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Pannonhalmi HÍREK

Kedves Pannonhalmi 
Polgárok!
Szinte hihetetlen, hogy milyen 

gyorsan telnek a napok, hetek, 
hónapok. Mire az Önök kezébe 
kerül a „Pannonhalmi Hírek” 
című újság, ismét elszaladt há-
rom hónap. A fenti időszakban 
volt bőven mit tenni a hivatalnak 
és döntéseket hozni a képviselő-
testületnek. 

Szeretném ismertetni az idei 
és a jövő évben megvalósuló 
fejlesztési beruházásainkat:

2012-ben megvalósuló be-
ruházások és folyamatban lévő 
projektek, pályázatok:

• Pannonhalma Város Önkor-
mányzata biztosítja az iskola fel-
újítási projekt önerejét és a kistér-
ségi társulással együttműködve 
dolgozik azon, hogy a beruhá-
zás augusztus elején sikeresen 
befejeződjön, és egy megújult, 
megszépült közintézménnyel 
gyarapodjon városunk.

• A civil szervezetekkel együtt-
működve az idei évben szeret-
nénk egy közösségi játszóteret 
létrehozni városunkban. Az ön-
kormányzat anyagi és koordiná-
ciós munkájával segíti a PIPACS 
Egyesület ez irányú munkáját. 
Elképzeléseink szerint előrelátha-
tólag szeptember hónapban ve-
hetik birtokukba a pannonhalmi 
gyermekek a játszóteret.

• Az idei évben a polgármes-
teri hivatal külső felújítására is 
sor kerül. Az épület felületét, 
nyílászáróit átfestik, és új külső 
megvilágítást kap az épület, és 
a homlokzaton található Szent 
Márton dombormű is megvilá-
gításra kerül. Az önkormányzat a 
munkálatokhoz szükséges anya-
gokat megvásárolja, és a helyi 

vállalkozók munkájának felaján-
lásával költséghatékony módon 
megszépül a városháza.

• Az idei év őszén a közbe-
szerzési eljárás második körös 
lebonyolítását követően meg-
kezdődik a város rehabilitációs 
projekt megvalósítása, melyre 
2013 nyarán kerül sor.

• A képviselő-testület dönté-
sének értelmében az idei évben 
pályázatot nyújtunk be a művelő-
dési ház felújítására a Széchenyi 
Terv keretein belül. A pályázat 
100%-os támogatási intenzitás-
sal bír. Sikeres pályázat esetén a 
kultúrház új tetőt kap, a falak hő-
szigetelésére és külső pucolására 
is sor kerül. Ezzel a pályázattal 
egy újabb középület újulhat meg 
Pannonhalmán.

• A képviselő-testület élt a 
TÁMOP pályázat adta lehetőség-
gel, és pályázati anyagot nyújt 
be az óvoda fejlesztésére. Ez a 
pályázat is 100%-os támogatott-
ságú, tehát önerőt nem igényel. 
A pályázat keretében az óvoda 
tornaszobája teljesen megújul-
hatna, valamint a mai kor igényeit 
is kielégítő udvari játékokkal gaz-
dagodhatna az intézmény.

• A költségvetés adta lehető-
ségeinkhez mérten igyekszünk 
a legproblémásabb útszakaszok 
egy részének kátyúzását az idei 
évben ún. hidegaszfaltos techno-
lógiával megoldani. 

Mindenki előtt ismeretes, hogy 
két komoly projekt folyamatban 
van. Mindegyikről rövid beszámo-
lót közlök az újság hasábjain. 

Az első a Radnóti Miklós 
Általános Iskola. Ha valakiket 
érdekel, külső szemlélőként lát-
hatja, hogy nagyban folynak a 
munkálatok. Jegyző úrral több 
esetben jártunk a helyszínen. 

Egy-két dologban kifejtettük a 
nézeteinket. Az építésvezetőt 
kértük, ha lehet, használjanak 
ki minden időt, hogy határidőre 
elkészüljön az épület.

Az iskola évzáró ünnepélyét 
követően (június 22. után) az 
épület teljes mértékben az építők 
rendelkezésére áll, hogy zökke-
nőmentesen tudjanak dolgozni. 
Bízunk benne, hogy a felújított 
intézményben a pannonhalmi 
iskola – egy-két változtatással 
– visszanyeri mind szellemileg 
és minőségileg régi hírnevét, és 
megáll a tanulók elvándorlása a 
környező településekre.

Városunk önkormányzata az 
évzárón kitüntetésben részesíti 
Fleck Nikolett 8. osztályos tanulót 
kitűnő tanulmányi eredményéért 
és a sport területén elért 7-szeres 
országos gólkirályi cím elnyeré-
séért. Köszönet illeti felkészítő 
tanárát, Koller Ervint fáradságos 
munkájáért. 

Világörökség Termál Kft.
Több mint 7 hónapos tárgya-

lás és egyeztetés eredményeként 
2012. május 8. napján sikerült a 
HHR Kft.-vel a szindikátusi szer-
ződést módosítani és a 2009. 
08. 11. napján kelt üzletrész 
átruházási szerződést felbon-
tani. A módosítások révén az 
önkormányzat számára jelentős 
garanciaelemeket sikerült beépí-
teni a szerződésekbe az alábbiak 
szerint.

A szindikátusi szerződés mó-
dosítása révén a projekt fi nan-
szírozásának biztosítására nyitva 
álló határidő 2013. december 
31. Amennyiben ezen időpontig 
igazolt pénzügyi források, illetve 
elnyert pályázat nem áll rendelke-
zésére a HHR Kft.-nek, úgy ezt a 

felek az együttműködésük végle-
ges meghiúsulásának tekintik. 

Az eredeti állapot helyreállí-
tásával a HHR Kft. a Világörök-
ség Termál Kft.-ben fennálló 
49.590.000 Ft névértékű kizáró-
lagos tulajdonában álló üzletrész-
ének egésze ismét Pannonhalma 
Város Önkormányzatának kizáró-
lagos tulajdonába kerül, ezzel egy 
időben a korábban megfi zetett 
450.000 Ft-os vételárat és an-
nak a kifi zetés napjáig esedékes 
Ptk. szerinti kamatait Pannonhal-
ma Város Önkormányzata köteles 
a HHR Kft.-nek megfi zetni. Az üz-
letrész értékét nem emeli a jelen 
szerződés aláírásától számított 
időközbeni törzstőke-emelés, va-
gyoni, illetve nem vagyoni jellegű 
hozzájárulások, tervek, know-
how, design beruházások.

Az üzletrész adásvételi szerző-
dés felbontására vonatkozó szer-
ződésben az is rögzítésre került, 
hogy a projekt megvalósítására 
nyitva álló határidőig a HHR Kft. 
nem terhelheti meg és nem ide-
genítheti el sem az ingatlant, sem 
a Világörökség Termál Kft.-ben 
lévő üzletrészeit.

A korábbi szerződésben jog-
orvoslati fórumként megjelölt 
választott bíróság helyett a szé-
kesfehérvári székhelyű illetékes 
bíróság került kijelölésre.

Abban az esetben, ha a HHR 
Kft. vagy a Világörökség Termál 
Kft. érvényes pályázatot nyújtott 
be, vagy a benyújtott pályázat 
vonatkozásában támogatói dön-
tés született írásban, vagy elnyert 
pályázat esetén támogatási szer-
ződést kötött, és a projekt megva-
lósításához szükséges pályázati 
forráson túli igazolt pénzügyi fe-
dezettel is rendelkezik, úgy Pan-
nonhalma Város Önkormányzata 
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egyoldalú írásbeli nyilatkozatával 
a HHR Kft.-nek adott határidőt 
meghosszabbíthatja.

Fentiek következtében kije-
lenthető, hogy az évek óta hú-
zódó projekt lezárása  félreérthe-
tetlenül meghatározásra került, 
aminek eredménytelen eltelte 
esetén az azt követő napon a 
beapportált földterület automa-
tikusan visszakerül Pannonhal-
ma Város Önkormányzatának 
tulajdonába.

Városközpont

Az NYDOP-3.1.1/A-09-2009-
0004 számú Pannonhalma Vá-
ros központjának funkcióbővítő 
fejlesztése című pályázatunk 
közbeszerzési eljárásának első 
fordulója sajnos nem járt ered-
ménnyel. A legolcsóbb árajánlat 
is jelentősen, mintegy 80 millió 
forinttal meghaladta a rendelke-
zésre álló keretösszeget. A pályá-
zat adta keretek között a projekt 

egyes elemeinek műszaki tartal-
mát áttekintettük a tervezőkkel, 
és a szükséges módosításokat 
elvégeztük. Ezek engedélyezési 
szakasza zajlik jelenleg.

Az új közbeszerzési eljárás ki-
írására és lefolytatására a nyár 
folyamán várhatóan augusztus 
hónaptól kerül majd sor, és ennek 
függvényében az ősz folyamán 
indulhat meg a munka, és kez-
dődhet a beruházás. A város re-
habilitációs projekt részét képezi 

egy a helyi civil szervezetek és 
vállalkozók részére kiírt pályázat 
is. A képviselő-testület döntött a 
pályázati kiírás megjelentetésé-
ről, és a megadott határidőig 7 
pályázat került benyújtásra. A hi-
ánypótlásokat követően a pályá-
zatokat a projektmenedzsment 
szervezet szakmailag értékelte, 
és ennek fi gyelembe vételével 
a képviselő-testület az alábbiak 
szerint osztotta fel a rendelkezés-
re álló pályázati keretet:

Pályázat
azonosítószáma

Pályázó neve Pályázat címe Képviselő-tes-
tület által meg-
ítélt összeg

A projekt rövid ismertetése

NYDOP-3.1.1
Pannonhalma /2012-01

Pannonhalmi Sport- és 
Majorette Egyesület

„Ünnep és tánc – 
augusztus 20.
Pannonhalmán”

1.200.000,- Tevékenységünk egy kétnapos rendezvény megszervezését 
célozza, amelynek során a település belterületén szabad 
ég alatt felépítésre kerülő nagyszínpad és környéke adna 
helyet a rendezvénynek. A rendezvénysorozat mottóját a 
mozgás, az egészséges életmód fi lozófi ájának átadása 
képezné, továbbá a város életében betöltött közösségi 
munka szerepének hangsúlyozása áll. 

