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Kedves Pannonhalmi Polgárok!

Ismét eltelt egy negyedév. Ha 
akarjuk, ha nem búcsút intünk az 
első félévnek.
Hihetetlen időjárási viszonyoknak 
lehettünk tanúi.

A május hónap bizonyára minden-
kinek emlékezetes marad. A köz-
mondás szerint a májusi eső ara-
nyat ér, de ennek az esős időnek 
már a mezőgazdaság sem örven-
dett. Talán még az idősebb polgá-
rok sem emlékeznek ilyen hideg 
májusra.
Ebből is látszik, mennyre megvál-
tozott az időjárás. Ha televíziót néz 
az ember, csak áradásokat, tüze-
ket és orkánokat lát a világ tájain. 
A klímaváltozásra jelenleg nincs 
megoldás.

Önkormányzatunk is nehéz idő-
szakon ment keresztül ebben a 
negyedévben.

Nem sikerült időben nekiállni a 
volt tsz-iroda területén a munká-
nak, mivel a minisztérium nagyon 
későn és nehezen adta meg az en-
gedélyt.
Miután mégis megérkezett, a 
Loland Kft. nagyon gyorsan meg-
kezdte a munkálatokat. Bár kívül 
ez még nagyon nem látható, a bel-
ső épületrészekkel viszont szépen 
haladnak. A hatalmas udvartér is 
folyamatosan készül. Az alapkőle-
tételre június 27-én 9 órakor került 
sor.

A tanuszodáról már nem szívesen 
írok, mert 2015 májusa óta csak a 
hitegettek bennünket. Jelenleg 
kimozdult a terv, hisz május 23-án 
volt egy bejárás a területen, ahol 
több cég is képviseltette magát. A 
közbeszerzés beadásának az idő-
pontja június 13-a volt.. Bízom ben-
ne, hogy a harmadik közbeszerzési 
kiírás már eredményes lesz, mely-
nek az eredményét várjuk. Ha lesz 
győztes, akkor szeptember első fe-
lében – vagy még korábban - meg-
történhet az alapkőletétel.

A Csapdaház szépen és gyorsan 
készül, annak átadása júliusban 
várható, erről értesíteni fogják a 
polgárokat.

Április 9-én a polgármesteri hiva-
talban zajlott a járási közbiztonsá-
gi konzultáció Váczi Attila rendőr 
alezredes előadásában. Jelen volt 
a megyei rendőrfőkapitány úr is.

Április 12-én a művelődési házban 
Gaál András festőművész kiállítá-
sát tekinthette meg a nagy létszá-
mú közönség.

Április 18-án tartottak tájékozta-
tást a MÁV-Volán képviselői a 2019-
2020-as évre vonatkozó közlekedé-
si tervezetről.

Április 25-én a Főtéren, a CBA-falán 
helyeztük el ünnepélyes átadás ke-
retében a Loland Kft. által vásárolt 
defibrillátort.

Április 25-én a művelődési házban 
került megrendezésre az „Örökif-
jak Művészeti fesztivál” több mint 
28 település és város részvételével.

Május 9-én a művelődési házban 
Kara Ákos államtitkár úr meghívá-
sára dr. Bakondi György, a minisz-
terelnök belbiztonsági főtanács-
adója tartotta meg beszámolóját a 
bevándorlással kapcsolatban.

A Pannon Esték extra előadását 
Kurys Anita etológus tartotta júni-
us 20-án a művelődési házban. 

Június 21-én a Szent Benedek Isko-
la évzáró ünnepélyével és a nyolca-
dikos osztály búcsúztatásával ért 
véget a tanév.

Befejezésképpen szeretném ismé-
telten felhívni a figyelmet a teme-
tőben uralkodó szomorú állapo-
tokra.
Sok sír elhanyagolt állapotban van, 
a róluk lekerült koszorúkat nem a 
konténerbe rakják. Jó lenne kicsit 
az ott nyugvókra is gondolni.

Itt a nyár, a vakáció, a szabadságok 
ideje.

Kívánok mindenkinek jó pihenést 
és kikapcsolódást.

Bagó Ferenc
polgármester
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Győrfi Pállal az előadást 
követően

A TSZ műhelyek alapkőletétele

A csapdaház felújított épülete

A hadisírok ünnepélyes 
átadása

A defibrillátor átadása



       
4

Polgármesteri ünnepi beszéd 
Elhangzott 2019. június 27-én a tsz műhelyek 
ünnepélyes alapkőletételi ünnepségén

Nagy tisztelettel és örömmel 
köszöntök minden megjelen-
tet, valamint a sajtó képviselőin 
keresztül minden pannonhalmi 
lakost és a város iránt érdeklődő 
honfitársaimat!

Nem először és - bízom benne - 
nem utoljára mondhatom azt, 
hogy komoly mérföldkőhöz, még 
inkább alapkőhöz érkeztünk a 
mai napon, amely hosszú időre 
meghatározza a város jövőjét, ar-
culatát, az itt élők mindennapja-
it, az ide látogatókban kialakuló 
képet a városról.

Az a munka, ami a mai napig ve-
zetett minket, és ami reménye-
ink szerint tavasszal az átadó ün-
nepséggel zárul majd, 2016-ban 
kezdődött, sorsfordító év volt a 
város számára.

2016-ot magamban a kiegye-
zés évének szoktam nevezni. 
Kiegyezés magunkkal és ki-
egyezés azokkal a szereplők-
kel - gondolok itt az apátságra 
és országvezetésre -, akik nélkül 
Pannonhalma nem válhat sike-
res várossá.

Ez a kiegyezés egy közös, min-
denki által elfogadott és támo-
gatott fejlesztési stratégiában, a 
Pannonhalma21 Tradíció és Meg-
újulás programban öltött testet, 
amely azóta is meghatározza 
városfejlesztési irányainkat, hogy 
ne essünk abba a hibába, amely 
más településekkel gyakorta 
megesik, hogy a fejlődési pályát 

nem a közösen lefektetett jövő-
kép, hanem az épp elérhető pá-
lyázati források határozzák meg.

Ez a szemlélet hosszú távon 
megtérül, és olyan fejlesztések-
ben ölt testet, mint a tsz-műhe-
lyek megújítása, melynek ürü-
gyén ma itt összegyűltünk.

Olyan fejlesztésekben, amelyek 
a múltunkból gyökereznek és 
a jövőnket építik, nemcsak szó-
rakoztatnak, de tanítanak is. Ez 
utóbbinak Pannonhalmán nagy 
hagyományai vannak, melyet a 
tsz-műhelyek fejlesztésével to-
vább szeretnénk ápolni, a kor el-
várásai szerint megújítani.

Októberben a Pannonhalma és 
Térsége fejlesztéséért alapítvány 
által felújított volt szolgabírói ház 
alapkőletételén arról beszéltem, 
hogy életem során volt szeren-
csém megfordulni jó pár ország-
ban, és mindenhol azt tapasztal-
tam, az a kép él a magyarokról, 
hogy leleményes, dolgos, önzet-
len, jószívű emberek, akiknek va-
lamiért nehezükre esik egymás-
sal együttműködni.

Azóta a volt szolgabírói házon 
már az utolsó simításokat végzik, 
és azt érzékelem, azt látom, hogy 
a magyarokról kialakult kép is 
változik. Ha nem is az egymással 
való együttműködésünk tekinte-
tében, de abban, hogy megvéd-
jük magunkat, megvédjük a ke-
resztény értékeinket, megvédjük 
Európát nemcsak a ránk támadó 
hordáktól, de saját magától is.

Nem ez az első alkalom a törté-
nelemben, hogy ezt a feladatot 
nekünk, magyaroknak kell fel-
vállalnunk. 

Bár hihetetlenül hangzik, de 
ezek az elnyert pályázatok ehhez 
a feladathoz is kapcsolódnak. 
A tsz-műhelyek fejlesztése sok 
szempontból fontos:

Nemcsak azért, mert a Porta 
névre keresztelt épületegyüttes 
a város kapujaként fog funkcio-
nálni.

Nemcsak azért, mert eltűnik a 
város egyik szégyenfoltja, meg-
újul egy gyönyörű épület, ahol 
az építészeti értékek megőrzése 
mellett, azokhoz illeszkedően új 
értéket is teremtünk.
(Itt jegyzem meg, hogy a szem-
ben lévő műemlék magtár és a 
volt Pannonhalma étterem kap-
csán még lesz feladatunk bőven, 
hogy világörökségi címhez mél-
tó városképet tudjunk nyújtani, 
amihez azonban csupán saját 
erőből kevesek vagyunk.)

Nemcsak azért, mert az új parko-
lókkal tehermentesítjük az apát-
ság környékét, csökkentjük a vár 
közlekedési terhelését.

Nemcsak azért, mert az új kerék-
páros centrummal kiszolgálunk 
minden aktív turisztikai igényt.

Nemcsak azért, hogy hosszú idő 
után végre egy járásközponthoz 
méltó színvonalú étteremmel 
gazdagodik a város.

Ezek is fontosak, de ami igazán 
fontos, az az ide tervezett kiállí-
tás, amely a magyar-török hábo-
rúknak állít emléket, mutatja be 
a kor haditechnikai fejlődését, 
segít emlékezni, büszkévé tesz 
minket, tanít, mindezt a legkor-
szerűbb technikákat felvonultat-
va, látványosan, élvezetesen.

Aki nem hiszi, azt várjuk tavasz-
szal az ünnepélyes megnyitón.

Ez után a rövid felvezetés után, 
már csak a legfontosabb maradt 
hátra, hogy köszönetet mondjak 
Kara Ákos országgyűlési képvise-
lő úrnak, aki nélkül ez a nagyívű 
fejlesztés nem valósulhatott vol-
na meg, és aki mindig is szívén 
viselte városunk sorsát.

Bagó Ferenc 
polgármester
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Pannonhalma Város Önkormányzata a Honvédelmi 
Minisztérium pályázatán 600.000 Ft támogatást 
nyert az I. világháborúban elhunyt hősök sírjainak 
felújítására.
A 6 db sírra már ráfért a rekonstrukció, melynek 
keretében megtisztították és újrafestették az ere-
deti fejfákat, új műkő kerettel szegélyezték a hanto-
kat, és a sírok környezetét is rendezték.

Az átadó ünnepségre 2019. június 29-én, szombaton 
került sor a katolikus temetőben, ahol Bagó Ferenc 
polgármester tartott ünnepi beszédet. Megem-
lékezett arról, hogy az első világháborúban 65 millió 
embert mozgósítottak. A hadba hívottak több mint 
57 százaléka megsebesült, hősi halált halt, eltűnt, 
vagy hadifogolytáborban szerzett súlyos testi, lelki 
sérüléseket. A háború szomorú statisztikája azt mu-
tatja, hogy a harcokban nyolc és félmillión vesztet-
ték életüket.
A polgármester emlékeztetett: „Az, hogy mi most 
itt magyarként állhatunk, annak köszönhető, hogy 
a hosszú évszázadok során, a honfoglalástól nap-
jainkig, mindig voltak és vannak, és hiszem, hogy a 
jövőben is lesznek olyanok, akik bátran felvállalják 
azokat a küzdelmeket, amelyek e nemzet fennma-
radását biztosítják.
Most béke van, de ennek a békének az értékét 
igazán megbecsülni csak azok tudják, akik szem-
besülnek a háború borzalmaival. Egyre kevesebben 
vannak közöttünk olyanok, akik lelkükben hurcolják 
az elvesztett szülő, testvér, barát emlékét.
Ezt a fájdalmat továbbfokozta az, hogy a vi-
lágháborúk poklában életüket vesztett szerettein-
ket évtizedeken keresztül meggyászolni is csak 
titokban lehetett.
Itt a sírköveken szereplő nevek egy-egy ifjúságuk-
ban megszakadt életet jelölnek. Egy embert, aki 
egy volt közülünk. Aki félt, fázott és hazavágyott, 
akit hazavártak, akiért imádkoztak – akit sirattak.”

A megható beszédet követően Matusz Hugó perjel 
szentelte fel újra a sírokat. A városvezetés ko-
szorúkat helyezett el a hősök emlékére, amelyet a 
Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdan-
dár Zenekara által játszott koszorúzene tett ma-
gasztos pillanattá. 

A sírok felújításán kívül legalább annyival tartozunk 
a hősöknek, hogy név szerint szerepeljenek itt:
Titrik Pál
Keczeli János
Mitrovacz Sávu
Bozó Péter
Horváth Ferenc
Söprű István és Söprű Árpád

A megemlékezést követően csak az a gondolat 
motoszkált a jelenlévőkben, hogy ezek a hősök az 
életüket áldozták Magyarországért. Vajon miért ál-
dozták ilyen kevesen a szombat délelőttjüket, hogy 
megemlékezzenek róluk...?

Bagó Ferenc 
polgármester

Tisztelet a pannonhalmi 
hősöknek

Magyar Köztársaság Elnöke  2019. május 26. napjára, 
vasárnapra tűzte ki az Európai Parlament tagjainak 
magyarországi választását, a szavazás e napon 6 
órától 19 óráig tartott.
A választás eredményei részletesen megtekinthetőek 
a https://www.valasztas.hu/ep2019 honlapcímen.

Pannonhalma város eredményei az alábbiak:
A névjegyzékben lévő választópolgárok szám: 2815 
(43,02 %)
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 1211
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma: 1211
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 10 
(0,83 %)
Érvényes szavazólapok száma: 1201 (99,17 %)

Az érvényes szavazatok listánkénti megoszlását a 
mellékelt táblázatban olvashatják.

Kovács Szabolcs jegyző

A  2019. május 26. napi Európai 
Parlamenti képviselők 
választásának helyi eredményei

Párt Érvényes 
szavazat

%

Magyar Szocialista 
Párt – Párbeszéd 
Magyarországért Párt

49 4,08

Magyar Kétfarkú 
Kutya Párt  

30 2,50

Jobbik 
Magyarországért 
Mozgalom

53 4,41

Fidesz – Magyar 
Polgári Szövetség – 
Kereszténydemokrata 
Néppárt  

744 61,96

Momentum 
Mozgalom  

108 8,99

Demokratikus Koalíció 139 11,57

Mi Hazánk Mozgalom 34 2,83

Magyar Munkáspárt 5 0,42

Lehet más a politika 
 

39 3,24
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A TOP fejlesztési forrásból megvalósuló tsz 
műhelyek felújítása jelenleg is zajlik, a vállalkozási 
szerződés szerinti befejezési határideje az idei év 
vége. A volt szolgabírói épület (csapdaház) felújítási 
munkálatai befejeződtek, már csak a javítások és a 
termek berendezése zajlik, az ünnepélyes megny-
itó augusztus 19. napján lesz.

A Gesztenyés Horog esetében rendelkezésre állnak 
a jogerős gyenge áramú és víz-csapadékvíz tervek, 
a villamos tervek engedélyezése jelenleg zajlik. 
A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést augusztus 
folyamán tervezzük megjelentetni, a kivitelezés 
várhatóan szeptemberben kezdődhet.

A Járóbeteg Szakellátó Központ eszközfejleszté-
sére is nyújtottunk be pályázatot, amely sikeres volt. 
85 millió Forint értékben sikerült új, modern esz-
közöket beszerezni, ezzel is növelve az betegellátás 
színvonalát. A közbeszerzési eljárás sikeresen leza-
jlott az eszközök leszállítás jelenleg is zajlik.

A szlovák-magyar határon átnyúló pályázati kiírásra 
is pályázott önkormányzatunk. A pályázat támo-
gatásban részesült, melynek eredményeként egy 
közösségi kemence épülhet a Művelődési Ház ud-
varán. A kemencét családi rendezvényekre is igé-
nybe veheti a város lakossága.

A folyamatosan növekvő gyermeklétszám és a 
bölcsőde iránti egyre növekvő igény alapján önkor-
mányzatunk pályázatot nyújtott be a megyei ön-
kormányzattal konzorciumban az elmúlt hetekben 
megjelenő TOP pályázati kiírásra új bölcsőde építé-
sére 360 millió Forint értékben. Az előzetes egyez-
tetések alapján bízunk a pályázat sikerében.

