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Győr Megyei Őszi Tárlat 2020

A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum pályázatot hirdet Győrben és a Győri, Téti és 
Pannonhalmi Járásban élő vagy innen elszármazott képző- és iparművészek számára.
A pályázat beadásának feltételei:
1. Minden alkotó maximum két, 2019/20-ban készült alkotást adhat be az alábbi 
műfajokban:
• grafika (kiállításkész állapotban, paszpartuban, keretben) – maximum 70x100 cm 
méretben,
• festmény – maximum 100x150 cm méretben,
• plasztika – maximum 1 m² alapterületen,
• iparművészeti alkotás (textil, üveg stb.) – maximum 1,5 m² alapterületen.

2. A pályamunkákon kérjük feltüntetni a mű címét, méreteit, technikáját, valamint 
az alkotó nevét, postacímét és egyéb elérhetőségét (telefon, e-mail cím).

Az alkotások beadásának helye és időpontja:
• Esterházy-palota, 9021 Győr, Király u. 17.,
• 2020. október 26–27., hétfőn és kedden, 10–15 óra között,

A kiállításra javasolt művekről szakmai zsűri dönt, amely egyben javaslatot tesz a díjak 
odaítélésére is. A zsűri döntéséről e-mailben értesítjük az alkotókat.

A beadott alkotások – a kiállítás lebontása után – 2021. január 18-án és 19-én 10–15 
óra között vehetők át az Esterházy-palotában (9021 Győr, Király utca 17.).

A megnyitó helyszíne és időpontja:
Magyar Ispita, 9022 Győr, Nefelejcs köz 3.,
2020. november 14., szombat, 17 óra.

A kiállítás megtekinthető:
2020. november 14. – 2021. január 10. között hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig.
Információ: titkarsag@romer.hu
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POLGÁRMESTERI 
KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Pannonhalmi Polgárok!

Nehéz helyzetbe került ország-
világ tavasszal a koronavírus mi-
att, de a szívünk mélyén – úgy 
gondolom – mindannyian re-
ménykedtünk benne, hogy ősz-
re elfelejthetjük ezt a rendkívüli 
időszakot.

Sajnos nem így történt, így to-
vábbra is szükséges az elővigyá-
zatosság.

Több programunkat és tervün-
ket is módosítani vagy elhalasz-
tani kellett, amit szomorúan, 
de mindannyiunk egészségét 
szem előtt tartva kénytelenek 
vagyunk megtenni.

Sajnos az Idősek napja is ezek 
közé az elmaradt események 
közé tartozik, amit azért is saj-
nálok annyira, mert először lett 
volna alkalmam településünk 
szép korú lakosságát polgár-
mesterként személyesen is kö-
szönteni.

Tisztelt szép korúak! Engedjék 
meg, hogy ezúton is kifejezzem 
hálámat és tiszteletemet Önök 
iránt, akik hosszú, munkában 
eltöltött évek után megérde-
melt nyugdíjas éveiket töltik. Bí-
zom benne, hogy mielőbb sze-
mélyes találkozásra hívhatom 
Önöket.

A nyár legjelentősebb esemé-
nye az augusztus 20-i rendez-
vény volt, amikor egy határon 
átnyúló projektnek köszönhe-
tően felavathattuk az Alsószeli 
testvértelepülésünkkel közösen 
létrehozott közösségi kemen-
cénket a művelődési ház udva-
rán.

Rengetegen tettek annak ér-
dekben, hogy ez a tervünk meg-
valósulhasson, de külön is sze-
retném kifejezni köszönetemet 
alsószeli projektpartnerünknek, 
Fátrai Eszter projektfelelősnek, 
a város rendezvényszervező 
munkatársainak és az Engen-
körnek, akik méltón képviselték 
Pannonhalmát Alsószeliben, 
Pannonhalmán pedig sokat 
dolgoztak azért, hogy mindenki 
jól érezze magát.

A szlovák-magyar határon át-
nyúló együttműködés azonban 
itt nem ér véget! Örömmel szá-
molhatok be arról, hogy az első 
projekt után a második projekt 
is támogatást kapott.

Így a több hónapi türelmes, de 
izgatott várakozás után szep-
tember elején megérkezett a 
hír, miszerint újabb támoga-
tásban részesülünk, melynek 
köszönhetően hozzávetőleg 
17.000 EURÓ összeggel számol-
hatunk.
Ebben a projektben környezet-
védelmi célok valósulhatnak 
meg, így négy helyszínen ki-
sebb beavatkozásokkal hozunk 
rendbe területeket. Célul tűztük 
ki a település több út menti ke-
resztjének a megújítását, me-
lyekre igazán ráfér a szépítgetés. 
Padok, szemetesek elhelyezését 
tervezzük, és növénytelepítésre 
is sor kerül. Reméljük, hogy már 
az ősz folyamán belevághatunk 
a munkálatokba.

Ez nagyszerű kiegészítése lesz 
annak a fásítási és virágosítási 
munkának, amelynek Önök is 
részesei voltak tavasszal, és lát-
ható eredményeket értünk el a 
település különböző területein, 
különösen a Ligetben.

Visszatekintve a múltba, a 2000-
es esztendő a fejlődés egyik 
mérföldköve volt Pannonhal-
mán. A település fejlettsége, in-
tézményei, térségi szerepe ek-
kor tette indokolttá a nagyobb 
rangot jelentő városi cím meg-
szerzését.

Augusztus 20-án – kihasználva, 
hogy Engenből és Alsószeliből 
is jelen voltak barátaink, vendé-
geink – a Pannonhalma Porta 
látogatóközpontunk udvarán 
emlékfát ültettünk várossá nyil-
vánításunk 20 éves évfordulója 
alkalmából. A csemete három 
ország földjében ereszthet gyö-
keret, melyről testvértelepülé-
seink képviselői: Kovács Lajos, 
Alsószeli polgármestere és Ul-
rich Scheller, Engen partner-
kapcsolat-felelőse gondoskod-
tak.

Idén – rendhagyó módon – au-
gusztus 20. helyett szeptember 
12-én adtuk át a Pannonhalmá-
ért kitüntető címet. Pannon-
halma Város Önkormányzata 
a képviselő-testület egyhangú 
támogatásával Koczka József-
nének adományozta a kitünte-
tést a településünkön végzett 
egészségügyi és közösségfor-
málást segítő áldozatos munká-
ja elismeréseként. 

Továbbra is zajlik a rendszeres 
termelői piacunk és kézműves 

Augusztus 18-án átadásra került a 
közösségi kemence

Nagy sikere van a  havonta meg-
tartott PANNONKAMRA elnevezésű 
termelői vásárnak.

A terveknek megfelelő ütemben épül 
városunk tanuszodája.

2021 őszére Pannonhalma új 
bölcsődével bővül, mely a rendőrségi 
épület mellett kapott helyet.

Koczka Józsefné, Ági néni a 
Pannonhalmáért díj átvételekor.
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vásárunk, amelyet ebben az év-
ben novemberig bezárólag min-
den hónap harmadik szombatján 
rendezünk meg. Bízunk benne, 
hogy az idő előrehaladtával egy-
re többen fognak kilátogatni, és 
az árusok táborához is minél 
többen csatlakoznak majd, amit 
néhány apró formasággal bárki 
megtehet. Erről részletesen írunk 
az újságunkban. A piaccal kap-
csolatban további terveink is van-
nak. A Vidékfejlesztés keretében 
pályázatot fogunk benyújtani egy 
komplett piactér kialakítására, ez-
zel javítva a jelenlegi feltételein-
ken.

Mindig különös öröm, ha az egész-
ségünk megőrzését támogató 
fejlesztés valósul meg. Ezért is jó 
érzés arról beszámolni, hogy szin-

tén támogatott pályázat keretein 
belül átadhattunk a művelődési 
ház udvarán egy kis sportparkot, 
amit bárki ingyenesen használhat.

Javában és szépen zajlik a sokunk 
által nagyon várt tanuszoda épí-
tése is, és látványosan alakulnak 
a Győrt Pannonhalmával összekö-
tő kerékpárút építési munkálatai, 
mely állami forrásból valósul meg.

Korábban már beszámolhattam 
Önöknek arról az örömteli hírről, 
hogy városunk 360.000.000 Ft 
összegű támogatást nyert új böl-
csőde kialakítására. Az előkészüle-
tek már megkezdődtek. A bölcső-
dének 2021 végére kell elkészülnie 
a projektzárással együtt. Jelenleg 
a telekalakítás és a tervezés folya-
mata zajlik. Terveink szerint 2021 

elején lesz közbeszerzési kiírás, 
hogy a munka mihamarabb el-
kezdődhessen.

Köszönöm mindenkinek a sok po-
zitív visszajelzést, amit hozzám és 
kollégáimhoz intéznek nap mint 
nap. Tele újabb és újabb tervek-
kel folytatjuk a megkezdett közös 
munkát.

Az ősz beköszöntével töltsenek 
minél több időt a szabadban, él-
vezzék az évszak szépségeit, és vi-
gyázzanak magukra és egymásra!

Barátsággal és tisztelettel üdvöz-
löm mindannyiukat!

Vas Gábor
polgármester

Mivel a jelenlegi járványhelyzet nem tette lehetővé, hogy ebben az évben is megrendezzük 
az Anyatejes világnapi ünnepséget, ezért az újságon keresztül 

szeretettel köszöntjük az édesanyákat és gyermekeiket. 
Kívánunk nekik sok egészséget és örömöt!

Csáfordiné Borbély Judit és Ráczné Domokos Szilvia védőnők, 
a pannonhalmi Baba-mama klub vezetői

AZ ÉDESANYÁKAT KÖSZÖNTJÜK
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Tisztelt Polgármester Kolléga, 
kedves Johannes!

Az Önök partnerkapcsolat-felelősétől, dísz-
polgárunktól, Ulrich Schellertől kaptuk a 
számunkra is nagyon jó hírt:
fantasztikus választási eredménnyel újra 
Engen polgármesterévé választották Önt! 

Pannonhalma képviselőtestülete, polgár-
mesteri hivatala és városunk lakossága ne-
vében is szívből gratulálunk!

Minden jót kívánunk további munkájához, 
sok sikert és sok erőt a sokrétű feladatokhoz 
és a jövőbeli tervekhez.

Partnerkapcsolatunk ápolásához mi is a 
legjobbakat szeretnénk tenni, és minél 
több lehetőséget teremteni polgáraink ta-
lálkozásaihoz, a közös programokhoz.

Szívélyes üdvözlettel

Pannonhalma, 2020.09.22.

Vas Gábor
polgármester

Vas Gábor polgármester 
gratuláló levele 
Johannes Mosernek 

A szavazatok 97,47 százalékával, 30 százalékos 
választási részvétel mellett választották meg ismét 
polgármesterré Johannes Mosert 2020. szeptember 
20-án, s ezzel megkezdi negyedik hivatali 
periódusát.

A polgárőrség három díszlövést adott le, az engeni vá-
rosi zenekar indulókat és polkákat játszott, a politikai 
elöljáróság, a számos megjelent polgár és barát pedig 
szívélyes szavakkal és könyökérintéssel fejezte ki örö-
mét és elismerését a meghatott új-régi polgármester-
nek és feleségének.