NYDOP-3.1.1
Pannonhalma /2012-02

Pannonhalmi Kistérségi 
Járóbeteg Központ

„Az egészséges 
Pannonhalmáért”

1.000.000,- Szűrésekből, egészségügyi állapotfelmérésből álló prog-
ramsorozat.
A járóbeteg központ környezetének parkosítása a lakosság 
bevonásával.
Olvasó és pihenősziget kialakítása a várakozó vendégek 
részére a lakosság bevonásával.

NYDOP-3.1.1
Pannonhalma /2012-03

Pannonhalmi Szent Már-
ton Borrend Egyesület

„Pannonhalmi 
szüreti nap”

850.000,- Egy olyan rendezvény elindítása, mely a Pannonhalmi Bor-
vidék hagyományaira és borkultúrájára alapozva minél több 
látogatót vonz Pannonhalmára. Célunk bemutatni az ideláto-
gatók részére városunk megújuló központi részét, bemutatni 
a helyi értékeket, a szüreti hagyományokat, a pannonhalmi 
borokat. Célunk, hogy a rendezvényt továbbfejlesztve minél 
több attrakció jelenjen meg a rendezvény helyszínén, és ez 
minél több látogatót, turistát vonzzon városunkba.

NYDOP-3.1.1
Pannonhalma /2012-04

Pándzsa Klub 
Egyesület

„Pannonhalmi szabadtéri 
gasztronómiai napok”

900.000,- Előkészítő munkálatok: főzőhelyek kialakítása, áramvételi 
lehetőség biztosítása, színpad, fény- és hangtechnika te-
lepítése.
Gyerekprogramok: párhuzamosan a rendezvény helyszí-
nén:
játékos vetélkedő Pannonhalma történetéről, 
„Süssünk-süssünk valamit” látványpékség. 
Egyéb szórakoztató programok gyerekeknek: légvár, 
quadozás stb.
Pannonhalma város-rehabilitációs pályázatában megjelölt 
célkitűzések népszerűsítése: információs sátor.
Gasztronómiai és kulturális programokkal vegyített főző-
verseny.
Bor-gasztronómia: A Pannonhalmi Borvidék borai: bemu-
tató, kóstolás.
Ételek főzése, zsűrizése: közben helyi amatőr csoportok és 
profi  művészek kulturális műsora.
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NYDOP-3.1.1
Pannonhalma /2012-05

Pannonhalma Sport-
egyesület

„Családi sportnap Pan-
nonhalmán”

750.000,- Sportnap tartása, rendszeres sportolási lehetőség biztosítá-
sa, a fi atalok sportos, egészséges életmódra nevelése

NYDOP-3.1.1
Pannonhalma/2012-06

Építőmesterek Szakmai 
Egyesülete

„Építőipari szakmai elő-
adások”

1.300.000,- A helyi lakosság ismeretének bővítése, az új technológiák 
bemutatása mindazon építési területen, amely az energia 
felhasználását befolyásolja, a napi és állandó költségeket 
csökkenti, vagy az életminőséget befolyásolja. Külön előadás 
szól a minden lakásban megtalálható kémények biztonsá-
gáról, javításukról, felújításukról.

NYDOP-3.1.1-
Pannonhalma/2012-07

Pannonhalmi Patrióták 
Csoportja Kulturális 
Egyesület

„Az én játszóterem” 1.500.000,- Szemétszedési, virágültetési nap a leendő játszótér terü-
letén, amelyre minden résztvevő gyerek hozna egy örök-
zöld növényt, ami elültetésre kerül a szülők által kialakított 
ágyásokban
A rendőrség játszótér felőli falát az egyesület lefestetné 
fehérre, majd az óvodai és iskolai pedagógusok segítségével 
erre az üres felületre mesefi gurákat rajzolnánk előre, amit 
a gyerekek színezhetnének ki. 
 Az egyesület meghívja a Vaskakas bábszínházat, belépéskor 
minden gyerek hoz, magával egy ötletet milyen játékkal 
játszana szívesen az új játszótéren, hogy az igényeknek 
megfelelő játszótér épülhessen
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Városunkban az elmúlt időszakban sok említésre való ese-
mény történt:

• A Ligetben elkészült az új lépcsőlejáró.
• Megtörtént a központi szemétgyűjtés – köszönetemet fejezem ki 

minden résztvevőnek.
• Pannonhalmán tartották az Alapellátási Szabadegyetem kihelye-

zett gyűlését. 
• A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőrségi Ünnepi Állomány-

gyűlésen Győrben Vörösné Nagy Andreának jutalmat adott át 
önkormányzatunk. 

• A Radnóti Miklós ünnepségen jelen voltunk a jegyző úrral a tégla-
gyárnál, ahol az iskola műsorral és koszorúzással emlékezett.

• Májusfát a Szent Márton Tűzoltó Egyesület állított – köszönöm 
nekik a város nevében.

• A Pannonhalmi Szent Márton Borrend immár második alkalommal 
rendezte meg a Pannonhalmi Borvidék II. Pincefesztiválját a nyúli 
pincesoron. Nagyon sok borrend képviseltette magát hangulatos, 
színes felvonulással és műsorokkal. Jó lenne, ha minél előbb vá-
rosunk adna helyet az ünnepségnek.

• Városunkban tartották a háromnapos konferenciát az Országos 
Bevándorlási Hivatal vezetőinek, ami tovább bővítette városunk 
elismerésének körét.

• Június 30-án rendezte meg 10. jubileumi főzőversenyét a Pándzsa 
Klub Egyesület, amely ismét sok embernek szerzett kellemes 
kikapcsolódást és szórakozást.

Kedves Pannonhalmi Polgárok!
Jön a szabadságok és a pihenések időszaka, amihez magam és az  
önkormányzatunk nevében kellemes kikapcsolódást kívánok!
 Bagó Ferenc,  polgármester

„Én … esküszöm, hogy Magyaror-
szágot hazámnak tekintem. Magyar-
országnak hű állampolgára leszek, az 
Alaptörvényt és a jogszabályokat tiszte-
letben tartom és megtartom. Hazámat 
erőmhöz mérten megvédem, képessé-
geimnek megfelelően szolgálom. Isten 
engem úgy segéljen.”

Az egyszerűsített honosítási eljárás 
bevezetése óta több alkalommal került 
már sor városunkban állampolgársági 
eskütételre. 2012. június 7-én Bagó Fe-
renc polgármester előtt Szabó Zoltán 
Attila tette le állampolgársági esküjét, 
mely ünnepélyes keretek között Hegedüs 
Ferencné anyakönyvvezető közreműkö-
désével történt.

Állampolgári eskütétel
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Polgárok!
2012. július 8-án, vasárnap vá-

rosunk templomában a 10 órakor 
kezdődő szentmisén – József atya 
celebrálásában – dr. Szombathe-
lyi Károly egykori körzeti orvosunk 
születésének 100. évfordulójára 
emlékezünk.  

A család egy szerény megemlé-
kezést kért önkormányzatunktól. A 
képviselő-testület egyhangú dön-
tése értelmében egy emléktáblát 
állíttatunk, melyet a Szent Márton 
Járóbeteg-ellátó Központ épületé-
nek előterében fogunk elhelyezni 
a család jelenlétében a 10 órás 
szentmise után.

Kérek mindenkit, aki tud, jöjjön 
el a megemlékezésre. 

Dr. Szombathelyi Károly 100 
évvel ezelőtt, 1912. július 10-én 
látott napvilágot Komáromban a 
család második gyermekeként. 
Szülei Baranyából származtak, de 
az édesapa munkája miatt gyakran 
kellett költözniük, mivel ő a Ma-
gyar Császári és Királyi Hadsereg 
alhadnagya volt.

A fi atal Károly iskoláját Miskol-
con kezdte, a gimnáziumot már 
Pécsett végezte, ahol 1930-ban a 
cisztercita rend által működtetett 
Nagy Lajos Gimnáziumban jeles-
re érettségizett. Szülei tanácsára 
1931-től a Magyar Királyi Erzsébet 
Tudományegyetem hallgatója lett 
a jogi és államtudományi karon, 
ahol 1934-ben szerezte meg jo-
gászdoktori címét.

Mivel mindig is a szegényebb, 
kiszolgáltatottabb embereken kí-
vánt segíteni, arra gondolt, hogy 
inkább az eldugott falvak kis embe-
reinek segít az ügyeit intézni. Ezért 
a doktorátusa mellé megszerezte 
a jegyzői diplomát is. Közben, hogy 
tanulmányainak költségét fedezni 
tudja, házitanítóként vállalt mun-
kát, majd később segédjegyzőként 
dolgozott.

Aztán váltott egy nagyot, mert 
úgy érezte lelkéhez sokkal köze-
lebb áll az, ha gyógyító munkával 

Dr. Szombathelyi Károly emléktáblája
segíthetné az embereket, ezért 
újabb egyetemi éveket vállalva 
1938-ban beiratkozott a szege-

di Magyar Királyi Ferencz József 
Tudományegyetemre orvostanhall-
gatónak.

Nem sokkal ezután behívták ka-
tonának, és részt vett az erdélyi 
bevonuláson is, átélve a boldog 
örömujjongást, ami később fájó 
emlékké kövült benne.

Néhány hónap múlva az egyetem 
kérésére leszerelték, így folytatathat-
ta tanulmányait. A későbbi Nobel-
díjas dr. Szentgyörgyi Albert profesz-
szortól tanult kísérleti vegytant, és 
feltűnő szorgalmával kiérdemelve 
segédjeként több különmunkát is 
kapott tőle. Az egyetemen a se-
bészet különösen vonzotta, ennek 
megismerésébe fektette talán a 
legtöbb energiát. Leckekönyvében 
a leggyakoribb bejegyzés, hogy kivá-
lóan vagy kitűnően kollokvált és igen 
szorgalmas. Szigorló orvosként 
kórházi gyakorlatát Veszprémben 
töltötte. Itt ismerte meg későbbi 
feleségét: Kupi Annát. Házasságot 
1943 októberében kötöttek.

Második doktorátusát 1944 
szeptemberében szerezte meg, et-
től kezdve már kizárólag az önmaga 
által választott hivatásának élt.

Első évét a győri Szenthárom-
ság Kórház baleseti sebészetén 
töltötte. 1945. április első napja-
iban, a kritikus éjszakán ő volt az 
ügyeletes orvos az azóta boldoggá 
avatott báró Apor Vilmos püspök 

műtétje után a betegágyánál. A 
vele való személyes találkozás 
olyan mély nyomott hagyott a fi a-

tal orvosban, mely kihatott későbbi 
életére, munkájára és általában az 
emberekkel való viszonyára is.