Önkormányzatunk a továbbiakban is folyamato-
san figyelemmel kíséri mind a hazai mind az EU-s 
pályázati kiírásokat.

Bagó Ferenc
polgármester

AZ ÖNKORMÁNYZAT 
PÁLYÁZATI HÍREI
Tovább fejlődik városunk

A régi szolgabírói ház teljesen megújult, a 
közeljövőben Csapdaházként működik tovább

A tsz műhelyek területén nagy erőkkel folynak a 
munkálatok

A főapátsághoz vezető Gesztenyés horog is rövide-
sen megújul a helyi lakosság és a turisták legna-
gyobb örömére.

A Szent Márton Járóbeteg Központ a sikeres 
pályázatnak köszönhetően modernebb eszköz-
parkkal várja majd a város és a térség lakosságát
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RENDELETEK, HATÁROZATOK 2019. március-június

Pannonhalma Város Önkormányzata képviselő-tes-
tületének 6/2019. (IV. 3. ) önkormányzati rendelete a 
Pannonhalmi Polgármesteri Hivatalban foglalkoz-
tatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, vala-
mint a köztisztviselői illetményalap megállapításról 
szóló 3/2019. (II.8. ) rendelet módosításáról

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tületének 7/2019.(IV.3.) rendelete az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szó-
ló 7/2013.(IV.3.) rendelet módosításáról.

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete 8/2019. (IV.3.) számú rendelete a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevé-
teléről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
9/2014. (III.26.) sz. rendelet módosításáról.

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tületének 9/2019. (IV.03.) rendelete a térítési díjak 
megállapításáról szóló 12/2011. (V.4.) rendelet módo-
sításáról.

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tületének 10/2019.(V.03.) önkormányzati rendelete 
Pannonhalma Város Önkormányzat 2018. évi költ-
ségvetésének zárszámadásáról és a maradvány jó-
váhagyásáról

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete 11/2019. (V.3.) önkormányzati rendelete a Pan-
nonhalmi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a 
köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló 
3/2019. (II.8. ) rendelet módosításáról szóló 6/2019. 
( IV.3. ) rendeletének módosításáról.

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete 12/2019. (V.3.) rendelete az önkormányzat va-
gyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 
7/2013. (IV.3.) rendelet módosításáról szóló 7/2019. 
(IV.3. ) rendeletének módosításáról.

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete 13/2019.(V.3.) rendelete a személyes gondos-
kodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2014. 
(III.26.) rendelet módosításáról szóló 8/2019. (IV.3.) 
rendeletének módosításáról.

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-
testülete 14/2019.(V.3.) rendelete a térítési díjak 
megállapításáról szóló 12/2011.(V.4.) rendeletének 
módosításáról szóló 9/2019. ( IV.3.) rendeletének mó-
dosításáról.

Pannonhalma Város Önkormányzatának 15/2019.
(V.29) rendelete a Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló 13/2015. (V.1.) rendelet módosításáról

A rendeletek teljes tartalmukban megtekinthetőek 
a http://pannonhalma.hu/2019-evi-rendeletek hon-
lap címen

54/2019.(IV.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete, Nagy László és Nagy Lászlóné, 9090 Pannon-
halma, Dózsa György utca 26. szám alatti lakosok 
részére értékesíti az önkormányzat tulajdonában 
álló, természetben a Pannonhalma, Kis-Écs terüle-
ten található 0163/1 hrsz.-ú, kivett saját használatú 
út művelési ágú, 404 m2 területű ingatlant.
Az ingatlan vételára 300 Ft/m2, mely 404 m2-rel 
számolva 121.200. Ft, azaz százhuszonegyezer-két-
száz forint vételárat jelent.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
az adásvételi szerződés aláírására. 

55/2019.(IV.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete, Nagy László és Nagy Lászlóné, 9090 Pannon-
halma, Dózsa György utca 26. szám alatti lakosok 
részére értékesíti az önkormányzat tulajdonában 
álló, természetben a Pannonhalma, Kis-Écs terüle-
tén található 0163/2 hrsz.-ú, kivett saját használatú 
út művelési ágú, 543 m2 területű ingatlant. 
Az ingatlan vételára 300 Ft/m2, mely 543 m2-rel szá-
molva 162.900. Ft, azaz százhatvankettőezer-kilenc-
száz forint vételárat jelent.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
az adásvételi szerződés aláírására.

56/2019.(IV.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-
testülete a Pannonhalmi Sportegyesületnek havi 
120.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a 
2019. évi költségvetési tartalék keret terhére.
A támogatás 2019 januárjától 2019 decemberéig ter-
jedő időszakra szól.

57/2019.(IV.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete elfogadja a TOP fejlesztési forrásból meg-
valósuló pályázatok jelenlegi állásról és az egyéb 
elnyert pályázatokról szóló beszámolót azzal a ki-
egészítéssel, hogy a SKHU/WETA/1801/1.1/011 számú, 
Határtalan kemencék a kulturális örökségünk meg-
őrzésére megnevezésű pályázat tekintetében a mű-
velődési ház hátsó udvarát jelöli ki a megvalósítás 
helyszínéül. Mivel a pályázat utófinanszírozású, így a 
megvalósítás költségeit az önkormányzat a 2019. évi 
költségvetési tartalék terhére biztosítja.

  Határozatok

  Rendeletek
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59/2019.(IV.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete szándéknyilatkozatot bocsát ki az alábbi 
tartalommal:
Pannonhalma Város Önkormányzatának tudomá-
sa van róla, hogy a Szent Benedek Általános Iskola, 
Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégi-
um Pannonhalmi Tagintézménye 2019. szeptember 
1-től a Pannonhalmi Főapátság fenntartásában, de 
önálló intézményként kívánja folytatni tevékenysé-
gét. 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete mint a Szent Benedek Általános Iskola, 
Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégi-
um Pannonhalmi Tagintézményének helyet adó 
pannonhalmi 473/6 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa el-
fogadja és egyetért azzal, hogy a közte és a Pannon-
halmi Főapátság között köttetett, 2016. szeptember 
1-jén kelt „Használati és fenntartási szerződés” vál-
tozatlan feltételek mellett vonatkozik a 2019. szept-
ember 1-től működő új intézményre is határozatlan 
időre, de legalább 5 évre.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a szándéknyilatkozat aláírására.

60/2019.(IV.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete helyt ad Takács Balázs az iránti kérésének, 
hogy főzőversenyt szervezzen a Majális téren Szent 
László napján.  Az önkormányzat a rendezvény szer-
vezésében szerepet vállalni nem tud, de a helyszínt 
térítésmentesen biztosítja.

65/2019.(IV.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete a 100 %-os arányban a tulajdonában lévő 
Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 9090 Pannonhal-
ma, Árpád utca 2/A, adószám:20368335-2-08, cég-
jegyzékszám: 08 09 017344) ügyvezetői teendőinek 
ellátásával 1 év határozott időtartamra 2019. április 
15. napjától 2020. április 15. napjáig megbízza dr. Ko-
vács Tamás 9155 Lébény, Fő u. 67 szám alatti lakost. 
A képviselő-testület az ügyvezető díjazását bruttó 
450.000.FT/hónap összegben határozza meg.

Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Papp László 9090 Pannonhalma Szabad-
ság tér 7., Szabó Attila  9090 Pannonhalma Dallos 
Sándor u. 7., Kádi Antal 9090 Pannonhalma Bocs-
kai u. 16. szám alatti lakosokat munkájuk elismerése 
mellett visszahívja felügyelő bizottsági tagságukból.

Egyúttal a képviselő-testület a Pannonhalma Város-
fejlesztő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába Hu-
szár Levente 9090 Pannonhalma, Cseidervölgy 5/A. 
szám alatti lakost, települési képviselőt, Tóth Miklós 
9090 Pannonhalma, Fenyvesalja 9. szám alatti la-
kost, települési képviselőt és Tóth László 9090 Pan-
nonhalma, Rákóczi Ferenc u. 49. szám alatti lakost 
delegálja 2019. április 10. napjától.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a döntésekről az érintetteket soron kívül tájé-
koztassa, és a Pannonhalma Városfejlesztő Nonpro-
fit Kft. Alapító Okiratának ezen döntéssel érintett 
módosítását a város ügyvédjén keresztül végeztes-
se el. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a módosított Alapító Okirat aláírására.

68/2019.(IV.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete a tulajdonában lévő, természetben a 
9090 Pannonhalma, Petőfi u. 1. szám alatti társas-
ház tetőterét (Alapító Okirat szerint 265/2/A/9 hrsz., 
174,23 m2) értékesíti nettó 9 millió Ft-os vételáron 
a Pannon-Net Kft. (9090 Pannonhalma, Szabadság 
tér 7.) részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
14§ (2) és (5) bekezdései alapján a Magyar Államot 
megillető elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos 
nyilatkozat kiadása tárgyában járjon el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
az adás-vételi szerződés aláírására.

69/2019.(IV.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete a tulajdonában lévő, természetben a 9090 
Pannonhalma, Petőfi u. 1. szám alatti társasház 
265/2/A/8 hrsz.-ú, 61,71 m2 nagyságú raktárát nettó 
4 millió Ft-os vételáron értékesíti a Pannon-Net Kft. 
(9090 Pannonhalma, Szabadság tér 7.) részére.
A képviselő-testület a fizetési határidőt 2019. 09.30. 
napjában határozza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
az adás-vételi szerződés aláírására.

70/2019.(IV.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete készfizető kezesként támogatja a tulajdo-
nában álló Szent Márton Járóbeteg Központ Non-
profit Közhasznú Kft. Nyugat Takarék Szövetkezet 
pénzintézetnél fennálló folyószámla hitelkeretének 
27.500.000 Ft összegben történő meghosszabbítá-
sát azzal a kondícióval, hogy az igénybe vehető hi-
telkeret összege havonta 250.000 Ft összeggel le-
csökken.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a folyószámla hitelszerződés kezesként történő alá-
írására.

75/2019.(V.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete a Civil Alap 2019. évi támogatásának 3 millió 
Ft-os keretösszegét az alábbiak szerint osztja fel:
• Pannonhalma Sportegyesület: 1.400.000 Ft
• Szent Márton Cukorbeteg Egyesület: 100.000 Ft
• A pannonhalmi óvodát és bölcsődét támogató Ala-
pítvány: 100.000 Ft
•Pannonhalma Város Tűzoltó Egyesülete: 500.000 Ft 
• Szent Márton Polgárőr Egyesület: 250.000 Ft
• PIPACS Egyesület: 125.000 Ft
• Pannonhalmi Szent Márton Borrend: 50.000 Ft
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• Pannonhalma Iskoláért Alapítvány: 100.000 Ft
• Engen Baráti kör: 50.000 Ft
• Baba-Mama Klub: 50.000 Ft
• Kézimunka Varázskör: 30.000 Ft
• KALÁSZ: 50.000 Ft
• Kosárfonó műhely: 45.000 Ft
• Cantate Kórus: 50.000 Ft
• Szent Márton Dalkör: 50.000 Ft
• Pannonhalmi Gyermek Néptánccsoport: 50.000 Ft

76/2019.(V.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete támogatja Bader Károlyné 9090 Pannon-
halma, Arany János u. 26. szám alatti lakos önkor-
mányzati lakásbérleti jogviszony iránti kérelmét, és 
bérbe adja számára a 9090 Pannonhalma Arany Já-
nos utca 34. fsz. 2. szám alatt található 25 m2 alap-
területű önkormányzati lakást határozott időtar-
tamra, 5 hónapra, azaz 2019. június 1. napjáról 2019. 
október 31. napjáig.
A képviselő-testület a lakás bérleti díját 9.300 Ft/hó 
összegben határozza meg. Ezen felül a lakás köz-
üzemű költségei (víz, villany, gáz) is terhelik a bérlőt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a bérlet szerződés aláírására.

78/2019.(V.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elutasítja Túrócziné Ferencz Ibolya közterület 
bérlet iránti kérelmét.

80/2019.(V.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete helyt ad a Gizella királyné és Imre herceg 
utcák lakói nevében Csernikovics Milán kérelmező 
Lakó-pihenő övezet kezdetét jelző tábla áthelyezé-
sével kapcsolatos kérelmének. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a lakó-pihenő 
övezet tábla Kossuth utcai kereszteződéshez törté-
nő áthelyezéséről gondoskodjék.

82/2019.(V.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-
testülete elkészíti a tsz-műhelyek (TOP-2.1.1-15-
GM1-2016-00001, TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00002) 
várható finanszírozási költségeiről, illetve tényada-
tokról szóló dokumentumot Kara Ákos államtitkár 
úr részére. A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a dokumentáció aláírására, illetve an-
nak elküldésére. 

83/2019.(V.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete érdemei elismerése mellett tudomásul veszi 
dr. Barsi Ernő házi gyermekorvos döntését, hogy 
2019.09.01. napjával nyugállományba vonul, és pra-
xisát dr. Balogh Juditnak (9090 Pannonhalma, Les-
tár 20.) értékesíti. 
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 
dr. Balogh Judittal kötendő előszerződés tervezetét 
készítse el, és a soron következő ülésen terjessze azt 
a képviselő-testület elé.

84/2019.(V.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja a sebességmérő táblák kihelyezé-
sének lehetőségéről szóló beszámolót.
A képviselő-testület további árajánlatokat kér be a 
lehető legköltséghatékonyabb megoldás érdeké-
ben.

86/2019.(V.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete megbízza a polgármestert, hogy folytasson 
le beszerzési eljárást a tervezett 70m2-es sport-
park vonatkozásában, amelyekre ajánlatadóként az 
alábbi cégek kerüljenek meghívásra:
• ABS Fitness Park Kft.
címe: 9027 – Győr, Nagysándor József u. 31.
• Kútház Kft.
címe: 9025 Győr, Kálvinista utca 1/A.
• Színrelép Kft.
címe: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.

87/2019.(V.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete a tsz-műhelyek projekt építési beruházásá-
nak befejezéséig egyirányúsítja a Fenyvesalja utca 
mellékletben szereplő részét. (A Pannonhalma 
Vendégház kereszteződéséből a Mátyás király ut-
cáig terjedő szakasz)  A képviselő-testület felhatal-
mazza a polgármestert a táblák kihelyezésére és a 
lakók értesítésére.

88/2019.(V.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete egyetért Tóth Miklós települési képviselő úr 
felvetésével, hogy a közterületi parkolók ismételten 
felfestésre kerüljenek. A képviselő-testület felhatal-
mazza a polgármestert, hogy a munkálatokat az 
önkormányzat munkatársaival végeztesse el.

90/2019.(V.02.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete bérbe adja Bíró András részére 2019. dec-
ember 31. napjáig a pannonhalmi 1463/2 hrsz.-ú 14 
ha 9435 m2 nagyságú kivett beépítetlen területet. 
A bérlőnek vállalnia kell a terület rendeltetésszerű 
használatát, folyamatos rendben tartását és műve-
lését. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a bérleti szerződés aláírására.

94/2019.(V.13.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos 
projekt jelenlegi állásáról szóló beszámolót elfogad-
ja. A képviselő-testület további ajánlatokat kér be 5 
db közbeszerzési szaktanácsadótól a közbeszerzési 
feladatok ellátására a közvilágítási lámpatestek kor-
szerűsítésére  vonatkozóan 

95/2019.(V.13.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete helyt ad Kovács Tamás a Pannonhalmi Vá-
rosfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője munkavisz 
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nyával kapcsolatos kérelmének.
A képviselő-testület a korábban e tárgykörben ho-
zott 65/2019. (IV.02.) számú határozatát az alábbiak 
szerint módosítja:
Pannonhalma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete a 100 %-os arányban tulajdonában lévő 
Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 9090 Pannonhal-
ma, Árpád utca 2/A, adószám: 20368335-2-08, cég-
jegyzékszám: 08 09 017344) ügyvezetői teendőinek 
ellátásával 1 év határozott időtartamra 2019. április 
15. napjától 2020. április 15. napjáig megbízza dr. Ko-
vács Tamás 9155 Lébény, Fő u. 67 szám alatti lakost. 
A képviselő-testület az ügyvezető díjazását bruttó 
170.000.FT/hónap összegben határozza meg.
Dr. Kovács Tamás 9155 Lébény, Fő u. 67. szám alat-
ti lakos a Pannonhalma Város Önkormányzatánál 
fennálló városfejlesztési referensi státuszát a hatá-
rozott idejű ügyvezetői kinevezés nem érinti.