Ulrich Scheller engeni partnerkapcsolat-felelős a test-
vérvárosok jókívánságait és egy „kenőanyagot” – egy 
üvegcse monegliai olivaolajat – adott át Johannes Mo-
sernek, hogy az európai városok partnerségi hajtóműve 
a jövendő nyolc évben jól működjön.

„Az értékbecsülés jelének látom az eredményt” – kö-
szönte meg a bizalmat Moser polgármester a válasz-
tóinak, és megígérte: „Önökkel együtt fogom a várost 
tovább fejleszteni.”

Szívélyes köszönetet mondott a képviselő-testületnek a 
kitartó együttműködésért, a választási bizottságnak és 
mindenkinek, aki önként segített a szavazás estéjén, va-
lamint családjának, elsősorban feleségének, Sonjának.

„Még sok projekt és sok munka van előttünk” – vetett 
pillantást a jövőre az újból megválasztott polgármester, 
és meggyőzően szólt az engeni polgárokhoz:

„Közösen meg tudjuk csinálni. Ha mindnyájan összetar-
tunk, akkor először is kiálljuk a koronavírust, és minde-
nekelőtt megvalósítjuk a projekteket, melyek a hosz-
szú listánkon állnak, egyiket a másik után. Számítok az 
Önök támogatására.”

Szanati Erzsébet 
partnerkapcsolat-felelős

DÍSZLÖVÉSEK JOHANNES 
MOSER NEGYEDIK HIVATALI 
IDŐSZAKÁHOZ 

Három díszlövéssel gratulált az engeni polgár-
őrség az újra megválasztott polgármesternek, 
és messze hangzó indítólövést adott Johannes 
Moser negyedik hivatali periódusához. 

Johannes Moser feleségével, Sonjával és a 
népviseletes asszonyokkal. 

Ulrich Scheller engeni partnerkapcsolat-felelős a test-
vérvárosok jókívánságait és egy „kenőanyagot” adott 
át az európai városok partnerségi hajtóművéhez.

Hegaukurier,  2020. szeptember 23. 
Részletek az engeni újságban megjelent 
cikkből
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53/2020.(VI.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja a gyermekjóléti és gyermekvédel-
mi feladatok ellátásáról szóló beszámolót az előter-
jesztésnek megfelelően.

54/2020.(VI.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja a veszélyhelyzet során meghozott 
polgármesteri határozatokról és rendeletekről szóló 
beszámolót az előterjesztésnek megfelelően.

55/2020.(VI.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 13/2015.(V.1.) rendeletének a 
Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal Működési Sza-
bályzatáról, Ügyrendjéről szóló 5. számú függelékét 
az alábbiak szerint módosítja:

1.) A szabályzat a hivatal szervezeti felépítéséről, fel-
adatairól szóló II. fejezet 2.) pontja első bekezdése 
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A hivatal 11 fős létszámmal látja el feladatát, a szük-
séges munkamegosztás céljából az alábbiak sze-
rint:
- Titkársági Csoport
- Igazgatási Csoport
- Pénzügyi Csoport”

2.) A szabályzat a „Bélyegző nyilvántartás, a bélyeg-
zők használata” című fejezetének utolsó bekezdése 
első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az elhasználódott, megrongálódott vagy felesle-
gessé vált bélyegzőt a titkársági csoportnak vissza 
kell adni, melyet a jegyzői referens jegyzőkönyv fel-
vétele mellett megsemmisít.”

3.) A szabályzat „A hivatalban dolgozók vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettsége” című fejezetének 
utolsó pontjában a „titkársági ügyintéző” megjelö-
lés helyébe a „jegyzői referens” megjelölés lép.

56/2020.(VI.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete elfogadja a TOP fejlesztési forrásból meg-
valósuló pályázatok jelenlegi állásáról és az egyéb 
benyújtott pályázatokról szóló beszámolót az elő-
terjesztésben foglaltaknak megfelelőn.

57/2020.(VI.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete elfogadja a Magyar Falu Program kereté-
ben benyújtott pályázatok jelenlegi állásáról szóló 
beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak meg-
felelőn.

58/2020.(VI.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete 2020. szeptember 01. napjától 
feladatellátási szerződést kíván kötni dr. Czabai 
Barbara Anett egyéni vállalkozóval (9024 Győr, Sajó 
u. 6/B) a pannonhalmi 2. számú háziorvosi körzet 
feladatellátására vonatkozóan azzal, hogy a házi-
orvosi feladatokat személyesen dr. Czabai Barbara 
Anett látja el.

Az új háziorvos munkába állására, Dr. Czabai 
Barbara Anett foglalkoztatására területi ellátási ér-
dekből kerül sor.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a szerződést az előterjesztésnek megfelelően 
aláírja.

59/2020.(VI.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja:
1.) A szociális ellátások felülvizsgálatára
2.) Az EP választási pénzeszközök felhasználásának, 
elszámolásának felülvizsgálatára
3.) A Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit 
Közhasznú Kft. Állami Számvevőszéki utóvizsgála-
tára vonatkozó 2019. évi belső ellenőrzési jelenté-
sekben foglaltakat.

60/2020.(VI.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete nem fogadja el a balatonszárszói tábor 
ingatlanára a Lakópark Management Kft. (1095 Bu-
dapest, Ipar utca 2/A. B.01.) által tett 23 millió Ft-os 
vételi ajánlatát.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, 
hogy Cegléd Város Önkormányzatával együtt a ba-
latonszárszói Településrendezési terv módosítását 
kezdeményezze akként, hogy a tábor területe fel-
osztható legyen építési telkekre.

61/2020.(VI.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete támogatja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
megkeresését, és úgy határozott, hogy a Pannon-
halma, Dózsa György utcának a Bajcsy-Zsilinszky 
utca és a Hunyadi utca közötti szakaszát Pannon-
halma Város Önkormányzata kezelésébe és tulajdo-
nába kívánja átvenni.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a további egyeztetések lefolytatására a Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt.-vel.

62/2020.(VI.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete úgy határozott, hogy a Pannonhalma Tót-
hegy 1186-os helyrajzi számú ingatlan, valamint a 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK     2020. 07-09. hó
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     2020. 07-09. hó Pannonhalma Tóthegy 05/9 helyrajzi számú ingat-
lan és az ezen ingatlanokkal határos 1188-as helyraj-
zi számú önkormányzati tulajdonú út jelenleg fenn-
álló természetes határainak megtartása érdekében 
az alábbi döntést hozza:

1. Az önkormányzat a Schwartz Attila és Schwartzné 
Lovász Beáta, 9024 Győr, Eörsi Péter utca 44. szám 
alatti lakosok tulajdonában álló 1186-os helyrajzi 
számú, 1666 m2 alapterületű, kivett beépítetlen te-
rület művelési ágú ingatlanból megvásárolja a mel-
lékelt vázrajz szerint a kerítés és a telekhatár közötti 
28 m2-es területet 1000 Ft/m2 áron, azaz 28.000 Ft 
vételárért.

2. Az önkormányzat a Schwartz Attila és Schwartzné 
Lovász Beáta, 9024 Győr, Eörsy Péter utca 44. szám 
alatti lakosok tulajdonában álló 05/9 helyrajzi szá-
mú 3930 m2 alapterületű, szőlő művelési ágú in-
gatlanból megvásárolja a mellékelt vázrajz szerint 
a kerítés és a telekhatár közötti 136 m2-es területet 
200 Ft/m2 áron, azaz 27.200 Ft vételárért.

3. Az önkormányzat a mellékelt vázrajz szerinti je-
lenleg fennálló kerítést a három ingatlan ha-tárvo-
nalán saját költségén megerősíti, helyreállítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
az adásvételi szerződés aláírására.

63/2020.(VI.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képvi-
selő-testülete támogatja az Imi-Coop Kft. óvodai 
főzőkonyha fejlesztéssel kapcsolatos pályázati el-
képzeléseit, azonban Pannonhalma Város Önkor-
mányzata és az Imi-Coop Kft. között fennálló ha-
tározatlan idejű bérleti szerződést nem kívánja 
módosítani.
Az Önkormányzat kéri az Imi-Coop Kft. ügyvezető-
jét, hogy egészítse ki a beadványában foglaltakat a 
pályázat pontos nevének megjelölésével, a pályáza-
ti feltételek leírásával, illetve a beadni kívánt pályá-
zatának bemutatásával.

64/2020.(VI.30.) 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 Pannonhalma 1034/5 és 1034/6 hrsz.-ú ingatlanon 
található, fűtéskorszerűsítéssel érintett épületek 
alapterülete 766 m2, melyből a pedagógiai szak-
szolgálat által használt épületrész alapterülete 54 
m2, amely a teljes alapterület 8%-a.
Ennek megfelelően a gáz és központi fűtés szerelés 
bruttó 11 174 160 Ft-os költségéből a pályázat kereté-
ben 10 280 227 Ft kerül elszámolásra
A tervezett homlokzati hőszigetelés nem érinti azt 
az épületet, amelyben a Pedagógiai Szakszolgálat 

működik, így ennek a költsége nem kerül arányo-
sításra. Ezek alapján a pályázat elszámolható össz-
költsége 29 106 067 Ft, amelyhez a képviselő-testü-
let a pályázathoz szükséges 1 455 304 Ft önerőt a 
2020. évi költségvetése terhére biztosítja.

65/2020.(VI.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja az Aktív Magyarország Program 
keretein belül az Országos Futópálya-építési Prog-
ramról szóló beszámolót. Jelenleg a futópálya ki-
alakítására nem nyújt be pályázatot az önkormány-
zat.

66/2020.(VI.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja a volt termál terület önkormányzati 
tulajdonban maradó részére beérkezett beruházói 
fejlesztési elképzelések ismertetéséről szóló beszá-
molót, és felhatalmazza a polgármestert a további 
tárgyalások lefolytatására.

67/2020.(VI.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete a Szociális Bizottság beszámolóját az előter-
jesztésnek megfelelően elfogadja.

71/2020.(VII.21.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 13/2015.(V.1.) rendeletének a 
Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal Működési Sza-
bályzatáról, Ügyrendjéről szóló 5. számú függelékét 
az alábbiak szerint módosítja:

1.) A szabályzat a hivatal működésével kapcsolatos 
egyéb feladatokról szóló IV. fejezet 8.) pontjának 
az igazgatási csoport és az adóügy ügyfélfogadá-
si rendjéről szóló harmadik bekezdése helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:

- hétfő: 8.00  – 12.00, 12.30 – 16.00 óráig
- kedd: szünnap
- szerda: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 óráig
- csütörtök:  8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 óráig
- péntek : szünnap  

72/2020.(VII.21.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete a Tóthegy utca Viator Étterem mellett kezdő-
dő bejáratánál szombaton, vasárnap és ünnepna-
pokon az út felét lezáró fémkordont helyez el.

A kordont a képviselő-testület záros határidőn belül 
úgy fogja kihelyezni, hogy az a helyben lakók biz-
tonságos közlekedését ne akadályozza.