A hivatástudatában megerősö-
dött doktor vidékre vágyott. Egy 
év kórházi munka után – ahol első 
kislánya, Anna született - 1946-tól 
Tényőn kapott körzeti orvosi állást 
4 évre. Itt segítette világra későb-
bi gyermekeit: Gizellát, Máriát és 
Szaniszlót. Ismét újabb körzet vár-
ta, ahol hét falu (Győrsövényháza, 
Bezi, Fehértó, Markotabödöge, Ca-
kóháza, Rábcakapi és Tárnokréti) 
körorvosa lett, amihez még tíz 
puszta is tartozott. Az akkor még 
érvényben lévő szabályok szerint 
4 év múlva tovább kellett lépnie. 
Ekkor került Győrszentmártonba a 
közel 4000 lakosú település köror-
vosaként. Ez a lelkiismeretes, 42 
éves orvos - egy egyéves kitérőt le-
számítva - egészen haláláig, 1979. 
április 2-ig itt gyógyított.

Munkáját „szürke eminenciás-
ként” végezte, nem vágyott érte 
különösebb babérokra. Negyed-
százados gyógyító tevékenységé-
ben ezért nemcsak betegei, de fel-
jebbvalói is meglátták kimagasló 
hivatástudatát, munkája iránti alá-
zatát és őszinte elkötelezettségét. 
1973-ban a Győr-Sopron Megyei 
Tanács Egészségügyi Osztálya Dr. 
Petz Aladár emlékéremmel tüntet-
te ki, majd 1975-ben a Semmel-

weis emlékérem ezüst fokozatával 
jutalmazták kiemelkedő egészség-
ügyi munkájáért. Két évvel később 
a Pannonhalmi Nagyközségi Közös 
Tanács VB adományozott neki em-
lékplakettet szintén kiemelkedő 
egészségügyi munkájáért. Színvo-
nalas szolgálatát az évek folyamán 
munkaadója néhányszor magas 
pénzjutalommal is elismerte.

Dr. Szombathelyi Károly sokszor 
hasznosíthatta az egyetemi évei 
alatt szerzett sebészeti tudását 
körorvosi munkájában kisebb be-
avatkozásokat felvállalva. Egy kelés 
megnyitása, idegen test kivétele, 
foghúzás, gipszelés, de még szü-
lés levezetése sem jelentett neki 
gondot. Nem egyszer életmentő 
beavatkozást is azonnal elvégzett. 
Lelkiismeretes felelősségvállalá-
sának jeleként feleségével együtt 
önkéntes véradó volt évtizedeken 
át. Számára első volt a beteg. Ha 
hívták, éjszakáit is zokszó nélkül 
értük áldozta. 67 évesen, élete 
utolsó napján is gyógyított.

Legfőbb példaképének Jézust 
tekintette, egész életét szolgá-
latnak fogta fel. E mélyen hívő, 
keresztényi életutat, lelki öröksé-
gét mindenben hű társa, négy 
gyermeke, nyolc unokája, és hat 
dédunokája viszi tovább.

Nagy tudására, kimagasló hi-
vatástudatára, emberszeretetére 
a távozása után hagyott hatal-
mas űr döbbentette rá igazán az 
embereket. Mondhatjuk úgy is: 
a „népakarat” kívánsága teljesült, 
amikor halála után 20 évvel a Pan-
nonhalmi Pándzsa Klub lokálpatri-
óta egyesület javaslatára életútja 
megkoronázásaként posztumusz 
Köztársasági Elnöki Arany Emlék-
éremmel tüntették ki. Szintén a 
klub kezdeményezésére ma már 
egykori otthonához közel egy utca 
is őrzi a nevét és egy márvány-
tábla a városka kistemplomának 
belső falán, ahová 25 éven át járt 
imádkozni családjáért, betegeiért, 
egész nemzetéért.

Szombathelyi család
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Fontosabb közérdekű határozatok
57/2012.( IV.03.) képviselő-testületi határozat 

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy ha-
tározott, hogy a civil szervezetek támogatásra szánt 2.500.000 
Ft-os keretösszeget a következők szerint kívánja elosztani a civil 
szervezetek, egyesületek között:

Pannonhalma SE 1.680.000  Ft
Pannonhalmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 200.000  Ft
Szent Márton Polgárőr Egyesület 300.000  Ft
Pannonhalmi Sport és Majorette Egyesület 160.000  Ft
PIPACS Egyesület  160.000  Ft

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés elkészítésére és aláírására.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal

59/2012.( IV.03.) képviselő-testületi határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy hatá-

rozott, hogy dr. Szombathelyi Károly születésének 100. évfordulója 
alkalmából a Szent Márton Járóbeteg Szakellátó Központ falára egy 
márványtáblát kíván elhelyezni dr. Szombathelyi Károly emlékére.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal

70/2012.(IV.24.) képviselő-testületi határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a Játék-

Vár Óvoda és Bölcsőde 2012/2013. nevelési évben indítandó 
csoportlétszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Óvodai csoportok száma:  5 csoport
Bölcsődei csoporton száma 2 csoport (1 csoport Écsen indul) 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a bölcsődei csoport 

maximális létszámát 14 főben kívánja meghatározni.
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a Játék-Vár Óvoda és 

Bölcsőde változással érintett dokumentumainak módosítására.
Határidő: 2012. május 30.
Felelős: Kovács Szabolcs jegyző

73/2012.(IV.24.) képviselő-testületi határozat 
Pannonhalma város Önkormányzatának képviselő-testülete az 

1990. évi LXV. törvény 16. § /1/ bekezdésében, valamint az 1997. 
évi LXXVIII. törvény 7. § /3/ bekezdésének b) pontjában biztosított 
jogkörében az alábbi határozatot hozza.

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§. (3) b) pontja értelmében a 
település képviselő-testülete a település közigazgatási területére 
vonatkozóan a 43/2005.(IV.18.) számú képviselő-testületi határo-
zattal jóváhagyott szerkezeti tervét az TSZ-M1 tervszámú, 10108, 
munkaszámú terv szerint az alábbiakban módosítja:
1. Pannonhalma és Ravazd határában a meglévő halastórendszer-

től keletre a SZT-1 tervlapon jelölt terület gazdasági erdőterület 
(0210/36, 0223/34 hrsz.) és korlátozott mezőgazdasági terület 
(0197/1-7, 0223/35, 0223/4-5, 0223/8-20 hrsz.) vízgazdál-
kodási területbe kerül át.

2. A 0169/72 hrsz.-ú általános mezőgazdasági terület gazdasági 
erdőterület besorolást kap.

3. A 0121/6 hrsz.-ú általános mezőgazdasági terület gazdasági 
erdőterület besorolást kap.

Határidő: Azonnal
Felelős: Bagó Ferenc polgármester

74/2012.(IV.24.) képviselő-testületi határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete tudomásul véve 

azt a tényt, hogy az önkormányzat ingatlanainak versenytárgyalás útján 
való értékesítésére 2012. április 20-ára kiírt versenytárgyalás érdeklődő 
hiányában nem vezetett eredményre, az alábbiak szerint határoz:

A képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyoná-
val való rendelkezésről szóló 12/1996.(X.30.) rendelet 9.§ (4) 
bekezdése alapján pályáztatás és versenytárgyalás formájában 
értékesíteni kívánja:

az önkormányzat tulajdonában álló 265/1 hrsz.-ú, kivett egészség-
ház művelési ágú, 2644 m² területű ingatlan 127/1000-ed részén 
álló 271 m² alapterületű, természetben a Pannonhalma, Béke utca 
1. szám alatt található házas ingatlanát, melynek minimális értékét 
16.000.000 Ft összegben határozza meg, azaz ezen összeg alatt 
az épületet nem kívánja értékesíteni.

A versenytárgyalás időpontja 2012. május 18. péntek 8.00 óra, 
mely alkalommal lefelé licitálásnak nincs helye.

 A képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 14.§ (2) bekezdése alapján az értékesítendő ingatlanra 
érkező árajánlatot, illetve az adásvételi szerződés tervezetét köteles 
megküldeni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Győr-Moson-Sopron 
Megyei területi irodájának (9021 Győr, Király utca 6.) .

Az államot képviselő szerv a hivatkozott jogszabályhely szerint 30 
napon belül nyilatkozik elővásárlási jogáról, mely határidő elmulasz-
tása jogvesztő.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződést a versenytár-
gyalás nyertesével kösse meg.

A képviselő-testület a korábban meghirdetett ingatlanok további 
sorsáról a későbbiekben határoz.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

79/2012.(V.07.) képviselő-testületi határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 

Hungary Hotels and Resorts Kft.-vel 2008. december 29. napján 
kötött és két alkalommal -2009.06.30. napján és 2009.11.12. 
napján - módosított szindikátusi szerződés III. számú módosítása 
és üzletrész adásvételi szerződés felbontása tárgyában elkészített, a 
jegyzőkönyv mellékletét képező szerződéstervezetet elfogadta.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szindikátusi 
szerződés módosítás aláírására.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

87/2012.(V.30.) képviselő-testületi határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete meg-

tárgyalta a Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői megbízás 
pályázati kiírására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta:
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1.) Pannonhalma Város Önkormányzata a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet a Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodavezető 
(magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott 

időre, 2012. 08.01-től 2017.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9090 Pan-
nonhalma Szabadság tér 21.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:

Önkormányzati fenntartású, önállóan működő egységes óvoda és 
bölcsőde intézmény vezetése, munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazot-

tak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola - óvodapedagógus, pedagógus szakvizsga,
Legalább 5 év feletti óvodapedagógusi szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
közoktatás-vezető szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Részletes szakmai önéletrajz
 Az intézmény vezetésére vonatkozó program
 Képesítést igazoló okirat másolata
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt-

vevők megismerhetik
 Nyilatkozat arról, hogy a döntéshozók nyilvános vagy zárt ülésen 

tárgyalják a pályázatot
 A pályázatot két példányban kell benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2012. augusztus 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács 
Szabolcs jegyző nyújt a 96/554-210 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Pannonhalma Város Önkormány-

zata címére történő megküldésével (9090 Pannonhalma, Dózsa 
Gy. u.10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: 
óvodavezető.