96/2019.(V.13.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete 2460 ebr42 azonosító számon nyilvántartott 
BM pályázatból az iskola területén megvalósu-
ló sportparkra beérkezett ajánlatok közül az ABS 
Fitness Park Kft. 10.210.800 Ft-os árajánlatát fogadja 
el. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a vállalkozási szerződés aláírására.

97/2019.(V.13.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete a 2019. április 12. napon kihirdetett verseny-
tárgyalási felhívást a mai napon visszavonja.
A képviselő-testület az új versenytárgyalási felhí-
vást a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal 
2019. május 17. napján írja ki. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a versenytárgyalási 
felhívás kiírására.

100/2019.(V.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete elfogadja a Településrendezési terv átfogó 
felülvizsgálatának jelenlegi állásáról szóló beszá-
molót.

101/2019.(V.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete a város közvilágítási lámpatestek korsze-
rűsítésére és a lámpatestek számának bővítésére, 
valamint ezt követően 15 éves üzemeltetésre vonat-
kozó közbeszerzés lefolytatására a dr. Glavaits Judit 
közbeszerzési szaktanácsadó által adott 1.200.000 
Ft-os árajánlatot fogadja el. A képviselő-testület fel-
hatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerző-
dés aláírására. 

102/2019.(V.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete a Dózsa György. és Bajcsy-Zsilinszky. utcák 
közötti zöldterület vízelvezetési problémájára vo-
natkozó megoldási terv elkészítésére felkéri a Nyék 
Soft Kft. ügyvezetőjét, Nyitrai Zsolt tervező urat.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
az egyeztetés lefolytatására.

103/2019.(V.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete pályázatot kíván benyújtani a Belügyminisz-
térium által kiírt az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatásra” a Pannonhalmi 
Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde kazáncseréjének és 
energetikai korszerűsítésének támogatása tárgyá-
ban. A képviselő-testülee a pályázathoz szükséges 
1.500.000 Ft önerőt a 2019. évi költségvetése terhére 
biztosítja.

104/2019.(V.28.) határozat
1.) Pannonhalma Város Önkormányzatának képvi-
selő-testülete 2019. szeptember 01. napjától feladat-
ellátási szerződést kíván kötni a EIX Egészségügyi 
és Informatikai Szolgáltató Kft-vel (9090  Pannon-
halma, Lestár u. 10/C) a pannonhalmi házi-gyer-
mekorvosi praxis feladatellátására vonatkozóan 
azzal, hogy a háziorvosi feladatokat személyesen 
dr. Balog Judit látja el. A képviselő-testület felhatal-
mazza a polgármestert, hogy a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala Ható-
sági Főosztály Népegészségügyi Osztály egyetértő 
véleménye esetén az előszerződést az előterjesztés-
nek megfelelően aláírja.
2.) Pannonhalma Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az EIX 
Egészségügyi és Informatikai Szolgáltató Kft. finan-
szírozási szerződést kössön az Országos Egészség-
biztosítási Pénztárral a dr. Balog Judit által ellátott 
pannonhalmi házi-gyermekorvosi praxis közvetlen 
finanszírozása céljából.

105/2019.(V.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 
100 %-os tulajdonában álló Pannonhalma Városfej-
lesztő Nonprofit Kft. telephelyeként bejegyzésre ke-
rüljön a szintén Pannonhalma Város Önkormányzat 
tulajdonát képező pannonhalmi 1041/2 hrsz.-ú in-
gatlan. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 
a társaság létesítő okiratát a telephely bejegyzésé-
vel módosítsák.

106/2019.(V.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja a Szent Márton Járóbeteg Központ 
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének a cég 
működéséről és a 2018. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámolóját.

107/2019.(V.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja a Világörökség Termál Kft. ügyve-
zetőjének a cég működéséről és a 2018. évi gazdál-
kodásáról szóló beszámolóját.
108/2019.(V.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja Pannonhalma Városfejlesztő Non-
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profit Kft. ügyvezetőjének a cég működéséről és a 
2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

109/2019.(V.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja a Hegi-Vill Bt. 165.608. Ft-os áraján-
latát a ledes napelemes lámpatest felépítésére és 
üzembe helyezésére a Váralja utca érintett szaka-
szán. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a vállalkozási szerződés aláírására.

110/2019.(V.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete Alapfi Géza kérelmével kapcsolatosan úgy 
határozott, hogy a nevezett tulajdonában álló 1205/1, 
illetve 0282/11 hrsz.-ú ingatlanok területén tényle-
gesen kialakult és használt út területét a kérelmező 
által a 1205/2 hrsz.-ú önkormányzati útból lekerített 
terület ellenében terítés nélkül elcseréli.
A kérelmezőnek az ingatlan cserével kapcsolatos 
valamennyi költséget vállalnia kell. 

112/2019.(V.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-
testülete elfogadja a művelődési ház kifestésére 
Pusztai László egyéni vállalkozó által adott bruttó 
444.400 Ft-os árajánlatot. A képviselő-testület fel-
hatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerző-
dés aláírására.

113/2019.(V.28.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete  a városi főépítész szakmai véleményének 
megismerése után úgy határozott, hogy a Kartell 
söröző terasza jelenlegi formájában (ácsszerkezet, 
ponyvaszerkezet) nem felel meg az önkormányzat 
a városról alkotott településképi elvárásainak. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy tájékoztassa az üzemeltető Kiss István urat, 
hogy szíveskedjék megkeresni az önkormányzat 
városi főépítészét, Kuslits Tibor urat, s a teraszt a 
városképi megfelelőség érdekében a vele történt 
egyeztetés alapján alakítsa át.

117/2019.(VI.13.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete akként dönt, hogy pályázatot kíván benyújta-
ni a Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése, meg-
nevezésű,  TOP-1.4.1-19. kódszámú felhívásra.

A pályázat megvalósulásának helyszínéül a rendőr-
ség épülete melletti volt teniszpálya területét jelöli 
ki, amely jelenleg a pannonhalmi 1004/2 hrsz.-ú in-
gatlan részét képezi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
és a városfejlesztési referenst a pályázat előkészíté-
sére, illetve benyújtására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy kezdeményezzen egyeztetést a Győr-Moson-
Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági 
Igazgatóságával az említett terület önkormányzati 
tulajdonba adásával kapcsolatosan.

122/2019.(VI.26.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete továbbra is fenntartja a korábban hozott 
117/2019.(VI.13.) számú határozatát, miszerint pályá-
zatot kíván benyújtani a Bölcsődei férőhelyek kiala-
kítása, bővítése, megnevezésű, TOP-1.4.1-19. kódszá-
mú felhívásra.
A pályázat megvalósulásának helyszínéül a rendőr-
ség épülete melletti volt teniszpálya területét jelöli 
ki, amely jelenleg a pannonhalmi 1004/2 hrsz.-ú in-
gatlan részét képezi. Az ingatlan a Magyar Állam tu-
lajdonában és a Győr-Moson-Sopron Megyei Rend-
őr-főkapitányság vagyonkezelésében áll.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
és a városfejlesztési referenst a pályázat előkészíté-
sére, illetve benyújtására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy kezdeményezzen egyeztetést a Győr-Moson-
Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági 
Igazgatóságával – mint az érintett ingatlan vagyon-
kezelőjével – az említett terület önkormányzati tu-
lajdonba adásával kapcsolatosan.

A rendeletekhez és a határozatokhoz tartozó előterjesz-
tések megtekinthetőek az alábbi honlap címeken:

http://pannonhalma.hu/2019-aprilis-02
http://pannonhalma.hu/2019-majus-02
http://pannonhalma.hu/2019-majus-13
http://pannonhalma.hu/2019-majus-28
http://pannonhalma.hu/2019-junius-13
http://pannonhalma.hu/2019-junius-26

Kovács Szabolcs
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ A SZELEKTÍV
HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL
Ezúton hívom fel a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
új szelektív konténerürítési rendszert vezetett be.
A konténerek oldalán található, eddig bejelen-
tésre szolgált telefonszám már nem él, helyette a 
szolgáltató Pannonhalmán az alábbi rend szerint 
szállítja el a hulladékokat:

Fém: Kéthetente páratlan héten vasárnap

Üveg: Kéthetente páros héten csütörtökön

Műanyag: Hetente hétfőn, csütörtökön, 
                   szombaton

Papír: Hetente hétfőn, csütörtökön, szombaton

Bagó Ferenc, polgármester
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Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Por-
tál nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vál-
lalkozásoknak is megkönnyíti a mindennapjait. 
Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország 
bármelyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen 
intézhetők az önkormányzati ügyek. Az elek-
tronikus ügyintézést választók így nemcsak a 
sorban állás miatti bosszankodástól kímélik meg 
magukat, hanem támogatják a papírmentes és 
környezetkímélő ügyintézést is.

Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő ad-
minisztrációs feladatainak teljesítése mellett nehéz 
a rohanó hétköznapok során még az önkormány-
zati hivatalt is útba ejteni. Szerencsére manapság 
erre már nincs feltétlenül szükség, hiszen van olyan 
digitális tér, amelyre belépve egyre több helyi hi-
vatali ügy elintézhető. Az Önkormányzati Hivatali 
Portálon keresztül lakossági, ipari, kereskedelmi, 
szociális ügyek sora indítható és egyszerűen nyo-
mon követhető. 

A portál segítségével a papír alapú, személyes 
megjelenést igénylő ügyintézés helyett az ország 
bármely pontjáról, bármikor, kényelmesen, on-
line is intézhetők akár a magán és vállalkozói he-
lyi adóügyek is. Adóigazolás kérhető, túlfizetés es-
etén átvezetés és visszatérítés kezdeményezhető, 

gépjármű-, illetve termőföldadó jelenthető be, va-
lamint helyi vagy önkormányzati adó- és értékbi-
zonyítvány igénylésre is van mód. A helyi iparűzési 
adó bevallása a portál segítségével szintén 
könnyűszerrel megoldható, függetlenül attól, hogy 
általános vagy ideiglenes tevékenységről van szó.

Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően 
jelentősen megrövidül a helyi adóbevallásra fordí-
tott idő. A lakosság mellett a gazdálkodó szervezetek 
is kényelmesen teljesíthetik helyi adóbevallással 
kapcsolatos kötelezettségüket, és lekérhetik helyi 
adóegyenlegüket. Az online rendszerbe való belé-
pést és személyes azonosítást követően ismét időt 
takarít meg a rendszer a felhasználónak, ugyanis 
közhiteles nyilvántartásokban meglévő személyes 
adatok már automatikusan kitöltve jelennek meg 
az űrlapokon. 

Az online ügyintézési felületen közel félszáz külön-
féle ügy indítható, többek között ipari és kereske-
delmi, hagyatéki, birtokvédelmi, valamint szociális, 
sőt az Önkormányzati Hivatali Portálról is közvetlen 
linken elérhető, az úgynevezett e-Papír szolgáltatás 
(epapir.gov.hu) segítségével szinte bármilyen egyéb 
ügy is benyújtható elektronikus úton. A bejelent-
kezett felhasználók bármikor nyomon követhetik 
az általuk indított helyi önkormányzati ügyeket, így 
pár kattintás után megtekinthetik, hol tart az adott 
ügy, illetve az előzetesen már kitöltött űrlapjaikat is 
könnyedén elérhetik.

Az Önkormányzati Hivatali Portál az https://e-onkor-
manyzat.gov.hu weboldalon és településünk we-
boldalán is elérhető. 

ÖNKORMÁNYZATI ÜGYEK. 
MINDENKINEK. BÁRHONNAN.
A sorbanállás a múlté, intézze ügyeit 
mostantól online!
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A tanévet 206 általános iskolás és 218 fő művészeti 
oktatásban résztvevő (általános iskolások és bencés 
gimnazisták) tanulóval zártuk. Mind a grafikai, mind 
a zeneművészeti ágon valamennyi tanuló sikeres 
vizsgát tett. Általános iskolás korú művészeti iskolás 
tanulóink a szülők és pedagógusok előtt záró hang-
versenyen mutatták be zenei tudásukat, a grafikai 
képzésre járók pedig a konferenciaterem falait be-
töltő, látványos kiállításon mutatták be alkotásaikat. 
Énekkarunk a megyei megmérettetésen aranymi-
nősítést kapott.

Igen örvendetes tény, hogy az előző tanévben az 
osztályozott tanulóink (2-8. évfolyamosok) 40 %-a, 
míg a mostaniban 42 %-a ért el kitűnő vagy jeles 
eredményt. Mindössze 4 tanulónak kell augusztus 
végén javítóvizsgát tennie.

Mind a magatartás, mind a szorgalom vonatkozá-
sában elégedettek vagyunk az átlagokkal. Az átla-
gok mögött az is jól látható, hogy a tanulóink zöme 
szorgalmas, és viselkedése példás vagy jó, viszont 
van néhány olyan tanulónk – elsősorban a felsősök 
között –, akiknek sem a szorgalmával, sem a visel-
kedésével nem vagyunk elégedettek. Sajnálatosan 
közülük többeknél a szülőkkel történő egyeztetés is 
kevés eredményt hozott a javulást, javítást érintően .
Megnyugtatóan nagyszámú azon tanulóink sora, 
akik nem, vagy csak néhány órát hiányoztak. 

Ugyanakkor sok olyan tanulónk van, ahol a hiány-
zások száma közelíti vagy meghaladja a 200 órát (ez 
6 órás munkanapokra átszámítva 30-35 nap a 181 
tanítási napból). Közülük sokan emiatt lemaradnak 
a tanulásban, s ha otthonról sem kapnak megfelelő 
támogatást, az órákon nehezebben tudnak együtt 
haladni a többiekkel, s ez folyamatosan romló ered-
ményekhez vezet.

Az országos kompetenciaméréseken a tanulóink 
eredménye rendre meghaladja a kisvárosi-városi is-
kolák országos eredményeinek átlagát. A mélyebb 
elemzések azt is megmutatják, hogy mind a felzár-
kóztató, mind a tehetségfejlesztő, továbbá a felvéte-
li felkészítő munkánk eredményes. Évről évre vala-
mennyi tanulónk úgy jut be a középfokú oktatásba, 
hogy többségük az első vagy második helyen meg-
jelölt iskolába nyer felvételt. Az öröm – a veszteség 

mellett – hogy a 6 évfolyamos középiskolákba (el-
sősorban gimnáziumokba) jelentkezőink a legjobb 
győri iskolákba nyernek felvételt.

A nyelvi mérések eredményei jól mutatják, hogy 
élesen külön válik a motivált és a nyelvtanulásba 
megfelelő munkát fektető diákok eredménye (átlag 
felett teljesítők aránya) a nyelvtanulást nem megfe-
lelő súllyal és tanulással megközelítő diákok ered-
ményétől.
.
A fittségi mérés eredményei hűen tükrözik, hogy 
a diákok többségénél – az értékelt területek jelen-

tős részénél – egyre nagyobb szükség lenne a több 
mozgásra, a testnevelési órákon és az otthoni kör-
nyezetben is a nagyobb fizikai terhelésre, a mozgás 
folyamatos fejlesztésére, ez erőnlét megerősítésére. 
Tanulóink többsége, összesen 121 fő vett részt nap-
közis és tanulószobai foglalkozásokon. Elsősorban 
a felsősök között több olyan tanuló is volt, akiknél 
a szülők felmentést kértek a délutáni iskolában 
tartózkodás alól, ugyanakkor nem tapasztaltuk az 

A TANÉV ÉRTÉKELÉSE
A Pannonhalmi Szent Benedek 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola 2018/2019. tanévi eredményei
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otthoni gondoskodást, számonkérést. Ezeknél a ta-
nulóknál a következő tanévben sokkal szigorúbban 
fogjuk elbírálni a szülői kérelmeket.
A művészetoktatás mellet a tanulók egy tucatnyi 
szakkör közül választhattak érdeklődésük szerint. 

