló és meg-
szűnő, 120/perc feletti pulzusszámmal járó rosszullétei vannak.
A pulzusmérés során gyakori melléütést tapasztal, amely tartósan 
fennáll.
 
A pitvarfibrilláció fennállása egy egyszerű EKG vizsgálattal diag-
nosztizálható, amit sok helyen a háziorvosi rendelőben is el tudnak 
végezni, de érdemes szakorvoshoz menni. A betegség felismerését 
követően pedig a kardiológus állapítja meg a szükséges terápiát. 
A pitvarfibrilláció kezelésnél a helyes ritmus visszaállítását megelő-
zően – amennyiben ez lehetséges – nagy hangsúlyt kell fektetni arra, 
hogy ne alakulhassanak ki vérrögök, amelyek stroke-ot vagy trom-
bózist idézhetnek elő. 

Annak érdekében, hogy ez ne következhessen be, a betegnek véralva-
dásgátló kezelésre van szüksége. Ma már szerencsére olyan modern 
vérhígító készítmények állnak a betegek rendelkezésére, amelyek 
napi rendszerességgel és állandó adagban, szájon át szedhetők, ezál-
tal jelentősen megkönnyítve a terápia betartását. 

A pitvarfibrillációval teljes életet lehet élni, amihez az szükséges, 
hogy a beteg betartsa az orvos által előírt terápiákat, valamint rend-
szeres mozgással és megfelelő táplálkozással törekedjen az egészsé-
ges életmód kialakítására.

MIT KELL TUDNI A 
PITVARFIBRILLÁCIÓRÓL?                            
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Az idén megnyitotta kapuit a Sly Fit fitness center 
Pannonhalmán, a Kossuth utca 31. szám alatt. 
Szeretettel várunk minden mozogni és sportolni vágyó koro-
sztályt!
 
Célunk a sport megszerettetése, az egészséges életmódra 
nevelés és útmutatás a szabadidő hasznos eltöltésére.
 
Nálunk az életkor nem akadály! 

Mind az idősebb, mind  a fiatalabb korosztály megtalálja 
a leghasznosabb edzéseket, továbbá kardió és konditermi 
részlegünkbe a számára megfelelő edzésformát és sportesz-
közöket, edzőgépeket. 
Lehetőséget adunk az egyesületeknek és csapatoknak a téli 
erőnléti edzéseire is.

Diákoknak testnevelésóra helyettesítésére igazolást állítunk 
ki, amennyiben nálunk végzik edzéseiket. 

Heti órarendben csoportos edzések vannak, melyekre jelent-
kezni a Sly Fit Pannonhalma Facebook oldalon lehet, ahol 
mindig követhetőek vagyunk. 

A hét minden napján nyitva tartunk! 

Udvarias, segítőkész kiszolgálással várunk mindenkit!
“Rossz idő nem létezik, csak gyenge akarat!”

ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS ERŐBEN, EGÉSZSÉGBEN GAZDAG 
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!     

Sly Fit Fitness Center 
lelkes csapata