– Személyesen: Bagó Ferenc Polgármester, Győr-Moson-Sopron 
megye, 9090 Pannonhalma Dózsa Gy. u.10.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• oktatási közlöny • www.pannonhalma.hu
2.) A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 

pályázati felhívás megjelentetéséről az Oktatási Közlönyben, a Kor-
mányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
internetes oldalán és Pannonhalma Város honlapján.

Határidő: Azonnal   
Felelős: Kovács Szabolcs jegyző

88/2012.(V.30.) képviselő-testületi határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete támogatja 

a TÁMOP 3.1.11. Óvodafejlesztési pályázat benyújtását 30 millió 
Ft pályázati összeggel, és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
EKRON Kft.-vel (9022 Győr, Liszt Ferenc u. 39.) a pályázati do-
kumentáció elkészítésére vonatkozó - az előterjesztés mellékletét 
képező – vállalkozási szerződést kösse meg. 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

90/2012.(V.30.) képviselő-testületi határozat 
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a Polgár-

mesteri Hivatal 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 10. szám alatti 
épületének homlokzati felújításáról szóló tájékoztatót elfogadta. 

A képviselő-testület a felújításhoz szükséges anyaköltség megte-
remtéséhez 1 millió Ft-os költségvetési fedezetet biztosít az önkor-
mányzat által lekötött pénzeszközök kamatai terhére.

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a felújítási munkálatok 
koordinálására.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Rendeletek
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szava-

zattal elfogadta az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló 
rendeletet, ezzel megalkotta a 9/2012. (IV.04.) rendeletét. 

Pannonhalma Város Önkormányzata
9/2012.(IV.04.) önkormányzati rendelete

a 2011.évi zárszámadásról

Általános rendelkezések

1.§ Pannonhalma Város képviselő-testülete az Államháztartásról 
szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2011. 
évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1,2 sz. mellék-
letben foglaltaknak megfelelően 406.826 E Ft bevétellel, 383.043 
E Ft kiadással, 7.244 E Ft helyesbített fejlesztési pénzmaradvánnyal, 
4.266 E Ft helyesbített működési pénzmaradvánnyal elfogadja.

2.§ Az önkormányzat a részben önállóan gazdálkodó intézmények 
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. sz. mellékletben 
foglaltaknak megfelelően elfogadja.
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3.§ Az önkormányzat költségvetésén belül a helyi kisebbségi 
önkormányzat beszámolóját 260 E Ft bevétellel, 251 E Ft kiadással 
jóváhagyja. 

4.§ Felhalmozási célú kiadások teljesítését 20.472 E Ft összegben, 
valamint annak feladatonkénti részletezését a 2. sz. mellékletben 
foglaltak szerint elfogadja.

5.§ Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti va-
gyonának értékét az 5. sz. mellékletben, vagyonkimutatását a 9. sz. 
mellékletben foglaltak alapján

a) Pannonhalma Város Önkormányzata     1.029.980   E Ft-ban
b) Sokoró Térségfejl. Jogi személyiségű Társulás  2.124   E Ft-

ban elfogadja.

6.§ Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségválla-
lásának kimutatását a 4. sz. mellékletben foglaltak alapján elfogadja.

7.§ Az önkormányzat által 2011. évben nyújtott közvetett tá-
mogatások előirányzatait és teljesülését a 7. sz. melléklet alapján 
elfogadja.

8.§ A keletkezett pénzmaradvány kimutatását a 6. sz. melléklet 
szerint, annak 2012. évi felhasználását a 8. sz. melléklet szerinti 
feladatokra elfogadja.

9.§ Adósságállománya az önkormányzatnak: 36.673  E Ft  be-
ruházási hitel

Pénzintézet: Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet
Hitelfelvétel ideje: 2009.12.17.
Hitelfelvétel összege: 45.841 E Ft

10.§ A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, éven-
kénti bontását a 10. sz. melléklet szerint elfogadja.

11.§ Európai uniós forrással megvalósuló fejlesztések 2011. évet érin-
tő bevételi és kiadási összegeit a 11. sz. melléklet szerint elfogadja.

12.§ Az önkormányzat 2011.évi létszámkeretét a 12. sz. melléklet 
szerint elfogadja.

13.§ Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervek, 
részesedések kimutatását a 13. sz. melléklet szerint elfogadja.

Záró rendelkezések
14.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az 

önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló 6/2011. (IV.06.) 
az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 4/2011. (III.02.), 
valamint az ezt módosító 14/2011.(VI.29.), 15/2011.(VIII.31.), 
24/2011.(XI.30), valamint az 5/2012.(II.29.) rendelete.

A képviselő-testület ülésének napja: 2012. április 03.
     Bagó Ferenc, polgármester       Kovács Szabolcs, jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. április 04.  
  Kovács Szabolcs,  jegyző

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szava-
zattal elfogadta a térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011.
(V.04.) rendelet módosítását, ezzel megalkotta a 10/2012. (IV.25.) 
rendeletét. 

Pannonhalma Város Önkormányzata
10/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete 

a térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011.(V.04.) 
rendelet módosításáról

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdé-
sének, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (5) bekezdésének felhatalma-
zása alapján a térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011. (V. 4.) 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1.§ A térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011. (V. 4.) rendelet 
(a továbbiakban: R.) az alábbi 1/ C számú melléklettel egészül ki:

A bölcsődei gondozási térítési díj    
A bölcsődei gondozás térítési díja: 0 Ft.
Az önkormányzat a bölcsődei gondozásért nem kíván térítési díjat 

megállapítani, de a lehetséges kötelezettek tájékoztatása céljából 
megállapítja, hogy a bölcsődei gondozás díja, bevezetése esetén, 
az alábbiak szerint kerülne megállapításra:

                                                       
  1. Szolgáltatási önköltség: 1.205.000 Ft./év/gyermek        
  2. Élelmezés nyersanyagköltsége: 93.100 Ft./év/gyermek
  3. Állami normatív hozzájárulás: 494.100 Ft./év/gyermek

Az 1. tételből a 2. és 3. kivonása után az éves intézményi térítési 
díj 617.800. Ft/gyermek, a havi intézményi térítési díj – átlag 21 
nappal számolva - 51.500. Ft/gyermek, a napi intézményi térítési 
díj 2.452. Ft/gyermek lenne. 

2. § E rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba.

A képviselő-testület ülésének napja: 2012. április 24.

Bagó Ferenc                           Kovács Szabolcs
polgármester                                    jegyző 

A rendelet kihirdetve: 2012.április 25.
 Kovács Szabolcs,  jegyző

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szavazattal 
elfogadta a helyi építési szabályzatról szóló 7/2005.(IV.19.) rendelet 
módosítását, ezzel megalkotta a 11/2012. (IV.25.) rendeletét. 

Pannonhalma Város Önkormányzata
11/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról szóló 7/2005.(IV.19.) ren-
delet módosításáról

Pannonhalma város Önkormányzatának képviselő-testülete az 
1990. évi LXV. törvény 16. § /1/ bekezdésében, valamint az 1997. 
évi LXXVIII. törvény 6. § /3/ bekezdésében biztosított jogkörében 
az alábbi rendeletet alkotja:
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1.§ A helyi építési szabályzatról szóló 7/2005.(IV.19.) sz. ön-
kormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1.§-a kiegészül a követke-
zővel:

- az SZT-M1 rajzszámú (2011. 04. dátumú, 10108 munkaszámú) 
szabályozási tervlappal (továbbiakban: SZT-1), mint mellékletekkel 
együtt alkalmazható.

2.§ Jelen rendelet a kihirdetés napja utáni 30. napon lép hatályba.

A képviselő-testület ülésének napja: 2012. április 24.

Bagó Ferenc                           Kovács Szabolcs
polgármester                                    jegyző 

A rendelet kihirdetve: 2012. április 25.
  Kovács Szabolcs, jegyző

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szavazat-
tal elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet 
módosítását, ezzel megalkotta a 12/2012. (IV.25.) rendeletét. 

Pannonhalma Város Önkormányzata
12/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2011.
(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, valamint a 18.§ (1) bekezdésében 
foglalt kötelezettségének eleget téve a működésének részletes sza-
bályairól szóló 17/2011.(VIII.31.) rendeletével elfogadott Szervezeti 
és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:

1.§ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2011.
(VIII.31.) rendelet (továbbiakban: R.) a polgármesteri hivatal műkö-
dési szabályzatáról és ügyrendjéről szóló 2/A számú mellékletének 
II./3./e. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Pannonhalma Város Polgármesteri Hivatala Városi Gyámhivata-
lának feladatai:

A hivatal feladatait a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatalának szakmai irányítása mellett látja el a jog-
szabályokban meghatározott illetékességi terület vonatkozásában.

a) A képviselő-testület munkatervének megfelelően elkészíti a 
feladatkörébe tartozó beszámolókat.

b) Ellátja az 1997. évi XXXI. törvényben és az ehhez kapcsolódó 
jogszabályokban meghatározott gyámügyi és gyermekvédelmi 
feladatokat.

A Városi Gyámhivatal feladatát 2 fős létszámmal látja el. 
2.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A testületi ülés napja: 2012. április 24.

Bagó Ferenc                           Kovács Szabolcs
polgármester                                    jegyző 

A rendelet kihirdetve: 2012. április 25.
Pannonhalma, 2012. április 25.
        

 Kovács Szabolcs,  jegyző

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 szavazattal 
elfogadta a Pannonhalmi Római Katolikus Templom helyi védelem 
alá helyezéséről szóló rendeletet, ezzel megalkotta a 13/2012. 
(V.31.) rendeletét. 

Pannonhalma Város Önkormányzata
13/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete 
a Pannonhalmi Római Katolikus Templom 

helyi védelem alá helyezéséről

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyar-
ország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, 
illetve az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 57. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján 
az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a 
Pannonhalmi Római Katolikus  Templom épületét helyi, egyedi 
védelem alá helyezi.

2.§ (1) A védelem rövid indokolása: A templom alapjai a XII. 
századból származnak. Átalakítására 1734-ben és 1880-ban került 
sor. Végleges stílusát 1960-ban nyerte el. Jelenleg is működő római 
katolikus templom. 