A képviselő-testület e megoldás eredményességét 
az elkövetkezendő hétvégeken figyelemmel kíséri, 
s esetleges sikertelensége esetén 2020. augusztus 
20-ig újabb megoldásról dönt a szabálytalanul par-
koló látogatók jobb belátásra térítése érdekében.   
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73/2020.(VII.21.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2020. évi 
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tör-
vény 3. melléklet II. 3. pont szerint kiírt az „Önkor-
mányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” az 
önkormányzat tulajdonában lévő a Játék-Vár Óvoda 
és Bölcsődében található melegítőkonyha felújítása 
tárgyában. A képviselő-testület a pályázathoz szük-
séges önerőt a 2020. évi költségvetése terhére biz-
tosítja.

74/2020.(VII.21.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete az önkormányzat 2020-2024 évekre vonatko-
zó Gazdasági Programját elfogadja.

75/2020.(VII.21.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete elfogadja a közétkeztetés vonatkozásában 
az önkormányzathoz érkezett panaszok megvizsgá-
lásáról szóló beszámolót.

76/2020.(VII.21.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete új hulladékgyűjtő sziget kihelyezéséről 
döntött a Gizella királyné útja, Imre herceg útja és 
Illak alja által határolt belterületi lakóközösség sze-
lektív hulladékgyűjtési lehetőségének biztosítása 
érdekében.
A képviselő-testület a hulladékgyűjtő szigetet a már 
telepített helyen úgy kívánja kialakítani, hogy kerí-
téssel körülvett módon, biztonsági kamerával fel-
szerelve, kulturáltan szolgálja a lakóközösség hulla-
déklerakási igényeit.
A képviselő-testület a sziget működését figyelem-
mel fogja kísérni, és fenntartja magának a jogot, 
hogy a lakóközösség érdekében újra napirendre 
tűzze a kérdés tárgyalását, amennyiben az nem 
váltja be a lakossági igényeket.

77/2020.(VII.21.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete a városi utak kátyúzási munkálatainak el-
végzésére árajánlatot kér be az alábbi cégektől:
1. STRABAG Építőipari Zrt. 9022 Győr, Schwarzen-
berg utca 8/b
2. LANG SZOLG Kft. 9081 Győrújbarát, István u. 213.
3. MAKADÁM Kft. Győr, Sági út 20. 9028
4. ARVIA Kft. 9024 Győr, Bartók Béla u 8. A ép. I. em. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a legkedvezőbb, legalacsonyabb árat adó ki-
vitelező céggel a vállalkozási szerződést megkösse.

78/2020.(VII.21.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete felkéri a Gesztenyés horog műszaki ellenőrét, 
Dobos Szabolcs urat, hogy hívjon össze kooperáci-
ós egyeztetést a felmerült vitás kérdések tisztázása 
érdekében. A kooperáció eredményéről a soron kö-
vetkező képviselő-testületi ülésen a polgármester 
beszámol.

79/2020.(VII.21.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete elfogadja a Pannonhalma Porta épü-
letében lévő étterem üzemeltetésére vonatkozó 
pályázati felhívás-tervezet ismertetéséről szóló be-
számolót és a felhívást a Pénzügyi, Településfejlesz-
tési és Turisztikai Bizottsági ülésen elhangzott javas-
latokkal kiegészíti.
 
80/2020.(VII.21.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete a Védőnői Szolgálat napi munkavégzésé-
hez szükséges eszközigény beszerzését támogatja. 
Az előterjesztés részét képező árajánlatokban sze-
replő eszközök és bútorok megrendelésére felhatal-
mazza a polgármestert.

81/2020.(VII.21.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete felkéri a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Közgyűlés Elnökét, hogy járjon el annak érdekében, 
hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Területrende-
zési Tervben szereplő Pannonhalmát Győrsággal 
összekötő utat a Megyei Területrendezési Tervből 
töröljék.
 
Pannonhalmát Győrsággal a 8223. számú közút köti 
össze, amely kielégíti a települések közötti közle-
kedési igényeket. Az új tervezett út terepviszonyai, 
védőerdőt is érintő nyomvonala és az érintett önkor-
mányzatok véleménye alapján annak megvalósítá-
sa nem életszerű a lakossági igényeket nem követi 
ezért kérjük annak törlését a megyei rendezési terv-
ből.

82/2020.(VII.21.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete megtárgyalta a Pardaviné Csepi Terézia bead-
ványában foglaltakat, továbbá szakértő bevonásá-
val megvizsgáltatja a fák állapotát, és amennyiben 
balesetveszélyesnek találják bizonyos ágait, azokat 
visszanyesik.

83/2020.(VII.21.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja a Szent István napi rendezvény 
megtarthatóságáról szóló beszámolót. Az önkor-
mányzat a javaslatban megfogalmazott 500 fős lét-
számkeretet figyelembe véve szervezi meg az ün-
nepi rendezvényt augusztus 20-án.

84/2020.(VII.21.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete a Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde (9090 Pannon-
halma, Szabadság tér 21.) intézményvezetőjének, 
Kapovitsné Tamás Csillának az intézményvezetői 
pótlékát az illetményalap 70%-ában, azaz 127.890 
Ft-ban határozza meg.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.
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85/2020.(VII.21.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes- 
tülete támogatja a Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde 
ózongenerátor vásárlás iránti kérelmét.
A képviselő-testület a beszerzés lebonyolításával az 
intézményvezetőt bízza meg.

86/2020.(VII.21.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete a Magyar Falu program keretében kiírásra 
kerülő belterületi kerékpárút kiépítése pályázati ki-
írásra pályázatot kíván benyújtani.
A belterületi kerékpárutat a Bajcsy-Zsilinszky utcá-
tól az iskoláig, lehetőség szerint a tanuszodáig sze-
retné megvalósítani.
A beérkezett ajánlatok alapján a projekthez szüksé-
ges terv elkészítésével a Nyék-Soft Kft-t (9023 Győr, 
Fehérvári út 28/A) bízza meg 700.000 FT+ÁFA válla-
lási áron.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a tervezésre vonatkozó vállalkozási szerződést 
kösse meg.

88/2020.(VII.21.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-
testülete visszavonja a korábban hozott 228/2019.
(XI.26.) számú határozatában foglaltakat és nem kí-
vánja értékesíteni az önkormányzat tulajdonában 
lévő pannonhalmi 677 hrsz.-ú 2027 m2 területű, ki-
vett beépítetlen terület megjelölésű ingatlant.

89/2020.(VII.21.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete Koczka Józsefné (szül.: Harnisch Ágota 
Mária, 1947. VII.25. Lébény, anyja neve: Kaszás Ágota, 
lakóhelye: 9090 Pannonhalma, Béke utca 3. 2. ajtó) 
részére – megköszönve a Pannonhalma város lakó-
iért, embertársaiért, a közösség érdekében végzett 
fáradhatatlan, áldozatos munkáját, elismerésül és 
megbecsülésül – a Pannonhalmáért kitüntető cí-
met adományozza. 

92/2020.(VIII.12.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Pénzügy-
minisztérium által meghirdetett „Önkormányzati 
étkeztetési fejlesztések támogatása” megnevezésű 
pályázati kiírásra az alábbi tartalommal:

A projekt címe: A pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és 
Bölcsőde melegítőkonyhájának fejlesztése
A projekt összköltsége: 9.998.302 Ft
Igényelhető támogatási összeg: 9.498.386 Ft
Önerő: 499.916 Ft
Az ingatlan adatai: 9090 Pannonhalma, Szabadság 
tér 21., 1034/5 hrsz.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a 
pályázat határidőben történő benyújtására.

93/2020.(VIII.12.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Pénzügy-

minisztérium által meghirdetett „Önkormányzati 
étkeztetési fejlesztések támogatása” megnevezésű 
pályázati kiírásra.
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete a megvalósítás és a finanszírozás tervezett 
időbeni ütemezését és annak szükségszerűségét az 
alábbiak szerint határozza meg:
A fejlesztés szükségességének indoklása:
A Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde me-
legítőkonyhája több szempontból is korszerűsítést 
igényel. A villamoshálózat elavult, a lámpatestek 
nem korszerűek, energiahatékonysági szempont-
ból nem gazdaságosak. A beépíteni tervezett új fo-
gyasztók ellátásához a hálózat bővítése is szükséges. 
A használati melegvíz-ellátást biztosító elektromos 
fűtésű melegvíztároló cserére szorul. A bútorzat el-
öregedett, élelmiszerhigiéniai szempontból nem 
teljesen megfelelő. A meglévő bútorok elbontásával 
az előírásoknak mindenben megfelelő, rozsdamen-
tes acél anyagú berendezés kerül beépítésre.
Az ételszállítás útvonalán lévő nyílások szélessé-
gi mérete nem elégséges, a tálaló kocsikkal nehe-
zen lehet mozogni a szűkös helyen. A helyiség gépi 
szellőztetése nem megoldott. A meglévő háztartási 
gépeket és eszközöket energiatakarékosabb eszkö-
zökre kívánjuk cserélni.
A beruházást a benyújtását megelőzően nem kezd-
te meg önkormányzatunk
A műszaki megvalósítás tervezett hossza: 12 hónap
Tervezett ütemezés:
– Előkészítés: 2021. február 28.
– Megvalósítás: 2021. november 30.
– Projektzárás: 2021. december 31.
– Szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás: 2022. 
március 31.
Az átadás várható ideje: 2021. december 31.

94/2020.(VIII.12.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete a Magyarország 2020. évi központi költség-
vetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 1.8. 
pontja szerinti települési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támoga-
tás jogcím szerint az alábbi döntést hozta meg:
Az önkormányzat a szociális célú tüzelőanyag vá-
sárlásához kapcsolódóan vállalja, hogy a számára a 
hivatkozott költségvetési törvényben maximálisan 
meghatározott 160 m3 kemény lombos tűzifa tá-
mogatás elnyerése esetén biztosítja az 1.000 Ft/er-
dei m3+ÁFA önerő költségét, amely 160 m3-rel szá-
molva 160x1000x1.27= 203.200 Ft, valamint emellett 
biztosítja a szállítás költségét is.

Pannonhalma Város Önkormányzata vállalja, hogy 
a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást 
nem kér.

95/2020.(VIII.12.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete a Pannonhalma hosszú Tóthegy utca, 
út és csapadékvíz elvezetésére beérkezett terve-
zői ajánlatok alapján a Nyék Soft Tervező Kft. (9023 
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Győr, Fehérvári út 28/A) 1.345.000 Ft+ÁFA árajánlatát 
fogadja el. A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a tervezői szerződés aláírására.

99/2020.(IX.01.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete a 2020. évi gazdálkodás I. félévi helyzetéről 
szóló tájékoztatást az 1, 2.1, 2.2, 3.1., 3.2., 3.3-  számú 
mellékletben foglaltak alapján elfogadja.

