
SZENT ISTVÁN NAP  2. oldal     POLGÁRMESTERI  BESZÁMOLÓ   3. oldal    

ENGENI DIÁKOK...  9. oldal     KONCERTEK, LEVENDULA...    14. oldal    

VÁROSI GYEREKNAP   16. oldal   AZ ERKÖLCS ÉS A CSIGONG   18. oldal  
MI TÖRTÉNT A FOCIPÁLYÁN?   19. oldal   AZ EYOF LÁNG...   19. oldal      

VÁROSI PROGRAMAJÁNLÓ   23. oldal     és sok más érdekesség....

17. oldal15. oldal11. oldal

  Az első Rock Majális   Nyári receptek  Várostakarítás? 

FOTÓ: Nagy Zoltán 

PANNONHALMI
LEVENDULAVIRÁGZÁS





Kedves Pannonhalmi Polgárok!

Gyerekkorunkban még a naptári időszakok-
nak megfelelően tudtuk, hogy vége a télnek, 
jön a tavasz és így tovább. Mára teljesen át-
változott az időjárás, mert szinte úgy elment 
a tavasz, hogy nem is észleltük a változó idő-
járást.

Gondolom, most már mindenki tervezi a sza-
badságokat, a pihenést, hisz mire megjelenik 
az újság, addigra az iskolában is befejeződik 
a tanítás. 

Önkormányzatunkban folyamatosan várjuk a 
fejleményeket, a pályázatok elbírálását. Ami-
ről jelenleg konkrétan beszámolhatok, az a 
tanuszoda. Április 30-án Budapesten aláírtam 
a szerződést, ahol jegyző úr is jelen volt. Bí-
zom abban, hogy ez év szeptemberében/októ-
berében le tudjuk tenni az alapkövet, és 2018. 
július végére átadásra kerül az új létesítmény. 

A Kisalföldből is értesülhettek róla, hogy egyik 
pályázatunk nyert 300 millió Ft-ot. 
A társadalmi és környezeti szempontból fenn-
tartható turizmusfejlesztés című felhívásra 
benyújtott TOP-1.2.1-15GM1-2016-00005 
azonosító számmal nyilvántartott támogatási 
kérelmet nyertesnek nyilvánították.
Várjuk a második pályázat elbírálását is, 
amely szintén ennyi összeget tartalmaz.

A Makadám Kft-vel történt tárgyalásom ered-
ményeképpen a városban a kátyúzást elkez-
dik, és az újság megjelenéséig be is fejezik.
A meleg beálltával a Makadám fogja elvégezni 
a Tóthegy hosszú szakaszának martaszfalttal 
való borítását.

Amint fentebb említettem, a következő pályá-
zat kedvező elbírálását várjuk, ezt követően 
tudunk csak konkrét lépéseket tenni a volt 
tsz-iroda megvásárlásához.

Önkormányzatunk felvette a kapcsolatot egy 
tervezővel, aki elkészíti a COOP-bolt előtti 
zebra megvalósíthatóságát és annak kivitele-
zését.

Az elmúlt időszak eseményei:

Április 13-án a művelődési házban tartott a 
Belügyminisztérium és a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Önkormányzat egyeztetést.

Április 18-án a Polgármesteri Hivatal tárgya-
lójában a polgármesterek részére a MÁV és a 
Volán közlekedési egyeztetése zajlott a 2017-
2018-as évre. Minden jelenlévő hozzászólt a 
települést érintő problémájával.

Április 20-án a Pannon Esték keretében az 
Apátsági Múzeum konferenciatermében dr. 
Bálint György kertészmérnök, a mezőgazda-
sági tudományok kandidátusának színvona-
las előadását hallgathatta a nagyszámú érdek-
lődő közönség. 

Május 5-én volt nálam Urlich Scheller úr 
Engenből, akivel átbeszéltük a 2018-ban tar-
tandó 20 éves testvérvárosi kapcsolat meg-
ünneplésének részleteit, melyre 2018. május 
10-13-án kerül sor Pannonhalmán.

Május 13-án zajlott a Pannonhalma Város 
Tűzoltó Egyesület által rendezett Győri Körzet 
I. fokozatú Ifjúsági és Felnőtt Tűzoltóversenye 
a sportpályán. Nagyon sokan vettek részt a 
rendezvényen, ami a jó szervezésnek köszön-
hetően sikeresen lezárult.

Május 28-án a „HŐSÖK NAPJA” alkalmából a 
templombástya melletti téren katonai tiszte-
letadással, a templomban pedig szentmisével 
emlékeztünk az I. és II. világháborúban elesett 
hősökre.
Sajnálatos dolog, hogy hirdetve és plakátolva 
volt az időpont, mégis nagyon kevesen jelen-
tek meg az ünnepségen, pedig mindenkinek 
volt hozzátartozója az elesett hősök között. 
Erre magyarázatot nehéz találn

Nem szeretném kihagyni az április 30-án 
tartott „Rock Majálist”. A rendezvényen a 
Főtér teljesen megtelt a hallgatósággal, akik 
jól érezték magukat a Piamis és a P. Mobil 
együttesek fellépései alatt. Köszönöm a szer-
vezőknek a rendezvénybe belefektett munkát 
és enerigát.

Június 15-én volt az iskolában az új iskolazász-
ló megáldása, majd 11 órakor a Plébániatemp-
lomban az év végi hálaadás, a Te Deum.

Június 17-én szombaton 17 órakor első alka-
lommal került sor a Szent Benedek Általános 
Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Isko-
la és Kollégium rendezésében a 2016-2017-es 
tanévzáró ünnepélyére, valamint a nyolcadik 
osztályosok búcsúztatására a művelődési ház-
ban. Köszönöm a sok szülő és hozzátartozó 
jelenlétét.

Kedves Pannonhalmi Polgárok! 

Eljött a diákoknak a hosszú szünidő, Önöknek 
pedig a szabadságolások ideje.
Mindenkinek jó kikapcsolódást, pihenést kí-
vánok a magam, a képviselő-testület és az 
önkormányzat nevében.

Bagó Ferenc
polgármester

POLGÁRMESTERI 
BESZÁMOLÓ

       
3

A Hősök Napja pillanatképei

Ismét megtelt a Főtér a Rock Majális alkalmával

Dr. Bálint Györggyel az előadást megelőzően

A tanuszoda szerződésének aláírása



RENDELETEK, HATÁROZATOK     2017. április-június

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2017. 
(III.30.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások-
ról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
9/2014. (III.26.) sz. rendelet módosításáról

Pannonhalma Város Önkormányzatának 8/2017.(IV.05.) rendelete 
a helyi lakástámogatás rendjéről szóló 22/2009. (XII.23.) rendelet 
módosításáról

Pannonhalma Város Önkormányzatának 9/2017.(IV.05.) rendelete a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015. (V.1.) rendelet 
módosításáról

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testületének10/2017.
(V.04.) önkormányzati rendelete Pannonhalma Város Önkormány-
zat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról és a maradvány jó-
váhagyásáról

Pannonhalma Város Önkormányzat 11/2017.(V.04.) rendelete a há-
zasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok engedélyezéséről 
és szolgáltatási díjairól. 

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 12/2017. 
(V.31.) rendelete a térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011. (V.4.) 
rendelet módosításáról.

A rendeletek teljes tartalmukban megtekinthetőek a http://pannon-
halma.hu/2017-evi-rendeletek honlap címen 

37/2017.(III.29.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete pályá-
zatot kíván benyújtani a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti In-
tézet és Múzeum által az I. világháborús hadisírok és emlékművek 
felújítása témában kiírt felhívásra a köztemetőben található 3 db ha-
disír felújítására. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a pályázati anyag összeállítására és soron kívüli beadására.

40/2017.(IV.04.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a fo-
lyamatban lévő pályázatokról szóló beszámolót elfogadja. A képvi-
selő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pannonhalma 
Campus rendezvénysorozatot az „URBACT Jó Gyakorlat város” cím 
elnyerésére kiírt pályázatra nyújtsa be. A képviselő-testület felhatal-
mazza a polgármestert, hogy a „Humán szolgáltatások fejlesztése a 
Pannonhalmi járás településein” című pályázat benyújtásához szük-
séges megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével a Pannonhalma 
Városfejlesztő Kft-t bízza meg.

41/2017.(IV.04.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri 
Dimény Gábort, Pannonhalma város főépítészét, hogy a Településké-
pi arculati kézikönyv elkészítéséhez szükséges munkacsoport meg-
alakításához szükséges személyi, tárgyi feltételeket vizsgálja meg, 
és megállapításairól a képviselő-testületet a soron következő ülésen 
tájékoztassa. 
42/2017.(IV.04.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete egyetért a 
Győri Tankerületi Központnak a Győr-Moson-Sopron Megyei Peda-
gógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézménye vonatkozásában 
tett átszervezési javaslatával az alábbiak szerint:

Intézmény adatai: Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat Pannonhalmi Tagintézménye - OM 101894 
9090 Pannonhalma, Bajcsy-Zsilinszky út 25.
Átszervezési javaslat: A tagintézmény jelenlegi tagintézményét 
érintő változás; tagintézmény címének változása (tényleges ingat-
lanváltás) - A tagintézmény jelenlegi feladatellátási címe: 9090 Pan-
nonhalma, Bajcsy-Zsilinszky út 25.
Új feladatellátási hely cím: 9090 Pannonhalma, Szabadság tér 21.
átszervezési javaslat iktatószáma: KLIK/074/916-1/2017
Az átszervezés rövid leírása:
Az ingatlanváltozást a kistérségi települési önkormányzat kezdemé-
nyezte, Pannonhalma önkormányzata teljes mértékben vállalta az új 
ingatlanon való kialakítás finanszírozását.
A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. 
(II.26.) EMMI rendelet 1§ (2) bekezdése alapján a szakszolgálati in-

Rendeletek

  Határozatok

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 
kedves emlékező Honfitársaim!

A mai nap a főhajtásé. A főhajtásé a hazáért a legtöbbet, az életüket 
adó hőseink emléke előtt. 

Az, hogy mi most itt magyarként állhatunk, annak köszönhető, hogy 
a hosszú évszázadok során, a honfoglalástól napjainkig, mindig vol-
tak 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 szembesültek a háború borzalmaival. Egyre 
kevesebben vannak közöttünk ilyenek, de higgyék el, nagyon sokan 
vannak még közöttünk olyanok, akik lelkükben hurcolják az elveszí-
tett szülő, testvér, barát emlékét. Ezt a fájdalmat továbbfokozta az, 
hogy a világháborúk poklában életüket vesztett szeretteinket évtize-
deken keresztül meggyászolni is csak titokban lehetett. 

A hősi emléktábláinkon szereplő nevek egy-egy ifjúságukban meg-
szakadt életet jelölnek. Egy embert, aki egy volt közülünk. Aki félt, 
fázott és hazavágyott, akit hazavártak, akiért imádkoztak – akit sirat-
tak. 
Tisztelt Egybegyűltek, kérem, hogy az utókor hálájaként méltó mó-
don együtt emlékezve, közösen hajtsunk fejet hőseink emléke előtt!

Bagó Ferenc polgármester

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ A HŐSÖK-NAPJÁN
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tézmény tagintézménye járási illetékességgel látja el szakszolgálati 
feladatait, az intézmény könnyebb megközelíthetőségét és a szolgál-
tatás könnyebb elérhetősége miatt javasoljuk a hivatalos tagintézmé-
nyi cím módosítását.

Intézmény adatai: Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat Pannonhalmi Tagintézménye - OM 101894 
9090 Pannonhalma, Szabadság tér 21.
Átszervezési javaslat: Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézménye
A tagintézmény jelenlegi telephelyet érintő változás; telephely meg-
szüntetése A telephely címe: 9090 Pannonhalma, Szabadság tér 21.
átszervezési javaslat iktatószáma: KLIK/074/965-1/2017
Az átszervezés rövid leírása: A pedagógiai szakszolgálati intéz-
mények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 1§ (2) 
bekezdése alapján a szakszolgálati intézmény tagintézménye járási 
illetékességgel látja el szakszolgálati feladatait. A települési önkor-
mányzat a jelenlegi feladatellátási hely cseréjét kérte, ezért van szük-
ség a telephely megszüntetésére.

43/2017.(IV.04.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogad-
ja az előterjesztésben foglaltak alapján Pannonhalma Város Önkor-
mányzat 2017. évi közbeszerzési tervét.

44/2017.(IV.04.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete tudo-
másul veszi a Győr- Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Törvé-
nyességi Felügyeleti Osztály működésre vonatkozó javaslatait.

45/2017.(IV.04.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja 
a III. Pannonhalma Prológ – V4 kerékpárverseny között kötendő 
együttműködési megállapodást. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

46/2017.(IV.04.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
Évszakok Fesztivál teljes körű vendéglátására kiírt pályázat nyer-
tesének – mint a pályázatban a legmagasabb összegű bérleti díjra, 
(540.000. Ft,) ajánlatot tevő pályázók – Nagy László egyéni vállal-
kozó (9090 Pannonhalma, Szabadság tér 14.) és az LBÁ Kerekes Kft. 
Kerekes Csárda (9083 Écs, Kápolna utca 1/B.) közös pályázatát nyil-
vánítja.  