(2) A védett érték helye: 9090 Pannonhalma, Váralja utca 1.
(3) A védett érték helyrajzi száma: 136               
(4) A védett érték rendeltetése és használati módja: működő római 

katolikus templom
(5) A védelem védettségi kategóriája: helyi egyedi védelem az 

építmény egészére.
3.§ A templom helyi, egyedi védelmének biztosítására az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, 
az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 
66/1999. (VIII.13.) FVM rendelet, valamint Pannonhalma Város 
Önkormányzat a helyi építési szabályzatról szóló 7/2005. (IV.19.) 
rendeletének az értékvédelemről szóló 8. §-ának rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
A képviselő-testület ülésének napja: 2012. május 30.

Bagó Ferenc                           Kovács Szabolcs
polgármester                                    jegyző  

A rendelet kihirdetve: 2012. május 31.
 Kovács Szabolcs, jegyző

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal elfogadta az Önkormányzati rendeletekben meghatáro-
zott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 
rendeletet, ezzel megalkotta a 14/2012. (V.31.) rendeletét. 

Pannonhalma Város Önkormányzata
14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati rendeletekben meghatározott sza-
bálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyar-
ország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a 
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helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdése, illetve a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény 254. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi 
rendeletet alkotja:

                                                     
1.§ E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti az 

önkormányzat az alábbiakban felsorolt rendeleteinek valamennyi 
az alábbiakban megjelölt szabálysértési rendelkezése, azaz hatályát 
veszíti:

a) Az állattartás helyi szabályiról szóló 11/2007.( IX.26.) 
rendelet 14. §-a
b) Az ebtartás rendjéről szóló 12/2007. ( IX.26.) rendelet 
10. §-a
c) A fás szárú növények védelméről szóló 16/2011. (VIII.31.) 

rendelet 3.§-a
d) A köztemető használatának rendjéről és a temetkezési tevé-

kenységről szóló 12/2004. (VI.1.) rendelet 24. §-a
e) A közterület használatáról szóló 10/1999. (IX.1.) rendelet 

11.§ (3) bekezdése
f) A köztisztaság fenntartásáról és a hulladékkezelési közszolgál-

tatások igénybevételéről szóló 15/2004. (VI.30.) rendelet 9.§ (1) 
és (2) bekezdése

g) A növények telepítési távolságáról szóló 13/2010. (IX.1) ren-
delet 6. §-a

h) A település zászlajáról és annak használatáról szóló 11/1999. 
(IX.29.) rendelet 4.§-a

i) A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszol-
gáltatásról szóló 24/2010.(XII.30.) rendelet 12. §-a

j) A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 
szóló 6/1995.(VII.1.)                                                                  ren-
delet 8. §-a.    

2.§. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba                                                                                                            
A képviselő-testület ülésének napja: 2012. május 30.

Bagó Ferenc                           Kovács Szabolcs
polgármester                                    jegyző 
A rendelet kihirdetve: 2012. május 31.
 Kovács Szabolcs,   jegyző

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal elfogadta a helyi parkolási rendről szóló 17/2008.
(VIII.27.) rendelet módosítását, ezzel megalkotta a 15/2012. (V.31.) 
rendeletét. 

Pannonhalma Város Önkormányzata
15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete

a helyi parkolási rendről szóló 17/2008.(VIII.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyar-
ország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16. § (1) 
bekezdése, illetve az országos településrendezési és építési követel-
ményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) számú Kormányrendelet 42. 
§ (11) bekezdésében biztosított jogkörében a 17/2008. (VIII.27.) 
helyi parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak 
szerint módosítja:                                            

      
1.§ A helyi parkolási rendről szóló 17/2008.(VIII.27.) önkormány-

zati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§ a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki:

(3) Az Országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: 
OTÉK) előírt gépjármű elhelyezési kötelezettség 50%-kal csökkenthető 
a pannonhalmi 251/3 hrsz.-ú terület vonatkozásában.

2.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
                                                                                                                                                     
A képviselő-testület ülésének napja: 2012. május 30.

Bagó Ferenc                           Kovács Szabolcs
polgármester                                    jegyző 

A rendelet kihirdetve: 2012. május 31.

 Kovács Szabolcs,   jegyző

Tájékoztatom Önöket, hogy az élelmi-
szerláncról és hatósági felügyeletről szóló 
2008. évi XLVI. Törvény 17. § alapján a 
termelő, illetve a felhasználó köteles június 
30. napjáig az ingatlanán a parlagfű virág-
bimbójának kialakulását megakadályozni és 
ezt követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntartani 
továbbá

• Az egyéb károsítók ellen védekezni 
(gyommentesítés), ha azok más, különösen 
a szomszédos termelők növénytermesz-
tési, növényvédelmi biztonságát vagy az 

emberi egészséget bármely módon ve-
szélyeztetik.

Amennyiben a földhasználó június 30-
ig a parlagfű elleni védekezési kötelezett-
ségének nem tesz eleget, akkor előzetes 
felszólítás nélkül közérdekű védekezést kell 
elrendelni, melynek eljárási és végrehajtási 
költségei a földhasználót terhelik, valamint 
növényvédelmi bírságot kell vele szemben 
kiszabni.

A bírság legkisebb összege belterüle-
ten 15.000 Ft., legmagasabb összege 
5.000.000 Ft.

Belterületen a károsítók elleni védekezési 
kötelezettség betartásának ellenőrzését, va-
lamint a helyszíni ellenőrzést és a közérdekű 
védekezés elrendelését a jegyző végzi.

Kérjük a lakosságot, hogy a pollenszeny-
nyeződés megakadályozása érdekében 
környezetükben a gyomirtást, kaszálást 
folyamatosan végezzék.

Pannonhalma, 2012. június 19.

       Kovács Szabolcs sk.
Pannonhalma Város jegyzője

FELHÍVÁS parlagfű- és gyommentesítésre
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Név Dátum Életkor Lakcím

Balla István 2012.03.13. 63 Attila u. 20.

Rujsz Ferenc 2012.03.17. 78 Szabadság tér 19.

Roll Tiborné 2012.03.20. 91 Dózsa György u. 78.

Szántai Kis István 2012.03.24. 69 Cseidervölgy 6.

Koczka István 2012.04.07. 73 Dózsa György u. 82.

Morvai Józsefné 2012.04.09. 78 Dózsa György u. 36.

Tanács János 2012.04.15. 52

Fehér Tibor Róbert 2012.04.16. 75 Petőfi  u. 15.

Bogdán Jenőné 2012.05.22. 53 Arany János u. 26.

Horváth Mihály 2012.06.07. 79 Ságvári Endre u. 6.

Újszülöttek (2012.03.13. - 2012.06.14.) 

Halottaink (2012.03.13. - 2012.06.14.) 

Név Születési idő Édesanyja neve Lakcím

Pacók Lilien Mercédesz 2012.04.04. Tringer Brigitta Tabán 21.

Fehér Dávid 2012.04.12. Virág Nikolett Petőfi  u. 17.

Kiss Dóra Roletta 2012.04.12. Szabó Gyöngyi Tabán 42.

Varga Szebasztián Csaba 2012.04.23. Németh Klára Újtelep 29.

Krajczár Bianka Borbála 2012.04.27. Király Szilvia Krisztina Arany János u. 26.

Hargitai Ábel 2012.05.07. dr. Haszonits Zsanett Arany János u. 39.

Szabó Zsombor 2012.05.21. Kovács Vera Cseidervölgy 37.

Horváth Ádám 2012.05.29. Kovács Erzsébet Újtelep 24.

Tóth Orsolya 2012.05.31. Gősi Anita Lestár 10/D

Nagy Bálint 2012.06.04. Szikora Ildikó Bajcsy-Zsilinszky u. 15.

A Pannonhalmi Hírek hirdetési árai 
(bruttó):

1/1 oldal: ............ 10.000 Ft 1/2 oldal:  .......... 6.000 Ft
1/4 oldal: ............... 4.000 Ft 1/8 oldal: ........... 2.000 Ft

A hirdetés árának összegét befi zetni a Polgármesteri Hiva-
tal pénzügyi osztályán személyesen vagy a 59300247-

15366791 számlaszámon lehet.

A VÁROSI KÖNYVTÁR NYÁRI NYITVA TARTÁSA

Értesítjük kedves olvasóinkat,  hogy a Városi Könyvtár 
az alábbi időpontokban ZÁRVA tart:

2012. július 20-24. 
Nyitás: július 25-én (szerdán) 14.00 órakor

2012. augusztus 10-28. 
Nyitás: augusztus 29-én (szerdán) 14.00 órakor

Új helyre költözött 
az E.ON ügyfélszolgálata

2012. július 3-tól új irodában, 
változatlan nyitva tartással várja ügyfeleit az E.ON:

Pannonhalma, 
Dallos Sándor u. 2. 

szám alatt.

(A kistérségi központ alsó szintjén – 
a volt Tarkabarka ajándéküzlet helyén)
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Programajánló – 2012. július-szeptember

IDŐPONT RENDEZVÉNY HELYSZÍN
BŐVEBB 

INFORMÁCIÓ

2012. június 12-július 23. Levendulahetek Pannonhalmi Arborétum és 
Gyógynövénykert

bences.hu

2012. júliusban és 
augusztusban naponta

Családi tárlatvezetés-játékos 
ismerkedés a monostorral és manuális 
foglalkozás

Pannonhalmi Főapátság bences.hu

2012. július 6. 
péntek 19:30

Szőke Nikoletta Qartett koncert Pannonhalmi Viator Étterem és Borbár 
terasza

bences.hu

2012. július 13. (esőnap  
2012. július 15.)

Kerekes Band koncert Hospodárkert szabadtéri színpad bences.hu

2012. július 20. 
péntek 19:30

DeLaLamm koncert Pannonhalmi Apátsági Pincészet 
kóstolóterasz (esőhelyszín: Viator 
Étterem és Borbár parkolója)

bences.hu

2012. július 27. 
péntek 19:30

Sárik Péter Trió „Jazz-Kívánságműsor”
koncert

Pannonhalmi Viator Étterem és Borbár 
terasza

bences.hu

2012. augusztus 10. 
péntek 19:30

Friends Big Band & Malek Andrea Pannonhalmi Apátsági Pincészet 
kóstolóterasz (esőhelyszín: Viator 
Étterem és Borbár parkolója)

bences.hu

2012. augusztus 13-20. Gyógynövényhét Pannonhalmi Arborétum és 
Gyógynövénykert

bences.hu

2012. augusztus 17.  
péntek

Majsai Swing Stars koncert Pannonhalmi Viator Étterem és Borbár 
terasza

bences.hu

2012. augusztus 17. 
péntek 19:00

Pándzsa Néptáncegyüttes 
40. éves jubileumi gálaműsora

Kazinczy Ferenc Művelődési Ház

2012. augusztus 18. 
szombat

A Kazinczy Ferenc Művelődési Ház 50. 
jubileumi évfordulója

Kazinczy Ferenc Művelődési Ház, 
valamint a Majális téri nagyszínpad és 
környéke

Augusztus 1-től 
a plakátokon, 
műsorfüzetekben, a 
helyi kábel tv-ben és a 
városi honlapon.