100/2020.(IX.01.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete a Civil Alap 2020. évi támogatásának 2020. évi 
3.000.000 Ft-os keretösszegét az alábbiak szerint 
osztja fel:
Pannonhalma Sportegyesület: 1.450.000 Ft
Szent Márton Cukorbeteg Egyesület: 125.000 Ft
A Pannonhalmi Óvodát és Bölcsődét Támogató Ala-
pítvány: 150.000 Ft
Pannonhalma Város Tűzoltó Egyesülete: 500.000 Ft
Szent Márton Polgárőr Egyesület: 250.000 Ft
Pannonhalmi Szent Márton Borrend: 50.000 Ft
Engen Baráti Kör: 100.000 Ft
Baba-Mama Klub: 50.000 Ft
Kézimunka Varázskör: 30.000 Ft
KALÁSZ: 100.000 Ft
Kosárfonó műhely: 45.000 Ft
Cantate Kórus: 50.000 Ft
Pannonhalmi Gyermek Néptánccsoport: 50.000 Ft
629. sz. Szent Márton Cserkész Csapat : 50.000 Ft

101/2020.(IX.01.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja a módosításokkal egységes szer-
kezetben az E-Mobi Elektromobilitás Kft.-vel (1037 
Budapest, Montevideo u. 2/C.) kötendő együttmű-
ködési szerződést az előterjesztésben foglaltaknak 
megfelelően. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az együttműködési szerződés aláírá-
sára.

102/2020.(IX.01.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu program 
keretében Önkormányzati kerékpárút építése - 2020 
(MFP-OKE/2020) kódszámú kiírásra.A képviselő-tes-
tület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályá-
zat határidőre történő beadásáról gondoskodjon.

103/2020.(IX.01.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu prog-
ram keretében Faluházak felújítása - 2020 (MFP-

FHF/2020) kódszámú kiírásra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a pályázat határidőre történő beadásáról gon-
doskodjon.

104/2020.(IX.01.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu prog-
ram keretében Óvodaépület felújítása - 2020 (MFP-
OEF/2020 ) kódszámú kiírásra.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a pályázat határidőre történő beadásáról gon-
doskodjon.

105/2020.(IX.01.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete pályázatot nyújt be a VP6-7.2.1.1-20 kód-
számú, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális és eszközfejlesztésére. A képviselő-
testület a pályázathoz szükséges önerőt a 2020. és 
2021. évi költségvetése terhére biztosítja.

106/2020.(IX.01.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete támogatja az önkormányzat tulajdonában 
lévő 846/4 hrsz.-ú 1076 m2 területű kivett beépítet-
len terület elnevezésű pannonhalmi ingatlan egy 
részének értékesítését a Magyarországi Jehova Ta-
núi Egyház részére. A megosztási vázrajz megren-
delésére a képviselő-testület a polgármestert felha-
talmazza.
A képviselő-testület megbízza Für Tibor ingatlanfor-
galmi értékbecslőt az ingatlan értékének meghatá-
rozásával, az ingatlanforgalmi értékbecslés elkészí-
tésével.

107/2020.(IX.01.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete elfogadja az önkormányzat tulajdonában 
lévő pannonhalmi 03 hrsz.-ú út kitakarítására beér-
kezett Komondi Sándor által adott 270.000 Ft+ÁFA 
árajánlatát.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a vállalkozási szerződés aláírására.

108/2020.(IX.01.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete a temető kápolna előtti kút környékének 
helyreállítását vállalkozók bevonásával elvégezteti.

Kovács Szabolcs
 jegyző
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TÁJÉKOZTATÁS A HULLADÉK-
SZÁLLÍTÁS VÁLTOZÁSÁRÓL

Ezúton is tájékoztatom Önöket, hogy a Győri Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. október 5-től éjszakai 
műszakban fogja végezni a hulladékgyűjtést a közle-

Az új tanévet régi és új felada-
tokkal, valamint néhány új kol-
légával kezdtük. 

Fülöp Eszter Alíz gyógytest-
nevelő kollégánk távozott és he-
lyére Taschner Rita érkezett, aki 
az óvodában vezeti a gyógytest-
nevelés foglalkozásokat. Újon-
nan érkezett Viszló Kitti gyógy-
pedagógus, logopédus is, aki 
a legkisebbekkel foglalkozik a 
korai fejlesztés és a nevelési ta-
nácsadás szakfeladaton. Vissza-
tért hozzánk Ress-Rásó Noémi 
logopédus, aki az óvodában és 
az iskolában is tart logopédiai 
foglalkozásokat. 
Erdőző-Horváth Krisztina segíti 
még az iskolások logopédiai el-
látását, mellette a korai fejlesz-
tésre járó gyermekeket is ellát-
ja. Máj Eszter és Pákozdi Gerda 
logopédusok pedig szintén az 
óvodában biztosítják a logopé-
diai alapellátást.
Andráska Judit gyógypedagó-
gusunk szintén távozott. A korai 
fejlesztésben, nevelési tanács-
adásban és szakértői bizottsági 
tevékenységben végzett mun-
káját Takács-Budai Csilla gyógy-
pedagógus kolléganőnk vette 
át. 

Takács Mónika a nevelési ta-
nácsadás és a szakértői bizott-
sági tevékenység mellett to-
vábbra is biztosítja a kiemelten 
tehetséges gyermekek gondo-
zását. Ebben a munkában segíti 
őt Hutvágner Kamilla pszicholó-
gusunk. Ketten végzik a tehet-
ségdiagnosztikát is. Hutvágner 
Kamilla és Koczmann Alexandra 
biztosítják a pszichológiai ellá-
tást, és részt vesznek a szakértői 
bizottsági tevékenységben is. 
Polákné Szeiman Katalin gyógy-
pedagógus kolléganőnk a Táb-
lajáték foglalkozásokat vezeti az 
iskolában, valamint a szakértői 
bizottsági tevékenységben is 
részt vesz. 
Kissné Kotrics Krisztina ügyvi-
teli munkatárssal együtt 16 fő 
dolgozik jelenleg tagintézmé-
nyünkben. 3 gyógytestnevelő és 
1 tiflopedagógus kolléga pedig 
óraadóként tevékenykedik. Kö-
zösen, csapatmunkában tudjuk 
Pannonhalmán és további 17 
településen ellátni a munkán-
kat. Az előző tanévben szakfel-
adatonként 1318 gyermek pe-
dagógiai szakszolgálati ellátását 
biztosítottuk. A 2020-21-es tan-
évben várhatóan tovább emel-
kedik ez a létszám. 

HAGYOMÁNYOK ÉS ÚJDONSÁGOK 
A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLTANÁL

Nagy örömünkre szolgál, hogy a 
meghirdetett foglalkozásainkra (Táb-
lajáték, Mozgásfejlesztés, Tehetség-
gondozás) pillanatok alatt beteltek a 
helyek. 
Süle Attila rendszergazda kollégánk 
segítségével hamarosan megújult 
honlappal fogunk rendelkezni. 
Szeretném a Pedagógiai Szakszol-
gálatunk nevében megköszönni azt 
a rengeteg segítséget, amit Önöktől 
kaptunk, és ami nélkül nem boldogul-
hattunk volna, különösen a digitális 
munkarend ideje alatt. Köszönjük azt 
is, hogy olyan sokan kitöltötték a szü-
lői kérdőívünket, amelynek értékelése 
után további megerősítést kaptunk. 
A járványügyi helyzet természetesen 
hatással van a mi munkánkra is, de 
már az előző tanévet is úgy fejeztük 
be, hogy minden szakfeladaton sze-
mélyes kapcsolatot is tudtunk fel-
venni. Az új tanévben pedig az összes 
foglalkozásunk a hagyományos mó-
don indult el, és reméljük, hogy úgy is 
fog folytatódni.

Bízom abban, hogy az előttünk álló 
tanévben is bizalommal fordulnak 
hozzánk. 
Kérem, kövessék Facebook oldalun-
kat és honlapunkat a pedszakszolg-
pannonhalma.hu oldalon!

Kozma Szabolcs
Tagintézmény-igazgató

GYMSM Pedagógiai Szakszolgálat 
Pannonhalmi Tagintézménye

kedés tehermentesítse érdekében. Ezért az ürí-
tésre szánt hulladékgyűjtőket a járatnapon a 
járatútvonalra este 7 óráig jól látható helyre kell 
kirakni. 

A változást a következőkkel indokolták: az éjsza-
kai járatra történő átállás oka a gépjárműfor-
galom egyre nagyobb volumene, mely növeli a 
járatidőt is. Az éjszakai járatok bevezetésével a 
járművek a forgalmat nem akadályozzák, nem 
terhelik pluszban az amúgy is nagy forgalmat. 

A hulladékgyűjtést gyorsabban tudják végezni, 
és nem utolsó sorban, amennyiben szükséges, 
napközben könnyebben tudják az esetleges ja-
vításokat elvégezni a gépjárműveiken. 

A nyugat-európai városok többségében, de Ma-
gyarországon is már számos településen régóta 
így működik a szolgáltatás. 

Segítő közreműködésüket a Győri Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. nevében is köszönöm!

Tisztelettel:
Vas Gábor polgármester
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Mozgalmasan zajlott az 
Engen Baráti Kör lelkes, 
szorgalmas tagjainak az 
augusztus.

Baráti körünk szívügyének és 
feladatának tartja nemcsak 
Engen, hanem Pannonhalma 
többi testvértelepülésével is a 
kapcsolattartást.

Ennek apropójából csoportun-
kat kérték fel, hogy aktív mun-
kával, kőkemény szervezéssel 
vállaljunk részt annak a nyer-
tes pályázatnak a lebonyolítá-
sában, mellyel a szlovákiai test-
vértelepülésünk, Alsószeli és 
városunk, Pannonhalma uniós 
pénzből felépíthetett egy-egy 
közösségi kemencét.

Ennek keretében augusztus 
7-én 10 fővel képviseltük Pan-
nonhalmát Alsószeliben ke-
mencéjük ünnepélyes felava-
tásán, ami egy rétesnyújtó és 
langallósütő „tanfolyammal” 
egybekötve az ottani csapattal 
együtt történt.

A tanfolyamot egy Sárosfáról 
(Szlovákia) érkezett nagyon 
lelkes, nagy szakmai tudással 
felvértezett rutinos csoport 
tartotta. Irányításukkal min-
denkinek csodálatosra sikerült 
nyújtania a maga által készí-
tett rétestésztát, amit almá-
val, mákkal töltöttünk meg, 
valamint a langallókat, amit 
természetesen az új kemen-
céjükben azonnal meg is sü-
töttünk, és egy közös vacsora 
előtt-után-közben jóízűen el is 
fogyasztottunk. 

Augusztus 8-án 45 fővel mi 
pannonhalmiak is vendégei 

voltunk az ottani „Határtalan 
kemencék” fesztiválnak. 

Mindkét napon olyan szívélyes 
fogadtatásban, vendéglátás-
ban volt részünk, amit el sem 
tudtunk volna korábban kép-
zelni. Alsószeli polgármestere 
és lelkes csapata nagyon kitett 
magáért.

Augusztus 19-én Pannonhal-
mán folytatódott a projekt. 
Ekkor avattuk fel a mi ke-
mencénket a sárosfai rétes-
langalló-készítő csapat tan-
folyamával, amihez nagy 
örömünkre németországi test-
vérvárosunk, Engen csapata 
is csatlakozott Ulrich Scheller 
vezetésével. Jó volt látni az 
engeni férfiakat, amikor kö-
ténnyel maguk előtt beálltak a 
rétesnyújtásba, langallókészí-
tésbe, sütésbe. Természetesen 
városunk is mindenféle jóval 
fogadta az ide érkezőket. 