47/2017.(IV.04.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi 
belső ellenőrzési jelentést elfogadja.

49/2017.(IV.04.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete helyt ad a 
Pannonhalmi Szent Márton Polgárőr Egyesület kérelmének, mely 
szerint a 2016. évi támogatásból fennmaradt 345.517 Ft támogatási 
összeget a 2017. évben használhassa fel. 

50/2017.(IV.04.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete helyt 
ad Szecsődi Róbert székhely bérlet iránti kérelmének, és engedélyezi 
neki, hogy a Levendula Palánta Kft. székhelyét a 9090 Pannonhalma, 
Dózsa György u. 10. szám alatt található Polgármesteri Hivatal épüle-
tébe jegyezze be. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a helyiségbérleti szerződést kösse meg.

51/2017.(IV.04.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete helyt ad Fe-
kete-Gyimesi Barbara 9090 Pannonhalma, Dr. Szombathelyi Károly 
utca 6. szám alatti lakos Pannonhalma névhasználat iránti kérelmé-
nek. A névhasználat engedélye a Pannonhalma név használatáról 
szóló rendelet hatályba lépésének napjáig érvényes.

52/2017.(IV.04.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete az INNO 
Régió Alapítvány (7400 Kaposvár, Gilice utca 43.) kérésének helyt 
ad, és hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány 2017. május 22. napján 
(hétfőn) 8 és 16 óra között Jogásznap elnevezéssel térítésmentesen 
rendezvényt tartson Pannonhalmán a Petőfi úton, a Kazinczy Ferenc 
Művelődési Házzal (9090 Pannonhalma, Petőfi u. 25.)  szemben ta-
lálható Majális téren. A képviselő-testület engedélyezi a téren egy 18 
m2 rendezvénysátor felállítását, és a művelődési házból biztosítja a 
rendezvény áramvételi lehetőségét.

53/2017.(IV.04.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a tu-
lajdonában álló pannonhalmi 747 hrsz.-ú ingatlan Hegedüs Péter 
és Hegedüs Péterné 9090 Pannonhalma Kisfaludy u. 13. szám alatti 
lakosok által megvásárolni kívánt 412 m2-nyi terület értékének meg-
határozására felkérik Für Tibor (9029 Győr, Votinszky u. 12/b) igaz-
ságügyi ingatlanforgalmi szakértő urat.A képviselő-testület felhatal-
mazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

55/2017.(IV.25.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a TOP- 
2.1.1.-15. Barnamezős területek rehabilitációja II. ütem pályázati el-
képzeléseinek megvalósításához szükséges ingatlanokra – pannon-
halmi 1040/1, 1013 hrsz.-ú – 2016. 07. 13. napján kötött vételi jogot 
alapító szerződés módosításához hozzájárul. Az opciós vételi jog idő-
tartama (vételár: 45.000.000 Ft) 2017. szeptember 30. napjára mó-
dosul. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az opciós 
vételi jogot alapító szerződés módosításának aláírásával.

56/2017.(IV.25.) határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete pályáza-
tot kíván benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és 
az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett ön-
kormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 
pályázati felhívásra. A képviselő-testület a pályázati kiíráson belül is-
kolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítására pályá-
zik a tulajdonában lévő tornacsarnok tetőszerkezetének felújítására.
A képviselő-testület saját forrásként 1.354.455 Ft-ot biztosít 2017. évi 
költségvetése terhére a pályázati cél megvalósítására. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázati doku-
mentumok elkészítésre és azok határidőn belül történő beadására. 

60/2017.(V.03.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a 
Települési Arculati Kézikönyv elkészítéséről szóló beszámolót.

61/2017.(V.03.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a MOD 
Számítástechnikai Kft. (9024 Győr, Szent Imre u. 88., adószám: 
11463030-2-08, cégjegyzékszám: 08-09-006187) ajánlatát a Pan-
nonhalmi Polgármesteri Hivatal informatikai infrastruktúrájának 
üzemeltetésére vonatkozóan a vállalkozási szerződés tervezetében 
foglaltak szerint elfogadja.A képviselő-testület felhatalmazza a jegy-
zőt a vállalkozási szerződés aláírására.
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62/2017.(V.03.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 
214/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 39.§ (2) bekezdése alapján nyi-
latkozza, hogy ismertetésre került és megismerte a megrendelésére 
a REGIOPLAN Kft. által RP. I. 129-9. munkaszámon elkészített tele-
pülésrendezési terv módosítási dokumentációt, és az arra érkezett 
véleményeket. Az eltérő vélemények figyelembe vételéről a határozat 
szoros mellékletét képező Pannonhalma Város településrendezési 
tervének módosítása RP. I. 129-9. A véleményezési szakasz lezárása 
című dokumentumban foglalt Tervezői javaslat a vélemény elfogadá-
sára vagy elutasítására című fejezetben foglaltakat elfogadja.
A végleges szakmai véleményezési dokumentáció a fentiekben foglal-
tak szerint összeállítható.

63/2017.(V.03.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a Civil Alap 
2017. évi támogatásának 3 millió Ft-os keretösszegét az alábbiak sze-
rint osztja fel:
Pannonhalmi Sportegyesület: 1.900.000 Ft 
Pannonhalma Város Tűzoltó Egyesülete: 280.000 Ft
Szent Márton Polgárőr Egyesület: 300.000 Ft
Szent Márton Cukorbeteg Egyesület: 120.000 Ft
Pannonhalmi Óvodát és Bölcsődét Támogató Alapítvány: 100.000 Ft
Pannonhalma Kerékpáros Sport Klub Egyesülete: 150.000 Ft
PIPACS Egyesület: 150.000 Ft
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződések aláírására.

64/2017.(V.03.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Pan-
nonhalma Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(Cg. 08-09-017344, adószám: 20368335-2-08 székhely: 9090 Pan-
nonhalma, Árpád u. 2/A, ügyvezető: dr. Török Péter) tulajdonában 
álló Pannonhalma város területén fellelhető kábeltelevízió és inter-
nethálózat és a kapcsolódó üzemi berendezések értékesítésére vo-
natkozó nyilvános árverési hirdetményt és az adás-vételi szerződés-
tervezetet elfogadja, az értékesítéssel egyetért. A képviselő-testület 
felhatalmazza a jegyzőt az értékesítési hirdetmény közzétételére a 
pannonhalma.hu honlapon, illetve a település hirdetőtábláin.

65/2017.(V.03.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete támo-
gatja Tringer Brigitta 9090 Pannonhalma, Arany János u. 34. szám 
alatti lakos önkormányzati lakásbérleti jogviszony hosszabbítás irán-
ti kérelmét, és bérbe adja számára a 9090 Pannonhalma Arany János 
utca 34. fsz. 4. szám alatt található 25 m2 alapterületű önkormány-
zati lakást határozott időtartamra, 3 hónapra, azaz 2016. május 1. 
napjától 2017. július 31. napjáig. 
A képviselő-testület a lakás bérleti díját 9.300 Ft/hó összegben hatá-
rozza meg. Ezen felül a lakás közüzemű költségei (víz, villany, gáz) is 
terhelik a bérlőt. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a bérlet szerződés aláírására.

66/2017.(V.03.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogad-
ja Pannonhalma Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát az 
előterjesztésben foglaltak alapján.

67/2017.(V.03.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a lakossá-
gi véleményeket figyelembe véve Szent László parkká nevezi át a 
1012/4.-hrsz-ú Ligetet. A Szabadság tér közterület elnevezést válto-
zatlanul hagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 

változásról soron kívül tájékoztassa a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal, Győri Járási Hivatal Földhivatali Osztályát.

68/2017.(V.03.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a 
Liliom Kertápolási Kft. (ügyvezető: Pádár Szabolcs 9090 Pannon-
halma, Attila u. 3.) 2017. április 27. napján kelt árajánlatában fog-
laltakat, és megrendeli az alábbi közterületek egyszeri gondozását, 
rendbe tételét.
1.) Főtér és annak környezete
2.) Váralja közterületei és az erdei sétány
3.) Keresztút, Szent Márton szobor háromszög területe
4.) Liget felső részének rendezése
5.) A temető külső területének kaszálása
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási 
szerződés aláírására.

69/2017.(V.03.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a nap-
erőmű park megvalósítás céljából információkérés végett felveszi a 
kapcsolatot az NRG Services Kft-vel.(9028 Győr, Zöld u. 3/A 2/9.)

70/2017.(V.03.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete helyt ad Dr. 
Tóth Béla úr 2660 Balassagyarmat, Csokonai utca 58. szám alatti la-
kos Településrendezési Terv módosítás iránti kérelmével. A Telepü-
lésrendezési Terv módosítással kapcsolatosan felmerülő költségek a 
kérelmezőt terhelik. A képviselő-testületet felhatalmazza a jegyzőt, 
hogy a döntésről a módosítást végző REGIOPLAN Kft-t (9022 Győr, 
Új Kapu utca 13.) értesítse.

71/2017.(V.03.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete helyt ad a 
Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány támogatás iránti 
kérelmének. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
adományozási megállapodás aláírására.

72/2017.(V.03.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete helyt ad a 
Pannonhalmi Iskoláért Alapítvány kérelmének, mely szerint a 2016. 
évi támogatásból fennmaradt 249.000 Ft támogatási összeget a 
2017. évben használhassa fel. 

73/2017.(V.03.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete Pannonhal-
ma Város Tűzoltó Egyesületének kérelmét megvitatta, és a 2017. évi 
költségvetése terhére 300.000 Ft-tal támogatja a 2017. május 13. 
napján Pannonhalmán megrendezésre kerülő I. fokozatú tűzoltó 
verseny megrendezését. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a támogatási összeg soron kívüli átutalására.

74/2017.(V.03.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete támogatja 
Ress László 9090 Pannonhalma, Béke u. 73. szám alatti lakos fekvő-
rendőr kihelyezés iránti kérelmét azzal a feltétellel, hogy a Bocskai 
és az István király utca között lévő Béke utcai szakaszon lakók bele-
egyező aláírásával ellátott nyilatkozatot nyújtson be az önkormány-
zat részére.

75/2017.(V.03.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete nettó 20.000 
összegű fedezetet biztosít 2017. évi költségvetése terhére a Szent Fló-
rián napi kitüntetés fedezetéül.
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76/2017.(V.03.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete értékesíti 
Hegedüs Péter és Hegedüs Péterné 9090 Pannonhalma Kisfaludy 
u. 13. szám alatti lakosok, valamint Csonka Szabina 9090 Pannon-
halma, Petőfi u. 16/A szám alatti lakos részére 50-50 % arányban  
a 1005/2 hrsz.-ú ingatlan 412 m2 nagyságú területét 1.236.000 Ft 
összegű vételárért, melyet a felek 50-50% arányban kötelesek meg-
fizetni. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvé-
teli szerződés aláírására.

77/2017.(V.03.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a Szociális 
Bizottság beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

82/2017.(V.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete felveszi 
a kapcsolatot Nagy Kálmán úrral a szerződéstervezet megküldésével 
kapcsolatosan. Amennyiben a szerződésben foglalt fizetési feltételek 
az önkormányzatnak is megfelelnek, esetlegesen sor kerülhet a Mag-
tár ingatlan önkormányzat általi megvételére.

83/2017.(V.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Or-
szágos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás iránti kérelmét költség-
vetési fedezet hiányában nem támogatja.

84/2017.(V.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a 
Szent Márton Járóbeteg Központ működéséről szóló beszámolót.

85/2017.(V.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Világ-
örökség Termál Kft-nek 50.000 Ft vissza nem térítendő pénzeszközt 
biztosít a Kft. bankszámla egyenlegének rendezésére, illetve a jövő-
beli számlafizetés fedezetéül. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a támogatás soron kívüli átutalására.

86/2017.(V.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete helyt ad Ress 
László 9090 Pannonhalma, Béke u. 73. szám alatti lakos a Béke utcá-
ban a Bocskai utca és István király utca közötti szakaszára fekvőrend-
őr kihelyezés iránti kérelmének a beérkezett lakossági vélemények 
alapján. A forgalomlassító fekvőrendőr kihelyezésének költségeit az 
önkormányzat a 2017. évi költségvetése terhére viseli.

87/2017.(V.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a tóthegyi 
lakosok szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatos kérelmében fog-
laltak szerint tájékoztatja a lakosokat, hogy az önkormányzat meg-
vizsgálja azokat a lehetőségeket – pályázati, állami támogatás – ame-
lyek keretében meg lehetne valósítani a Tóthegy szennyvízcsatorna 
hálózatának kiépítését. Amennyiben a szükséges forrás megszerzé-
sének lehetősége fennáll, úgy az önkormányzat erről tájékoztatja az 
érintett lakosokat.