2012. augusztus 18. 
szombat 18:00

„Swing Time”
A Balance TSE három felvonásos 
előadása

Kazinczy Ferenc Művelődési Ház www.balancetse.hu

2012. augusztus 19. 
vasárnap

„Ünnep és tánc” a Pannonhalmi Sport- 
és Majorette Egyesület programja
Sztárvendég: Varga Miklós

Majális téri nagyszínpad és környéke pannonhalma.hu

2012. augusztus 20. 
hétfő

Szabadtéri szentmise és terményáldás Liget pannonhalma.hu

2012. augusztus 20. 
hétfő

Kiss Zsolt orgonahangversenye Boldogasszony Kápolna bences.hu

2012. szeptember 15. 
szombat

Pannonhalmi szüreti vigadalom Egész napos vigadalom több helyszínen.
Apátsági pincészet, Szent Jakab ház

bences.hu

Kellemes kikapcsolódást kívánunk minden kedves érdeklődőnek!
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Fotó: Tanay Lajos
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C
IVIL ÉLET

Június 23-án, szombaton reg-
gel nagy nyüzsgés kezdődött a 
művelődés házban és környékén. 
„A Nagy Háztakarítás” akciónk 
keretén belül több mint ötven 
önkéntes vállalta, hogy a nap fo-
lyamán munkájával hozzájárul 
az intézmény kitakarításához, 
felújításhoz. Főleg a művelődési 
házban működő csoportok vettek 
részt az akcióban, de szép szám-
mal érkeztek pannonhalmi lako-
sok is. Ablakot pucoltunk, meg-
javítottuk a tetőt, kifestettük az 
aulát, az első udvart rendbe hoz-
tuk, virágokat ültettünk, kerítést 
festettünk. Eközben az Engeni 
Baráti Kör tagjai ebédet főztek a 

A nagy háztakarítás

Nagy a nyüzsgés...

Aula festés előtt Horváth Ferenc és segítségei Készül az ebéd az Engeni Barát Kör jóvoltából

A jól megérdemelt ebéd Nagy munkában a Kézimunka kör és a Baba-Mama Klub vezetői

szorgos önkénteseknek. A pan-
nonhalmi vállalkozók támogatás-
ként eszközökkel, alapanyagokkal 
támogatták munkánkat. A nagy 
sikerre való tekintettel augusztus 
elején megismételjük a takarítási 
napot, így azok is részt vehetnek 
benne, akik egyéb elfoglaltságaik 
miatt most nem tudtak itt lenni.

Ezúton szeretném megkö-
szönni mindenkinek, aki segített 
ezen a napon, hogy egy szebb 
és megújult környezetben ünne-
pelhessük majd augusztusban 
a művelődési ház fennállásának 
50. évfordulóját. 

Horváth Roland
intézményvezető
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Mint azt mindannyian észre-
vehettük, a várban hatalmas fel-
újítási munkálatok folynak. Erről 
kérdeztem Rábai László projekt-
igazgatót.

Tavaly ősz óta a bazilika és a 
bástya nem látogatható. Ennek 
az az oka, hogy a bazilika felújítás 
és restaurálás alatt áll, valamint 
új turistabejárat épül.

Engem személy szerint az 
érdekelt a legjobban, miért volt 
szükség erre a hatalmas beruhá-
zásra. Mint megtudtam, az új tu-
ristabejáró igazán szükségszerű 
már hosszú évek óta, hiszen azon 
a kapun érkeznek a látogatók, 
amelyet a szerzetesek, a diákok 
és az ott dolgozók is használ-
nak, és ebből mindennapos a 
zűrzavar.

Egy új bejárat lehetővé teszi 
egy úgynevezett audioguide 
rendszer bevezetését is, ami azt 
jelenti, hogy az érkezők tárlatve-
zető nélkül is meglátogathatják 
az apátságot. Egy lejátszó se-
gítségével tudják körbesétálni 
a maguk tempójában azokat a 
látványosságokat, amelyek őket 
érdeklik.

Aki már látta a látványterveket, 
megdöbbenten tapasztalhatta, 
mennyire megújul a bazilika bel-
seje. Ennek oka az, hogy a belső 
tér restaurálására utoljára a 19. 
században került sor. Azóta a li-
turgiai rend megváltozott, kihasz-
nálatlanná vált például a szószék, 
viszont aki fi gyelmesen körülné-
zett, láthatta, hogy a szerzete-
sek a kék-sárga lakberendezési 
áruház összecsukható székein 
ülik végig napjában többször is 
a zsolozsmát és a szentmisét, 
így már régóta időszerűvé vált 
a felújítás.

Arra a kérdésemre, hogy akkor 
miért nem csak a székeket és a 
feltétlenül szükségeseket cseré-
lik meghagyva a barokk stílusú 
padokat vagy akár a Szent Már-
tont ábrázoló körablakot, azt a 
választ kaptam, hogy minden kor, 

Felújítási munkálatok az apátságban

amelyik hozzányúlt a bazilikához, 
rányomta a bélyegét, a mai kor-
nak pedig ez az építészeti stílusa. 
Mint megtudtam, a folyamatban 
lévő felújítás eredménye sokkal 
inkább hasonlít majd az eredeti 
belső térhez. Így - személyes véle-
ményem szerint - egy új, letisztult 
köntösbe öltözik a bazilika, amire 
később igazán büszkék lehetünk, 
hiszen mi is láthattuk a vár építé-
szeti újjászületését.

Rábai Lászlóval arról is beszél-
gettem, hogyan látja az apátság 
és a város kapcsolatát.

Mint elmondta, az apátságnak 
érdeke a turistáknak több nap-
ra szóló programot biztosítani, 
ezért épült például a Szent Jakab 
Vendégház, és ezért is bővül fo-
lyamatosan a szolgáltatások köre. 
A középtávú tervekben szerepel 
egy wellness szálloda kialakítása 
a városközpontban lévő major 

épületéből, s ez már a város-re-
habilitációs tervekben is szerepet 
kapott.

Számomra minden jel arra utal, 
hogy az apátság fejlesztései és 
beruházásai, valamint a turisták 
minket sem fognak elkerülni. Min-
den újító és a környék látványos-
ságait összefogó vagy kiegészítő 
tervre az apátság nyitott, keressük 
meg őket ezekkel a terveinkkel!
 Schraub Zsuzsa
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Nagy izgalommal kezdtük meg 
a 2011-2012-es tanévet, és is-
mét a tanévzárás pillanatai előtt 
állunk. Tudtuk, hogy nem min-
dennapi tanév vár ránk, hiszen 
iskolánk olyan infrastrukturális 
változások elé néz, ami az egész 
tanévet befolyásolja, s hatása a 
távoli jövőben is érezhető lesz.

Már tavaly nyáron tervezget-
tük, hogyan is szervezzük meg 
a szakmai munkát úgy, hogy 
a NYDOP pályázat is zökkenő-
mentesen valósulhasson meg. 
Az Oktatási Hivatal nem adott en-
gedélyt a tanév munkanapjainak 
átcsoportosítására, így újra kellett 
tervezni az időpontokat.

A fenntartó Önkormányzattal 
és a Pannonhalma Többcélú Kis-
térségi Társulás vezetőivel úgy 
terveztük, hogy 2012. február 
15-én adjuk át a munkaterüle-
tet a bővítmény munkálatainak 
elkezdéséhez. Megtudtuk, hogy a 
közbeszerzési eljárást az Energas 
Kft. nyerte el, megismerkedtünk a 
kivitelezők vezetőivel, s megkez-
dődtek az egyeztetések. Március 
1-jén aztán megjelentek az első 
munkagépek is.

Ünnepélyes pillanatoknak le-
hettünk részesei március 29-én, 
az alapkőletételen. Kara Ákos or-
szággyűlési képviselő úr is meg-
tisztelte jelenlétével a rendezvényt. 
Mondovics László elnök úr és Bagó 
Ferenc polgármester úr köszöntői 
után ünnepélyes keretek között 
elhelyezésre került az alapkő.

Új iskola várja vissza a diákokat

Iskolánk énekkara műsorral kö-
szöntötte a vendégeket, s remény-
teli beszélgetéseket folytattunk 
egy kellemes állófogadáson.

2012. április elejétől látványos 
változásoknak lehettünk szemta-
núi. Április 4-től átengedtük az is-
kola új szárnyát a kivitelezőknek. 
Megható volt az az összefogás, 
amellyel a pedagógusok, szülők, 
gyerekek, tűzoltók, polgárőrök 
egy nap alatt kiürítették a 13 tan-
termet. Szeretném megköszönni 
mindannyiuknak áldozatos mun-
káját, segítségét. A bútorokat a 
tornacsarnokba hordtuk le, ahol 
biztonságos körülmények között 
pihennek augusztusig.

Az iskola-felújítási projekt nagy 
változásokat hozott iskolánk éle-
tében. Mindennap munkagépek 
zakatolása, fűrész, kalapács zaja 
és sok szakember szorgos mun-
kája jelezte, hogy hatalmas átala-
kulás van folyamatban.

Június 8-án az egész iskola-
épület munkaterületté vált, így az 
irodák a nyár folyamán a közös-
ségi házban működnek.

Bármilyen ügyintézés céljából 
keressenek bennünket bizalom-
mal!

Bár a tanév különösen nehéz 
körülmények között zajlott, az 
eredményes, hatékony szakmai 
munka és a tanulók biztonsága 
kiemelten fontos feladat volt a 
vezetés és a nevelőtestület előtt. 
Meg kell dicsérnem a gyerekein-
ket, hiszen egyetlen alkalom sem 
volt, hogy ne tartották volna be az 
utasításokat, megszegték volna a 
szabályokat. Köszönetemet sze-
retném kifejezni Németh Tamás 
kistérségi oktatási referensnek, 
aki mindennap többször átjön 
az iskolába, ellenőrzi a munkát, 
segíti a szervezést, és korrekt 
információkkal látja el az isko-
lavezetést.