Augusztus 20-án aztán 
Alsószeliből mi fogadtunk 45 
főt, akik az engeniekkel együtt 
részt vettek nemzeti ünne-
pünk rendezvényein.

Köszönetem Kovács Lajos és 
Vas Gábor polgármesterek-
nek és képviselőtestületeik-
nek, Fátrai Eszter pályázatíró-
nak és főszervezőnek, akiknek 
nagyban köszönhetjük, hogy a 
projekt sikerrel zárult. Ugyan-
csak nagy-nagy köszönet jár 
a Farkas családnak (Zsuzska 
szüleinek, barátjának), Vajda 
Péternek, a Pedró pékség tu-
lajdonosának és segítőjének, 
valamint az önkéntes felaján-
lásokat tevőknek.

KEMENCÉK - TESTVÉRTELEPÜLÉSEK 
ENGENI BARÁTI KÖR

Itt is megköszönöm lelkes, szorgalmas 
tagjaimnak a nehéz „háttérmunkát”, 
amit ezeken a napokon felvállaltak. 

Baráti körünk a továbbiakban is szív-
ügyének tekinti a testvértelepüléseink 
lakosai közötti kapcsolatok bővítését, 
valamint a kemence további sorsát. 

Szeretnénk, hogy ez a hely valóban kö-
zösségeink találkahelyévé váljon, s már 
a kemencének és bográcshelynek esz-
közbővítését is kezdeményeztük.

Tanay Lajos
az  Engen Baráti Kör 

vezetője



       
13

A Pannonkamra termelői piac és 
kézműves vásár Pannonhalma 
Város Önkormányzata, valamint 
civilek közös kezdeményezésé-
nek és munkájának köszönhető-
en 2020 júniusában startolhatott.
Ebben az évben novemberig min-
den hónap harmadik szombatján 
kerül megrendezésre a Majális té-
ren.

Az első alkalmak – ahogyan azt 
vártuk is – sok tanulságot hoztak.

Nagy örömünkre a vártnál is sok-
kal több árus jelentkezik hónapról 
hónapra, akik bőséges készter-
mék kínálattal, finomságokkal, 
kézműves termékekkel várják a 
kilátogató vásárlókat.
Szerencsére a gasztronómia szak-

értői is képviseltetik magukat, 
akik helyben készült finom fala-
tokkal kényeztetik azokat, akik az-
nap nem szeretnének a főzéssel 
bajlódni.

A város ígéretének megfelelően 
pedig alkalmanként programmal 
is színesítjük a Pannonkamrát, 
hogy ne csupán a vásárlásról szól-
jon a nap.

Ebben az évben még két alkalom-
mal találkozhatnak az árusok és a 
vevők ebben a formában. Eltökélt 
szándékunk azonban – amit a fo-
gyasztói oldal is megerősít –, hogy 
a kínálati oldalt még több terme-
lővel erősítsük a jövőben.

Bátran hívjuk ezért a környék ős-
termelőit, hogy csatlakozzanak 
zöldség- és gyümölcskínálatukkal 
a kereskedők csapatához.

Azoknak, akik kedvet kaptak az 
árusításhoz, és/vagy többletük 
keletkezett otthon a kiskertben, 
javasoljuk, hogy keressék fel a fa-

lugazdászt a fogadóórája idején a 
művelődési házban. Néhány apró 
hivatalos formaság megtétele 
szükséges ugyanis csupán ahhoz, 
hogy őket is a piacunkon köszönt-
hessük a jövőben.

A város minden tőle telhetőt meg 
fog tenni annak érdekében, hogy 
minél gyorsabban és széles kör-
ben terjedjen a pannonhalmi piac 
híre, és hosszú távon szolgálja ki 
a minőségi portékát kereső fo-
gyasztókat.

Amennyiben kérdésük merült fel 
a rendezvénnyel kapcsolatban, 
a Tourinform iroda szívesen áll 
mindannyiuk rendelkezésére!

Ebben az évben még október 17-
én és november 21-én lesz nyitva 
a Pannonkamra.

Pannonhalma Város 
Önkormányzata nevében

a szervező csapat

NYITVA A PANNONKAMRA 

Engen Baráti Körünknek 
az augusztus az elmúlt 
évek  legmozgalmasabb 
hónapja volt.

Tagjaink nem a legfiata-
labb korosztályt képvi-
selik, de munkabírásban, 
szorgalomban ez egyál-
talán nem látszik rajtuk. 
Nagyon intenzíven dol-
goztak a város projektjei- 
ben, nem csak „háttér-
munkásként”.

Mindezt megköszönve 
az Ulrich Scheller vezet-
te „Nachbarn in Europa” 
(Szomszédok Európában) 
egyesülettel közösen egy 
nagyon szép és tartalmas 
kirándulást szerveztünk 
augusztus 21-én.
Ennek keretében először 
Tatára utaztunk, ahol a 
vár és a tó körül sétáltunk 
egy nagyot a gyönyö-
rű időben, majd engeni 
vendégeink nagy örömé-
re a  Német Nemzetiségi 

Múzeumot tekintettük 
meg. Ezután a csodás táj-
ban gyönyörködve jutot-
tunk el Tardosra, ahol a 
nagyhírű Kemencés étte-
remben megebédeltünk. 
Közben jókat beszélget-
tünk német vendégeink-
kel, hála annak, hogy tag-
jaink között egyre többen 
beszélik a német nyelvet, 
sőt van akinek anyanyel-
ve.
Délutáni programként, 
hogy lemozogjuk a ki-
adós ebédet, a Tatai Fé-
nyes Tanösvény lápvilága 
felett vezető közel egy 
kilométeres  séta követ-
kezett. 
Azt gondolom, hogy 
a gyönyörű, fokozot-
tan védett termé-
szeti terület bejárása 
mindannyiunknak feled-
hetetlen élmény volt.
 

Tanay Lajos
az Engen Baráti Kör 

vezetője

Az Engen Baráti Kör hírei
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Nagy örömmel vettük a hírt, 
hogy az elismerő díjat ebben 
az évben Ági néni kapta. Ön ho-
gyan fogadta ezt a kitüntetést?
Meglepetéssel, egyáltalán nem 
számítottam rá. Azt gondolom, 
hogy ez nemcsak az én kitünte-
tésem, hanem egész közössége-
ké, a védőnőké, Barsi doktor úré, 
Kati nénié, és minden felnőtté, 
aki a Kalászban nekem segített. 
Nagyon-nagyon meglepődtem, 
és nagyon-nagyon jól esett, az is 
amikor az átadás alkalmával  hosz-
szú évekre visszaemlékezhettem.

Nem pannonhalmi születésű, 
hogyan került kapcsolatba 
Pannonhalmával?
Pályakezdő védőnőként egy 
megüresedett álláshelyre jelent-
keztem Pannonhalmára, amiről 
diákként szép emlékeim voltak. 
Csodás hely! Az álláshoz pedig 
lakást is kínáltak, amely nagyon 
vonzó egy pályakezdő huszon-
éves számára, kapu az önálló élet-
hez, és a rendelő szomszédságá-
ban is volt.

Mindannyiunk védőnénijeként 
ismerhettem meg Ági nénit az 
óvodában, majd az iskolában és 
a Kalász-foglalkozásokon. Sok 
dolgot mégsem tudhatunk Ön-
ről…
Boldog negyven évet tölthettem 
védőnőként, nagyszerű csapat-
ban: remek főnököm volt Barsi 
doktor úr, Kati nénivel jó munka-
társi viszonyban dolgoztunk, és 
együtt tudtuk jól csinálni. Nagyon 
sokat segített a családomnak, 
hogy helyben dolgoztam, hiszen 
a lakástól csak néhány lépésre 
volt a munkahelyem. Felmentem 
a rámpán, és ott kezdődött az én 

birodalmam. A gyerekek általá-
nos iskolásként, középiskolásként 
is mindig megtaláltak, hiszen itt 
voltam. Óriási nagy lehetőség, ha 
egy anya helyben dolgozik, napja-
inkban pedig ennek ugyanolyan 
jelentősége van.
Szerettem védőnőnek lenni, azt 
gondolom, igen jó hivatást vá-
lasztottam, és úgy éreztem, hogy 
engem is szerettek, hogy az egész 
pici bajtól a nagy problémáig bi-
zalmasan hozzám fordultak. Eb-
ben is nagy előnye volt annak, 
hogy helyben laktam, jöhettek 
este kullanccsal, reggel hasme-
néssel, nem kellett másik faluba 
vagy városba menni.

Hosszú ideje motorja a Kalász 
tevékenységeinek, pontosan mi-
óta?
A Kalász úgy kezdődött, hogy 
a rendszerváltás után megszó-
lított Mátéffy Balázs atya, hogy 
Budapesten újra alakult a Kalász, 
és mivel jónak látott a feladatra, 
megkérdezte, hogy nem akarok-e 
egy kicsit felmenni a központba 
körülnézni. Édesanyám is – bár 
akkor nem Kalásznak hívták fa-
lun ezt a szervezetet, hanem le-
ányköröknek – leánykörös tag 
volt. Tőle is vannak emlékeim, és 
azt gondoltam, hogy ezt itt meg-
próbáljuk. Nem volt egyszerű a 

rendszerváltás után ez a dolog. 
Amikor elkezdtük, az első alka-
lom egy adventi koszorúkészítés 
volt, ami  akkor kezdett, divatos-
sá válni. Fent, a váraljai iskola kü-
lön termében kezdődött a Kalász, 
amely most a Boldogasszony-ház, 
ahol Tuba tanító néni foglalkozott 
délelőtt a gyerekekkel, mi pedig 
délután „beköltöztünk” a Kalász-
foglalkozásra. A terem időközben 
visszakerült az egyházközséghez, 
amelyről már Virgil atya gondos-
kodott, bekerült oda egy vaskály-
ha, ő nagyon készségen mindig 
begyújtott, hogy mire a gyerekek 
megérkeznek, a terem már me-
leg legyen. 
Amikor hazatért Rómából Békés 
Gellért atya, ő nagy rugó volt a 
pannonhalmi Kalász indíttatá-
sában. Nagy nemzetközi isme-
retséggel rendelkezett, segített 
anyagi tőkét teremteni ahhoz, 
hogy elkezdődhessen a Boldog-
asszony-ház építése. A holland 
egyházközségtől nagy jelentősé-
gű összeg érkezett, a bécsi egy-
házközségtől kaptuk a ma is az 
ebédlőt borító márvány padlót. 
Gellért atya segített megteremte-

ni az alapokat. Az apátság az 1990-
es évek eleji felújításakor építő-
anyaggal segített minket, például 
ablakokat kaptunk, nekünk aján-
dékozták a régi diákkápolna ajta-
ját, amely most az ebédlőbe visz 
minket.
Széchenyi-díjban részesült Gellért 
atya, és a kitüntetéssel járó pénz-
összeg jelentős részét is felaján-
lotta az építkezéshez.
A Boldogasszony-házban azóta is 
vannak kéthetente foglalkozások 
a mai napig, nagyon büszke va-
gyok erre a folytonosságra. Szü-
netet a nyár jelent, akkor pedig 
táborozunk. Nem voltam azon-
ban sosem egyedül, nem vagyok 
mindent tudó, kértem segítséget. 
Megszólítottam óvónőket, tanító-
nőket például kézműves foglalko-
zásokhoz, hogy a hittan mellé a 
gyerekek mindig kapjanak valami 

„sajátot”, az ünnepkörökhöz kap-
csolódóan egy kis meglepetést. 