88/2017.(V.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete tekintettel 
az egyesület céljaira, amely összhangban van az önkormányzat által 
vallott értékekkel is, a névhasználathoz hozzájárul. Az Önkormány-
zat ellenérték nélkül engedélyezi, hogy az egyesület nevében feltün-
tetésre kerüljön a „Pannonhalma” kifejezés.
A képviselőtestület hozzáárul, hogy a Pannonhalma TDM egyesü-
let (9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 10.) a 9090 Pannonhal-

ma, Dózsa György u. 10., belterület 247. helyrajzi számú ingatlant 
székhelyként használja, feltüntethesse és bejegyeztethesse a bírósági 
nyilvántartásba. A székhelyhasználat jogcíme: szívességi használat. 
Jelen hozzájáruló nyilatkozat visszavonásig érvényes.
A képviselőtestület dönt, hogy Pannonhalma Város Önkormányzata 
a Pannonhalma TDM egyesület rendes tagjává válik, és vállalja az 
alapszabályban lefektetett évi 10.000 Ft-os tagdíj megfizetését. E cél-
ból felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyesület alakuló ülésén 
vegyen részt, és ott az egyesület alapításához szükséges jognyilatko-
zatokat tegyen.

89/2017.(V.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete helyt ad Fe-
kete János Dr. Szombathelyi Károly utca 6. szám alatti lakos kérelmé-
nek és a Dr. Szombathelyi Károly utca állagjavítására 10 m3 murvát 
biztosít a 2017. évi költségvetése terhére.

90/2017.(V.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete Jászai 
Renáta 9090 Pannonhalma, Tabán 10. szám alatti lakos kérelmének 
helyt ad, és értékesíti részére az önkormányzat tulajdonában álló 
pannonhalmi 156-os hrsz.-ú 177 m2 nagyságú ingatlant, amely ter-
mészetben 9090 Pannonhalma, Váralja 54. szám alatt található. A 
képviselő-testület az ingatlan vételárát – figyelembe véve az igazság-
ügyi ingatlanforgalmi értékbecslő értékbecslését – 531.000 Ft-ban 
határozza meg. (3.000 Ft/m2) A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

91/2017.(V.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete azt a 
döntést hozta Takács Jenőné és Szabó Istvánné résztulajdonában 
lévő 9090 Pannonhalma, Petőfi utca 24. szám alatti ingatlan értéke-
sítésével kapcsolatosan, miszerint az ingatlan 1/1 tulajdonjoga vonat-
kozásában tud az önkormányzat vételi ajánlatot tenni, amennyiben 
valamennyi tulajdonos értékesítési szándéka fennáll.
A képviselő-testület kéri a kérelmezőket, hogy az ingatlan 1/1 tulaj-
doni hányadára vonatkozóan a többi tulajdonossal együtt tegyék meg 
eladási szándékukról szóló nyilatkozatukat a vételár megjelölésével.

92/2017.(V.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete Hege-
düs Péter és Hegedüs Péterné 9090 Pannonhalma Kisfaludy u. 13. 
szám alatti lakosok ingatlanvásárlás iránti kérelmével kapcsolatosan 
korábban hozott 76/2017.(V.03.) számú határozatát a továbbiakban 
is fenntartja, azon változtatni nem kíván.

93/2017.(V.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete felkéri dr. 
Baros Attila ügyvéd urat, hogy fogalmazzon meg egy válaszlevelet a 
HHR Kft-től érkezett beadványra. A képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert a válaszlevél aláírására.

94/2017.(V.30.) határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a Szociális 
Bizottság beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

                                                                      

  Kovács Szabolcs jegyző
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A Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI 
2016. szeptember 1-jével bencés fenntartás-
ba került, s az iskolaévet a Szent Benedek 
Iskola Pannonhalmi Tagintézményének ke-
retében kezdtük meg.

Mind a szülőkben, mind a diákokban, a 
település vezetőiben és polgáraiban, de a 
fenntartó bencés közösségben is nagy volt a 
várakozás, hogy miként tudunk megfelelni 
az új helyzetben, miként tudunk élni az új 
lehetőséggel.

Az idei tanévben két első osztállyal indultunk, 
így a korábbi 157 fős létszámhoz képest isko-
lai szinten 163 fővel indítottuk el a tanévet. 
A tanév végén 18 fő ballagó diákunk volt, a 

következő tanév első osztályába pedig 34 fő 
iratkozott be.

Az egyházi fenntartású iskola új szellemi-
séggel, megújult tantestülettel kezdte meg a 
munkát. A diákok is, pedagógusok is gyorsan 
és szívesen alkalmazkodtak az új elvárások-
hoz. Ennek köszönhető, hogy most év végén 
sikeres tanévet tudtunk zárni. 

Diákjaink nemcsak tudásban és testiekben, 
hanem lelkiekben és hitükben is gyarapod-
tak, értékrendjük formálódott. Ezt nagyban 
elősegítette, hogy a bencés atyák – többek 
között főapát úr, főigazgató úr, esperes úr – 
rendszeresen jelen voltak, az iskolai életünk 
részévé váltak.

A tanév végén arról tudok beszámolni, hogy 
becsülettel és tisztességgel helytálltunk, 
megfelelve a várakozásoknak. A külső, több-
nyire jól látható tényezőkön és eseményeken 
túl számomra nagyon fontos volt, hogy tanu-
lóink többsége becsülettel dolgozott, jó ered-
ményeket ért el, s magatartásuk, egymáshoz 
való viszonyuk is fejlődött. De azt is tudom: 
lesz bőven tennivalónk a következő években 
is.

Megnyugtató és további cselekvésre ösztön-
ző, hogy a visszajelzések a fenntartó részéről 
is, s a kisváros részéről is pozitívak. 

Természetesen az építkezésnek nincsen vége, 
hiszen több mindent is felmenő rendszerben 
építünk be a munkánkba. A következő tanév-
re a tantestület is stabilizálódik, s új progra-
mokat is tervezünk indítani (pl. vívásoktatás 
bevezetése, Szülői Esték címmel ősztől tava-
szig programsorozat a nevelésről).

Nagy öröm számomra, hogy sok évtizedes 
időszak után Pannonhalma városa az új is-
kola létrehozásával olyan lehetőséget kapott, 
amely évtizedekre határozhatja meg a felnö-
vekvő ifjúság és a város szellemiségét, érték-
rendjét. Ehhez kérem a következő években is 
minden jóakaratú pannonhalmi polgár segít-
ségét, támogatását.

Eredményeinkről, programjainkról az iskola 
honlapjának pannonhalmi tagintézményre 
vonatkozó részénél (www.szbi.hu) tájéko-
zódhatnak.

Turbók Arnold Bertalan
igazgató

BESZÁMOLÓ A SZENT BENEDEK ISKOLA ELSŐ, 
2016/2017. TANÉVÉRŐL

A Szent Benedek Iskola Pannonhalmi Tagintézményének új iskola-
zászlóját és az aulában elhelyezett Szent Benedek emlékfalat a tan-
évzáráshoz kapcsolódóan Hardi Titusz bencés atya, az intézmény fő-
igazgatója áldotta meg. 

Az új iskolazászlónak és a nemzeti színű zászlónak Bagó Ferenc pol-
gármester úr készíttetett zászlótartót. Az aulában elhelyezett Szent 
Benedek emlékfalat Horváth Roland tervezte.

Az ünnepségen az igazgató arról beszélt, hogy a megáldott jelképek-
nek hármas funkciója van: a tanítás, a szemlélés és a cselekvés. A ta-
nítás és tanulás, ahogy az emlékfalon elhelyezett, Regulából származó 
felirat is kifejezi: „Hallgasd meg, ó fiam, a mester parancsait…” 

A tanulást követi a tanultakban, hallottakban történő elmélyedés, 
szemlélődés, gondolkozás. Ezeket pedig óhatatlanul követnie kell a 
cselekvésnek. Így válik egy egységgé, napi figyelemfelhívássá az a jel-
képrendszer, amellyel a lépcsőházban nap mint nap találkoznak diá-
kok, pedagógusok, szülők, vendégek.

ZÁSZLÓ  ÉS  EMLÉKFAL  ÁLDÁS
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ENGENI DIÁKOK PANNONHALMÁN                                       

Március 27-én a kora esti órákban nagy iz-
galomtól volt hangos a pannonhalmi Szent 
Benedek Általános Iskola udvara. Hetedik és 
nyolcadik osztályos izgatott diákok és szüleik 
várták az Engenből viszontlátogatásra hoz-
zánk érkező társaikat. 

Turbók Arnold Bertalan igazgató úr német 
nyelven köszöntötte a megérkező diákokat 
és kísérőiket, s viszonzásul magyar nyelven 
szólt hozzánk Wolfgang Uhl úr, az engeni 
Anna Frank Iskolaközpont igazgatóhelyette-
se. E nemes gesztusok után a családok – az új, 
ideiglenes családtagokkal kibővülten – haza-
mentek.

A két iskola mellett mindkét város vezetői 
támogatják – úgy eszmeileg, mint anyagilag – 
a testvériskolai kapcsolatot, amely immár 20 
éve fennáll. A keddi hivatalos programokon 

e jubileumról is megemlékeztünk. Az igazga-
tó úr köszöntésében méltatta az elődök 
munkáját, hangsúlyozva az együttműködés 
fontosságát. A negyedik osztály németes ta-

nulói előadták A répa című mesét, az énekkar 
lendületes dalokkal köszöntötte a vendége-
ket, majd megtanítottuk a Tavaszi szél című 
magyar népdalt a vendégeknek. Kötetlen 
beszélgetés után angol- és németórákat láto-
gathattak meg az engeniek. 

A hivatalos program részeként Bagó Ferenc 
polgármester és Kovács Szabolcs jegyző 
urak fogadtak minket a hivatalban. A pol-
gármester úr beszélt a település múltjáról 
és jövőjéről, a már megvalósult és a terve-
zett projektekről, azok finanszírozásáról, a 
pannonhalmi intézmények működéséről. 
Ezt követően lehetőség volt kérdéseket fel-

tenni. Igazán jó hangulatban telt a kötetlen 
beszélgetés. Délben a Bencés Gimnázium 
menzáján ebédeltünk, utána az Apátságban 
vezette körbe csoportunkat egy diák német 
idegenvezetéssel. Ezen a napon elsétáltunk 
még a Boldog Mór Kilátóhoz és az Apátsági 
Pincészetet is meglátogattuk.

Szerdán a Balatonhoz kirándultunk. A Ti-
hanyi Apátságot bemutató kísérőnk német 
és magyar nyelven tartott érdekes idegen-
vezetést számunkra. Délután még jutott idő 
arra, hogy közvetlenül a vízparton sétáljunk 
a balatonfüredi sétányon. A csütörtöki nap 
mozgalmasan telt. Délelőtt a Komáromi 
Erődöt „vettük be”, majd a délután igazán 
nagy meglepetéseket tartogatott. A szülők a 
Bakonyban szerveztek fergeteges programot, 
ezúton is köszönjük nekik! 

Rövid, izgalmas gyalogtúra után az Ördög-
rétre értünk. Gulyás, palacsinta, hegymászás, 
barlangászás, sorversenyek és az elmarad-
hatatlan kötélhúzás vártak minket. Na meg 
persze az igazgató úr!

Péntek reggel nehéz volt a búcsú. Fáradtan, 
de élményekkel teli indult haza a testvéris-
kolai „küldöttség”. A legnagyobb dicséret az 
volt számunkra, hogy már a hazaúton cso-
dás élményeikről posztoltak a német diákok 
a közösségi oldalakon.

Kokas Zsuzsanna
testvériskola-felelős

Pillanatkép a Bakonyból

Erőpróba az Ördög-réten

A Komáromi Erődben

Tihanyban

Apátsági látogatás

Csoportkép a Balatonnál
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Pedagógiai Szakszolgálatunk a tehetséggon-
dozás keretén belül immár hatodik alkalom-
mal rendezte meg a tehetségnapot. 

A rendezvényen a kézírás mellett táblajáték, 
portrérajz, ének és tánc is szerepelt a prog-
ramban. Pedagógiai szakszolgálatunk a logo-
pédus hallgatókkal és a zenedráma csoport-
tal készült egy rövid zenés köszöntővel. 
A szépíróversenyre Győr-Moson-Sopron me-
gye 30 intézményéből és a Felvidék 10 intéz-
ményéből több mint 600 tanuló jelentkezett. 
Az iskolai fordulók után 234 tanuló jutott a 
győrújbaráti döntőbe. A zsűrinek nehéz dol-
ga volt. Az öt korcsoport első három helye-
zettjén kívül több tanuló különdíjat is kapott. 

A Szent Benedek Általános Iskola tanulói kö-
zül Dulicz Viktória az 5-6. osztályosok kor-
csoportjában 2. helyezést ért el, míg az első 
alkalommal megrendezett táblajáték-ver-
senyt a felső tagozatosok közül Pintér Virág 
nyerte.

Fontos célunk és feladatunk, hogy a hozzánk 
kerülő gyerekek a képességeikhez igazodó 
komplex fejlesztést kapjanak. A terápiás fog-
lalkozások – zenedráma, táblajáték – mel-
lett a tehetség bemutatására is lehetőséget 
adunk különböző szakmai napokon. 

Nagy örömünkre ebben az évben is elfogadta 
meghívásunkat a Győri Tánc és Képzőművé-
szeti Általános és Szakgimnázium. 

A tanulók most is kitettek magukért. 
A táncosok klasszikus és neoklasszikus dara-
bokat mutattak be Hotova Éva mesternő fel-
készítésével. A 10. évfolyamosok az Ágacska 
című darabot adták elő Ihászné Kaifis Anna 
tanárnő rendezésében.