Szakmai munkánk sikere az 
eredményekkel mérhető. Íme, né-
hány nagyon fényesen csillogó si-
ker a 2011-2012-es tanévből:
• elnyertük az örökös ÖKO-iskola 

címet (Némethné Petrovicz 
Gertrúd)

• a TÁMOP 3.1.7 pályázat refe-
rencia-intézménnyé válás folya-
matának fi nisében vagyunk

• nyolcadikos diákjaink 48%-a 
bejutott érettségit adó közép-
fokú intézménybe

• a lány focicsapat országos III. 
helyezést ért el (Koller Ervin)

• lány kézilabdacsapataink me-
gyei elődöntőn dobogós he-
lyezéseket értek el (Zsalakó 
Kálmán)

• az „Egy iskola - egy polgárőr” 
regionális vetélkedőn I. he-
lyezést szereztünk (Rozsnoki 
Zsuzsanna)

• Tápon kistérségi matematika 
versenyen Lüvi Adél (3.o.) I. 
helyezést szerzett (Babics 
Zoltánné), Auer Kitti III. he-
lyezést ért el (Erdélyiné Maár 
Anna)

• a Győri városi népdaléneklési 
versenyen Szaló Rebeka (5.b), 
Lüvi Adél (3.o.) ezüstminősí-
tést ért el (László Balázs)

• az énekkar az Éneklő ifjúság 
kórustalálkozón aranydiplomát 
szerzett (László Balázs)

• az écsi Petőfi-napok vers-
mondó versenyen Fáczán 
Bálint (4.o.) I. helyezést ért el 
(Erdélyiné Maár Anna)

• Tápon, a kistérségi magyarver-
senyen Horváth Martina (5.b) 
III. helyezést ért el (Koziczné 
Kele Ildikó)

• Győrságon, a kistérségi kör-
nyezetismereti vetélkedőn  
Pardavi Ábel (2.o.) I. helyezést, 
Máj Roland (2.o.) III. helyezést 
(Kovácsné Regner Judit), Lüvi 
Adél (3.o.) II. helyezést ért el 
(Babics Zoltánné)Fo
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Szülők és 
vállalkozók 
segítettek

• Töltéstaván, a kistérségi rajz 
versenyen Auer Kitti (4.o.) és 
Fleck Martin (6.o.) II. helyezett 
lett (Balla Mária)

• a Katasztrófavédelmi verse-
nyen, Győrben, iskolánk csa-
pata III. helyezett lett - Pőcze 
Ábel, Orbán Elizabet, Gémesi 
Zsolt, Kovács Martin 8.o. (Sza-
bó Gábor)

• az Ifjú fi zikusok fi zikaversenyén 
Péren iskolánk csapata III: he-

lyezést ért el (Orbán Elizabet, 
Pardavi Abigél, Mészáros Máté 
8.o.) - felkészítő: Boglári Éva

• a megyei Elektromos hulladék-
gyűjtő akcióban IV. helyezést 
értünk el (Némethné Petrovicz 
Gertrúd, Zsalakó Kálmán). 
Köszönjük az Önkormányzat 

és a lakosság segítségét!
A tanév eredményéről, a ki-

tűnő tanulókról és sok hasznos 
információról az ÉVZÁRÓ LEVÉL 

hasábjain tájékozódhatnak az 
érdeklődők. Ezt a kiadványt – 
szokásainkhoz híven - a tanulók 
hazaviszik az évzáró után. Teljes 
szöveggel olvasható lesz a lap a 
www. pannonhalmaiskola.hu c. 
honlapunkon is.

Szeretném megköszönni kol-
legáimnak, hogy a nehéz körül-
mények között is odaadóan helyt 
álltak minden feladat elvégzésé-
ben. Köszönöm Pannonhalma 

Város Önkormányzata Képviselő-
testületének és a Pannonhalma 
Többcélú Kistérségi Társulás 
vezetőinek, dolgozóinak, hogy 
lehetővé tették számunkra ezt a 
hatalmas horderejű beruházást.

A nyári szünet idejére minden 
kedves diákunknak, szüleiknek, 
kollegáinknak és partnerünknek 
jó pihenést, kellemes kikapcso-
lódást kívánok!
 Koziczné Kele Ildikó, igazgató

A tavasz folyamán a szülők felajánlást 
tettek, hogy óvodánk játszóudvaraiban a 
homokot kicserélik. Ebben a munkában 
Kovács Sándor és ifj. Horváth Zoltán vállal-
kozó volt a segítségünkre. Megvásárolták 
a szükséges mennyiségű homokot, és 
gondoskodtak annak cseréjéről.

Köszönjük a szülők és a vállalkozók 
munkáját!

Erdélyi Istvánné

Az idei tanévben 2012. április 18-án a 
győri Egyetemi Hangversenyteremben ren-
dezték meg az Éneklő Ifjúság Kórustalálkozót. 
A kórushangversenyen iskolánk és a lébényi 
ÁMK énekkarának közös együttese, a Metrum 
Gyermekkar Arany Diplomával - Dicsérő Okle-
véllel „A népzene hiteles megszólaltatásáért” 
minősítést érte el. Citerán közreműködött 
Horváth Krisztina, Kovács Panka és Mészáros 
Rebeka. Zongorán kísért Korda Péter. A kórust 
betanította és vezényelt László Balázs.

Alapfokú intézményünk énekkara először 
2010-ben vett részt a győri kórusminősítő 
hangversenyen. Akkor a kórus teljesítményét a 
zsűri ezüstminősítéssel, tavaly már aranyminő-
sítéssel jutalmazta. Pannonhalmi közösségünk 
életében a gyermekkar a nemzeti ünnepeket és 
az iskolai rendezvényeket tette színesebbé. 

A kórusmunka és az ének-zene tanulás 
célját a 130 éve született Kodály Zoltán a 
Visszatekintés c. gyűjteményében így sum-
mázza: „…a zenetanulás pozitíve megkönnyíti 

Ötéves a Pannonhalmi Gyermekkar

a számtant a ritmussal, a folyékony olvasást, 
a szép- és helyesírást a dallammal. A kottaírás 
nagyobb pontosságra szoktat, grafi kai érzéket 
fejleszt, az éneklés a szótagok élesebb meg-
fi gyelésére, pontosabb kiejtésére, helyesebb 
artikulációra tanít; jó lélegzés, bátrabb fellé-

pés, fejlettebb hallás, fokozott testi egészség 
(...), jó közérzet, derűs hangulat.”

A 130 éve született Kodály Zoltán gondo-
lataiban és gyakorlatában a zene küldetését 
a pedagógia szolgálatába állította. 

László Balázs,  ének-zene tanár
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Ismét együtt örülhettek egy tartalmas és változatos programnak 
a pannonhalmi, engeni és hartensteini tanulók. A 2004. óta zajló 
találkozások a három iskola diákjai és tanárai között egyre több 
barátságot eredményeznek, és új lendületet adnak a testvérvárosi 
kapcsolatok ápolásához, mivel mindig többen és többen vehetnek 
részt a nemzetek összetartásáért folyó tevékenységben. 

3-iskola-projekt – sokadszor

Túra a varsányi kilátóhoz A partneriskolák vezetői - Ulrich Scheller és Andreas Becher

Látogatás a veszprémvarsányi iskolában Kirándulásaink egyik állomása, Csesznek

Bagó Ferenc polgármester köszönti a három iskola tanulónak 
delegációját.

Kellemes esti beszélgetés  Boldogasszony-ház udvarán. 
Köszönjük József atyának, hogy ismét rendelkezésünkre 
bocsátotta az épületet.
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Testvértelepülésünkön immár nyolcadik alkalommal rendezték meg 
2012. június 29. és július 1. között a VIII. Alsószeli Jurtanapokat.

„A régmúlt dicsőségére… őseink tiszteletére!” a Zele Törzs szerve-
zésében 2005 nyarán útjára indított kulturális fesztivál mára már a 
felvidéki magyarság legnagyobb kulturális rendezvényei közé emel-
kedett. A színes, változatos program mellett maga a fesztiválhelyszín 
is különleges légkört kölcsönöz. Az előadások jurtában folynak, a 
kézműves foglakozások és minden egyéb program szabadtéren 
zajlik. A kulturális programokat gyerekjátékok, szalmavár, borudvar, 
íjászat, baranta foglakozások egészítik ki. A három nap során különféle 
ételeket, saját készítésű kemencében sült lepényeket kóstolhatnak a 
látogatók, a programszünetekben a „Gyógyító jurtában” csontkovács, 
köpölyözés várja az érdeklődőket. 

Mai rohanó világunkban kiemelkedő helyet kell, hogy kapjon 
hagyományaink megőrzése, a népi kultúra értékeinek gyűjtése és 
védelme. Az őseink által megalkotott értékek átmentése elképzel-
hetetlen azok megismertetése nélkül.

Francisti László, a Zele törzs vezetője azt mondja: A tapasztala-
tok szerint a legfogékonyabb közönség ezen értékekre a legifjabb 
nemzedék tagjai. A népmesék, mondák világa, a régi harcmodor 
vagy a népzene felé a gyermekek épp oly nyitottak, mint a mai kor 
tömegkultúrája irányába.” 

VIII. Alsószeli jurtanapok kulturális 
fesztivál és nyári szabadegyetem

Az évről évre növekvő nézőszám és a visszatérő vendégek sokasága 
bizonyítja, hogy a Jurtanapok igazi családi program, minden korosztály 
számára érdekes és szórakoztató. Pannonhalmát is képviselte egy 
delegáció - a korábbi évekhez hasonlóan -, ahonnan nagyon kellemes 
élményekkel tért haza. Ezúton is köszönjük Alsószeli vezetésének, 
lakóinak és a szervezőknek a meghívást.

Rozsnoki Zsuzsanna

2012. április 27-én, pénteken az engeni 
férfi  kézilabdacsapat látogatást tett város-
unkban. Az idegenvezetést és a programok 
összeállítását egy pannonhalmi származású 
fi atalember, Kompis Gergely vállalta fel, aki 
már több éve Engenben él, és a csapat tag-
jaként érkezett velük Pannonhalmára. 

Szombaton meglátogatták az Apátságot, 
ahol megismerhették annak történelmét, 
kulturális értékeit.