Milyen korosztály vett részt a 
foglalkozásokon?
A gyermekek zömmel általános 
iskolából érkeztek, aztán „kinőt-
ték” a Kalászt, de egyetemista-
ként, felnőttként is visszalátogat-

Beszélgetés Koczka Józsefné 
Ági nénivel a ”Pannonhalmáért” 
díj ez évi kitüntetettjével
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tak, segítőim a mai napig. Nagy 
népszerűségnek örvendtek a fog-
lalkozások, 30-40 gyermekkel töl-
töttük a délutánokat, mindig volt 
mellettem valaki, tanítónő, óvónő, 
de volt olyan alkalom is, amikor 
nem pedagógus, hanem a szülők 
kis csapata segített.

És a táborokban?
Már a huszonötödik alkalom-
mal sikerült együtt táboroznunk, 
amelynek kezdeti lépéseihez az 
apátság szervezte dolgozói prog-
ram adta az ötletet, mintegy an-
nak örököseként indult a mi tá-
borunk Ákos atya, József atya 
támogatásával. Nyaranta az or-
szág egy-egy részét jártuk-járjuk 
be, így mára már az egész orszá-
got. Kisebb falvakba, nagyobb vá-
rosokba látogattunk el. Rendkívül 
tartalmasak és nagyon jó hangu-
latúak a táboraink, hogy néhány 
példát említsek: Mária-kegyhe-
lyek Magyarországon, az egri vár 
építése, története, de ha az idő 
és a körülmények nem engedték, 
gyöngyöt fűztünk. A tábor be-
fejezése pedig a hagyományok-
nak megfelelően a „Ki mit tud?”, 
amelyen egykor még a hajamat is 
bezselézték. Minden alkalommal 
nagy lelkesedéssel készülnek a 
gyerekek, hangszert, bábot hoz-
nak magukkal.

Ehhez kerestem szintén segít-
séget: ki a konyhához értett job-
ban, ki a tornához, ki esti mesét 
olvasott vagy filmet vetített, és 
így alakult ki egy erős csapat mel-
lettem. Voltak szülők, akik élel-
miszerboltból segítettek, mások, 
akik saját terméseikkel, így a szá-
mos felajánlásnak – és korábban 
a pályázati forrásoknak – köszön-
hetően ezek a táborok olcsóbbak 
lehettek, tudtunk a tematikának 
megfelelően például ollót, szövő-
keretet vagy épp pingpongasztalt 
beszerezni.
A működésünk alapját adja a mai 
napig a plébánosi jelenlét: Virgil 
atya, József atya, Pál atya folyama-
tosan erősítettek, erősítenek min-
ket, lelki, fizikai és anyagi támoga-
tást nyújtanak.
Az elmúlt 30 évben nem lehettem 
volna ilyen aktív, ha a családom 
nem támogat. A férjem mindig 
mögöttem állt.

Hogyan, milyen elhatározással 
kezdődött ez a „munka”?
Nehéz megfogalmazni, ez nem 
volt munka számomra. Ami mo-
tivált, hogy hasznos szabadidő-el-
töltést nyújthassak a gyerekeknek, 
kiegészítve a keresztény nevelést. 
Az atyák mindvégig ott álltak mel-
lettem. Szerettem volna, hogy az 
egyházközség mellett működjön 
egy keresztény közösség, koráb-

ban is ez volt a célja, hogy keresz-
tény édesanyákat és édesapákat 
neveljünk.

A hosszú út során nehézségek 
is támadtak. Melyek jelentettek 
igazán kihívást?
Különösebben nem, mert mindig 
mindenki segített, sosem voltam 
egyedül. Nem voltak ellensége-
im, mindenki felsőfokon támo-
gatott. Nagyon igyekeztünk azt a 
házat jól lakhatóvá tenni, például 
amikor jöttek az engeni gyerekek, 
akkor kicsinosítottuk. Az anyagok, 
a munkák, az eszközök felajánlá-
sokból érkeztek, legyen az villany-
kapcsoló vagy ajtó, csempe.
Védőnőként egy dolog volt, amit 
nehezen éltem meg: amikor egy 
gyermek állami gondozásba 
kényszerült. Igyekeztünk Barsi 
doktorral mindent megtenni, de 
volt, amikor mindhiába.

Lelki támogatásra mindig is 
szükség volt, de mi adott erőt a 
folytatáshoz?
Felsőfokon kaptam támogatást 
minden atyától, rendkívüli biza-
lom jellemezte az orvos-védőnő 
kapcsolatot. A Kalász mindig erőt 
adott, feltöltődve tértem vissza 
minden táborból, bármerre is jár-
tunk. 

Mely pillanatokra emlékszik leg-
szívesebben pályája során - akár 
események, hangulatok, moso-
lyok?
Sok meglepetés ért, és ennek 
örültem legjobban. Egy délután 
úgy értem haza, hogy orgonával 
díszített út várt a bejárati ajtómig: 
egy ovis csoporttól.

Lehet-e a hivatást egyszerűen 
„letenni”, egy napon befejezni?
Nem lehet! Lehetetlen. A legne-
hezebben azt élem meg, hogy az 
utcán gyermekével sétáló anyu-
káktól nem kérdezhetem meg, 
hogy van a pindur, kibújt-e már a 
foga, nem állíthatom meg és néz-

hetek bele a babakocsiba, mint 
korábban.  Az előttem elhaladókat 
köszöntöm, de ha meg is érkezik a 
válasz, már nem úgy, mint régen. 
Idegenek lettünk egymásnak.
Hogy letettem-e igazán a hivatá-
somat? Azt kell mondanom, hogy 
nem. Most az unokáimat kísérem 
a Kalászba, és én lehetek a segítő, 
támogató.

Ha újra kezdené, van-e esetleg, 
amit ma másképp csinálna?
Nem, semmit nem tennék más-
képp. Ugyanúgy védőnő szeret-
nék lenni, ugyanúgy.

Mindig is nagyon aktív volt, sza-
badidejében mivel foglalkozott, 
foglalkozik szívesen?
Sok időt töltök az unokáimmal, 
gyermekeimmel. Szeretek olvasni 
és kertészkedni. Ez utóbbi felada-
tot pedig nem adnám fel, még 
akkor sem, ha a férjem nélkül sok-
kal nagyobb kihívás a kert. Fontos, 
hogy a napi kötelező munkán kí-
vül szánjunk időt más tevékeny-
ségekre is. Egyre kevesebben van-
nak, akik kertészkednek. 

Visszatekintve az elmúlt évtize-
dekre, melyek azok a tanácsok, 
tapasztalatok, amelyeket szíve-
sen megosztana velünk? 
Tudjunk nagyon szeretni, az 
anyáknak erősnek kell lenniük. 
Noha a világ folyamatosan alakul, 
továbbra is a nők azok, akik a csa-
ládot összetartják, az ő szerepük, 
feladatuk ez. Türelemmel kell len-
nünk egymáshoz, megismerve 
saját határainkat, lehetőségein-
ket, felelősséggel önmagunk és 
mások iránt. Tudni kell hallgatni, 
megszólítani, megbocsátani és 
újrakezdeni, hogy kereken men-
jen tovább a világ, hogy sok bol-
dog család legyen. Szeressük a 
gyerekeket, éreznünk kell, hogy 
szeretnek.

Lengyel Krisztina
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Sokáig bizonytalannak tűnt, 
hogy a nyári táborunkat az idén 
meg tudjuk-e szervezni. Végül 
- Istennek hála – ha nem is a szo-
kásos formában, de megtartot-
tuk a hagyományos, immár hu-
szonharmadik KALÁSZ-tábort. 
Ezek eddig mindig „ott-alvósak” 
voltak, most azonban erre – a 
vírushelyzet miatt – sajnos nem 
volt lehetőség. 
Ezért az idén az otthonunkban, 
a Boldogasszony Házban szer-
veztünk „napközis” tábort 2020. 
július 27-től augusztus 1-ig 34 
gyermek és 7 felnőtt részvételé-
vel. Tartalmas, ám néha embert – 
gyermeket és felnőttet egyaránt 
– próbáló programokkal igyekez-
tünk megtölteni a hetet. 

A rekkenő hőségben biciklivel te-
jesítettük a Pannonhalma-Táp-
Győrasszonyfa-Tarjánpuszta-
Ravazd-Pannonhalma távot. 
A programot minden évben tá-
bornyitó misével kezdjük indu-
lás előtt Pannonhalmán, az idei 
évben azonban ettől a hagyo-
mánytól eltértünk, és a bicikli-
túrához kapcsolódva Tápon vet-
tünk részt nyitó misénken Gergő 
atya vezetésével. A ravazdi túra 
során megismerkedtünk a Bé-
la-kút történetével és az ahhoz 
kapcsolódó legendákkal. Egy 
újabb kirándulás alkalmával 
gyalogosan keltünk át - „kertek 
alatt” - Győrságra, majd egy rö-
vid pihenő után értünk vissza 
Pannonhalmára. Csütörtökön 
pedig egész napos túrát tettünk 
a Bakonyba, ahol az árnyat adó 
fák alatt vészeltük át a rekkenő 
hőséget…

Amikor épp nem voltunk úton, 
Horváth Gyuri bácsival agyagoz-
tunk – nagyszerű alkotások szü-
lettek –, egy másik alkalommal 
pedig szép pólókat batikoltunk. 
A tábort augusztus 1-jén – ahogy 
szoktuk – egy színvonalas Ki mit 
tud?-dal, este pedig a hálaadó 
szentmisével zártuk. 

Örülünk, hogy ha nem is a szoká-
sos módon, de megtarthattuk a 
KALÁSZ-tábort ebben az évben 
is. Jól érezték magukat a részt-
vevő gyerekek, és bízunk benne, 
hogy élményekkel gazdagodva 
emlékeznek majd vissza erre a 
különös, eseménydús hétre! 

Köszönetet mondunk ezúton is 
minden támogatónknak!

Az ősz beköszöntével, szeptem-
ber 6-án megkezdtük rendsze-

res foglalkozásainkat. 
Szent II. János Pál pápa pan-
nonhalmi látogatásának évfor-
dulóján közösen vettünk részt 
az ünnepi szentmisén, majd azt 
követően a megemlékezésen is. 
Hálásak vagyunk a résztvevők-
nek, a közreműködőknek és a 
szervezésben segítséget nyúj-
tóknak is!

Idén 30 éve annak, hogy Balázs 
atya felkérésére Koczka Ági néni 
útjára indította Pannonhalmán 
is a KALÁSZ-t. Ezt a szervezetet 
1934-ben alapították budapesti 
központtal. A központ irányítá-
sával vidéki csoportok alakultak 
(többek között Pannonhalmán 
is), ezzel a rendszerrel működött 
a KALÁSZ egészen 1946 nyaráig, 
a betiltásig. 
(A KALÁSZ történetéről itt olvas-
hatnak: http://ujkalasz.hu/index.
php?oldal=tortenetunk). 
1990-ben a szervezet újjáalakult, 
ugyanebben az évben jött létre 
a pannonhalmi KALÁSZ-csoport 
is - és végzi a munkáját azóta is, 
megszakítás nélkül. 