A 12-13. osztályos képzőművész diákok hely-
ben készítették a portrérajzokat és az „életké-
peket”, bizonyítva a tehetség sokszínűségét. 

A rendezvényen lehetőség nyílt különböző 
fejlesztő játékok és szakkönyvek tanulmá-
nyozására illetve megvásárlására, valamint 
a Cziráki Lajos komplex tanulmányi verseny 
díjnyertes munkáiból válogatott tárlat meg-
tekintésére is.

A rendezvény zárásaként a tanulók átvehet-
ték az okleveleiket és a jutalomkönyveiket. 
Úgy köszöntünk el a vendégektől, hogy jö-
vőre találkozunk a 7. Szépíró és táblajáték 
versenyen. 

A GYMS Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Győri Tagintézményének Talentum Műhelye 
szakmai konferenciát és gálaműsort szerve-
zett, amelyre a Fejes Tímea által vezetett Ze-
nedráma csoport is meghívót kapott. Nagy 
örömmel vállaltuk a szereplést. A fellépésre 
ezúttal is a logopédus hallgatókkal együtt 
mentünk. 

A gyerekek nagyon ügyesek voltak, és a sok 
gratuláció mellett számos élménnyel és né-
hány gombóc fagylalttal lettek gazdagabbak.

Gálaműsor 
a tehetségekért

Pedagógiai szakszolgála-
tunk a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetségének 
meghívására Szencen, a regi-
onális pedagógustalálkozón 
előadást tartott és műhely-
munkákat vezetett 

„A korai fejlesztés-
től a tehetséggon-
dozásig” címmel 
a pozsony-szenci 
régió pedagógusa-
inak. 

Vendéglátóink el-
mondták, hogy 
Fe lv i d é k- s z e r t e 
kevés magyar lo-
gopédus dolgozik, 
s a gyógypedagógusok is 
túlterheltek a gondozásukra 
bízott gyerekek nagy létszá-
ma miatt. A pszichológus és 
a gyógytestnevelő is „ritka 
vendég” az intézmények-
ben. Pedagógiai Szakszolgá-
lat a Magyarországon létező 
formában nem is működik, 
pedig a felvidéki magyar pe-

dagógusok a napi munkájuk 
során előforduló problémák 
megoldásához (például a ki-
csik beszédhibái, helytelen 
testtartása, lelki zavarai) jól 
hasznosítható gyakorlati se-
gítséget igényelnének. 

A továbbképzés szervezői azt 
kérték, hogy a kevesebb el-

mélet és a több gyakorlat je-
gyében teljen ez a nap. Ezért 
olyan eszközöket és módsze-
reket mutattunk be, amelye-
ket a pedagógusok akár már 
másnap a saját intézményük-
ben hasznosítani tudnak. 

Az elmúlt években Révko-
máromban, Nemesócsán, 

Érsekújvárban, Diószegen 
és Ipolyságon is tartottunk 
módszertani bemutatókat. 
Több évre visszanyúló kap-
csolatunkat tavaly október-
ben hivatalos formában is 
megerősítettük. Ennek az 
együttműködési megállapo-
dásnak a keretében tartottuk 
a szakmai napot is. 

Továbbra is azt valljuk, 
szakszolgálatunk nem-
csak ad, hanem kap is e 
kapcsolat során, hiszen 
mi is betekinthetünk a 
felvidéki óvodákban, is-
kolákban folyó munkába, 
az itt alkalmazott nevelé-
si-oktatási módszerekbe. 
Nemcsak az óvodák és 
az iskolák szerepelnek 
a programban, hanem 
a felvidéki baba-mama 

klubok is. 

Mindez nemcsak szakmai 
szempontból fontos, hanem 
a tartalmas emberi kapcso-
latok miatt is. Érezzük, hogy 
bár a határ más-más oldalán 
élünk-dolgozunk, mégis ösz-
szetartozunk.    

Szakmai nap 
a Felvidéken 

Tehetségnap szépírással és művészetekkel

A szakmai munka mellett nagyon fontosnak 
tartjuk a testmozgást is. Ezért rendszeresen 
sportolunk, legyen az futás, röplabda vagy 
egyéb. 

Májusban Fülöp Eszter kolléganőmmel csat-
lakozva a korábbi csapatunkhoz, immáron 
negyedszer vágtunk neki a Balaton megkerü-
lésének. Több szakaszban teljesítettük a 220 
km-t, amelyből így is mindenkinek 20 km 
feletti távolság jutott. Az időjárás nem volt 
túl kegyes. Bár sütött a nap is, de kaptunk 
viharos szelet, záport és zivatart egyaránt. 
Természetesen ez nem szegte a kedvünket. 

Kicsit fáradtan, de jó hangulatban érkez-
tünk vissza a 220 km megtétele után. Már 
az éremosztásnál elhatároztuk, hogy jövőre 
ismét nekivágunk.

Az oldalon szereplő cikkeket és 
írásokat Kozma Szabolcs 
tagintézmény-igazgató írta.

Ott volt, hát 
körbefutottuk...

A PEDAGÓGIA SZAKSZOLGÁLAT ÉLETÉBŐL...
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Ebben az évben az Évszakok Fesztivál tavaszi nyitórendezvénye - az eddig retro 
helyett - a rock jegyében került megrendezésre. Eleinte tarottunk a merész stí-
lusváltástól, de ahogy közeledett április 30. a rendezvény napja, úgy múlt el félel-
münk is: nagyon sok érdeklődő keresett meg bennünket személyesen, teleofnon, 
e-mailben, és a fellépő zenekarok koncertjei után érdeklődtek. Ezenkívül a ren-
dezvényt követően az a téves elképzelésünk is megváltozott, hogy a rockerek 
nem agresszív vadállatok, akik részegen mindent szétvernek maguk körül. 

A „sör-virsli-vattacukor-retró” hangulat helyett próbáltunk rockfesztivál-han-
gulatot teremteni úgy, hogy minden korosztály megtalálja a számára megfelelő 
programot, szórakozási lehetőséget. Ennek megfelelően többek között amatőr 
és profi rockzenekarok, körhinta, rodeóbika is várta a Főtéren az érdeklődőket. 

A majális első fellépője a Csörömpölők együttes volt, akik a legkisebbeknek nyúj-
tott érdekes és felejthetetlen zenei élményt. Ezt követően a gyerekek birtokukba 
vehették a körhintát, és minden kitartásukat beleadva ülhették meg a rodeó-
bikát. 

A későbbiekben színpadra lépett még két tehetséges környékbeli együttes, az 
Orfeus zenekar és az A37 RockBand is. A rendezvény első nagykoncertjét a Pira-
mis együttes adta 18 órai kezdettel, melyre nagyon sokan jöttek el. Felcsendültek 
olyan felejthetetlen slágerek mint például a „Szállj fel magasra!” vagy a „Ha 
volna két életem” című számuk.

Este 20 órakor egy másik legendás banda, a P. Mobil csapott a húrok közé és több 
mint 2 órás megakoncertet adott a több ezres tömegnek. A majálist a Rockinger 
zenekar zárta, kik elsőként az X-faktor tehetségkutató műsorban tűntek fel.

Reméljük mindenki elégedett volt az első Rock Majális programjaival és fellépő-
ivel, és jövőre is hasonló látogatottságú és színvonalú rendezvénnyel nyithatjuk 
meg a 2018-as évet.

Farkas Zsuzsanna

AZ ELSŐ ROCK MAJÁLIS
Évszakok Fesztivál - Tavasz

A Piramis koncert előtti pillanatok

A kosaras körhintát sok gyerek próbálta ki

A Csörömpölők együttes a kisszínpadon

A P. Mobil nagykoncert

A rodeó-bika nagy sikert aratott a majálisonA nemrégiben újjáalakult Orfeus zenekar koncertje

A kiszínpadnon az A37 Rockband
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Akik ott voltak április haramdik csütörtökén 
a pannonhalmi Apátsági Múzeum és Galé-
ria konferenciatermében és hallották Bálint 
György előadását a kiskertekről, minden 
túlzás nélkül különleges élményben volt 
részük. Gyuri bácsi idén júliusban ünnep-
li 98. születésnapját, ám fiatalokat meg-
szégyenítő alapossággal, logikusan beszél. 
 
Köszönés után elnézést kért, hogy előadás 
közben le kell ülnie, s nem tudja állva meg-
tisztelni a közönséget. Mint mondta, ez 
a pár évvel ezelőtti súlyos autóbalesete 
következménye. A finomság, az elegan-
cia, amit képvisel Bálint György, ritkaság-
számba megy. Úgy maradt igazi úri ember, 
hogy a 20. század összes borzalmát átélte. 
 
Ami az előadás első perceitől kezdve szem-
beötlő volt, hogy mennyire nyitott az újdon-
ságokra Bálint gazda. Követi a trendeket, a 
legkorszerűbb technológiákba ássa bele ma-
gát. Talán ezért maradtak fiatalosak a gesz-

tusai, huncut mosolya akár egy tinédzseré 
is lehetne. Intelligens humora sokak arcára 
mosolyt csalt, improvizációs készsége egye-
dülálló.

Amikor a reneszánszukat élő kisker-
tekről beszélt, a következő fotót vetí-
tette ki: a kispesti panelrengeteg kö-
zepén páran paradicsomot, paprikát, 
fűszernövényeket termesztenek. A felvétel 
hátterét agyongraffitizett fal adta, mire a 
hátsó sorokból páran szitkozódni kezdtek. 
 
Bármennyire bántja a szemünket egy get-
tó látványa, attól a gettó még gettó marad. 
Gyuri bácsi nem tett megjegyzést az elcsú-
fított falra. Helyette örömét fejezte ki, hogy 
páran ilyen környezetben kertészkednek. 
A pont nála, nem kell ismeretlenül ítéletet 
mondani másokról.

Szeghalmi Balázs

BÁLINT GAZDA 
PANNONHALMÁN 
A 97 éves Gyuri bácsi csodája

“A finomság, az elegancia, amit képvisel 
Bálint György, ritkaságszámba megy.”

A Pannonhalmi Kerékpáros Sport Klub Egye-
sület szervezésében harmadik alkalommal 
került sor április 22-én a Pannonhalma Pro-
lóg amatőr kerékpáros időfutam verseny le-
bonyolítására. A tavalyi közös rendezés után 
idén is együttműködtünk a V4 Nemzetközi 
Kerékpárverseny szervezőivel, így ismét lát-
hattak a kilátogatók nemzetközi csapatokat 
is a főtéren.

Az amatőr verseny országúti és az Illak erő-
területeit bevonva külön mountain bike ka-
tegóriákban került lebonyolításra. A tavalyi 
300 indulóhoz képest idén jóval keveseb-

ben, 170-en neveztek, ami betudható volt a 
szeszélyes április végi időjárásnak is. Ennek 
ellenére a résztvevők túlnyomó többsége si-
keresen teljesítette a 15 km-es megmérette-
tést. A korábbiakhoz képest kevesebb kategó-
riában hirdettünk eredményt az idei évben, 
hogy zökkenőmentesebb legyen az “átállás” 
a 16 óra körül várható nemzetközi mezőny 
megérkezéséig.

Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy az 
amatőr rendezvényünk díjkiosztóját is meg-
tisztelte a magyar országúti kerékpársport 
legeredményesebb versenyzője, az időfutam 
világbajnoki ezüstérmes Bodrogi László. Vele 
tartott a kerékpársport népszerűsítésében 
a V4 Kerékpárverseny díszvendégeként a 
volt belga hivatásos versenyző, Nico Mattan 
is, aki már másodszor járt Pannonhalmán. 
A délutáni nemzetközi verseny a tavalyihoz 
képest kevesebb izgalmat hozott, egy szökés 
miatt a mezőny nagy része kiállásra kénysze-
rült, és 5-6 versenyző között dőlt el a verseny. 
A látványos mezőnybehajtás a térre azért két 
tiszteletkör formájában megtörtént!

Ezúton szeretnénk megköszönni támogató-
inknak, hogy elősegítették a III. Pannonhal-
ma Prológ megszervezését. 

Köszönjük elsősorban Pannonhalma Város 
Önkormányzatának, hogy segítette ren-
dezvényünket. Külön kiemelten szeretnénk 
megköszönni Vas Gábor alpolgármesternek, 
hogy tiszteletdíj felajánlásával segítette a 
szervezést. 

Köszönjük az anyagi támogatást az alábbi 
vállalkozásoknak:
Wasco Trade Kft.
Loland Elektro Kft.
Boga-Bau Kft.
Maros szervíz és autósbolt
Inoxbázis
Leier Makadám Kft.
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet
Alma Gyógyszertár Pannonhalma

Köszönjük a komoly összegekben mérhető 
tárgyi felajánlást az alábbi vállalkozásoknak:
Familia panzió Pannonhalma
Margaréta Kft. – Fekete Gábor tulajdonos
Mészáros betonfúrás, betonvágás FK System 
Építő Kft.
Pannon-Fa 2002 Bt. 
Széles húsüzlet
Gémes Ferenc darusautó-bérlés Pannonhal-
ma
Pletycafé
ETO FC Győr
Fodor Zsolt - fodordesign
Köszönjük Szilágyi Kemál képviselőnek és 
Szilágyiné Margónak az egészségügyi bizto-
sítást.