A havi projektnap szerint szervezett oktatási forma 
mellett az osztályfőnökök nagyszámú és igen vál-
tozatos programokra vitték el a gyermekeket. Fel-
sorolásszerűen, a teljesség igénye nélkül: farsang, 
Gergely-járás, bakonyi kirándulás, mozi, színház, er-
dei iskola, zarándoklatok, MOBILIS, rorate, adventi 
vásár, osztálymisék, témanapok, pályaválasztási ta-
nácsadás, kirándulások (Alsószeli, Dévény, Somorja, 
Pozsony stb), engeni cserekapcsolat, énekkarosok 
fellépései, korcsolyázás, Rumini kalandszoba, pénz-
ügyi témahét, bábszínház, gönyűi kikötői látogatás.
A szülői szervezet, annak vezetősége maximálisan 
támogatta iskolánkat, a gyermekeket számtalan 
adománnyal, programmal. Az idei évben az SZM 
gyermeknapra lehetővé tette, hogy valamennyi ta-

nulónkat elvihettük Mosonmagyaróvárra, a FUTURA 
élményközpontba. Felejthetetlen élmény volt nem-
csak a gyerekeknek, de a pedagógus kollégáimnak 
is. Hálásak vagyunk a szülői szervezetnek. Köszön-
jük önfeláldozó munkájukat, támogatásukat. 

Hitéleti területen egyre jobban tudjuk alakítani 
tanulóink hitbéli ismereteit, vallásgyakorlását, ér-
tékteremtő és értékőrző magatartását. A helyi 
egyházközségtől sok támogatást kapunk, együtt-
működésünk egyre jobban kibontakozik.

Igazgatóként – összességében – elégedett vagyok 
a kollégáim munkájával, tanulóink döntő többsé-
gének viselkedésével, előrehaladásával tanulmányi, 
magatartásbeli és vallási tekintetben is. Úgy ítélem 
meg, a tanévre kitűzött munkatervi feladatokat, ne-
velési célokat sok munkával, szép eredménnyel, lel-
kiismeretesen teljesítettük.

Turbók Arnold Bertalan, igazgató

Iskolánk tanulói a 2018/19-es tanévben a következő, 
majd 30 különböző témájú-  matematikai, irodalmi, 
nyelvi, idegen nyelvi, környezet- és természetvé-
delmi, hittan- bibliaismereti, sport, tánc, történel-
mi, rajz, ének, logikai-táblajátékos, néprajzi – helyi, 
környékbeli és regionális versenyeken vettek részt: 

Holenda Barnabás Matematikaverseny, SNI házi 
szépíró verseny, Tudásbajnokság- levelezős verse-
ny, Bendegúz Gyermek-és Ifjúsági Akadémia, Lon-
don Bridge- angol nyelvi tesztverseny, Marót Rezső 
Matematikaverseny iskolai forduló, K&H pénzügyi 
verseny, Kisalföld 7próba, költészet napi házi sza-
valóverseny, körzeti rajzverseny, Szent Benedek napi 
háziversenyek, Országos Böngész levelezőverseny, 
Kisfaludy napok Tét, Hegysori Tavasz Táp, Biblia, a 
világ legolvasottabb könyve csapatverseny, SuliHa-
jsza, GyerekHajsza, Zrínyi Ilona Matematika Verseny 
Győr, Föld Napja rajzpályázat, Éneklő Ifjúság Győr, 
Pannontáj-Sokoró Natúrparki vetélkedő és rajz-
verseny Tényő, Táblajáték-verseny Győrújbarát, Zso-
Dance táncverseny, Nagy Gáspár irodalmi verseny, 
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság víz világnapi 
fotóversenye, Madarak-és fák napja Országos Verse-
ny területi fordulója, Szent Benedek Iskolák közötti 
történelem- és hittanverseny. 

A versenyekre iskolánk tanítói, tanárai készítették 
fel a vállalkozó szellemű gyerekeket.
A tanév második felében elért kiemelkedő ered-
ményekhez gratulálunk diákoknak, tanároknak, 
szülőknek egyaránt:

1. a osztály
Költészet napi versmondó verseny: Csörnyei Kamil-
la Virág - I. helyezés  / Felkésztő: Kovácsné Regner 
Judit

1. b osztály
- Körzeti rajzverseny: Pálffy-Józsa Berta - I. helyezés, 
Felkészítő: Balla Mária
- Költészet napi versmondó verseny: 
Gyimesi Nóra - II. helyezés, 
Felkészítő: Berki Ibolya

2. a osztály
Vers-és prózamondó verseny, Tét, Kisfaludy napok: 
Honner Levente - III. helyezés

Felkészítő: Babics Zoltánné

2. b osztály
- Bendegúz Tudásbajnokság megyei döntő 
Matematika: Eklics Hunor, IV. helyezés 
Felkészítő: Bejczi Erika
- Kisfaludy Napok Tét, Prózamondó verseny:
Katona Róbert, II. helyezés 
Felkészítő: Bejczi Erika 
- Kisfaludy Napok Tét, Szépíró verseny:  
Szücs Regina, I. helyezés 
Felkészítő: Bejczi Erika, Havlik Emese
- Hegysori tavasz rajzverseny, Táp:
Baracskai Júlia, I. helyezés
Felkészítő: Balla Mária 

3. a osztály
- Iskolai versmondó verseny:
Koller Csenge, II. helyezés 
Felkészítő: Erdélyiné Maár Anna
- Dr. Timaffy László Megyei Néprajzi Verseny, 
Csapatverseny: 
Borbély Áron, Kristóf Kira, Máj Gergő, Ombodi Luca, 
Valler Kristóf,  XII. helyezés 
Felkészítő: Erdélyiné Maár Anna 
- Zrínyi Ilona Megyei Matematikaverseny:
Eklics Hunor 2. b, 34. helyezés 
Felkészítő: Bejczi Erika és Erdélyiné Maár Anna
- Biblia, a világ legolvasottabb könyve:
Hadaró Panna Virág,  VI. helyezés
Felkészítő: Szilveszter Eszter 

3. b osztály
- Kisfaludy Napok, Tét:
Polák Ketrin Dalma, III. helyezés 
Felkészítő: Ress Judit
- Biblia, a világ legolvasottabb könyve:
Pálffy-Józsa Fülöp, VI. helyezés 
Felkészítő: Szilveszter Eszter 
- Iskolai versmondó verseny:
Polák Ketrin Dalma, II. helyezés 
Felkészítő: Ress Judit 

4. osztály
- Biblia, a világ legolvasottabb könyve, 
Csapatverseny: 
Lendvai Regina, Molnár Luca Jázmin, VI. helyezés 
Felkészítő: Szilveszter Eszter 
- Kisfaludy Napok Tét, Versmondó verseny:
Onody Zoltán, II. helyezés 
Felkészítő: Szilveszter Eszter 
- Kisfaludy Napok Tét, rajzverseny:
Szaló Márkó, III. helyezés

VERSENYEREDMÉNYEK 
A 2018/2019. TANÉVBEN
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Felkészítő: Balla Mária 
- Föld Napja Rajzpályázat:
Horváth Dorina, III. helyezés 
Felkészítő: Balla Mária 
- Hegysori Tavasz Rajzpályázat, Táp 
Kondor Anna, I. helyezés 
Felkészítő:  0Balla Mária 
- Iskolai versmondó verseny: 
Kenesei István Sámson, I. helyezés 
Felkészítő: Szilveszter Eszter
- Iskolai versmondó verseny: 
Deák Adrienn Emese,  III. helyezés
Felkészítő: Szilveszter Eszter 
- PannonHajsza:
Kocsis Mihály Márk, II. helyezés 
Felkészítő: Erdélyiné Maár Anna, Szilveszter Eszter

5. a osztály
- Bengedúz Akadémia Tudásbajnokság megyei 
döntő, irodalom: 
Erdös Mira Rebeka, VI. helyezés 
Felkészítő: Pozsgainé Timlinger Renáta 
- Bengedúz Akadémia Tudásbajnokság megyei 
döntő, Anyanyelv: 
László Borbála, VII. helyezés 
Felkészítő: Pozsgainé Timlinger Renáta 
- Kisfaludy Napok Tét, Játékos nyelvi vetélkedő csa-
patverseny:
László Borbála és Ombodi Anna,I. helyezés 
Felkészítő: Pozsgainé Timlinger Renáta 
- Iskolai versmondó verseny:
Erdös Mira Rebeka, II. helyezés 
Felkészítő: Pozsgainé Timlinger Renáta 
- Pannontáj-Sokoró Natúrpark rajzversenye: 
Csizmazia Áron, III. helyezés 
Felkészítő: Balla Mária
- Pannontáj-Sokoró Natúrpark rajzversenye:
Páhoki Péter Olivér, III. helyezés 
Felkészítő: Balla Mária 
- SuliHajsza, csapatverseny: 
Bazsó Péter Márk, Ombodi Balázs, Szendi Péter, 
III. helyezés 
Felkészítő: Kiss Judit 
- Táblajáték verseny – Győrújbarát:
Nemoda Áron, III. helyezés 
Felkészítő: Polákné Szeiman Katalin 

5. b osztály
- Tudásbajnokság, nyelvtan:
Egri Bíbor Ajsa, V. helyezés 
Felkészítő: Pozsgainé Timlinger Renáta 
- Zrínyi Ilona Matematikaverseny:
Egri Bíbor Ajsa, VI. helyezés 
Felkészítő: Horváth Miklós
- ZsoDance Táncverseny, csapatverseny: 
Dulicz Tímea, I. helyezésű
Felkészítő: Kozma Eszter
- Táncverseny – Pápa Csapatverseny: 
Dulicz Tímea, I. helyezés 
Felkészítő: Kozma Eszter
- SuliHajsza: 

Jancsó Béla Bart, Stipsits Katalin, Borbély Sándor,  
III. helyezés
Felkészítő: Kiss Judit 
- Iskolai versmondó verseny:
Borbély Sándor Botond, I. helyezés 
Felkészítő: Pozsgainé Timlinger Renáta 
- Iskolai versmondó verseny:
Dulicz Tímea,  II. helyezés 
Felkészítő: Pozsgainé Timlinger Renáta 
- 3. Baráti Táblajáték verseny:
Kovács Joachim, I. helyezés 
Felkészítő: Polákné Szeiman Katalin 
- 3. Baráti Táblajáték verseny:
Egri Bíbor Ajsa,  II. helyezés 
Felkészítő: Polákné Szeiman Katalin 
- Kisfaludy Napok, Tét, Rajzverseny: 
Stipsits Katalin, II. helyezés 
Felkészítő: Balla Mária 
- Kisfaludy Napok Tét, szépíró Verseny:
Dulicz Viktória, I. helyezés 
Felkészítő: Havlik Emese 

6. osztály 
- Kisfaludy Napok Tét, Játékos nyelvi vetélkedő csa-
patverseny:
az 6.osztályos csapattag: Borbély-Burus Kira Kitti,  
I. helyezés 
Felkészítő: Pozsgainé Timlinger Renáta 
- Nagy Gáspár Alapítvány és Nagy Gáspár köve-
tei csoport pályázata – Szabadon választott Nagy 
Gáspár vers kisfilmmel való bemutatása:
6. osztályos tanulók,  III. helyezés  
Felkészítők: Turbók Arnold Bertalan, Szücs Katalin
- Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság,  Víz világnapi 
fotó pályázata: I. helyezés 
Szücs Katalin 
- Madarak és fák napja Országos Verseny területi for-
dulója:
Nagy Péter, Borbély-Burus Kira Kitti, Varga Bálint, 
7. o, II. helyezés 
Felkészítő: Vallerné Koczka Eszter 

7. osztály 
- Hegysori tavasz rajzverseny, Táp:
Varga Bálint, I. helyezés
Felkészítő: Balla Mária 

8. osztály 
- Iskolai versmondó verseny:
Farkas Rubina Lilien, III. helyezés 
Felkészítő: Turbók Arnold Bertalan 
- Szent Benedek Iskolák közötti történelemverseny,
csapatverseny:
Farkas Rubina Lilien, Kovács Jámin, Orbán Vanessza 
Lorina, I. helyezés 
Felkészítő: Kokas Zsuzsanna
- Szent Benedek Iskola Pannoniada Kórusa, Éneklő 
Ifjúság Hangverseny:
3-6. osztályos lányok, arany minősítés 
Felkészítő: Berki Ibolya, Szücs Katalin
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A Rákóczi Szövetség egyik kiemelt célja a Kárpát-
medencei magyarság sokoldalú támogatása. 
Pályázatai többek között lehetőséget teremtenek 
a magyar-magyar kapcsolatok és találkozások 
létrejöttéhez. Mi a nemzeti ünnepekhez kapc-
solódóan pályáztunk. Szerettünk volna együtt ün-
nepelni felvidéki magyar iskolák diákjaival. A ny-
ertes pályázatok az útiköltség megtérítését és ezzel 
az utazások létrejöttét tették lehetővé.
2018. október 22-én az 5.a, az 5.b és a 7. osztály kelt 
útra osztályfőnökeikkel. 

Alsószeli Pannonhalma testvértelepülése. A mag-
yar iskola igazgatója fogadott minket, az ottani is-
kolában tanuló magyar gyerekek is összegyűltek, 
mikor megérkeztünk. Ünnepi műsorral készültünk, 
amelyet egy beszélgetés követett. A pannonhalmi 
gyerekek bátran, érdeklődve kérdezték az ott élőket 
mindennapjaikról. Ezen az utazáson megnéztük 
még a bősi vízerőművet, illetve a komáromi erődöt.

2019. március 18-án a két ötödik osztály Somor-
jára utazott. Itt a kilencedikes gyerekek képes be-
mutatót készítettek számunkra a városukról, is-
kolájukról, a magyar nemzetiség helyzetéről a 
településen. A forradalomra emlékező műsorunk 
után Dévény várához kirándultunk. Csatlakoztak 
hozzánk szlovákiai magyar diákok is tanárnőjükkel. 
Az utazás része volt még a kittsee-i csokigyár meg-
látogatása is.
2019. június 17-én ismét az ötödik évfolyamosain-
kat vittük kirándulni a somorjai diákokkal. Ezúttal 
Magyarország egykori fővárosába, Pozsonyba láto-
gattunk. A gyönyörűen felújított várat és a hangula-
tos belvárost idegenvezetőnk érdekes beszámolóit 
hallgatva jártuk végig. Napunkat egy beltéri játszó-
térrel és egy fagyival zártuk.

Azt gondoljuk, a gyerekek nagyon élvezték az utazá-
sokat, érdekes volt megtapasztalniuk, hogy a határt 
átlépve, kilométereket utazva is magyar diákokkal 
találkoztak.

Kiss Judit, Pozsgainé Timlinger Renáta

Felvidéki utazások a Rákóczi 
Szövetség támogatásával

A tanév végén megköszönöm 
Pannonhalma Város Önkor-
mányzatának, a fenntartó bencés 
közösségnek, a helyi egyházköz-
ségnek és minden jótevőnknek a 
támogatását. Néhány segítőnket 
szeretnék nevesíteni is.