A 30 éves évfordulónkat ünne-
peltük 2020. szeptember 12-én a 
régi és az új KALÁSZ-osok rész-
vételével – hálaadó szentmise és 
kötetlen beszélgetés keretében. 
A szentmisén hálát adtunk az 
elmúlt 30 évért, azokért a sze-
mélyekért, akik segítettek és 
segítenek bennünket céljaink 
elérésében – mind anyagi, mind 
lelki támogatásukkal. Megemlé-
keztünk azon atyákról, akik ak-
tívan segítették közösségünket, 
de már nem lehetnek velünk, 
és hálát adtunk természetesen 
a gyermekekért is, akik a jövőt, 
a közösségünk fennmaradását 
is jelentik. Ezúton is hálásan kö-
szönjük mindenkinek, aki az el-
múlt 30 évben bármilyen formá-
ban segítette működésünket!

Pannonhalma Város Önkor-
mányzata Koczka Józsefné Ági 
néni részére a Pannonhalmáért 
kitüntető címet adományoz-
ta – részben a településen kifej-
tett védőnői tevékenységéért, 
részben pedig a KALÁSZ-on ke-
resztül a gyermekekért végzett 
munkájáért. 
Szeretettel gratulálunk Ági né-
ninek, és köszönjük, hogy 30 éve 
útjára indította a közösségünket!
 
Október hónaptól kezdődően 
egymásra vigyázva, de megkezd-
jük a készülődést a hagyomá-
nyos programjainkra – a Márton-

KALÁSZ HÍREK 
2020. második negyedév

napra, adventre – ennek keretében 
az adventi vásárra, a kántálásra, a 
pásztorjátékra és a háromkirály-
járásra is. 
Reményeink szerint mozgalmas és 
színes ősz, illetve tél áll a KALÁSZ 
előtt! 

Szeretettel:
a pannonhalmi KALÁSZ-osok
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Az államalapítás ünnepéhez 
igazítva vendégünk volt a pálos 
rend történetét bemutató ván-
dorkiállítás. Augusztus 19-én és 
20-án a bástyafalnál leállított 
kiállítóbuszban tekinthettük 
meg az idén 750 éve alapított 
rend magyarországi történetét 
bemutató interaktív kiállítást.

A pálos rend az egyetlen ma-
gyar alapítású férfi szerzetes-
rend, alapítója Boldog Özséb. 
A rend sok viszontagságot élt 
meg feloszlatásoktól újraindu-
lásokig. 

Napjainkban a magyar pálo-
sok öt helyszínen működnek: 
Pécsett, a budapesti Szikla-
templomban, Márianosztrán, 
Petőfiszállás-Pálosszentkúton 
és Erdélyben Hargitafürdőn. 

A kiállításban fontos sze-
repet kap a lengyelországi 
Częstochowa, valamint az ott 
őrzött Fekete Madonna ikon és 
annak több magyarországi má-

solata, melyek közül egy a mi 
Kistemplomunkban is látható 
volt néhány alkalommal.

Az igényesen és tartalmasan 
összeállított kiállítás mellett az 
augusztus 20-i ünnepi szentmi-
sén élőben is találkozhattunk 
egy fehér ruhás pálos atyával 
Mátyás János Mihály OSPPE 
személyében. Ő volt a szent-
mise főcelebránsa. Prédikáció-
jában részletesen ismertette a 
rend lelkiségét és történetét

Az autóbusz kétnapos felügye-
leti szolgálatát, a látogatók 
kalauzolását a Karitász „szent” 
asszonyai vállalták, segítségü-
ket mindannyiunk nevében ez-
úton is köszönjük!

Akinek bármi okból kifolyólag 
nem sikerült megtekintenie a 
kiállítást, virtuálisan is megte-
heti az interneten: 
http://palosbusz.hu.

SimonG

“PÁLOSAN” SZÉP AZ ÉLET! 

A pálos busz a kistemplom mellett 
várta az érdeklődőket.



A nyáron mindenki a tengerre vágyott. Így van ez 
minden nyáron, de idén különösképp így volt… 

Persze nem tudta mindenki a sós vízbe lógatni a lá-
bát, de többen szálltak hajóra velünk. Pontosabban 
Ruminivel. Berg Judit írónő könyvének csíkos puló-
verű egérkéje több kalandra is magával vitte július 
közepén a könyvtárba látogató gyermekeket.
A kis hajósok a könyvtár udvarán elszántak voltak, 

ügyesek és türelmesek. Mi is kell még ezen kívül a 
hajózáshoz: mondjuk hajó, térkép és iránytű min-
denképp. Ezeket is mind elkészítették. Emese néni 
segítségével életre kelt a regény: a vidám és moz-
galmas foglalkozásról alig akartak hazamenni… 
Pedig a szerencsés hajósok mind partra szállnak 
egyszer! 

Jövőre is lesz szünidei matiné!

KÖNYVTÁRI HÍREK

Ősszel az Országos Könyvtári Napok eseményeibe kapcsolódunk be három programmal. 

Ősszel az Országos Könyvtári Napok eseményeibe kapcsolódunk be három programmal. A programok in-
gyenesek, látogatásukhoz csupán előzetes regisztrációt szeretnénk kérni, hogy az esemény körülményeit 

megbeszélhessük, és az esetleges változásokról az érdeklődőket értesíteni tudjuk. 

Kocsis-Maár Kinga, könyvtárvezető

A nyitva tartásról

A Városi Könyvtár 2020. szeptember hónaptól - egyéb kormányzati rendelkezésig 
- normál nyitva tartás szerint látogatható kölcsönzés céljából:

kedd 9-12 óráig
szerda 15-18 óráig

csütörtök 9-12 óráig
péntek 15-18 óráig
szombat 9-12 óráig

A könyvtár látogatásához arcmaszk és kézfertőtlenítő használata kötelező, 
és kérjük a 1,5 m távolság betartását!

A 65 év feletti korosztály, ill. aki más szempontból veszélyeztetett – kívánsága szerint – 
ettől eltérő időszakban is látogathatja a könyvtárt, időpontegyeztetést követően. 

Időpont kérhető a 20/48-93-172-es telefonszámon vagy a konyvtar@pannonhalma.hu e-mail címen.
A nyitva tartás esetleges változásairól, programokról, 

aktualitásokról értesülhetnek a pannonhalma.nanlib.hu oldalon!
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A növények ősidők óta fontos szerepet 
játszanak az emberiség életében, táplá-
lásában és gyógyításában. A gyógynövé-
nyekkel - hatóanyagaik révén jótékony 
hatást fejtenek ki az emberi szervezetre 
- történő gyógyítás gyakorlatilag egyidős 
az emberiséggel.

Az ősember halászatból, vadászatból és gyűjtöge-
tésből tartotta fenn önmagát. A gyűjtögetés során 
rengeteg növényt, magvat, bogyót, termést gyűj-
tött, és ezeket különbözőképpen használta, mely 
során rengeteg tapasztalatot szerezett.
A felhalmozott tapasztalat alapján rájöttek, hogy 
a növényekkel nemcsak táplálkozhatnak, hanem 
gyógyíthatnak is. Az évezredes tudás generációról 
generációra szállt, miközben formálódott, bővült.

.Az ókori Egyiptom csodái
A gyógynövények felhasználásáról az egyik legré-
gebbi írásos emlék az egyiptomi Ebers-féle papi-
rusztekercs, amely Kr.e. 1534-ben készült, és egy 
múmia lába között találták (Az eredeti példányt az 
érdeklődők a lipcsei egyetem könyvtárában tekint-
hetik meg). A papirusz 20 méter hosszú és 30 cm 
széles tekercs: 877 leírás található benne betegsé-
gekről és tünetekről, továbbá több száz gyógynö-
vényt és a természetben fellelhető anyagot említ.

Már az ókori Egyiptomban is komolyan vették az 
egészséget: a fáraók egészségi állapotáért egyide-
jűleg több orvos is felelős volt. A gyógyítás istene 
Serapis volt, a gyógykezeléseket pedig templomok-
ban végezték.
A piramisokat építő munkások gyógynövényeket is 
kaptak a mindennapi étkezések mellé, hogy meg-
védje őket a fertőzésektől, járványoktól

Hellászban...
Hippokratesz (Kr. e. 460-377), az „orvostudo-
mány atyja” a görög Kósz szigeten született. Apja, 
Hérakleidész már gyermekkorától orvosnak szánta 
fiát, és neveltetését is e célnak vetette alá.
Népszerű és híres könyvében, a Corpus 
Hippocratiumban több mint 200 gyógynövényt írt 

le. A különféle betegsé-
geket az emberi létezés 
természetes velejáró-
jának tartotta, melyek 
viszont megfelelő ké-
szítményekkel gyógyít-
hatók.
Arisztotelész (Kr. e. 384 
-322) szintén készített 
gyógynövényeket tar-
talmazó könyvet. Mar-
cus Aurelius császár el-
ismert orvosa, Claudius 
Galenus (129-199) pedig 
részletesen taglalt több-
kötetes gyógynövény 
könyveket alkotott.
A Perihülész iatrikész 
könyv - az ókor egyik 
legértékesebb munkája - 
Dioszkoridész Pedaniosz 
(i. sz. 40-90) nevéhez fű-
ződik, amelyben rend-
szerezte a gyógynövé-
nyeket, olajokat és az 
ásványi gyógyszereket.

Aszklépiosz, Apollón és Korónisz fia, a gyógyítás és 
az orvostudomány istene volt a görög mitológiában.
A rómaiak gyógyhatású szerei túlnyomórészt nö-
vényi eredetűek voltak. A kenőcsöket és gyógysze-
reket főleg fokhagymából, rozmaringból, édeskö-
ményből és más gyógynövényekből állították elő.
Idősebb Plinius, római természettudós igen komoly 
műve a 37 kötetes Naturalis historia (A természet 
históriája). E páratlan enciklopédia több száz gyógy-
növényt ír le, és emellett betekintést kaphatunk az 
ókori görögök és a római hétköznapok életébe és 
táplálkozási szokásaiba.
Az ókori rómaiak sokféle zöldséget és salátát ettek 
– konyhakertészetük igen fejlett volt –, de Görögor-
szágban is kedvelték a zöldségeket: a görögök saját 
magukat „levélevőknek” nevezték.

A középkor tényleg sötét volt? 
A középkorban a betegeket kitaszították a társada-
lomból, mert a betegséget isten büntetésének tar-
tották. A gyógyítás általában a szerzetesek és apá-
cák irányításával a kolostorokban zajlott. Ők voltak 
azok, akik a kolostorok kertjeiben gyógynövényeket 
termeltek, és feljegyezéseket készítettek a növé-
nyekről.

Mesékben és mondákban gyakran találkozunk 
olyan füves- és javasasszonyokkal, akiket a népnyelv 
sokszor boszorkányoknak nevezett. Ők olyan növé-
nyeket szedtek és gyűjtötték, melyeknek hatásait 
jól ismerték, és ezekkel segítettek az emberek ba-
jain.
A német „Hexe” vagyis boszorkány az ófelnémet 
(althochdeutsch) „Hagazussa” szóból ered, ami „bo-
zóton ücsörgő, üldögélőt” jelent.
 A boszorkányüldözés a régi időkben azért alakult ki, 
mert tudásukat misztikumként, földöntúli erőként 
fogták fel.