Reményeink és a nemzetközi versenynaptár 
előkészületei szerint jövőre május 13-án, va-
sárnap láthatunk ismét nemzetközi versenyt 
Pannonhalmán, bízunk benne, hogy a IV. 
Pannonhalma Prológ kíséretében!

Török Péter 
a verseny szervezője

III. PANNONHALMA 
PORLÓG 
KERÉKPÁROS-
VERSENY
Ez történt az idei futamon                         

ÉLETKÉPEK A KALÁSZ KÖR ÉLETÉBŐL 
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Természet, gyönyörű idő, jó társa-
ság és állati kiselőadások, mi az? Ez 
a Pannonhalmi gyalogtúrák tavaszi 
eseménye.

Május 6-án Pannonhalma Város 
Önkormányzata, a Tourinform Pan-
nonhalma és a Kisalföldi Erdőgaz-
daság Zrt. együttes szervezésének 
köszönhetően sokadik alkalomból 
kerekedtek fel a helyi és a környező 
települések természetkedvelői, hogy 
az esős napok után szombaton reg-
gel napsütéses, igazi kirándulóidő-
ben töltsék el a hétvége első napját. 

Az Illak erdőn keresztülgyalogolva 
Kisnyalkán, az erdő Rézhegynek is 
nevezett részén a helyi lovas tanya 
házigazdái várták a megfáradt csa-
patot. A résztvevők kutyák, lovak, 
sólymok és más állatok társasá-
gában sok érdekességet tudhattak 
meg elsősorban a nagy múltra visz-
szatekintő lovas solymászatról. 

Ezúton is köszönjük Krekács Zoltán-
nak és feleségének, Krekács-Mihály 
Hajnalkának, továbbá Farkas Tibor-

nak a nagyszerű előadásokat és pá-
ratlan kedvességüket!

A visszafelé vezető úton a gyönyö-
rűen virágzó repcemezőkben és 
a tavaszi erdő ezerféle színeiben 
gyönyörködhettek a túrázók, majd 
délután Pannonhalma Főterén ért 
véget az aktív program.

Sokak kérdésére válaszolva: IGEN, 
már tervezzük a következő gyalog-
túrát!

Az eddigi túráink is bizonyítják, 
hogy a Pannonhalmi dombság 
nagyszerű lehetőséget kínál az ilyen 
és az ehhez hasonló aktív progra-
moknak, melyet a résztvevők száma 
újból és újból megerősít. Az elmúlt 
években a turizmus területén már 
számtalan lépést tett városunk ön-
kormányzata. 

Hamarosan a gyalogtúrákat illetően 
is hiánypótló fejlesztésekre kerülhet 
sor. Hogy mik lesznek ezek? 

A Pannonhalmi Hírek őszi számából 
ez is kiderül!

A szervezőcsapat nevében:
Ress Anita

PANNONHALMI 
GYALOGTÚRÁK 
Szilaj szárnyak                                                    
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Szent Márton-hegyén román 
kori bazilika, gótikus kerengő, 
barokk majorsági központ, klasz-
szicista könyvtár és 21. századi 
ultramodern új épületek várják 
a látogatókat számtalan élmény-
központú programmal és látvá-
nyossággal. 

Neves előadók Bach műveire 
hangolt nyáresti orgonahang-
versenyekkel kedveskednek jú-
lius 28-án és augusztus 8-án. 
Akit inkább a könnyedebb műfaj 
érdekel, az is bőséges kínálatból 
válogathat. A Levendulanapokat 
a Wenk Funkover koncertje nyit-
ja július elsején, és Szabó Balázs 
bandája zárja július 8-án. Nem 
maradnak el a hagyományos 
jazz-koncertsorozatok sem. 

Mind a Viator Étterem lenyűgö-
ző panorámájú terasza, mind az 
Apátsági Múzeum nem kevésbé 
páratlan kilátást kínáló kertje 
jobbnál jobb zenekaroknak és 
a jazz-rajongóknak ad teret hat 
különböző alkalommal. A Győri 
Filharmonikus Zenekar három-
szor ad ugyanitt nagy koncertet 
a nyár folyamán.

Az augusztusi Gyógynövényhét 
keretében Szalóki Ági lép fel 19-
én a levendulamezők melletti 
színpadon. Szent István napján, 
azaz augusztus 20-án az Arbo-
rétumban immár hagyományo-
san a Kolostori Ízek Vásárán a 
magyarországi szerzetesrendek 
termékeit lehet ízlelgetni, vásá-
rolni. Ugyanaznap ünnepi orgo-
nahangverseny és a Szent Imre 
hercegnek íródott „Intelmek” 

modern feldolgozása is színesíti 
a programot. 

A pannonhalmi nyári idényt a 
XIII. Arcus Temporum kortárs 
művészeti fesztivál zárja au-
gusztus utolsó hétvégéjén. A 
nyitónapi, péntek esti koncertek 
sztárvendége Rost Andrea és 
Snétbetger Ferenc gitárművész 
lesz, mellettük a Concerto Bu-
dapest művészei és Rácz Zoltán, 
valamint Krasznahorkai László 
is fellépnek. A háromnapos fesz-
tivál a zene, a kiállítás és a spi-
ritualitás hármasa köré építette 
magas színvonalú programját, 
amelyekből nem maradhatnak 
ki az Apátsági Pincészet bor-
szortimentjének végigkóstolása 
mellett a Viator Apátsági Ét-
terem szezonális kínálata és a 
Pausa Apátsági Cukrászda kéz-
műves finomságai sem.

A bencés vendégfogadás nagyon 
is mai, életigenlő és nyitott hoz-
záállást jelent. A Pannonhalmi 
Főapátság minden kulturális ter-
méke, eseménye, rendezvénye 
ennek az üzenetnek a közvetíté-
se. A vendégek jó része visszaté-
rő, hiszen aki egyszer is megta-
pasztalta és átélte azt az élményt, 
amit a főapátság sokszínűsége 
jelent, az időről időre felkeresi 
Szent Márton hegyét. Valameny-
nyi pannonhalmi program nyo-
mon követhető és letölthető a 
www.bences.hu főapátsági web-
oldalról.

Kormos Gyula

KONCERTEK, LEVENDULA, 
LABIRINTUS                                            
Idén nyáron is nyitott kapukkal várja vendégeit az 
ezeréves Pannonhalmi Főapátság. 2017-ben a bencés 
szerzetesek a „Közös ház” jelmondata köré szervezték a 
rendezvényeiket. A világörökség-helyszín egyszerre lelki 
és kulturális közeg, ettől is egyedi szeglete Magyaror-
szágnak.

„Szeretném még egyszer megköszönni a csodás élményt, amit gyer-
mekeitek okoztak nekem és bajtársaimnak. Fantasztikus élmény volt, 
hogy ilyen kis lurkókat irányíthattam abban a másfél percben.”

Zsebedics Zsolt

„Szeretném megköszönni, hogy ilyen lelkes, kitartó, nagyon ügyes 
kis „bajnok” csapatot tudtatok összeverbuválni mindössze másfél 
héttel a verseny előtt. Nagyon büszke vagyok rájuk, és köszönöm 
nekik és nektek is a kitartást, a biztatást! Ez a csodacsapat Pannon-
halma legnagyobb reménysugara, miattuk hisszük, hogy a 135 éves 
egyesületünk tovább fog élni! Ők Pannonhalma hősei, pár év múlva 
ők sietnek a rászorulók segítségére. Még egyszer is köszönöm!”

Szücs Ferenc - Pannonhalma Város Tűzoltó Egyesületének Elnöke

EGY TŰZOLTÓVERSENY
MARGÓJÁRA                                           



VÁROSTAKARÍTÁS?
2015 őszén szervezett buszos zarándokút 
indult a Gödöllő melletti Máriabesnyőre. Az 
ezt megelőző napon elindultam kerékpárral, 
gondoltam a fővároson át még úgysem ke-
rekeztem. Biatorbágy után már muszáj volt 
rátérnem a régi 1-es főútra. Meglepődtem, 
mert teljesen üres volt, a zárást biztosító 
rendőrök mondták, hogy ha tovább megyek 
az úton, találkozni fogok a Nyugat-Európába 
tartó gyalogos bevándorlókkal. 

A széles főúton egy közel ezerfős csoport 
mellett mentem el, megrázó volt szemtől 
szembe találkozni velük. Budapest hatá-
rához érve az általuk hátrahagyott hulla-
dékkal szembesültem, melynek nagy része 
PET-palack volt. 

Másnap a családommal és a pannonhal-
mi zarándokokkal részt vettünk az ünnepi 
szentmisén. Hazafelé már én is velük jöt-
tem busszal. Az Anna-hegyi pihenőnél meg-
állt a busz, kiszálltunk, és a parkoló melletti 
rézsűben ugyanaz a látvány fogadott, mint 
előző nap a főváros határában. De itt az 
autópálya mellett már látszott, hogy évek 
óta gyűlik a pályát használók által hátraha-
gyott szemét, ami leginkább ugyancsak PET-
palackokból jött össze. Úgy gondolom, van-
nak közös vonásaink a bevándorlókkal. 
Itt szeretném leszögezni: nem általánosítani 
akarok, a problémára szeretném felhívni a 
figyelmet. 

A PET-palack a 90-es évek elején kezdte si-
kertörténetét. Nem kellett vigyázni rá, mint 
elődjére, és még visszaváltható volt, egy da-
rabig… De a rohanó világunknak és a költ-

ség-haszon elvű gazdaságnak hála, gyorsan 
eldobhatóvá vált ez is. Most már nem kell 
bajlódnunk a visszaváltással. És aki az út 
mellé hajítja, az komolyan is veszi az eldob-
hatóságát. 

Pannonhalmán is sikerült észrevennünk 
fogyasztói társadalmunk ezen kellemetlen 
velejáróját. Áprilisban a várostakarításkor a 
településünk bevezető útjait tisztítottuk meg. 
A főleg eldobott palackok miatt több vontató-
nyi szemét gyűlt össze. 

Jó volt látni, hogy gyerekek is segítettek meg-
szabadítani a környezetünket a szeméttől, 
amely nem vet ránk jó képet az ide érkező 
turisták szemében. 
Köszönet a környezet tisztaságára érzékeny 
szervezőknek és persze a munkában részt-
vevőknek. Nagyobb részvételi aránnyal még 
hatásosabbak lehetnénk. 

Ha a hagyományos táplálkozási szokásokat 
részesítenénk előnyben, már kevesebb hulla-

dékunk termelődne. Így a szomjoltásra nem 
az üdítőket vagy ásványvizet használnánk, 
hanem a csapvizet. Nyáron a folyadékbevitel
még fontosabb, hiszen a víz nemcsak szomj-
oltó, de fontos ásványi anyag beviteli forrást 
is jelent szervezetünk számára. Sokan ép-
pen ezért érvelnek az ásványvíz-fogyasztás 
mellett és egyúttal a csapvízfogyasztás ellen, 
hiszen az ásványvizek magasabb koncent-
rációban tartalmazzák a szükséges oldott 
anyagokat. A csapvíz és az ásványvíz közötti 
különbség az ásványi összetétel szempontjá-
ból nem egyértelmű, ugyanis a csapvízben is 

találhatunk szervezetünk számára fontos 
anyagokat. 

A hazai csapvizek ásványianyag-tartalma 
300-500 mg/l között van, az ásványvíz 
pedig éppen az 500 mg/l ásványanyag-tar-
talomnál kezdődik. Az ásványvíz propagá-
lásának következtében sokan nem biztosak 
benne, de Magyarországon nyugodtan lehet 
csapvizet inni (nem úgy, mint például tő-
lünk délebbre). A két termék között vannak 
azonban különbségek, például a fölösleges 
csomagolás és az ár. Aki ragaszkodik a PET-
palackos italokhoz az egészsége érdekében, 
meleg helyen ne tárolja! „A PET-palackok 
egy antimon nevezetű anyagot tartalmaz-

nak, amely az arzénhoz hasonlóan toxikus, 
ha meleg helyen tároljuk az ásványvizet, ak-
kor előfordulhat, hogy az antimon a vízbe 
oldódik. Hosszú időn át történő fogyasztása, 
vagy belélegzése szív- és tüdőproblémákat, 
ízületi, illetve izomfájdalmat, gyomorfáj-
dalmat, hasmenést, hányást, gyomorfekélyt 
okozhat. Rákkeltő hatása vizsgálatok tárgya.
(forrás: kockazatos.hu)

Kondor Ferenc
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2010-ben a Kormány május 28-át a Hősök 
napjának nyilvánította. Ezen a napon meg-
emlékezünk azokról, akik hősi halált szen-
vedtek, vérüket ontották hazájukért, szülő-
földjükért.
Kik is azok a hősök? E gyűjtőfogalom alá tar-
toznak mindazok, akik a háború viharában 
elmentek harcolni, és soha nem tértek vissza 
családjukhoz otthonukba. Harcoltak a tatár, 
a török ellen, a Rákóczi-szabadságharcban, 
az 1848-as szabadságharcban, az I. és II. vi-
lágháborúban, az 1956-os forradalomban. 
Ide sorolhatnám Nagy Imrét is, aki ugyan 
nem fegyverrel a kezében, de mártírhalált 
halt népéért és hazájáért. 
Emlékezünk. Pannonhalma is megünnepelte 
ezt a napot. Az ünnep előtti héten Bagó Fe-
renc polgármester úrtól személyesen, névre 
szóló meghívást kaptam a megemlékezésre, 
ami nagyon jólesett, ebből láttam, hogy nem 
írtak le teljesen. A rendezvényt plakátok is 
hirdették, sőt még Pál atya a miséken is el-
mondta minden alkalommal. 