A Szülői Szervezet gyermeknap 
alkalmából valamennyi tan-
ulónkat befizette Mosonmag-
yaróvárra a FUTURA élményköz-
pontba. Továbbá – közösen a 
Pannonhalmi Iskoláért Alapít-
vánnyal – finanszírozták a per-
gola áttelepítéséhez, újbóli felál-

lításához szükséges anyagokat. 
A pergola áttelepítését és felál-
lítását adományként a Jehova 
Tanúi közösségből Pardavi Tamás 
és családja végezte el. Mind-
nyájuknak köszönjük a munkáját 
és támogatását.
A 2018-as évben a Greenlux Kft. 
felajánlásából, Jánosi Tamás köz-
benjárásával három tanteremre 
való LED-es fénycsövet kaptunk 
adományba, a 2019. évben az 
INESA Hungary Kft. gazdasági 
vezetője, Tiborcz Tamás ajánlott 
fel hét tanteremre való LED-es 
fénycsövet. Mindkét évben a 
Kayla-Sun Kft. csapata szerelte 
fel azokat iskolánkban társadalmi 
munkában, így az első és máso-
dik emeleti tantermek világítása 
megújult. Köszönjük az adomán-

yozóknak, valamint Balogh 
Lászlónak és kollégáinak a fela-
jánlásait, munkáját.
A Kisalföld Erdőgazdaságtól, Var-
ga Szabolcs közbenjárására és 
társadalmi munkájával önköltsé-
gi áron kaptunk faanyagot a kerí-
téshez és az udvari homokozóhoz. 
A szállítást is ő végezte, köszönjük 
a segítségét.

Szeretném megköszönni Lend-
vai Zoltán és Pálfy János infor-
matikusoknak, szülőknek az 
iskolai informatikai hálózat kar-
bantartásában, frissítésében, 
naprakésszé tételében végzett 
munkáját.

             Turbók Arnold Bertalan, 
igazgató

KÖSZÖNET-
NYÍLVÁNÍTÁSOK

A gyereknaphoz kapcsolódóan az idei tanévben az 
iskola diákjai a mosonmagyaróvári Futura Élmény-
központba utazhattak. A 2019. június 12-én megva-
lósuló programot a Szülői Munkaközösség támoga-
tása tette lehetővé.
Az alsós és a felsős gyerekek csúsztatott időpontok-
ban utaztak Mosonmagyaróvárra. Itt a szervezők 
vártak minket, és a program kezdetén minden osz-
tály kapott egy menetrendet. Ez alapján váltottuk 
egymást a különböző helyszíneken, így elkerültük 
a zsúfoltságot, a gyerekek viszont egy adott szinten 
biztonságos körülmények között szabadon mozog-
hattak, és kipróbálhatták a játékokat.

A tudományos játszóházban a négy őselem köré 
csoportosítva építették ki a különböző szinteket, a 
Víz, a Föld, a Levegő és a Tűz titkait fedezhették fel a 
gyerekek az egyes szinteken. Csak néhány különö-
sen izgalmas dolgot kiemelve, a gyerekek kipróbál-
hatták, milyen érzés a Holdon járni, a bátrak bizto-
sítóeszközökkel végigsétálhattak egy függőhídon. 
Szívesen ráfeküdtek a diákok a fakírágyra, illetve bo-
lyongtak a tükörszobában. Közkedvelt volt a folyót 
kivetítőn keresztül bemutató „Futura Dunakutató” 
is.
Ezenkívül látványos kísérleti bemutatót láthattunk, 
megnéztük a Tesla transzformátor bemutatót, va-
lamint virtuális űrutazáson vettünk részt a planetá-
riumban.

Pozsgainé Timlinger Renáta

Látogatás a Futura 
Élményközpontban
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A Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola 
Pannoniada Gyermekkórusa

Kórusunk a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népze-
nei Együttesek által hirdetett Éneklő Ifjúság hang-
versenyén 2019 áprilisában arany minősítést szer-
zett.

A 2018/19 tanévben 35 tehetséges énekes tanulóval 
foglalkoztunk hétről hétre iskolánkban. Iskolai és 
városi szintű rendezvények mellett az apátsági 
adventi vasárnapon és kistemplomunk gyerekmi-
séjén szerepeltünk. Összesen 12 alkalommal (évny-
itó ünnepély, Veni Sancte, október 23., apátsági 
advent, városi adventköszöntő, karácsonyi műsor, 
március 15., ballagás és évzáró ünnepély, Te Deum,) 
hallhatott minket kedves közönségünk: egyházi és 
társadalmi szervek vezetői, szülők, tanárok, diákok. 
A gyerekek két koncertélménnyel is gazdagodhat-
tak: novemberben Pannonhalmán a bazilikában a 
Pannoniada Gyermekkórus koncertjén és június-
ban Tihanyban a Bencés Általános Iskola diáknapi 
rendezvényén énekeltünk.
 
Jutalmul a fáradságos és kitartó munkáért a kórus 
részére a kórusvezetők által írt sikeres pályázat és 
iskolánk hozzájárulásával jutalomkiránduláson 
vettünk részt a tanév végén, az énekeseink egyen-
pólót és sapkát kaptak a közösségi hovatartozás és 
egységes kórus-design jegyében.

„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden 
későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét 
kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, 
vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne 
érték, azt mind meghatványozza.”-  Kodály Zoltán

Kedves Kórustagok, köszönjük a sikeres közösségi 
munkát! 

Kórusvezetők: Berki Ibolya, Szücs Katalin 

Az iskolai Pannoniada 
gyermekkórus életéből...

A GyermekHajszán és a SuliHajszán 2019.június 
8-9-én Cseszneken, a Kis Bükk majornál megren-
dezett sporteseményen iskolánk alsó tagozatos 
gyermekeiből 19-en, 5. osztályos tanulóinkból 6 diák 
vállalta a kihívást.

A GyermekHajszán 1,5-2,5 km-es távot 10 akadál-
lyal kellett megtenniük a résztvevőknek. Nem 
kis erőpróbát igényelt maga a futás sem, mert a 
versenyzők dombokon, lejtőkön haladtak, szalm-
abálákon másztak, hason kúsztak, falat másztak és 
rönköt cipeltek.
A célban aztán boldogan vehették át jól megérde-
melt kis csomagjaikat, melyben a zöld színű „Gyer-
mekHajsza teljesítve” feliratú póló, érem, édesség 
és gyümölcs volt.  A pólót azóta is büszkén viselik.

A saját futamában az 1-2. osztályosok között az aláb-
bi helyezések születtek:
1. hely: Kádi Nándor, 2. hely Katona Róbert, 3. hely 
Mosonyi Zalán Pál 

A 3-4. osztályos korcsoportban:
2. hely: Kocsis Mihály Márk, 3. hely: Erdélyi Hunor és 
Valler Kristóf. 4. hely: Pálffy-Józsa Fülöp, 5. hely: Ke-
mény András, 6. hely: Fekete Benedek 

A SuliHajszán a korcsoportban az 5. helyet szerezte 
meg a csapat, melynek tagjai, Szendi Péter, Ombodi 
Balázs, Bazsó Péter, Jancsó Béla, Stipstits Katalin, 
Borbély Sándor 7 km-t futottak, és közben küzdöt-
tek meg az akadályokkal, melyek között a cseszneki 
vár megmászásán kívül a varrótűbe cérna befűzése 
is szerepelt.

Minden tanulóra, aki a versenyen részt vett és végig-
küzdötte az akadályokat, nagyon büszkék vagyunk.

A KIHÍVÁS teljesítve! Jövőre újra!

Erdélyiné Maár Anna, Kiss Judit

Hajsza 2019
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Egy pap életében mindig lesznek jeles, emlékeze-
tes pillanatok, ünnepek. Tisztán emlékszem az első 
lépésekre, amit frissen beöltöztetett reverendás 
kispapként a szeminárium folyosóján megtettem. 
Előttem van a papszentelés minden mozzanata, és 
soha nem törli ki semmi az emlékezetemből az első 
keresztelő, esketés örömteli pillanatait…

A remegő kézzel fogott temetési szertartáskönyv és 
a kihulló könnyek az első temetés alkalmával, amit 
egyedül végeztem. Öröm és szomorúság egyszerre 
van jelen a pap életében, ám aki meghívott a szol-
gálatra, az mindig ad olyan pillanatokat, melyek 
megvidámítják az ember lelkét, és újult erővel foly-
tatja küldetését a hívők és hitetlenek világában.

A mai nap is különleges ünnep az életemben. Szent-
háromság vasárnapján Pannonhalmán az elsőáldo-
zókat ünnepeljük.

Harmadik éve engem ér az a megtiszteltetés, hogy 
felkészíthetem a gyerekeket az ünnepre, és a szent-
áldozásban tanúja lehetek a nagy találkozásnak. 
Megható a csillogó szemű, gyakran izgága, tiszta 
lelkű gyermekek öröme. Felemelő, ahogyan hango-
san imádkoznak, felelnek a kérdésekre, és zengik az 
énekeket. Az Egyház fiatal tagjai ők, a jelen és a jövő 
Egyháza.

Mégis különleges nap a mai, habár a harmadik el-
sőáldozó csoportom, mégis az elsők. Őket első osz-
tályos koruktól tanítom, heti két órában. Elevenen 
él az emlékezetemben, hogyan tanítottam keresz-
tet vetni azokat, akik nem tanulták meg szüleiktől, 
nagyszüleiktől. Miként tanultuk az első énekeket, 
imádságokat. Hány humoros történetet éltünk 
meg a három év alatt, és persze mennyi új ismere-
tet igyekeztem átadni nekik, ami nem váltott ki túl 
nagy lelkesedést, de hála a Walt Disney meséknek, 
mindig tudtam jutalmazni őket egy kis filmnézés-
sel, amikor már nagyon elfáradtak.

A hároméves munka gyümölcse most beérett, 30 
aprószent elvégezte az első szentgyónását, és ké-
szen áll arra, hogy beállva az áldozók sorába most 
már ne kis keresztet kapjon, hanem magát Krisztust.
A munka azonban nem ér véget az első fizikai talál-
kozással, folytatni kell a megkezdett utat, a neheze 
még csak most jön: meg kell maradni jónak, töre-
kedni kell arra, hogy a bűnt és a bűnre vezető alkal-
makat elkerüljék, hogy rajtuk keresztül Isten belép-
hessen a szüleik, családjaik életébe is.

Ha az elsőáldozás csupán azt jelenti, hogy kipipálok 
egy társadalmi szokást, ha egy csapásra megszűnik 
az imádság, templomba járás az életemből, akkor 
éretlen kigyermek voltam csupán, és nem történt 
meg a csoda. Szalmalángként illan el az elkötelező-
dés és a felkészülés öröme.
Nagyon remélem, hogy a rám bízottak kaptak any-
nyi muníciót a hittanórákon, szentmiséken, plébáni-
ai foglalkozásokon, kirándulásokon, ami megerősíti 
őket abban, hogy az Egyházban otthon vannak, az 
egyházközség számít rájuk, mert bennük látjuk a 
jelent és a jövőt.

Bese Gergő Péter

KINCSEK AZ ÉLETBEN

A KALÁSZ-osok az idei év első negyedévet a nemzeti ün-
nepre való felkészüléssel zárták, a második negyedévet 
pedig az egyház legnagyobb ünnepére, a húsvétra való 
felkészüléssel nyitották. A tavalyi évhez hasonlóan – remé-
nyeink szerint hagyományt teremtve – virágvasárnap, a di-
ákmise keretében a KALÁSZ-os gyerekek passiót adtak elő. 
A szereplők és a felkészítők, valamint a hívek számára is 
szép készület volt ez az ünnepre!

A passió próbáival párhuzamosan megkezdtük a felkészü-
lést az anyák napjára is. Már szintén hagyományos módon 
a KALÁSZ-os gyerekek anyák napján, a diákmise keretében 
szép előadással köszöntik és köszöntötték az idei évben is 
a Szűzanyát, az édesanyákat és a nagymamákat.

Ezt követően május 18-án, szombaton megemlékeztünk 
Szent II. János Pál pápa születésnapjáról.

Az utolsó KALÁSZ-foglalkozás, mint minden évben, az idén 
is rendhagyó volt, mert ennek keretében készítettük el az 

A PANNONHALMI KALÁSZOSOK 
MÁSODIK NEGYEDÉVE 2019-BEN

Úrnapja alkalmából tartott körmenethez a 
KALÁSZ-os oltárt. 
Ezt követően pedig megkezdjük a készülő-
dést huszonkettedik KALÁSZ-táborra, amit az 
idén 2019. július 25. és 31. között tartunk. Tá-
borunk helyszíne Nógrádsipek lesz. 24 gyer-
mek táborozását biztosítjuk ezen a gyönyörű 
helyen: Nógrádsipek, Szécsény, Hollókő és 
Mátraverebély-Szentkút környékén. 

a pannonhalmi KALÁSZ-osok
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Amikor szeretnénk valamit elérni, meg-
kapni, de különböző okok miatt várnunk 
kell vágyunk beteljesülésére, akkor a vára-
kozás idejével arányosan sokkal nagyobb 
öröm tölt el bennünket a megvalósuláskor, 
legyen szó bármilyen kis dologról. 

Amikor pedig egy nagyobb vágyunk 
teljesül, akkor ez az öröm még sokkal na-
gyobb. A hívek és a képviselő testület nevé-
ben örömmel jelenthetem ki, hogy nagy 
vágyunk teljesült azzal, hogy a Keresztút 
visszakerült a templomba. A Keresztút, 
amely különösen is kötődik a templo-
munkhoz. De miért is fontos a Keresztút?
Amikor a templomban rápillantunk a 
Keresztútra, nemcsak Krisztus szenve-
déstörténete jut eszünkbe, hanem az 
egyes állomásokon felfedezhetjük saját 
életünk mérföldköveit. A keresztutat vé-
gig elmélkedve elgondolkozhatunk róla, 
vajon melyik állomásnál tart az életünk. 
Kérhetjük az Úr kegyelmét, hogy feljebb 
léphessünk a lelki fejlődésben, hordozva 
a keresztünket, hogy keresztutunk – vagy 
életünk – végére megszülethessen ben-
nünk az alázatos szeretet.

Talán így elmélkedett magában a keresz-
tút alkotója is, Kéri András lakatosmester, 
amikor elkészítette a stációkat.
Egy Keresztút 14 stációból áll, de András 
készített egy 15. stációt is, a „Feltámadást”, 
amely a hívő keresztény számára az örök 

ÜZENET...

élet kezdetére utal. Ezen réz dombormű és a hátlap közé el-
rejtve találta meg Pál atya az alábbi, utókornak szánt üzene-
tet:

Alaposan megvizsgálva a domborműveket arra a következ-
tetésre jutottunk, hogy egy lakatosmester nem lett volna 
képes a Szentlélek segítsége nélkül ilyen kifejezőerővel bíró 
művet alkotni. Ez számunkra olyan kincs, amelynek helye 
van a megújult szakrális térben, mert

„Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló taní-
tásban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat 
vesz elő.” (MT 13,52).

SG

Az erdélyi Mária-kegyhely, Csíksomlyó életében tör-
ténelmi jelentőségű esemény volt 2019 június 1-jén. 
I. Ferenc pápa hivatalos látogatásra érkezett és mu-
tatott be szentmisét a csíksomlyói nyeregben, ahol 
pünkösd szombatján minden évben a Kárpát–me-
dence összmagyarsága gyűlik össze egy közös ün-
nepi szentmisére. 

A hivatalos belejelentés 2019 januárjában történt 
meg, amikor többekben felmerült a gondolat, 

hogy ezen a szentmisén a Szent Benedek Általá-
nos Iskola tanulói is részt vehetnének. Turbók Ar-
nold Bertalan igazgató úr hozzájárulásával és Er-
délyiné Maár Anna tanítónő segítségével, valamint 
a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia bencés 
plébánosa, Lőrincz Pál atya lelki vezetésével ez az 
álom megvalósult.

Közösen az iskola tanulóinak egy része és a plébánia 
hívei 2019. május 30-án este elindultunk Csíksom-
lyóra. Péntek délelőtt hosszú buszos utazás után 
megérkeztünk Csíkszeredába, ahol csak rendőri 
engedéllyel és felvezetéssel tudtuk elfoglalni szál-
lásunkat a Segítő Szűz Mária Kollégiumban. Szom-
bat reggel a kollégiumi diákokkal együtt indultunk 
fel a csíksomlyói nyeregbe a pápai szentmise hely-
színére, amely igencsak próbára tette a gyalogos 
zarándokokat, hiszen indulás után eleredt az eső, s 
végig a 7 km-es gyalogút során szakadt. 
A nyeregben átázva elfoglaltuk helyünket – a lema-
radóknak iskolánk táblájával jeleztünk, melyet Vas 
Gábor alpolgármester úr ajándékozott nekünk –, s 
a csoda a szentmise kezdetére megtörtént, hiszen 
elállt az eső, s a pápai áldás és a himnuszok elé-
neklése után már ragyogó napsütésben, meg-
száradva érkeztünk le Csíkszereda központjába. 