A Szent Benedek által alapított bencés szerzetes-
rend viszont nagy figyelmet szentelt a betegek 
gyógyításának.

A kolostorokban lassan megindult a gyógyítással 
és ápolással foglalkozó szerzetesek oktatása. Ennek 
keretében a kolostorokban a kultúrnövények mel-
lett egyre több gyógynövénnyel is foglalkoztak.

EGY KIS GYÓGYNÖVÉNY-TÖRTÉNET



Bingeni Szent Hildegard (1098-1179) főapátnőt sok 
beteg kereste föl kérdéseivel és bajaival rupertsbergi 
kolostorában. Messze híre ment a kolostor kert-
jében lévő számos tenyésztenek, a falai között 
működő gyógyszertárnak, ahol kenetek, teák és 
gyógycseppek készülnek
A főapátnő, aki azt vallotta, hogy nemcsak a beteg 
szervet, hanem az egész testet kell gyógyítani, még 
Barbarossa Frigyesnek is adott egészségügyi taná-
csokat. Természettudományos könyvet is írt, mely-
ben sok gyógynövény gyógyító hatását fejtette ki 
részletesen.

A modern gyógynövénygyógyászat alapjait két-
ségtelenül a svájci orvos-gyógyszerész, Paracelsus 
(1493-1541) rakta le a középkorban.
Egész életét a tanulásnak és az orvoslásnak szentel-
te. Tanulmányai végeztével vándororvosként bejár-
ta az öreg kontinenst. Később Herbarius című köny-
vében gyógynövényeket írt le, és ő volt az első tudós, 
akinek sikerült növényi alkoholos kivonatot, vagyis 
tinktúrát előállítania.

Hasonlót a hasonlóval
A homeopátia atyja Samuel Hahnemann (1755-1843) 
orvos kutatómunkája során a következő alapfogal-
mat határozta meg: hasonlót a hasonlóval kell gyó-
gyítani (similia similibus curantur). E módszer két 
axiómán alapult. Az egyik, hogy a gyógyszer besze-
dése egészséges embernél hasonló tüneteket okoz, 
mint a betegségé, a másik, hogy a hasonlót a hozzá 

hasonlóval lehet gyógyítani. Ebből következik, hogy 
betegség esetén a betegnek olyan szereket kell 
adni, ami az egészséges embernél a hasonló beteg-
ség tüneteit adnák. Az alkati szerek a gyógynövé-
nyek hatóanyagaiból készülnek.

A fitoterápia a homeopátia része, ahol figyelni kell 
a megfelelő homeopátiás szer alkalmazására és 
annak hígítási arányára. A homeopátia külön tudo-
mányág, amelynek ismerete nélkül nem szabad ön-
gyógyításba kezdeni.

Régi idők praktikái
Nagyanyáink még jól tudták, hogy megfázásra, fej-
fájásra, lázra, köhögésre, sérülésekre milyen termé-
szet adta gyógyírhez nyúljanak a bajok enyhítésére. 
Nekik még megvoltak a jól bevált házi receptjeik 
(például a kamilla, a borsmenta vagy a hársfa virág-
zata mind a mai napig elismert házi szerek), ame-
lyek valósággal féltve őrzött kincsek voltak. Alkal-
mazásuk, ismeretük apáról fiúra szállt.

A természetes anyagokkal történő gyógyítást, keze-
lést ezt követően felváltották és kiszorították a törzs-
könyvezett gyógyszerek. Az utóbbi időben azonban 
ismét visszanyeri létjogosultságát a tudományos 
alapokra helyezett fitoterápia (gyógynövénygyó-
gyászat), és egyre többen fordulnak a természet 
kincsei felé.

Forrás: 
Gyógynövénytár

   21

CSERKÉSZTOBORZÓ

A pannonhalmi 629. sz. Szent Márton cserkészcsapat várja az óvodás 
és általános iskolás korú gyerekek jelentkezését!

Szeretnéd a természetet játékosan megismerni? Szeretnéd a szabadidődet igaz 
barátokkal tölteni? Szeretsz kirándulni? AKKOR KÖZTÜNK A HELYED!

KONDOR NATÁLIA: 30 331 7819  
SZERDAHELYI MÓNIKA: 30 218 3848



Hozzávalók 
(többszörözhető): 

2 kg paradicsom, 0,5 kg 
paprika, 2 nagyobb fej 
hagyma, 3-5 gerezd fok-
hagyma, 8-10 dkg cukor, 
2 púpos kanál só 
Elkészítése: A zöldsége-
ket megmosom, megpu-
colom, összevágom és 
egy nagy lábasban fel-
teszem főni. A cukorral 
és a sóval főzöm bő fél 
órán keresztül. (A pa-
radicsom víztartalmától 
függően egy óra is le-
het.) 
Ha már kezd kicsit sű-
rűsödni (vesztett víz-
tartalmából), akkor 
turmixolom, majd az 
alábbi fűszereket adom 
hozzá: 
4 babérlevél, 4 friss 
borsikafű ág vagy 1 csa-

pott teáskanál szárított 
borsikafű, 4 friss ba-
zsalikomág vagy 1 csa-
pott teáskanál szárított 
bazsalikom, 4 kisebb 
rozmaringág vagy 1 
csapott teáskanál szárí-
tott rozmaring, 1 púpos 
teáskanál majoránna, 1 
késhegynyi őrölt szeg-
fűbors.
Ezekkel is főzöm gya-
kori kevergetés mellett 
még legalább fél órát. 
Közben kifertőtlenítem 
az üvegeket, majd le-
szűröm (passzírozom) 
és üvegekbe töltöm a 
kész ketchupot. 
Érdemes száraz dunszt-
ba tenni, hogy lassan 
hűljön ki, így nincs 
szükség tartósítószer-
re. Évekig eláll, ha nem 
fogy el. :) 
Jó étvágyat!

HÁZI  RECEPTEK 
pannonhalmi háziasszonyok ajánlásával 

HÁZI KETCHUP
Szaifné Adrienne ajánlásával

QUICHE LORAINNE
Farkas Szilvia ajánlásával

Reggelire, ebédre vagy vacsorára? 
Bármelyikre! Nálunk örök klasszikus, 
hamar készen van, és hamar el is fogy! 

A tésztához: 25 dkg liszt, 7 dkg vaj, 5,5 dkg zsír, 
2 tojás, csipet só. 

A hozzávalókat összedolgozom, gombócot formá-
zok belőle, és amíg előkészítem a tölteléket, addig 
folpackban beteszem a hűtőbe. 

A tölteléknél az a jó, hogy ez az étel például kiváló a 
maradék felhasználására is. 
Akár előző napról sült hússal, vagy „már csak pár 
szelet felvágottam maradt”-tal is elkészíthető. 
Kell hozzá 1 fej hagyma jó apróra vágva, amivel a 
husit kicsit átpirítom zsíron. 
1 dl tejszínt összekeverek 1 dl tejföllel (ez a creme 
fraiche), adok hozzá sót, borsot, szerecsendiót, fehér 
borsot és 2db tojást. 
Előveszem a tésztát, beleformázom a pitesütőbe, és 
megszurkálom a tetejét villával. Beleteszem a hagy-
más húst, és utána ráöntöm a szószt. 
Az egészet megszórom sajttal (10-15dkg), és mehet a 
sütőbe 180 fokra, kb. 40 percig. 

Jó étvágyat!

Pizzákhoz, csilis babhoz, paradicso-
mos ételekhez, mártások alapjának is 
használhatjuk. 



Kövessen bennünket a Facebookon is!
PANNONHALMI RECEPTCSERÉLGETŐ KLUB

Levendulás keksz a virágomból

Hozzávalók: 
40 dkg liszt, 25 dkg vaj(!), 15 dkg porcukor, 1 tojás, 
1 vaníliás cukor, 1 csipet só, 1/2 sütőpor pici tejben 
felfuttatva, 1/2 citrom reszelt héja és leve
1/2 ek. szárított levendula virágom.

A hozzávalókat összegyúrom, igényelni fog egy kis 
lisztet még átgyúráskor, és a hűtőben pihentetem 
1 órát. Kiveszem, átdolgozom és 0.5 cm nyújtom. 
Szaggatom, majd 180 fokon világosra sütöm.

A kávédarálóban a kristálycukrot 1 ek. ehető, száraz 
levendulavirággal porrá darálom és ezzel szórom 
meg a kekszeket. Ez egyben a levendulás porcukor 
receptje…

Finom, illatos süti...Ebből az adagból annyi lesz, 
amit a tálcán láttok...

Jó étvágyat hozzá!

LEVENDULÁS 
KEKSZ
Fekete-Gyimesi Barbara 
ajánlásával

HÁZI KÜRTŐSKALÁCS 
Erdélyi Lilla ajánlásával
Hozzávalók a tésztához: 50 dkg liszt, 5 
dkg vaj, 1 tojás, 1 tojássárgája, 20 g friss 
élesztő, 220 ml langyos tej, 3 evőkanál 
cukor, csipet só

Sütés előtt: 6 evőkanál olvasztott vaj, 6 
evőkanál cukor, 2 teáskanál fahéj vagy 
kakaó. A formázáshoz: üres sörös dobo-
zok és alufólia

Az átszitált liszthez add 
hozzá a sót és a tojáso-
kat. A tejet langyosítsd 
meg, és morzsold bele 
az élesztőt. Adj neki né-
hány percet, majd ke-
verd a liszthez. Dolgozd 
össze alaposan. Ezután 
morzsold bele a vajat, 
és állítsd össze a tésztát. 
Meleg helyre tedd, hogy 
megkeljen. Legalább fél, 
de maximum 1 órát várj 
vele. 

Közben a sörös dobozo-
kat csomagold be alu-
fóliába, és kend le őket 
olvasztott vajjal. A sütőt 
220 fokra melegítsd elő, 
ha van rajta grillprog-
ram, akkor azt a funkciót 
válaszd. 

A megkelt tésztát oszd 
hat egyenlő részre. 

Mindegyiket nyújtsd ki 
kb. fél cm vastagra, és 
vágj belőlük 2 cm-es csí-
kokat. A tésztacsíkokat 

kezdd el feltekerni a sö-
rös dobozra úgy, hogy a 
sorok között legyen egy 
kis hézag, hogy a tészta 
meg tudjon nőni sülés 
közben.

A sörös dobozokat a fel-
tekert tésztával a gyú-
ródeszkán gurgasd át 
egyszer, hogy a tészta 
jobban rátapadjon a do-
bozra. 
Forgasd meg olvasztott 
vajban, majd cukorban, 
és tedd sütőpapírral bé-
lelt tepsibe. Figyelj, hogy 
a tekercsek ne érjenek 
egymáshoz a tepsiben. 
Kétpercenként forgasd 
meg kissé őket. 

Kb. 12-14 perc alatt kész-
re sülnek, de folyamato-
san ellenőrizd őket. 

Még forrón hempergesd 
meg fahéjas cukorban 
vagy kakaóban. Végül 
húzd le a tésztát a sörös 
dobozokról.