Elérkezett 2017. május 28-a. Délelőtt 11 óra-
kor kezdődött az ünnepség a templom alat-
ti kopjafák előtti téren, illetve a templom 
bástyafalán elhelyezett márványtáblák alatt, 
amelyeken szerepel valamennyi, a II. világ-
háborúban elesett győrszentmártoni személy 
neve. A táblák alatt díszőrség állt, a Honvé-
delmi Minisztériumból díszegyenruhába öl-

tözött tábornokok, főtisztek vagy tizenöten. 
A Himnusz elhangzása után, amelyet a pan-
nonhalmi bencés gimnázium énekkara adott 
elő, ünnepi beszédek hangzottak el (polgár-
mester, dandártábornok, a Pannonhalmi 
Járási Hivatal vezetője), majd következett a 
Szózat és a koszorúzás. Szép volt mindez. 

Mi sarkallt arra, hogy ezt a cikket megírjam? 
Az hogy szégyelltem magam. Szégyelltem 
magam azért, mert az ünnepségen a hallga-
tóság mindössze 30 főből állt. a közel 4000 
lakosú városból negyvenen!

Este néztem a tv-híradót, amikor körkap-
csolással közvetítettek néhány városból, kis 
és nagy városokból, gyönyörű ünnepségeket. 
A keret közel ugyanaz volt, mint Pannonhal-
mán, de a tömeg megadta az ünnep hangula-
tát. Voltak ott zenekarok, énekkarok, ünnep-
lő iskolák. Ezeket látva elgondolkodtam azon, 
hogy nagyon sok család van, ahol egy idő-
sebb szülőnek nagyapja, dédapja odaveszett 
a háborúban. Ezen őseink nem érdemelnek 
meg egy órát, amit a megemlékezésnek és a 
kegyeletnek szentelünk? 
Ezen ükapák, dédapák, nagyapák emlékének, 
akik a Donnál, Doberdónál vagy valahol a 
világban talán egy jelöletlen sírban nyugsza-
nak, szentelnünk kell egy órát!

A május 28-i ünnepséghez még egy gondolat 

kívánkozik. Hol voltak településünk képvise-
lői? Egy sem volt ott. Így képviselik a telepü-
lést, a lakosságot? Városunkban van húsz ci-
vil szervezet, ha mindegyik csak 10 személyt 
delegált volna a rendezvényre, az már egy 
kisebb tömeg lett volna. Egyetlen szervezet, 
az Engen-Pannonhalma Baráti Kör 20 fős 
tagságából hatan ott voltak az ünnepségen, 
ez az arány jó. Pedig ez a szervezet egy fillért 
nem kap az önkormányzattól, míg a többiek 
százezreket könyvelhetnek el maguknak. Mi-
kor rákérdeztem, hogy minket miért nem tá-
mogatnak, azt a választ kaptam, hogy a tisz-
telt képviselő-testület nekünk nem szavazta 
meg a támogatást.
A meghívó legalján, amelyet az ünnepség 
előtt kaptam, apró betűkkel ez a mondat állt: 

„Megjelenési, koszorúzási szándékát kérjük 
jelezze titkárságunk felé”. 
Az ünnepség végén hazamentünk, majd egy 
piros rózsacsokorral visszatértünk a már 
üres térre, a csokrot letettük két koszorú 
közé. Már nem szégyelltem magam annyira.

Bocsánatot kérek mindazoktól, akik betegek, 
mozgásukban korlátozottak vagy elfoglaltsá-
guk miatt nem lehettek ott.
Több tiszteletet mindazoknak, akiért a ha-
rang szólt.

Horváth Endre
Pannonhalma volt polgármestere

HŐSÖK NAPJA PANNONHALMÁN
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GYEREKNAP 2017
Három év kihagyás után hatalmas siker                                    

2017. május 28-án a csendes parkot (Liget) 
újra gyerekzsivaj töltötte meg. Pár év kiha-
gyás után a Kazinczy Ferenc Művelődési Ház 
és a civil szervezetek összefogásával újra 
megrendezésre került a Városi Gyereknap. 

Számos színpadi program és feladat várta a 
gyermekeket ezen a napsütéses kora nyári 
napon. Felléptek az Angel Dance Hip-Hop 
csoport, valamint a Black Diamond jazzbalett 
csoport tagjai, megnézhettük Kisvakond  
Föld körüli utazását  a Holle Anyó Meseszín-
ház jóvoltából. Láthattuk Kis László bűvészt, 
aki remek trükkökkel kápráztatta el a közön-
séget. A program zárásaként Bendegúz és 
barátja zenéltek nekünk. 

A gyerekek a délután folyamán feladatokat 
oldhattak meg, ahol pecséteket gyűjthettek, 
majd ezeket játékokra válthatták be. 
A feladatok között volt „Szagolj+ízlelj!”, asz-
faltrajzverseny, limbó-verseny, székfoglaló, , 
arcfestés, salátaparádé, öko-sátor és nem 
utolsó sorban süti-stand is, ahol kérdésekre 
kellett helyesen válaszolniuk a gyerekeknek, 
és jutalomként egy süteményt választhattak  
maguknak.

A nap folyamán felmászhattak a gyerekek a 
tűzoltóautóra, légváron ugrálhattak, gokar-
tozhattak, mindezeket támogatóink jóvoltá-
ból ingyenesen.

A gyereknap előtti hetekben rajzpályázatot 
hirdettünk az óvodások, iskolások számára 
két témában. Számos gyönyörű és érdekes 
rajz született a felhívásra, melyek közül a 
szervezők korcsoportonként az első három 
helyezettet díjazták. 
 
Külön köszönetet szeretnénk mondani:

- Pannonhalma Város Önkormányzatának 
- a Szent Márton Cukorbeteg Egyesületnek
- az Őszikék Nyugdíjas Klubnak
- a Kézimunka Varázs Körnek

- az Életmód Klubnak 
- a Tai-chi csoportnak 
- a Szülői Munkaközösségnek
- a PENYUK-nak (Nyugdíjas Pedagógusok 
Köre)

- a Pannonhalmi Óvodáért Alapítványnak 
- Kondor Ferencnek
- a Pannonhalmi Sport és Majorette Egyesü-
letnek 

- a Pannonhalmi Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
letnek 

- a Szent Márton Polgárőr Egyesületnek
- a Pannonhalmi Rendőrőrsnek 
- az Idősek Tornája csoportnak
valamint mindenkinek, aki részt vett a ren-
dezvény lebonyolításában. Nélkülük nem jö-
hetett volna létre ez a remek délután.

Köszönettel tartozunk még támogatóinknak, 
akik valamilyen formában hozzájárultak eh-
hez a naphoz: Boga-Bau Kft., Becsák Audio, 
Horváth Benedek, Liget Szín-Ház Festékbolt, 
Király Gábor, Németh András, Pannon kút 
kft, Pedró Pékség, Wasco Trade Kft.

A visszajelzések alapján sikerült egy kelle-
mes délutánt szervezni mind a gyermekek-
nek, mind a szüleiknek, rokonaiknak, bará-
taiknak. Jövőre ismét benépesül majd május 
utolsó vasárnapján a Liget, és még több já-
tékkal, érdekességgel várjuk a gyerekeket és 
szüleiket.

Akik már most szeretnének bármilyen mó-
don segíteni, hozzájárulni a rendezvény sike-
réhez, úgy ötleteiket, felajánlásaikat, javasla-
taikat a muvhaz@pannonhalma.hu e-mail 
címre várjuk.

Még egyszer NAGYON KÖSZÖNJÜK a pan-
nonhalmi gyerekek nevében minden támo-
gató és közreműködő munkáját, segítségét.

 
Hajnal-Kohár Mónika

A Holle Anyó Meseszínház előadása

A PENYUK sütistandja hamar kiürült a sok jó 
válasznak köszönhetően

A Szülői Munkaközösség vezetői készítik a 
zsíros és vajaskenyereket

A Bütykölde szintén sok érdeklődőt vonzott

A Salátaparádé szintén nagy sikert aratott

A JÖVŐ ÉVI GYEREKNAP IDŐPONTJA:

2018. május 27.



       
17

NYÁRI RECEPTEK pannonhalmi háziasszonyok ajánlásával 

FETÁS-ZABPELYHES CUKKINI 
TÓCSNI SALÁTÁVAL
Hozzávalók: 
3 kisebb zsenge  cukkini, 1 egész tojás, 2 nagyobb ge-
rezd fokhagyma, friss snidling, 1 sárgarépa lereszelve, 
200 g fetasajt morzsolva, só, fehér bors ízlés szerint. (a 
feta is sós, így nem kell bele sok só). kb. 15 dkg zabpe-
hely (ez függ a tojás nagyságától és hogy mennyi levet 
enged a cukkini).

Elkészítés: 
A cukkiniket megpucoljuk, lereszeljük (nagyobb lyu-
kú reszelőn), majd összekeverjük a többi hozzávalóval. 
Előmelegített sütőben 180 fokon légkeveréssel 15 percig 
sütjük az egyik oldalát, majd megfordítjuk és a másik 
oldalt 10 percig sütjük. A tepsiben a sütőpapírt érdemes 
nagyon vékonyan ecsettel megkenni egy pici olívaolaj-
jal. Sütés után salátával és tejföllel vagy anélkül tálaljuk.

CSOKIS MUFFIN
Fekete-Gyimesi Barbara ajánlásával 

Hozzávalók:
35 dkg liszt, 12 dkg cukor, 2 tojás, 2 evőkanál tejföl, 1 dl olaj, 
tej, sütőpor, vaníliás cukor, csipet só, citromhéj, tört étcsokoládé, 
3 evőkanál kakaópor

Elkészítés:
Kapszlival bélelt muffinsütőbe szeditek, összekeverés után tor-
ta darával vagy durvára tört dióval díszíthetitek, és 180 fokon 
megsütitek!

M Á L N Á S - L E V E N D U L Á S 
SAJTKRÉMTORTA
Fekete-Gyimesi Barbara ajánlásával

Piskóta: 
25 dkg kekszmorzsát,10 dkg vajat,1 vaníliás cukrot össze-
gyúrunk és kapcsos tortaformában elegyengetünk.

Krém:
25 dkg mascarpone, 2-2.5 dl növényi tejszín (Oké habmes-
ter), 2 vaníliás cukor, nagy marék kerti málna, 1 levendula 
virágai. Ha savanykás a krém, cukrot adhatunk hozzá.

Elkészítés:
A mascarponét a tejszínnel lágy habbá veritek, és utána 
hozzáteszitek a többi hozzávalót és tovább keveritek, míg 
kemény, habos krémet kaptok. Hűtőben pihentessétek 1 
órát, majd díszítsétek és kínáljátok! 

Ha Önnek is van olyan receptje, amit szívesen 
megosztana másokkal, küldje el nekünk a 
muvhaz@pannonhalma.hu e-mail címre, vagy 
személyesen is leadhatja a művelődési házban.
KÖSZÖNJÜK!        
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„Az út megnyilvánulása az erkölcs, az erkölcs 
megnyilvánulása az emberben az ego hiánya. 
A gyakorlás közben az ego nélküli lélek meg-
teremti „az ön-megfeledkezést”. 
(Di Yu Ming mester) 

Az erkölcs lényege az, hogy átváltoztassa az 
ember „közönséges szívét” az „igazi szívre”. 
A közönséges szívhez tartozik a ragaszkodás, 
a szenvedély, az önmagunkon uralkodás hi-
ánya. Amíg az ember létét, a szív számtalan 
kívánságát az „ego” irányítja, addig az lesz 
szenvedéseinek forrása. E szenvedések, vala-
mint az étkezés vagy a környezet káros befo-
lyásai által a test elveszti életerejét és megbe-
tegszik. Ehhez kapcsolódnak az egoista tettek 
okozta szenvedések. 
Mindezek mellett nem szabad elfelejtenünk, 
hogy az embernek az a szerepe, hogy meg-

teremtse az összeköttetést az Ég és a Föld kö-
zött, hogy spirituálissá váljon a Teremtés. Az 
ember „közönséges szíve” azonban az Uni-
verzumot csak a saját céljaira akarja használ-
ni, nem képes más szempontból a Teremtést 
felismerni. És ez az állapot arra vezet, hogy 
olyan tetteket teremt, melyek szenvedést 
okoznak. 