Aznap még megnéztük Gyimesben az Ezeréves ha-
tárnál található Rákóczi vár romjait, vasárnap pedig 
hazaindultunk, s útközben megálltunk és megc-
sodáltuk a Tordai-hasadékot. 
Fáradtan, de lelki élményekkel gazdagodva és 
feltöltődve értünk vissza Pannonhalmára.

Pálffy-Józsa Marianna

ZARÁNDOKLAT A 
CSÍKSOMLYÓI PÁPAI 
SZENTMISÉRE
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Idén immáron másodszorra 
került megrendezésre a medju-
gorjei Mladifest mintájára épülő 
Máriabesnyői Mladifest Ifjúsági 
Fesztivál, mely Medjugorje üzene-
tét és hangulatát igyekszik kis 
hazánkba hozni, és mi természe-
tesen idén is ott voltunk. A tavalyi 
találkozó színvonalából kiindulva 
idén is nagy elvárásokkal érkez-
tünk Besnyőre, mely ez alkalom-
mal sem okozott csalódást, sőt...! 

A szervezők figyelmességét dic-
séri, hogy a remek programo-
kon felül kiváló minőségű zenei 
háttérről is gondoskodtak a liba-
noni Santa Maria Kórus, lengyel 
vendégénekesek és a székes-
fehérvári Új Esély Dicsőítő Zenek-
ar személyében. 
Mindennapos szentmisével, 
szentségimádással, rózsafüzérrel, 
gyónási lehetőséggel, sőt liturgi-
kus táncokkal és gyertyafényes 
dicsőítéssel is várták a fesztiválra 
látogatókat, melynek idei mot-
tója ˝Új szívet adok nektek!˝. 

A fesztivál előadói között köszön-
thettünk olyan híres embereket, 
mint Böjte Csaba testvér, Marinko 
atya (Medugorje plébánosa), 
Nagy Bálint SJ, Martí Zoltán, a 777 
főszerkesztője, Hardi Titusz OSB 
vagy épp egyik személyes ked-
vencünk, Holló András kerekes 
székes tánctanár. 

Néhány vélemény és gondolat a 
résztvevőktől:
„Javulást is jelenthetünk: a tavalyi 
egészen jónak mondható ét-
keztetés idénre kifejezetten jóra 
fejlődött! Még finomabb menü 
és gyors kiszolgálás várta az ide 
látogatókat.”(Mecsériné Simon 
Bernadett és Mecséri Péter)

„Az idei fesztivál időpontja éppen 

a nagy tanév végi hajtás előtti hé-
tvégére esett. Emiatt kicsit feszül-
ten indultam el péntek reggel 
Máriabesnyőre a barátnőimmel. 
Ilyesmi kérdések kavarogtak 
bennünk: Vajon jó ötlet-e pont a 
dogaáradat előtt kihagyni egy 
hétvégét? Nem kellene inkább 
az utolsó témazárókra készülni? 
A Mladifesten eltöltött csodála-
tos három nap segített magunk 
mögött hagyni a hétköznapok 
nyomasztó szürkeségét, feledni 
a szélsebesen végéhez közeledő 
tanévet és a fejünk felett tornyo-
suló feladatokat. Az ott eltöltött 
időben sikerült teljesen kikapc-
solódni, lelkileg feltöltődni, új 
barátokat szerezni. S ami talán 
a legfontosabb: kicsit közelebb 
kerülni Istenhez! Az induláskor 
felmerülő kérdésekre a válasz 
egyértelműen az, hogy egy ilyen 
élményt kár lett volna kihagyni! 
(Lüvi Adél)

„Én önkéntesként vettem részt 
a máriabesnyői Mladifesten, és 
nagyon élveztem. A szervezők 
segítőkészek voltak, mindig 
megtalálták a megoldást a pro-
blémákra, ezen kívül igyekez-
tek biztosítani, hogy minél több 
programon tudjunk részt venni. 
Számomra ez egy felejthetetlen 
élmény volt, és mindenképpen 
szeretnék jövőre is menni.
(Hunyady Zsuzsanna önkéntes)

„A tanúságtételek minden eset-
ben megerősítenek hitemben. 
Most különösen sokat nyújtott 

PANNONHALMIAK A 
MÁRIABESENYŐI MLADIFESTEN

Holló András kerekes székes tánc-
tanár tanúságtétele példaszerű, 
számomra az ő “harcos” men-
talitása, hite, melyet szeretnék 
én is megerősíteni magamban. 
A nemzetközi zenekar alakí-
tása is hittel teli és fergeteges 
volt. Medjugorje három napra 
Máriabesnyőre költözött.
(Simon Péter fotós)

„A lelki programok mellett na-
gyon tetszett a templom túlol-
dalán megépített civil falu. A 
cserkészek programjai kül-
önösen lefoglaltak: vidám játék, 
kézműveskedés.”
(Simon Tamás)

„Gyönyörű volt a szombat esti 
gyertyagyújtás. Egyre több gy-
ertya égett, jelképezve Krisztus 
világosságát. Fantasztikus volt, 
hogy egy célért ennyi ember 
összegyűlt. A libanoni, lengyel és 
szombathelyi közös kórus, zenek-
ar dalai a szívemig hatoltak.”
(Bogdán Móni)

„Két napot töltöttünk ezen 
a nagyszerű fesztiválon 
Máriabesnyőn. Nagyon tetszett 
a hely, ahol ez a jó hangulatú 
együttlét megvalósulhatott. A 
libanoni kórus gyönyörű, szívet 
melengető zenéi az egész rendez-
vényt átölelték. A tanúságtevők 
hiteles előadásai, a zenés-táncos 
dicsőítések, a szerzetesek jelen-
léte megerősítették hitünket, és 
új lendületet adtak életünkhöz. 
A civil faluban találkozhattunk 
nagyon kedves emberekkel, akik 
mind Isten szeretetét közvetítik. 
Az általuk képviselt közösségek-
be bárki be is tud kapcsolódni. 
Rengeteg jó könyvet kínáltak 
itt, amelyek tartalmas olvasniv-
alót nyújtanak az egész család 
számára. Lélekben megerősödve, 
vidámsággal a szívünkben, és 
szép emlékekkel gazdagodva té-
rhettünk haza. (Ombodiné Deé 
Judit és családja)

Ezúton is szeretnénk megköszön-
ni Bese Gergő atyának és a tö-
bbi szervezőnek, önkéntesnek, a 
szállást adó kedves családnak, az 
előadónak, zenésznek, valamint 
nem utolsó sorban a besnyői 
hívőközösségnek, hogy lehetővé 
tették ezt a 3 napos lelki fel-
frissülést Magyarország szívében, 
Máriabesnyőn.
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VÁROSI GYERMEKNAP
Immár harmadik alkalommal július 2-án, vasárnap került 
megrendezésre a város központjában, a Ligetben a Váro-
si Gyereknap, mely ismét nagy sikert aratott kicsik és na-
gyok körében egyaránt. 

A szervezésében és lebonyolításában ebben az évben is aktívan részt 
vettek a város civil csoportjai, szervezetei. A Ligetben felállított szín-
padon egymást követték a produkciók: volt bűvész, gyereknéptánc-
bemutató, bohócok, jazzbalett, Folk zona, de a legnagyobb sikert a 
programsor zárásaként a “Csokigyáros” aratta, aki a gyerekeket ren-
geteg édességgel halmozta el, és nagyszerű hangulatot teremtett a 
hirtelen jött zápor után.

Ebben az évben is volt menetlevél, melyben pecséteket gyűjthettek 
a gyerekek az egyes próbapontokon, ahol a civil csoportok különböző 
feladatokkal várták a lurkókat. A pecsétekért pedig a Játéktárban 
választhattak maguknak játékot. Megszámoltuk: közel 200 db! 
menetlevelet váltottak be a játékokra a gyerekek.
Ezenkívül nagyméretű, fából készül ügyességi játékok, légvár, mini 
vidámpark, gokartok, babypont, játékárus is hozzájárultak a gyer-
ekek szórakoztatásához.

Itt szeretnénk megköszönni minden támogatónak, segítőnek, 
résztvevőnek, civil csoportnak és szervezetnek, hogy hozzájárultak a 
harmadik gyermeknap eredményes megvalósításához!

A sorozatos sikernek köszönhetően természetesen jövőre is sok-sok 
színes programmal várjuk majd a gyerekeket a Városi Gyereknapon!

Horváth Roland

Az új tűzoltóautó nagy 
sikert aratott a gyerekek körében

Az arcfestésnél ismét folyamatos 
volt a sorbanállás 

A solymász sátor újdonságnak 
számított a gyereknapon

A helyi aikido csoport is először 
vett részt a rendezvényen

Bohócok nélkül nincs gyereknap!  

Rögtönzött táncház a helyi nép-
tánccsoport jóvoltábólA Vili bohóc trükkjeivel ámulatba ejtett kicsiket-nagyokat
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Tisztelt Pannonhalmi Lakosok!

Mozgalmas tavaszon van túl 
egyesületünk. Több fronton kel-
lett helytállnia mind a vezetőség-
nek, mind az egész tagságnak. 
Verseny, szertárépítés, a csapat-
próbás autó tesztelése.

Ebben az évben május 18-án ke-
rült megrendezésre Győrújbará-
ton a tűzoltóverseny, melyen te-
lepülésünk 5 rajjal vett részt. Két 
junior kategóriás csapatunk 10 év 
alatti gyerekekből állt, vegyesen 
fiúk és lányok, de tudtunk még 
egy fiú rajt is indítani ebben a ka-
tegóriában. 

Itt szeretném megköszönni Ko-
vács Krisztián bajtársunk, vala-
mint Turbók Arnold Bertalan is-
kolaigazgató közbenjárását és 
segítségét a csapatok létrehozá-
sában. 
Továbbá köszönjük szépen a szü-
lők áldozatos munkáját és türel-
mét, de legfőképp a gyerekek 
szorgalmát, hogy megalakulha-
tott a fent említett két csapat. 

Ifjúsági fiú rajunk a 14-18 éves 
korosztályban mérette meg tu-
dását. Érdekessége a dolognak, 
hogy az utolsó hétre szinte elfo-
gyott a csapat sérülések és egyéb 
elfoglaltságok miatt. A megma-
radt kemény mag mellé a Ben-
cés Gimnázium diákjaitól kap-
tunk segítséget, akik örömmel 
csatlakoztak hozzánk. Sőt kora 
tavasszal néhány most végzős 
legény keresett meg bennünket 
közülük azzal, hogy őket érdekli a 
munkánk, s szívesen megméret-
nék magukat egy ilyen alkalmon. 
Ők voltak a mi negyedik rajunk a 
felnőtt férfi kategóriában, az ötö-
dik rajt pedig mi, oszlopos tagok 
tettük ki szintén az előbb említett 
csoportban. 

Itt szeretném megemlíteni s 
megköszönni László Zoltán ben-
cés tanár úr szerepét, akik a gim-
nazista legényeket összefogta s 
koordinálta, nem beszélve arról, 
hogy ő is az egyesületünk aktív 
vonulós tagja.

A versenyre való gyakorlás alatt 
mindvégig folytak a szertár felújí-
tásával kapcsolatos munkálatok: 
a középső rész kapuküszöbének 
bebetonozása, murva elterítése 
stb. 
Köszönöm az áldozatos munkát, 
mindenkinek, Csáfordi Tamásnak 
pedig a fuvarozásban vállalt sze-
repét. 

A legnagyobb előrelépés viszont 

a szerállásnál történt, ugyanis fel-
ajánlásból sikerült megvalósítani 
a garázsajtó elektromos kapu-
nyitóval való felszerelését, ezáltal 
gyorsabbá és hatékonyabbá téve 
a vonulások megkezdését. 
Köszönjük a lakatosmunkát Nagy 
Zsolt, ill. a villanyszerelést Nagy 
Ferenc uraknak.
A legelismerőbben tudunk szólni 
arról a fiatalemberről, aki lehető-
vé tette a fent említett technikát, 
s a vele járó munkát és a beállí-
tásokat elvégezte: Abonyi László 
urat illeti a hála s az elismerés. 

Sikerült még tavaly év végén az 
irodarészt bebútorozni, így az ad-
minisztrációs feladatokat is köny-
nyebb elvégeznünk.

Tavaszunk legszebb pillanatáról 
szeretnék a következő pár mon-
datban beszámolni. 
2019. május 9-én a vezetőség tag-
jai meghívót kaptak az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgató-
ságra. Ünnepélyes keretek között 
Magyarország belügyminiszter-
helyettesétől vehettünk át csa-
patpróbára egy vadonatúj gyors-
beavatkozó tűzoltóautót. 
Úgy gondoljuk, hatalmas nagy 
megtiszteltetés, hogy tesztelhet-
jük ezt a járművet, hiszen egy 
teljesen új fejlesztésről van szó. 
Az egész ország területén öt da-
rabot osztottak ki belőle, s ebből 
egy idekerült hozzánk. 
A feladatunk ezzel az autóval 
nemcsak a vonulások ellátása, 
hanem a véleményezés is. Ke-
mény kritikát várnak el tőlünk a 
BM Heros cég mérnökei és mun-
katársai, hiszen a többi autót és a 
felszereléseket a mi instrukcióink 
alapján fogják javítani vagy telje-
sen átszerelni. 

Az autó maga a Mahindra GOA 
gyorsbeavatkozó nevet kapta. Az 
alap egy indiai gyártású Pick Up 
terepjáró, amelyre a fent meg-
nevezett cég készítette a felépít-
ményt s a felszerelések elhelye-
zését. 

Az autó három hónapig lesz ná-
lunk, addig minden hibájára 
fényt kell deríteni. Eddig nem 
panaszkodhatunk rá, nagyon jól 
dolgozik a kis járgány. 
A célunk az, hogy a három hónap 
letelte után is itt maradhasson az 
autó, s a köz javát szolgálja. 
Szeretném még egyszer is hálán-
kat és köszönetünket kifejezni, 
hogy ránk esett a választás eme 
nemes feladatban a Győr-Moson-
Sopron megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság vezetőinek és 
munkatársaiknak.

Köszönjük Pannonhalma Város 
Önkormányzatának, a polgár-
mester úrnak és a képviselő urak-
nak a lehetőséget s a mindenne-
mű támogatást.
Győr Hivatásos Tűzoltó Parancs-
nokságának és a Pannonhalmi 
Tűzoltó Őrsnek a közbenjárást, 
valamint a szakmai segítséget.

S végül, de nem utoljára minden 
kedves pannonhalmi lakosnak, 
valamint a környékben élőknek 
az erkölcsi támogatást.

Az egyesületünk tagsága nevé-
ben mindenkinek szép nyarat s 
jó egészséget kívánunk!

Zsebedics Zsolt
Fotók: Nagy Ferenc, 

Mizsér Bence 

A TŰZOLTÓK HÁZA TÁJÁRÓL JELENTJÜK
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Május 18-án az év második Pannonhalmi Gyalog-
túráját bonyolítottuk. Ez alkalomból a ravazdi erdő 
olyan részén gyalogoltunk, amely valószínűleg so-
kak számára ismeretlen terep lehetett, sokakat 
viszont régi, szép emlékek kötöttek ide. Bár a má-
jusban leesett rengeteg csapadék módosította az 
eredeti útvonalunkat, az erdő mélyén lévő Jánoshá-
za nevű pihenőhely az ott álló mesebeli vadászhá-
zával a megszokott nyugalommal várt bennünket.
Ezúton is köszönjük szépen a PEDRÓ pékségnek, 
hogy támogatta az ÚTTALAN UTAKON elnevezésű 
programunkat! És köszönjük szépen Sipák Norbert 
erdész úrnak, szervezőtársunknak, hogy mesélt ne-
künk Jánosháza történetéről.