Az „igazi szív” akkor jelenik, meg amikor a 
„közönséges szív” megváltozik.  Ez a jósággal, 
a feltétel nélküli szeretettel, az együttérzés-
sel, a megbánással, a tisztasággal, a hittel jön 
elő. Ezek az emberi lény igazi tulajdonságai. 
Az ember nem érezheti magát jól, ha hazu-
dik vagy rosszat követ el (megfontoltan vagy 
anélkül) más emberek vagy más életformák 
ellen.  Meg tudja ugyan indokolni tetteit, de 
nem tud a rosszal a lelkében élni. A közön- 

séges szív tetteit az ész irányítja, 
az „igazi szív” spontán cselek-
szik, anélkül hogy valamilyen 
előnyt nyerne tetteiből. A „kö-
zönséges szívből” az „igazi szív-
hez” való átjutás csak gyakorlás 
útján érhető el. 

Di Yu Ming mester egyik előadá-
sán azt mondta: „Egy személy 
karaktere, erkölcse változhat, 
és az erkölcsöt erővé lehet vál-
toztatni”. Ezért a csigong által 
elért gyakorlati szint az egyes 
személy erkölcsétől függ, annak 
erejétől, ami arra készteti, hogy 
jó tetteket hajtson végre. 
A gyakorlás arra alapul, hogy 
belépünk a csigongnak egy ti-
pikus állapotába. Ez az állapot 
lazaság, nyugalom, stabilitás, 
de ugyanakkor egy előrehala-
dott erkölcsi állapot. Abban a 
pillanatban, amikor ezt meg-
teremtjük, a tudatmező elér 
egy rezgést, amely kapcsolatba 

kerül egy nagyon erős pozitív térrel, amely 
a tudatot átváltoztatja. Azáltal, hogy az er-
kölcsnek különleges figyelmet szentelünk, 
képesek leszünk magunkban az erkölcsöt 
megteremteni. Így megtelik a szív fénnyel, 
és képessé tesz bennünket a karaktert job-
ban megérteni és felfogni. A gyakorlás által 
sikerül a szív minden részét felfedezni, azo-
kat is, amelyek nem tudtak megnyilvánulni, 
vagy elvesztek. Ezáltal elérjük az „igazi szívet” 
amelyik mindegyikünkben ott van. 

Hogyan lehet az erkölcsöt gondozni? Az 
erkölcs gondozásának több aspektusa van. 
Egyik közülük a jóság. Fontos jóságot tanú-
sítani az emberekkel, a természettel és a gya-
korlással szemben. 

Péter Cocos

AZ ERKÖLCS ÉS A CSIGONG



MI TÖRTÉNT A FOCIPÁLYÁN? 
A Pannonhalma SE 
2016/2017-es bajnoki éve
Sportegyesületünk a most lezárult évadban szép sikereket ért el.

Felnőtt labdarúgóink a sérülésekkel tűzdelt szezon végén bronzér-
mes, míg U19-es csapatunk ezüstérmes lett.

Utánpótlás csapataink a 7-11 éves korosztályokban Bozsik-tornákról 
és fesztiválokról hoztak haza szebbnél szebb eredményeket. Több 
kiváló ifjú játékosunkat keresik és figyelik magasabb osztályokból, 
míg U14 csapatunk bajnoki rendszerben erősödött hétről hétre.

Az elmúlt évben tíz fővel emelkedett játékosaink száma, és a nyár 
folyamán újabb ifjú focistapalánták csatlakoznak hozzánk.

Szót kell ejteni egy új csapatunkról is, mert ez évtől kispályás női 
labdarúgói is vannak egyesületünknek, akik a megyei bajnokság-
ban szerepelnek.

Az öregfiúk csapata június elején az ETO és a Hetény (Szlovákia) 
csapatait fogadta egy mini emléktornán, melyen Maier Ottóra em-
lékeztünk.

A városi sporttelepen sikerült fejlesztéseket végrehajtani, automata 
öntözőrendszert építettünk ki a centerpályán, melynek bekerítése 
júniusban elkészül.

Az egyesület játékosai új felszereléseket kaptak, emellett mobilka-
pukat és sportszereket szereztünk be.
Reméljük, folyamatos fejlődésünk további helyi és környékbeli 
sportolni vágyó kedvét hozza meg az egyesületünkhöz való csat-
lakozásra.

Köszönjük Pannonhalma Város támogatását és minden játékos, 
szülő, támogató, szurkoló pozitív hozzáállását és segítségét!

Várunk mindenkit sporttelepünkön!

HAJRÁ PANNONHALMA!
Baki Balázs elnök

Június 29-én különleges megtiszteltetés érte városunkat: a győri Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál lángját fogadhattuk Pannonhalmán.
Délután 14 óra előtt érkezett meg Écsről a benzinkút parkolójába, ahol 
elsőként BORBÉLY TAMARA, a Győri Vízisport Egyesület vízilabda és 
szinkronúszó szakosztályának edzője vehette át a lángot, majd egé-
szen a művelődési házig futott vele. 

Itt HORVÁTH SZABOLCS, a Pannonhalmi Kerékpáros és Sport Egye-
sület elnöke, a Pannonhalma Prológ Kerékpáros verseny egyik főszer-
vezője váltotta, akit barátai kerékpárral kísértek. Szabolcs a lánggal az 
Apátsági Múzeum és Galéria udvarába érkezett. Itt Várszegi Asztrik 
főapát úr és Bagó Ferenc polgármester úr köszöntötte az olimpia kül-
döttséget és a város lakosságát. 
A pihenő alatt sokan fotózkodtak a fesztivál kabalafigurájával, Hugoo-
val a kakassal is, ezután DEJCSICS KONRÁD atya vette át a stafétát, 
és útja egyenesen az apátságig vezetett, majd azt körbefutva NAGY 
LUCA JÁZMIN, a pannonhalmi Black Diamond Tánccsoport tagja és 
csoporttársai váltották, akik a Gesztenyés horgon futva az Apátsági 
Múzeum és Galéria bejáratánál az utolsó futónak, ERDŐSSY CSABA 
többszörös ifjúsági európa- és világbajnoki érmes kajakozónak adták 
át. Csaba az Arany János utcán át egészen a település végéig, Ravazd 
határáig vitte ki a lángot.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akiknek a segítségé-
vel és közreműködésével sikeresen bonyolíthattuk le a programot, és 
méltóképpen fogadhattuk városunkban az Ifjúsági Olimpia jelképét.

Horváth Roland

AZ EYOF LÁNGJA VÁROSUNK-
BA IS MEGÉRKEZETT 
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Értesítjük kedves Olvasóinkat, hogy a Városi Könyvtár 
2017. JÚLIUS 17-24. között  ZÁRVA TART.

Nyitás: július 25-én (kedden)

FELHÍVÁS

A Pannonhalmi Városi Könyvtár
2017 októberében ismét bekapcsolódik az Országos Könyvtári Napok rendezvényeibe. 

Az idei események mottója: „Csak tiszta forrásból!”

Könyvtárunk egyik programjaként a 
„Népi hagyományok, múltunk forrásai” jegyében 

A PANNONHALMI KÉZMŰVESEK TALÁLKOZÓJÁT ÉS TERMÉKBEMUTATÓJÁT
szeretné megszervezni

2017. október 6-án 18 órai kezdettel.

Szeretettel várjuk Pannonhalma kézműveseinek jelentkezését, 
akik szívesen részt vennének ezen az estén, hogy bemutatkozzanak, 

beszéljenek munkájukról, termékeikről, és bemutassák azokat az érdeklődő közönségnek.

Jelentkezésüket várjuk a 20 468 46 21, ill. 554 050 telefonszámokon 
vagy személyesen a Városi Könyvtárban.

Köszönettel: Szanati Erzsébet könyvtáros



„Ételed legyen orvosságod, és orvos-
ságod legyen ételed.” (Hippokratész)

A táplálkozás nem élvezeti forrás! 
Testünk egészségi állapotát a legköz-
vetlenebb módon a táplálkozással 
tudjuk befolyásolni. A táplálkozás 
célja a test karbantartása és az egész-
ség megőrzése. Ezért az ételek kivá-
lasztásakor nem az étel finomsága, 
élvezetessége az elsődleges szempont, 
hanem az, hogy mennyire szolgálja a 
test egészségét. 

A társadalom többsége nem tekinti 
követendő példának a környezettuda-
tos fogyasztói magatartást, pedig az 
élelmiszerek által kiváltott civilizációs 
betegségek egyre inkább fókuszba ke-
rülnek.

Egy bölcs mondás szerint: „Fogunk-
kal ássuk meg sírunkat.” Manapság 
nem a különféle fertőző betegségek 
okozzák a legtöbb halálesetet, hanem 
az egészségtelen táplálkozás testünk-
ben kifejtett káros következményei. 
Becslések szerint a káros anyagok 70 
százaléka a táplálékkal jut a szerve-
zetünkbe. Abból épülnek fel sejtjeink, 
szöveteink, szerveink, amit biztosí-
tunk számukra! Legyenek ezek: zöld-
ségek, gyümölcsök, hüvelyesek, natúr 
olajos magvak, hidegen sajtolt olajok, 
csírák, teljes őrlésű gabonák, fűsze-
rek, gyógynövények, méz, mértékkel 
fogyasztott fermentált tejtermékek… 
stb. Tehát minden, amit a természet 
kínál! A károsító anyagok (így a vegy-
szerek is) véletlenszerűen és szándé-
kosan kerülhetnek élelmiszereinkbe. 
Szándékosan a színezékek, aromák, 
állományjavítók, ízfokozók, adalék-
anyagok, emulgeálószerek úgy jutnak 
a szervezetünkbe, hogy elfogyasztá-
sukkor tudtában vagyunk a jelenlé-
tüknek.  Az E-számmal jelölt adalékok 
egy részével kapcsolatban felmerült, 
hogy károsítják az egészségünket. A 
legnagyobb kockázatot a mestersé-
ges édesítőszerek (E-950–952, 954), 
a tartósítók (E-210–219, 249–252) 
és az ízfokozók (E-621-625) jelentik. 
A véletlenszerűen (így a tudtunkon 
kívül) a szervezetünkbe kerülhet pe-
nészgomba toxin, növényvédő szer 
maradvány, állati húsokból gyógy-
szermaradvány, valamint a gyártás és 
feldolgozás során keletkező esetleges 
szennyeződés.

A növénytermesztésben több száz kü-
lönféle növényvédő szer használata 
engedélyezett. Ezek az anyagok funk-
ciójuknál fogva mérgek, így gyakran 
az emberi egészségre is ártalmasak. A 
növényvédő szerek egy része károsít-
ja az endokrin rendszert, azaz hormo-
nális hatású lehet. Az ilyen vegyületek 
befolyással lehetnek az egész szerve-
zet működésére, többek között hoz-

zájárulhatnak a terméketlenség ki-
alakulásához, kapcsolatba hozhatóak 
a cukorbetegséggel, az elhízással, sőt 
a rák kialakulásával is. A növényvédő 
szerek egészségkárosító hatását min-
dig csak utólag igazolja a tudomány! 
1948-ban az orvosi-élettani Nobel-
díjat Paul Hermann Müller svájci ve-
gyész kapta „a DDT - több ízeltlábú 
elleni kontaktméreg - erőteljes hatá-
sának felfedezéséért” - indoklással. A 
vegyületet a második világháborúban 
és az azt követő időszakban a tífuszt, 
pestist, maláriát és sárgalázat ter-
jesztő tetvek, bolhák és szúnyogok 
ellen használták. Növényvédelmi célú 
használata is elterjedt, többek között 
az Európában éppen hódító kolorá-
dóbogár (burgonyabogár) ellen ve-
tették be. Nálunk Matador néven vált 
ismertté. A szer világszerte milliók 
életét mentette meg, de nem akármi-
lyen áron: hatalmas pusztítást végzett 
az ökoszisztémában. Időközben be-
bizonyosodott rákkeltő hatása, vala-
mint hogy nemzőképtelenséget okoz 
állatok és emberek körében egyaránt. 
Nálunk a 60-as években kivonásra ke-
rült. A trópusi országokban még ma 
is használják, mivel olcsó és más ro-
varölő szerekkel szemben rendkívül 
hatékony. 

Olyan országokból származó zöldsé-
gek, gyümölcsök, fűszerek fogyasz-
tása számunkra is komoly kockázatot 
jelent, ahol még ma is rovarirtó szer-
ként használják a DDT-t.
Az embrió, a magzat, az újszülött 
és a gyermekek is érzékenyebbek 
a mérgező anyagokkal szemben a 
felnőtteknél intenzívebb anyagcse-
réjük és fejlődés alatt álló szerve-
zetük következtében. A gyermekek 
testtömegükhöz képest hatszor több 
gyümölcsöt, kétszer több zöldséget 
és átlagosan négyszeres mennyiségű 
gabonát fogyasztanak, mint a felnőt-
tek. Több, növényvédő szerek okozta 
egészségkárosodást dokumentáltak a 
gyermekeknél. A jelenlegi növényvé-
dőszer-engedélyezési eljárások nem 
vizsgálják a vegyületek gyermekekre 
gyakorolt idegrendszeri hatásait, mi-
közben minden hatodik gyermek va-
lamilyen idegrendszeri problémától 
szenved. Összefüggés van például a 
szerves foszforsav típusú rovarirtó 
szerek szervezetbe kerülése és a gyer-
mekek alacsonyabb intelligenciahá-
nyadosa között.

A növényvédő szerek káros hatásainak 
többsége a szabálytalan felhasználás-
ból ered. Ha kertünkben végzünk nö-
vényvédelmi munkát, akkor a perme-
tezésnél a felhasználási útmutatót és a 
biztonsági előírásokat (élelmezés- és 
munkaegészségügyi várakozási időt, 
a vízvédelmi távolságot, a kijuttatott 
szer koncentrációját) maradéktalanul 

tartsuk be! Részesítsük előnyben a környezetkímélő zöld 
színkóddal jelölt készítményeket vagy a szintén kisebb kör-
nyezeti kockázatot jelentő sárga színkódú készítményeket. 
Őseink olyan permetszereket használtak, melyek még ma is 
engedélyezettek a biogazgálkodásban, ugyanakkor a meg-
bízhatóságuk mellett olcsóbbak is a növényvédő-szer lobbi 
kínálta termékeknél. Ilyen a lemosó permetezésre használt 
bordói lé, a házilag főzött mészkénlé, vagy a levéltetvek 
elleni harcban bevált a festők által használt káliszappan. 
Érdemes ezeket a feledésbe ment anyagokat visszahozni 
kertünkbe.

A növényvédő-szer maradványok hatósági vizsgálata során 
azt a következtetést vonták le, hogy a leggyakrabban szeny-
nyezett termékek: a saláta, retek, csemegeszőlő, üvegházi 
paprika és paradicsom. A XXI. században az élelmiszer is 
bizalmi cikké vált. Elgondolkodtató, hogy érdemes-e ma-
gunknak termeszteni a zöldséget, gyümölcsöt, miután a 
vizsgálati eredmények megismerése számos kockázatra 
hívja fel a figyelmet. A táplálkozás az egyik legjelentősebb 
területe a helytelen életmódnak. 

Az élelmiszerek minősége és biztonsága az elsődleges ter-
melőhelyen dől el. Nem mindegy, hogy az élelmet honnét 
szerezzük be. Az élelmiszer-biztonsági lánc a mikrobioló-
giai biztonságot (baktériumok, vírusok, gombák és parazi-
ták), a kémiai biztonságot (gyógyszer és növényvédő-szer 
maradékok, nehézfém- vagy toxin-szennyezettség) igyek-
szik garantálni. Egészséges élelmiszert csak egészséges 
környezetben lehet előállítani. Ennek megértéséhez, az 
egészségtudatos élelmiszerválasztáshoz a fogyasztónak az 
élelmiszer-választási tényezők megértésére van szüksége. A 
Magyarországon zajló kedvezőtlen népegészségügyi állapo-
tok változását nem lehet várni, ha a környezet iránt érzett 
felelősség nem fog erősödni.

dian

TÁPLÁLKOZÁSUNK IS LEGYEN 
VEGYSZERMENTES!
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J Ú L I U S
10-16. hétfő-vasárnap - III. PANNONHALMA CAMPUS - Helyszín: Magtár és Bortároló udvara
Szervező: Pannonhalma Város Önkormányzata / Facebook: PannonhalmaCampus / E-mail: campus@pannonhalma.hu

14. péntek - TÉRMOZI - Francia filmest - Helyszín: Főtér, Pletycafé terasz
Szervező: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház / Tel.: 06-96-471-733 / E-mail: muvhaz@pannonhalma.hu / INGYENES BELÉPÉS

14. péntek - VIATOR JAZZ-VACSORÁK - Helyszín: Viator Apátsági Étterem és Borbár terasza
Szervező: Pannonhalmi Főapátság / Tel.: 06 96 570-191 / Web: bences.hu  / E-mail: info@osb.hu

15. szombat - BOLHAPIAC - Helyszín: Főtér
Szervező: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház / Tel.: 06-96-471-733 / E-mail: muvhaz@pannonhalma.hu / INGYENES BELÉPÉS

18. kedd - NYÁRESTI ORGONAHANGVERSENY - Fellépő: KISS ZSOLT - Helyszín: Pannonhalmi Főapátság, Bazilika
Szervező: Pannonhalmi Főapátság / Tel.: 06 96 570 191 / Web: bences.hu  / E-mail: info@osb.hu / Jegyár:  3500 Ft

21. péntek - PANNONHALMI JAZZ-MAJOR - Helyszín: Pannonhalmi Apátsági Múzeum belsőkertje
Szervező: Pannonhalmi Főapátság / Tel.: 06 96 570-191 / Web: bences.hu  / E-mail: info@osb.hu

28. péntek - KLASSZIKUS EST -  Győri Filharmonikus Zenekar - Helyszín: Pannonhalmi Apátsági Múzeum és Galéria belőskerje
Szervező: Pannonhalmi Főapátság / Tel.: 06 96 570-191 / Web: bences.hu  / E-mail: info@osb.hu / Jegyár: 4.900,- Ft

A U G U S Z T U S
8. kedd - NYÁRESTI ORGONAHANGVERSENY - Fellépő: KOVÁTS PÉTER - Helyszín: Pannonhalmi Főapátság, Bazilika
Szervező: Pannonhalmi Főapátság / Tel.: 06 96 570 191 / Web: bences.hu  /  E-mail: info@osb.hu / Jegyár:  3500 Ft

11. péntek - VIATOR JAZZ-VACSORÁK - Helyszín: Viator Apátsági Étterem és Borbár terasza
Szervező: Pannonhalmi Főapátság / Tel.: 06 96 570-191 / Web: bences.hu  / E-mail: info@osb.hu

12. szombat - TÉRMOZI - Helyszín: Főtér, Pletycafé terasz
Szervező: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház / Tel.: 06-96-471-733 / E-mail: muvhaz@pannonhalma.hu / INGYENES BELÉPÉS

15-20. kedd-vasárnap - APÁTSÁGI GYÓGYNÖVÉNYHÉT - Helyszín: Pannonhalmi Apátsági Gyógynövénykert
Szervező: Pannonhalmi Főapátság / Tel.: 06 96 570-191 / Web: bences.hu  / E-mail: info@osb.hu

18. péntek - PANNONHALMI JAZZ-MAJOR - Helyszín: Pannonhalmi Apátsági Múzeum és Galéria belsőkertje
Szervező: Pannonhalmi Főapátság / Tel.: 06 96 570-191 / Web: bences.hu  / E-mail: info@osb.hu

19. szombat - SZENT ISTVÁN NAP - Évszakok Fesztivál: Nyár - Helyszín: Főtér
CSÍK ZENEKAR és MAGASHEGYI UNDERGROUND élő nagykoncertje
Szervező: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház / Tel.: 06-96-471-733 / E-mail: muvhaz@pannonhalma.hu

19. szombat - KONCERT A GYÓGYNÖVÉNYKERTBEN - Helyszín: Pannonhalmi Apátsági Gyógynövénykert
Szervező: Pannonhalmi Főapátság / Tel.: 06 96 570-191 /Web: bences.hu  /  E-mail: info@osb.hu

20. vasárnap - SZENT ISTVÁN ÜNNEPE - Helyszín: Pannonhalmi Főapátság Bazilika, Gyógynövénykert
Szervező: Pannonhalmi Főapátság / Tel.: 06-96-570-191 / Web: bences.hu  / E-mail: info@osb.hu

20. vasárnap - APÁTSÁGI ORGONAHANGVERSENY - Fellépő: NAGY LÁSZLÓ ADRIÁN - Helyszín: Pannonhalmi Főapátság, Bazilika
Szervező: Pannonhalmi Főapátság / Tel.: 06 96 570 191 / Web: bences.hu  / E-mail: info@osb.hu / INGYENES BELÉPÉS

25-27. péntek-vasárnap – ARCHUS TEMPORUM FESZTIVÁL - Helyszín: Pannonhalmi Főapátság
Szervező: Pannonhalmi Főapátság / Tel.: 06-96-570-191 / Web: bences.hu  /  E-mail: info@osb.hu 

Bővebb információk a rendezvényekről a szervezők honlapján.
A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják!
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J Ú L I U S
10-16. hétfő-vasárnap - III. PANNONHALMA CAMPUS - Helyszín: Magtár és Bortároló udvara
Szervező: Pannonhalma Város Önkormányzata / Facebook: PannonhalmaCampus / E-mail: campus@pannonhalma.hu

14. péntek - TÉRMOZI - Francia filmest - Helyszín: Főtér, Pletycafé terasz
Szervező: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház / Tel.: 06-96-471-733 / E-mail: muvhaz@pannonhalma.hu / INGYENES BELÉPÉS

14. péntek - VIATOR JAZZ-VACSORÁK - Helyszín: Viator Apátsági Étterem és Borbár terasza
Szervező: Pannonhalmi Főapátság / Tel.: 06 96 570-191 / Web: bences.hu  / E-mail: info@osb.hu

15. szombat - BOLHAPIAC - Helyszín: Főtér
Szervező: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház / Tel.: 06-96-471-733 / E-mail: muvhaz@pannonhalma.hu / INGYENES BELÉPÉS

18. kedd - NYÁRESTI ORGONAHANGVERSENY - Fellépő: KISS ZSOLT - Helyszín: Pannonhalmi Főapátság, Bazilika
Szervező: Pannonhalmi Főapátság / Tel.: 06 96 570 191 / Web: bences.hu  / E-mail: info@osb.hu / Jegyár:  3500 Ft

21. péntek - PANNONHALMI JAZZ-MAJOR - Helyszín: Pannonhalmi Apátsági Múzeum belsőkertje
Szervező: Pannonhalmi Főapátság / Tel.: 06 96 570-191 / Web: bences.hu  / E-mail: info@osb.hu

28. péntek - KLASSZIKUS EST -  Győri Filharmonikus Zenekar - Helyszín: Pannonhalmi Apátsági Múzeum és Galéria belőskerje
Szervező: Pannonhalmi Főapátság / Tel.: 06 96 570-191 / Web: bences.hu  / E-mail: info@osb.hu / Jegyár: 4.900,- Ft

A U G U S Z T U S
8. kedd - NYÁRESTI ORGONAHANGVERSENY - Fellépő: KOVÁTS PÉTER - Helyszín: Pannonhalmi Főapátság, Bazilika
Szervező: Pannonhalmi Főapátság / Tel.: 06 96 570 191 / Web: bences.hu  /  E-mail: info@osb.hu / Jegyár:  3500 Ft

11. péntek - VIATOR JAZZ-VACSORÁK - Helyszín: Viator Apátsági Étterem és Borbár terasza
Szervező: Pannonhalmi Főapátság / Tel.: 06 96 570-191 / Web: bences.hu  / E-mail: info@osb.hu

12. szombat - TÉRMOZI - Helyszín: Főtér, Pletycafé terasz
Szervező: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház / Tel.: 06-96-471-733 / E-mail: muvhaz@pannonhalma.hu / INGYENES BELÉPÉS

15-20. kedd-vasárnap - APÁTSÁGI GYÓGYNÖVÉNYHÉT - Helyszín: Pannonhalmi Apátsági Gyógynövénykert
Szervező: Pannonhalmi Főapátság / Tel.: 06 96 570-191 / Web: bences.hu  / E-mail: info@osb.hu

18. péntek - PANNONHALMI JAZZ-MAJOR - Helyszín: Pannonhalmi Apátsági Múzeum és Galéria belsőkertje
Szervező: Pannonhalmi Főapátság / Tel.: 06 96 570-191 / Web: bences.hu  / E-mail: info@osb.hu

19. szombat - SZENT ISTVÁN NAP - Évszakok Fesztivál: Nyár - Helyszín: Főtér
CSÍK ZENEKAR és MAGASHEGYI UNDERGROUND élő nagykoncertje
Szervező: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház / Tel.: 06-96-471-733 / E-mail: muvhaz@pannonhalma.hu

19. szombat - KONCERT A GYÓGYNÖVÉNYKERTBEN - Helyszín: Pannonhalmi Apátsági Gyógynövénykert
Szervező: Pannonhalmi Főapátság / Tel.: 06 96 570-191 /Web: bences.hu  /  E-mail: info@osb.hu

20. vasárnap - SZENT ISTVÁN ÜNNEPE - Helyszín: Pannonhalmi Főapátság Bazilika, Gyógynövénykert
Szervező: Pannonhalmi Főapátság / Tel.: 06-96-570-191 / Web: bences.hu  / E-mail: info@osb.hu

20. vasárnap - APÁTSÁGI ORGONAHANGVERSENY - Fellépő: NAGY LÁSZLÓ ADRIÁN - Helyszín: Pannonhalmi Főapátság, Bazilika
Szervező: Pannonhalmi Főapátság / Tel.: 06 96 570 191 / Web: bences.hu  / E-mail: info@osb.hu / INGYENES BELÉPÉS

25-27. péntek-vasárnap – ARCHUS TEMPORUM FESZTIVÁL - Helyszín: Pannonhalmi Főapátság
Szervező: Pannonhalmi Főapátság / Tel.: 06-96-570-191 / Web: bences.hu  /  E-mail: info@osb.hu 

Bővebb információk a rendezvényekről a szervezők honlapján.
A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják!

VÁROSI  PROGRAMAJÁNLÓ

július-augusztus



PA
N

N
O

N
H

A
LM

A
Je

le
nt

ke
zz

 m
os

t!