Nem kellett aztán sokat várni a következő túránk-
ra sem. Június 29-én, a levendulaszüret előtt, még 
idén utoljára mi csodálhattuk meg a gyönyörű lila 
színbe öltözött pannonhalmi és környékbeli leven-
dulamezőket.

Az ILLANÁS nevű túránkra rengetegen jelentkeztek, 
akiket a meleg idő sem tántorított vissza attól, hogy 
velünk gyalogoljanak először Győrságra, majd on-
nan vissza Pannonhalmára.

Győrságon, a Sági Levendula házigazdája Kovács-
Gaál Ildikó párakapuval és finom hűsítő itallal várta 
a meleg időben megfáradt társaságot. Ildikó, a kör-
nyéken egyedülálló módon, hangtálas relaxációval 
is foglalkozik, melyből egy rövid ízelítőt is kaphatott 
a túrázó csoport a déli melegben.

Így aztán a relaxációtól feltöltődve indulhattunk 
vissza Pannonhalmára, ahol a Pannonhalma Pro-
vence ültetvényen valóban provence-i hangulat várt 
bennünket. Fekete-Gyimesi Barbara, aki vendég-
szeretetéről híres a környéken, nemcsak a gyönyö-
rűen gondozott kertjével, hanem finom, házi készí-
tésű falatokkal is várt minket. Kertjének hangulatát 
tovább fokozta, hogy környékbeli kézműveseket is 
meghívott, akik portékáikat kínálták.
Végezetül pedig a nap legizgalmasabb pillana-
ta, egy meglepetés következett: minden túrázónk 
tombolajegyet kapott a vendéglátóinktól, amiből 
aztán a szép számú felajánlónak/támogatónak kö-
szönhetően értékes ajándékokat sorsolhattunk ki. 
Így sokan fáradtan, de szerencsésen térhettek haza.

Kovács-Gaál Ildikó és Fekete-Gyimesi Barbara mel-
lett köszönjük szépen azoknak, akik támogatásuk-
kal színesítették ezt a felejthetetlen napot:
Szaifné Adrienne, Pálinkás István, Valiczkó Tamás, 
Szabó Imre, Steczina Mónika, Ilona Hollenczerné 
Balogh, Horváthné Czimer Katalin, Paksiné Pozs-
gai Kitti, Achilles Park, Aranyalma Meseműhely, 
Aranykapu Znekar, Creative Coaching, Édes Sziget, 
Élmény Sziget, Fehér Akác Étterem, HANG-olodó, 
Jutti Handmade, Kriston Intim Torna Győr, Maja-
Photo, Sobri Jóska Kalandpark

Mindenki, aki velünk tartott ezen a két eseményen, 
érezhette, hogy ezek a túrák sohasem csak a gya-
loglásról, hanem közösségépítésről és a környék ér-
tékeinek megismeréséről is szólnak.
Ősszel folytatódik a tematikus túrasorozat, ismét iz-
galmas helyszínekkel és útvonalakkal várunk min-
den érdeklődőt!

A Pannonhalmi Gyalogtúrák 
csapata nevében

Ress Anita

PANNONHALMI 
GYALOGTÚRÁK,
SZÍVVEL-LÉPÉSSEL
Úttalan utakon és illanás

Május utolsó hétvégéjén németországi tes-
tvérvárosunkban, Engenben rendeztek 
barátságos futballtornát Engen francia tes-
tvérvárosa Trilport, Pannonhalma szlovákiai 
testvérvárosa, Alsószeli, valamint Engen 
és Pannonhalma öregfiú-csapatai részvé-
telével. Alsószeli és Pannonhalma csapatai 
együtt utaztak Engenbe az alsószeliek által 
megrendelt busszal, melyet pályázat útján 
tudtak rendelkezésre bocsátani.

A rendezvény ötlete Kompis Gergelytől 
származott, aki nemcsak kitalálta, hanem 
meg is valósította az elképzelést.
Kompis Szilárd szervezte meg a pannonhal-
miak csapatát, és Kovács Lajos alsószeli pol-
gármesterrel hangolta össze a két település 
résztvevőinek utazását.

Az engeni „Szomszédok Európában 
Egyesület” Ulrich Scheller egyesületi el-
nök és Dietmar Sprindt elnökhelyettes 
közreműködésével több mint 1.500 euró 
anyagi támogatást nyújtott a közel 100 
főt megmozgató sportprogramhoz, és a 

„Hegau Fut ballegyesülettel” együtt orosz-
lánrészt vállalt a szervezésben.

NEMZETKÖZI FOCI-
TORNA ENGENBEN

Az izgalmas mérkőzések után a végső döntőt Alsószeli és 
Pannonhalma játszhatta, melynek végén 11-esek döntöt-
tek: Pannonhalma hozta el az aranyérmet! 

Gratulálunk minden csapatnak, és büszkék vagyunk a 
“pannonhalmi öregfiúkra!”

Ress Anita



Azt hiszem, mindenki tudja és ismeri azt a pár napot, 
amikor a pannonhalmi levendulanapok alatt a turisták ez-
rei ellepik a Tóthegyet.

De azt már kevesen tudják, hogy él a Tóthegyben egy 
fáradhatatlan házaspár, aki idén úgy döntött, hogy mást is 
mutatna ennek a pár ezer embernek a városból.
Némethné Piroska és férje felismerte, hogy a gyógynövé-
nykert melletti kertjükben olyan potenciál van, amit kár 
lenne veszni hagyni.
Felkarolta az összes helyi gyártót, kézművest, és olyan egy-
napos vásárt szervezett, amit általában egy marketing csa-
pat szokott összerakni jó pár hetes munkával.

Azért írok erről a rendezvényről, mert, résztvevőként min-
den fantáziát felülmúló profizmust láttam és tapasztal-
tam. Közel 30 árus kapkodó kezeit, folyamatosan vásár-
lóval töltött standokat, biztosított parkolóhelyeket, és 
még a biológiai szükségletekre is gondoltak kézmosási 
lehetőséggel. Mindezt Pannonhalmán a Tóthegyben, egy 
kertben, egy nyugdíjas házaspár munkájának eredmé-
nyeképpen.
És Piroska már az augusztus 20-i vásárt szervezi, rendezi, 
amit minden pannonhalmi lakos figyelmébe ajánlok.

Segítsük Piroska munkáját azzal, hogy tudjuk mit jelent 
Pannonhalmán a Kézműves udvar a Tóthegy 57. szám 
alatt, és osszuk, lájkoljuk minden egyes posztját csatlakoz-
va a közösséghez.
Tehát augusztus 20. Tóthegy 57. Kézműves udvar,
10:00-18:00 óra között!

Kovács Erika 
Naturhalma

KÉZMŰVES UDVAR

Tánccsoportunk szervezésében 2019. április 20-
án megrendezésre került az első “TÁNColaHáz” 
elnevezésű tavaszi zenés-táncos délután, mely-
nek helyszínéül a Kazinczy Ferenc Művelődési 
Ház adott otthont. A rendezvényen a tánccsoport 
növendékein kívül táncos produkciókkal a nyúli 
Sporttwirling és Majorette Egyesület Főnix cso-
portja lépett fel. Egy-egy életre szóló koreográ-
fiával ajándékozta meg az érdeklődő közönséget 
Borbély Tamara, Nagy Luca Jázmin, Bánhegyi 
Fanni és Pető Gergő. Énekes műsorral a Baráti 
Dal-Szín-Ház tagjai, Kardos Anita, Huszárné Ács 
Viktória, Valiczkó Szilvia és Széles Zoltán szere-
peltek.Ezúton is szeretnénk megköszönni min-
den fellépőnek, hogy elfogadták a felkérésünket, 
és színvonalas produkciókkal színesítették pro-
gramunkat.
Örömünkre szolgált, hogy a művelődési ház na-
gytermét megtöltöttük, és ezzel maradandó 
élményt szerezhettünk a nézőknek. A közön-
ség pozitív visszajelzései alapján terveink között 
szerepel a rendezvény hagyományos meg-
szervezése a jövőben is.

Fekete-Csáfordi Renáta

TÁNColaHÁZ
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KÖNYVTÁRI HÍREK
Nyári könyvújdonságok

kicsiknek...

A hőségben néha jó volna a föld alá bújni… Ebben 
társunk Kisvakond régi és új történeteivel, kedves 
figuráival. A régi kötetek megújultak, és új történe-
tekkel is gazdagodott a könyvespolc:
A vakond ernyője; A vakond és a halacska; A vakond 
és a sas; Vakond és a televízió; A vakond és a zöld 
csillag;  A kisvakond nagy böngészője és a Hogyan 
gyógyította meg a vakond a kisegeret?

Emellett teljes repertoárban megérkezett hozzánk 
Sicc bohókás történeteivel, vicces kalandjaival.
Sicc a cirkuszban; Sicc a hóban; Sicc a slamasz-
tikában és Sicc Afrikában.

kicsit nagyobbaknak…

- Aki pedig a hűs szobában nemcsak olvas, hanem 
játszani is szeretne, válogathat az okos és kreatív 
ötlet, hogyan építs LEGO-elemekből című sorozat-
ból: állatok, robotok, meseházak, meselények és 
járművek szerepelnek bennük.

- Lassan száz éve kezdődött a LEGO története, s 
kevés olyan ember van a világon, aki ne ismerné, 
vagy ne hallott volna erről a játékról. Világméretű 
vállalkozássá fejlődött, nehéz lenne letagadni, hogy 
igazi sikersztori.

- Tán nem mindenki tudja honnan indult: egy elsze-
gényedett, korgó gyomrú dán asztalos a munkája 
során keletkező, lehulló fadarabkákból játékokat 
kezdett farigcsálni...
- Ehhez is szeretnénk kedvet csinálni: Faragjunk 
apró fafigurákat és Fafaragás gyerekeknek című 
könyveinkkel.
- Persze szívesen feltenném a kérdést, vajon ki volt 
az a dörzsölt legényke, aki csínyei büntetésekép-
pen egy fészerben csücsült naphosszat, és un-
almában – no meg persze ügyességében! - fafig-
urákat készített?
- Segítek: szintén világhírű figura, szintén világhírű 
szerzőtől, aki szintén skandináv…

- A zseniális alapkötetek mellett három új, magyarul 
eddig még nem olvasható könyv is elérhető mo-
stantól nálunk.

- Mondhatom? Astrid Lindgren írónőről van szó, és a 
rendkívül rátermett és féktelenül furfangos Juhar-
falvi Emilről…   
Minden évszakban üdítő olvasmány – szülőnek és 
gyereknek egyaránt!

....és nagyoknak

- A bájos történeteket, laza krimiket kedvelőknek 
kitárul Wodehouse sok-sok új kötete: Tavaszi bez-
songás; Jeeves majd megoldja; Naplemente Blan-
dingsben; Tökös-mákos.

- Az Agatha Christie- és Downton Abbey-ra-
jongóknak ajánljuk Emily Brightwell könyveit: Mrs. 
Jeffries főzni kezd, Mrs. Jeffries és a halott orvos, 
Mrs. Jeffries és a gyilkos bál.
Valamint még néhány újdonság a könyvhétről:
- Mörk Leonóra: Ködkirálynő
- Nicholas Sparks: Első látásra
- Margaret Atwood: guvat és gazella
- Rhys Bowen: Holttest a könyvesboltban
- Kätlin Kaldmaa: Izlandon nincsenek lepkék
- Bauer Barbara: Kétszáz éves szerelem

Programok

Köszönjük, hogy a Városi Gyereknapon olyan so-
kat ellátogattatok a Könyvtár és a Művelődési Ház 
közös sátrához, amely a Digitális Jólét Pont prog-
ramjaként volt jelen a rendezvényen!

Nyári könyvtári matiné

óvodás és kisiskolás gyerekeknek, tervezett időpont: 
augusztus 6. és augusztus 13. délelőtt
Tartalom: közös mese- és versolvasás, rajzolás, színe-
zés, papírhajtogatás, limonádé, jókedv, együttlét
Ha nem esik az eső, az udvaron leszünk, plédet hoz-
zatok!

Már előre készüljünk az őszi programokra!

Szeptember 12-én, csütörtökön délután Régi idők 
iskolája címmel beszélgetés Malkovics Frici bácsiv-
al, településünk 20. századának meghatározó ped-
agógusával

Október 2-án, szerda délelőtt az Országos Könyvtári 
Napok keretében előadások, játszóház Klímavál-
tozás: mindannyiunk felelőssége címmel az általá-
nos iskolásoknak

Október 5-én, szombaton délelőtt az Országos 
Könyvtári Napok keretében Csalási Ökonap

- könyvajánló - játékok – vetélkedő – meseolvasás – 
kézműves foglalkozás – lapozgató -

- költséghatékony – környezetbarát – emberbarát – 
energiakímélő – hasznos -

Október 16-án, szerdán Lackfi János látogat el 
hozzánk.

Ehhez nincs is komment – nagyon nagy megtisz-
teltetés! Aki nem (vagy nem eléggé) ismerné: www.
lackfi-janos.hu.
Nincs ennél ütősebb, amivel zárhatnám soraimat…

Alkotások

Az alábbiakban egy olvasónk, Pardavi Anita el-
beszélésének egy részletét közöljük.

“Egy kis faluban élt egy néni, aki kiskutyát kapott 
valakitől. Úgy találtak rá valahol, és Picur lett a 
neve. Eljött a tavasz, és rügyezni kezdtek a fák, a 
virágok […]
Egyik reggel úgy gondolta a néni, hogy elengedi 
Picurt egyet futni. Miközben a kutyus a kert felé fu-
tott, valami vékony kis hang megszólította: 
- Hova futsz? – Picur nem tudta elképzelni, honnan 
jön ez a hang. 

- Ki szólt hozzám? – kérdezte. 
- Hát én. A piros rózsa.”

Az elbeszélés folytatása a Városi Könyvtárban 
olvasható.

Vidám nyarat, kreatív szünidőt, felszabadult sz-
abadságot kívánok!

A programokról és a nyári nyitva tartásról érdeklődni 
a konyvtar@pannonhalma.hu e-mail címen vagy a 
20/4893172 telefonszámon lehet!

Kocsis-Maár Kinga
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Nem akármilyen kihívásnak ad otthont Pannon-
halma június 22-én szombaton reggel 5 órától. A 
Bakony Racing versenyzői arra vállalkoztak, hogy a 
nemzetközi Everest Challenge keretein belül 24 óra 
leforgása alatt legalább 8848 méter szintkülönbsé-

get küzdjenek le. Ennyi jelenleg a világ legmagas-
abb pontja, a Mount Everest. sikerült is nerki a nem 
mindennapi csúcskísérlet, így elmondhatják ma-
gukról, hogy a tengerszintről a Mount Everest ma-
gasságába jutottak.
A Győr környéki bringások nem véletlenül választot-
ták a kihívás helyszínéül Pannonhalmát. Egyre több 
versenyző és amatőr bringás edz Pannonhalmán, 
rengetegen tekernek ki Győrből a sági úton, hogy 
megmásszák az apátságba vezető emelkedőt. 

“Lemértük, a Gesztenyés horog csúcsa 93,5 méter a 
Főtérről. Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy 100-
szor tekerjünk fel itt. Így 9350 méter szintkülönbsé-
get gyűrtünk majd le. Azért többet, mint a Himalája 
magassága, mert biztosra szeretnénk menni. Így 
hibahatáron belül maradtunk” - mondta Vock Ba-
lázs szervező, a Bakonyi Racing egyik tagja. 
A rangidős 62 életévével a veszprémvarsányi általá-
nos iskola igazgatója, Hardi János volt közöttük.

Szeghalmi Balázs
Kisalfold.hu

EVEREST CHALLANGE

A Kisalföld több forrásból úgy értesült: jövő május-
ban a Giro d’Italia mezőnye megyénkbe látogat. 
Szinte biztos, hogy a világ legjobb kerékpárosai 
feltekernek a több mint 1000 éves pannonhalmi 
apátsághoz, majd a befutó Győrben lesz.

Olasz világklasszisok Pannonhalmán
Portálunk már hetekkel korábban felfigyelt arra, 
hogy illusztris olasz vendégek tették tiszteletüket 
Pannonhalmán. Két korábbi kétszeres Giro d’Italia 
győztes is a kisvárosba érkezett. Gilberto Simoni 
2001-ben és 2003-ban, míg Paolo Savoldelli 2002-
ben és 2005-ben végzett összetett győztesként a 
világhíres háromhetes kerékpáros körversenyén. 
Savoldelli hazánk rangos versenyének, a V4-futam-
nak volt díszvendége, amelynek befutóját a pan-
nonhalmi apátság ódon vaskapuja előtt tartották.
Simoni látogatása attól volt sokkal “gyanúsabb”, 
hogy napokkal a V4-futam után jött Pannon-
halmára. Simoninak aranyos gesztusra is jutott az 
idejéből: egy pannonhalmi kislányt születésnapi 
tortával és kérésének megfelelően olaszországi ka-
viccsal lepett meg.

Dunántúli helyszínek
Simoni és Savoldelli pannonhalmi látogatása előtt 
vált hivatalossá, hogy Magyarország ad otthont a 
2020-as Giro első három szakaszának. Az már ekkor 
kiderült, hogy az első szakasz időfutam lesz Buda-
pest szívében, míg a második és harmadik szakasz 
részletes útvonalát június végén jelentik be.
Portálunk úgy tudja: a kezdetektől fogva dunántúli 

helyszínekben gondolkodtak mind a szervezők, 
mind a három szakasz rendezéséhez szükséges 
forrásokat biztosító magyar kormány. Hazánk leg-
keményebb bringás terepére, a Mátrába nincs ér-
telme elvinni a mezőnyt, hisz a háromheteseken 
(Giro, Tour De France, Vuelte) az első szakaszok 
a ráhangolódásról szólnak. Ez akkor is igaz, ha a 
fővárosi időfutamnak nyilván lehet jelentősége a 
végső sorrend kialakulásában.

“Aranyháromszög”
Mivel a kormány 7,8 milliárd forintot különít el a ren-
dezvényre – bővebben lásd keretes írásunk –, az óriási 
összegért cserébe turizmust pezsdítő, országimázs 
kampányt kapunk. Ennek megfelelően a világ leg-
jobb kerékpárosai tekernek majd a Balaton partján 
– várhatóan ez lesz a záró, harmadik szakasz. Előtte, 
a második szakaszon azonban jó eséllyel meg-
másszák az apátsághoz vezető emelkedőt Pannon-
halmán, majd Győrben sprintelnek a célba.

“Hosszú tárgyalások végén vagyunk. Megtisztelőnek 
érzem, hogy Giro d’Italia révén globálisan lesz 
lehetőségünk megmutatni megyei értékeinket, 
köztük a világörökség részét képező pannonhal-
mi apátságot” – mondta kérdésünkre Kara Ákos, 
Győr egyik országgyűlési képviselője. Az infokom-
munikációért és fogyasztóvédelemért felelős ál-
lamtitkár hozzátette: az, hogy Győrben lesz a 
befutó, nagyrészt köszönhető a gazdasági “arany-
háromszögben” betöltött kiemelkedő szerepé-
nek a kisalföldi megyeszékhelynek. A szomszédos 
Bécsből és Pozsonyból is várhatóan tömegek láto-
gatnak a győri befutóra. Sőt, jó eséllyel Csehország-
ból is jönnek szurkolók szép számmal. A témát in-
nen folytatjuk, várhatóan már a héten.

Közel 200 országban közvetítik a Girót.
“A Giro d’Italia-t tavaly 198 ország közvetítette, a raj-
tra is nagy tömegeket, több 10 ezer embert várunk. 
A kormány 7,8 milliárd forintot különít el a rendez-
vényre, amiben több mint 100 előkészítő esemény is 
benne van. A tapasztalat az, hogy minden elköltött 
euró két másikat fial a rendezőknek a Girón” – hang-
súlyozta Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért 
felelős kormánybiztos, aki vezette a tárgyalásokat az 
olaszokkal.

Szeghalmi Balázs
Kisalfold.hu 

A GIRO D’ITALIA 
PANNONHALMÁN?
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A pannonhalmi karitásszal kapcsolatban álló, 
rászoruló családok részére gyűjtjük a követke-
zőket: Jó állapotú iskolatáskák, tolltartók, füze-
tek, ceruzák, tollak, színesek, vonalzók, körzők, 
rajzeszközök, fehér tornapóló, tornacipő (fehér 
talpú), tornanadrág sötét, fehér ünneplő ing, 
blúz, sötét ünneplő szoknya, nadrág.

A gyűjtés helyszíne: Kazinczy Ferenc 
Művelődési Ház (Petőfi Sándor utca 25.)

Nyitva: H-P : 8-14.00 óráig.

Bővebb információ: 06 20 914 7149 

A felajánlásokat 2019. augusztus 16.-áig várjuk!

Köszönettel: Krafcsik Renáta 

TANSZER GYŰJTÉS 
RÁSZORULÓKNAK 



RÉTES
Krafcsik Renáta ajánlásával
Egyetlen adag réteshez kb. 40 dkg liszt (ágasko-
dó kalászú, hétköznapibb nevén BL50) szüksé-
ges, amennyiben normál, négyszögletes aszta-
lon kívánjuk nyújtani. 
Egy tálban összekeverjük a lisztet kevés sóval, 
majd folyamatosan adunk hozzá langyos vizet 
egészen addig, míg a tészta állaga se nem raga-
dós, se nem kemény. 
Ezt élőben kell látni, éppúgy, mint a fokozatosan 
hozzáadott, szoba-hőmérsékletű zsírt, melyet 
egészen addig dolgozunk össze, míg a masz-
szánk nem puha, viszont láthatóan jól nyújtha-
tóvá válik. Itt zsír mennyiséget nem tudok írni 
– amennyit felvesz. 
Félretesszük a tésztát felosztva, annak függvé-
nyében, hogy hány adag rétest sütünk. (Termé-
szetesen az elején annyiszor 40 dkg lisztet hasz-
nálunk fel, ahány adagot szeretnénk.)
Míg pihen a tészta konyharuhába bugyolálva, 
addig a töltelékkel babrálhatunk, ill. letakarjuk 
az asztalt egy jó, régi lepedővel (azzal a tipikus 
vásznas tapintásúval), majd belisztezzük. Tölte-
léknek lehet: cseresznye cukorral, fahéjjal, vagy 
dinsztelt káposzta borsosan, mákos-almás, tú-

pannonhalmi háziasszonyok ajánlásával 
NYÁRI RECEPTEK                  

4 tojásból piskótát készítünk, s megvárjuk, 
hogy kihűljön teljesen.

EPERTORTA
Ress Judit ajánlásával

A krémhez: 
50 dkg túrót, 150 g tejfölt, 15 dkg porcukrot, 4 ek. 
mézet botmixerrel elkeverünk. 5 dl Hulala habtej-
színt kemény habbá verünk, s a túróhoz keverjük. 
Az epreket megtisztítjuk, s a szemeket félbe vágjuk.
Egy csatos tortaformába helyezzük a piskótát, olda-
lát megkenjük vékonyan olajjal, sütőpapírt teszünk a 
tortaforma falára, hogy ne ragadjon rá majd az eper, 
és tiszta maradjon. 

Az epreket a vágási felületükkel kifelé állítva körbe-
rakjuk a torta peremén. A maradékból félreteszünk a 
díszítéshez, a többit beleaprítjuk a krémbe. Ráöntjük 
a túrókrémet, s hűtőbe tesszük.
A tetejére:
Felolvasztunk 2 dl tejszínben 20 dkg étcsokoládét, és 
a torta tetejére öntjük. Így a csokoládé könnyen vág-
ható, s nem lesz roppanós.
Ha teljesen kihűlt, levesszük a csatos formát s a pa-
pírt, majd eperrel díszítjük.

Megjegyzés: Nekem magas lett a piskóta, így elfelez-
tem, s két rétegben vittem fel a krémet.

rós és a végén tejfölös-tojásos.
A cseresznyés, almás, mákos töltelékhez 
zsemlemorzsát is szoktunk hozzáadni. 
Miután kinyújtottuk a rétest, megtöltjük. 
(A rétes szélét, ami lelóg az asztalról, és 
vastag, leszedjük. Ebből majd a végén ké-
szülhet a tojásos-tejfölös-sós rétesünk.) 
Összetekerjük. 

Sütőbe tesszük kb. 180 fokon, kb. 25 per-
cig sütjük, de folyamatosan ellenőrizzük. 
Jó étvágyat!



10 méltatlanul 
mellőzött ötlet 
otthonunk 
hűtésére 
Itt a nyár, a légkondicionálók 
nekiálltak komoly mennyiségű 
energiát fogyasztani. Jelentősen 
tudnánk csökkenteni a fogyasz-
tásukat, illetve a hűtést igénylő 
időszakot is rövidíthetnénk olyan 
egyszerű ötletekkel, amelyeket 
eleink még maguktól értetődő-
nek tekintettek. Fontos: mindig 
azok a legjobb megoldások, ame-
lyek nem utólag próbálják meg 
eltüntetni a meleget, hanem 
igyekeznek megakadályozni a 
ház felmelegedését!

1. Használjunk napellenzőket
Az USA Energiaügyi Minisztéri-
umának becslése szerint a nap-
ellenzők a délre néző ablakok 
hőnyereségét 65%-kal, a nyugatra 
nézőkét 77%-kal is csökkenthetik. 
Melegebb éghajlatokon a hűté-
si energia 26%-át, mérsékeltebb 
éghajlaton akár 33%-át is megta-
karíthatják az ellenzők. És a kerti 
bútorok élettartamát is növelik.

2. Ültessünk fákat
A fák télen beengedik a napsütést, 
nyáron árnyékot adnak, és csök-
kentik a karbon-lábnyomunkat. 
Különösen az épület déli oldalá-
nak árnyékolása hasznos.

3. Ültessünk vadszőlőt
A kúszónövények meglepően ha-
tékony házszigetelők, ráadásul 
sok egyéb hasznos tulajdonsá-
guk is van, ld. oxigént termelnek, 
csökkentik a zajterhelést, javítják 
a mikroklímát stb.. A repkény, a 
vadszőlő, a tatáriszalag és társaik 
gyorsan nőnek és hűtő hatásuk 
rögtön érvényesül. A falak árnyé-
kolásával az épület napi hőmér-
sékletingadozása 50%-kal is csök-
kenhet.

4. Az ablakok elhelyezése sem 
mindegy
Az ablakok nemcsak nyitható-
csukható lyukak a falban, hanem 
– ha jól vannak elhelyezve – egy ki-
finomult szellőzőrendszer fontos 
részei. Azt mindenki tudja, hogy 
a meleg levegő felfelé száll, azaz 
ha az ablakok magasan vannak, 
és kinyitjuk őket, a benti meleg 
levegő kiszellőzik. De a rendszer 
ennél okosabb is lehet. A Bernoul-
li-törvény miatt a ház tetején és 
a szélirány felé néző házoldalon 
alacsonyabb a légnyomás, mint a 
széllel szemben lévő oldalon. Ezt 
kihasználva könnyen hűthetjük a 
házat, ha egész véletlen amerikai 

stílusú, két emelőpaneles emelő-
ablakunk van . A széllel szemben 
lévő oldalon az alsó panelt kell 
felnyitnunk, míg a túloldali ablak-
nál a felső panelt kell nyitni, így az 
alacsony nyomás átszívja a házon 
a levegőt. A kivezető oldalon nyis-
suk nagyobbra az ablakot, mint 
a bemeneti oldalon, így nagyobb 
lesz a huzat.

5. Szereljünk fel ventillátort
Számtalan fajta ventillátorból vá-
logathatunk, de a lényeg mind-
egyiknél ugyanaz: a ventillátor 
által megmozgatott levegő pá-
rologtatja a bőrünkön lévő ned-
vességet, és így hűt is bennünket 
- azaz minket hűt, nem a helyisé-
get. A fogyasztása pedig töredéke 
a légkondinak.

6. Fessük világosra a tetőt 
Ahogy a jég/hó is visszatükrözi az 
UV sugárzást, úgy a fehérre festett 
tetők is jelentős mértékben csök-
kentik az épület felmelegedését. 
Ha a nagyvárosok épületeinek 
tetejét és útfelületeit világosabb 
és hővisszaverő festékréteggel 
fednénk, az energiamegtakarítás 
óriási lenne.

7. Szereljünk fel redőnyöket, 
spalettákat vagy külső árnyéko-
lókat
A nemkívánatos hőnyereséget 
jobb kint tartani, mint utólag 
megszabadulni tőle. Ebben lehet 
segítségünkre például a túlnyúló 
tető, amely nyáron véd a napsü-
téstől, de télen alásüt a nap. Ennél 
is jobb viszont az ablakra szerelt 
redőny, ami valóban a legnagy-
szerűbb, mégis mellőzőtt meg-
oldás a meleg ellen: szellőzést és 
biztonságot nyújt, árnyékol és a 
viharokkal szemben is védi az ab-
lakot.

8. Ventillátort a tetőtérbe
A napközben házban/padláson 
ragadt meleg levegőt olcsóbb 

„kimozgatni”, és hűvösebb éjsza-
kai levegőre cserélni például egy 
tetőtéri ventillátorral, mint hűteni 
egy légkondicionálóval.

9. Ne főzzünk bent
A régi kor embere nem véletlenül 
épített és használt nyári konyhát 
a nyári főzéshez – a tűzhely ontja 
a meleget, amire a 30 fokban iga-
zán semmi szükség odabent. Ker-
ti, szabadtéri konyhát építhetünk 
egyszerű házi kivitelben is, igé-
nyeinknek megfelelő felszerelt-
séggel, azaz helyet kaphat a kony-
hánkban kemencétől elkezdve 
a grillezőn át a normál tűzhelyig 
bármi. Annak tényleg semmi ér-
telme, hogy a benti főzés miatt 
működtessük többet a légkondit. 
Inkább együnk sok salátát, és gril-
lezzünk zöldségeket a kertben.

10. Nem mindegy, mire költjük a 
pénzünket
A Floridai Napenergia Központ 
(Florida Solar Energy Center) sze-
rint az igen költséges házfalszige-
telés nem véd igazán a nyári me-
leg ellen, a nyári hőterhelésnek 
ugyanis mindössze 7%-át ad-
ják a falak. Jobban járunk, ha 
rászánunk egy pár órát és egy 
tömítőpisztollyal körbejárjuk a 
házat réseket keresve. A gépek 
hőtermelésének csökkentésével 
viszont jelentősen hűthetjük a 
belteret – kapcsoljunk ki minden 
berendezést, amire nincs feltét-
lenül szükségünk (számítógépek 
stb.)! 

Forrás:
http://kislabnyom.hu/hir/

10-meltatlanul-mellozott-otlet-
otthonunk-hutesere
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NEM CSAK ÚRI HUNCUTSÁG!
DE MIRE JÓ A MASSZÁZS?
• Általános közérzetjavításra, stressz és- görcsoldásra,
 fájdalomcsillapításra

• A bőr, a keringés, a nyirokrendszer állapotának
 javítására

• Krónikus fáradtság ellen

• A teljesítőképesség fokozására, az izmok állapotának
 javítására

• Baleset, műtét utáni rehabilitációként

• A mozgásbeszűkülések kezelésére

• Egyes fejfájások kezelésére

• Egyes pszichoszomatikus eredetű panaszok kezelésére

• Egyes ortopédiai, reumatológiai, belgyógyászati,
 ideggyógyászati megbetegedések kiegészítő kezelésére

Mint mindenben, ebben is nagyon fontos
a rendszeresség, hogy az életmódunk szerves része legyen.
Ha ez megvan, és ha a masszőr jól végzi a munkáját, az 

eredmény nem maradhat el!