Másnap, vasárnap izgalmas meccset 
játszottak a pannonhalmi férfi  kézilabda-
csapattal, ahol városunk csapatát 18:23-
ra legyőzték.  A mérkőzésre Öttevényen 
került sor, mivel az iskola felújítása miatt a 
helyi tornatermet nem lehetett használni. 
Ezután egy borkóstoló erejéig látogatást 
tettek a Huszár Pincészetben. Az este a 
Qpac pizzéria és kávézóban folytatódott. 
Itt találkoztunk az engeni fi atalokkal egy 

jóízű vacsora mellett. A vidám, jó hangu-
latú beszélgetés során egy közvetlen és 
végtelenül barátságos társasággal ismer-
kedhettünk meg. 

Április 30-án, hétfőn Győrrel ismerked-
tek a vendégek, ahol megnézték a város 
nevezetességeit, majd a délutáni órákban 
maradandó élményekkel tele indultak haza 
Engenbe. 

Orbán Péter

Az engeni férfi  kézilabdacsapat látogatása
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A sors kegyeltjeként ez év 
március 1-17. között részt ve-
hettem Indiában egy művészte-
lepen még kilenc magyar hiva-
tásos képzőművész társammal 
együtt. India legkisebb államá-
ban – Goában voltunk, melynek 
fővárosa Panaji.

Goa európai léptékű hely, a 450 
éves portugál gyarmatosításnak 
köszönhetően, mely csak 1961-
ben ért véget. Az Arab-tenger 
partján fekszik, s nagyon vonzó; 
egyrészt homokos tengerpartja, 
a hatalmas kőtömbökön megtörő 
hullámok miatt, de a portugál-hin-
du keveredésből származó kedé-
lyes, tréfát űző lakosok miatt is, 
akik nem veszik túl szigorúan az 
életet. Éveken át az európai hippik 
kedvelt találkozóhelye volt.

Mi a Dona Paola városrészben 
laktunk – közel a tengerparthoz 
– a Turisztikai Központban. Cso-
dálatos kert vett bennünket körül, 
színes virágoktól pompázott az 
egész környezet, pálmafák alatt 
és a kék vizű medencében hű-
söltünk. Még ott ugyan tavasz 
volt, de a 30 °C körüli nappali 
hőmérsékletet a szobában ven-
tillátorokkal lehetett bírni.

A tábor vezetője, Seema 
Moghe asszony maga is képző-
művész. A szervezésben pedig 

nagyon sokat segített Kovács 
Tibor és neje, a delhi Magyar 
Kulturális Központ igazgatója. 

Élménykockák Indiából
A harmadik naptól csatlakozott 

hozzánk még 10 hindu képzőmű-
vész, akik szintén helyben alkot-
tak. Esténként pedig 2-2 művész 
vetítéses bemutatkozása zajlott 
nem kis izgalommal fűszerezve. 
Táborzárás gyanánt a 20 művész 
kiállította munkáit a Turisztikai 
Központ tágas termében népes 
közönség és ünnepi szónoklatok 
mellett.

Az alkotási napokon több 
alkalommal is meglátogattak 
bennünket újságírók és sajtó-
fotósok, nekem két alkalommal 
is megjelent reprodukcióm, sőt 
az arcképem is a Herald c. na-
pilapban. A napi festés mellett 
szakítottunk időt városnézésre. 
Az Ó-Goában található katedrá-
lis és templomok 1986 óta a 
világörökség részei. 1517-ben 
ugyanis nyolc ferences szerzetes 
érkezett Goába, majd 1541-ben 
Loyolai Ignác tanítványa, Xavéri 
Szent Ferenc hittérítőként telepe-
dett itt le. Ezt igazolják Old-Goa 
gyönyörű templomai is. Termé-
szetesen hindu templomokban 
is jártunk.

A záró kiállításunk másnapján 
többnapos kirándulásra mentünk 
a Goától keletre fekvő Karnataka 
államban lévő Hampiba. A 350 
km-es út jó alkalmat adott a közbe-

eső hindu falvak és azok lakóinak 
megismerésére. Az élet a házak 
előtti térben zajlik: itt főznek, a 

kézművesek itt dolgoznak (szabó, 
cipész stb.), és itt van a társasági 
élet színhelye is. Sok a gyerek, akik 
egyenruhában járnak iskolába, az 

iskolaépület a falvak ékessége. 
Az utcán hulladék, szemét, ben-
ne disznók és tehenek (zebuk) 
tanyáznak. A falvak körüli földeken 
dolgoznak, legfőbb terményük a 
rizs, köles, bab, lencse és olajos 
növények, valamint a gyapot. A 
vallás meghatározó szerepet ját-
szik az emberek életében, támaszt 
nyújt a szegénység és nyomor 
elviseléséhez. Igen sok vallás 
ismert Indiában, a hinduizmus 
sem egységes, de toleránsak a 
keresztény és az iszlám vallással 
szemben. Ezt jelzi köszönésük is: 
NAMASTEI (az én istenem kö-
szönti a te istenedet).

Hampi a XIV. században épült 
a Tungabhadra folyó partján. A 
Dekkhán fennsíkon előretörő mu-
zulmán hatalom elől menekülő 
két telugu herceg alapította. Ez 
lett a Vidzsajanagar birodalom 
székvárosa. Erődítmények hét 
gyűrűje vette körül, két évszáza-
don át ellenálltak a muzulmán be-
törésnek. A paloták fából épültek, 
az alapok hatalmas gránittöm-
bökből. Az utóbbi 4-500 évben 
csak pusztuló városból mára 
javarészt ezek maradtak meg 
(az istenszekér, Lótusz-terem, a 
királynő fürdője, az elefántistálló 
stb.) és a sziklába vésett temp-
lomok. Mára mindez turisztikai 
látványosság lett.

Következő állomásunk Mumbai 

volt (Bombay), egy zsúfolt, felhő-
karcolókkal teli város pokoli for-
galommal. A Victoria-pályaudvar 
pompás épületének megtekin-

tése után lementünk a tenger-
partra, ahol a legszembetűnőbb 
látvány egy hatalmas bazalt 
diadalív – India Kapuja –, mely 
alatt 1911-ben V. György India 
földjére lépett. Ugyanitt vonult 
ki 1948-ban az utolsó brit regi-
ment. Nem messzire innen az im-
pozáns Taj Mahal szálló, melyet 
felújítottak a pár év előtti robban-
tásos merénylet után. Megláto-
gattuk a Gandhi-múzeumot, mely 
1917-34-ig Mahatma Gandhi 
rezidenciája volt. Ma személyes 
tárgyait és életének, tevékenysé-
gének színhelyeiről készült ma-
ketteket őriznek itt. Mumbai egyik 
érdekessége még a mosoda. A 
mosás egyetlen kaszt előjoga. 
Ez kimondottan férfi munka, így 
megélhetésük biztosítva van. 

A nap a World Trade Centre-ben 
ért véget, itt állították ki a Goából 
áthozott festményeinket. Itt impo-
zánsabb tálalásban láttuk viszont 
munkáinkat. Harmadik kiállításunk 
április folyamán Delhiben volt, er-
ről e-mailben kaptunk értesítést. 

Hogy milyen India? Biztosan 
mindenkinek más. Nekem – a 
szemét és a szegénység látvá-
nyán túl – hatalmas élmény az 
egzotikumnak tűnő nyugalom, 
béke és szeretetteljesség. Ezt je-
lentette a nyakunkba akasztott 
virágfüzér is.

Gaál András festőművész
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„A bor férfi dolog: csendesen 
kell róla beszélni. Leghelyesebb 
egy pohár bor mellett.” 

(Márai Sándor)

2012. május 17-én este 
egy irodalmi-képzőművészeti 
előadásra került sor a Városi 
Könyvtárban a Márai-program 
keretében. Az előadás címe 
Márai és a kép volt. A neves 
író sokoldalúságáról ezúttal a 
borral kapcsolatos írásai által 
kaphattunk ízelítőt Borbély 
Károly festőművész, művészet-
terapeuta és főiskolai docens 
előadásában. Borbély Károly a 
művészet és a tanítás mellett 
számos országos díjat is elnyert 
munkásságával és képeivel. A 
művész a témához kapcsoló-
dó pasztell festményeit, rajzait, 
fametszeteit válogatta össze, 
melyeket diavetítés keretében 
egy-egy Márai-idézethez illuszt-
rált az érdeklődő közönség felé. 
Az előadás során saját életének 
egy-egy érdekes történetét is 
megosztotta a hallgatósággal. 
A rendezvény egy pohár bor 
mellett, baráti beszélgetéssel 
zárult kulturális élményt sze-
rezve az érdeklődőknek.

Orbán Péter

Márai és a kép
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Fotó: Tanay Lajos

„Mikor az első 

csillag feljön, 

kulcsra csukjuk a 

pince vasajtaját 

és rövid botra 

támaszkodva 

megyünk 

haza.”

KU
LT

Ú
RA



Pannonhalmi HÍREK  2012. nyár

21

Színvonalas előadás részesei lehettek azok, 
akik ellátogattak 2012. május 31-én a Városi 
Könyvtárba. Ekkor került sorra ugyanis - a Világ-
híres zeneszerzők sorozat keretében - a Johann 
Sebastian Bachról szóló fejezet. Dr. Ábrahám 
Imre tanár úr elkalauzolt bennünket a barokk 
zene világába a zeneóriás életrajzának és mun-
kásságának oly aprólékos részleteivel, melyek 
megismerése az ő előadása nélkül nem lett vol-
na egyszerű. Belekóstolhattunk a kor zenéjének 
Bach által magas színvonalúvá emelkedett mű-

Világhíres zeneszerzők – Johann Sebastian Bach
fajaiba: prelúdiumok, fúgák, korálok és kantáták 
csendültek fel különböző jelentős zenekarok, 
énekesek, zenészek előadásában. 

Az est kikapcsolódást, feltöltődést és ér-
tékes ismeretszerzést nyújtott a megjelent 
érdeklődőknek. Köszönjük! -sze-

Az édesanyákat 
köszöntötték
Édesanyákat és nagymamákat köszöntöttek május első vasár-
napján  a KALÁSZ-os gyerekek. A szentmise keretében imával, 
verssel, dallal és  kerti virágokból kötött csokorral köszönték 
meg az örökké szerető gondoskodást.

Májusfaállítás
A hagyományokhoz híven idén is a Pannonhalma Vá-

ros Tűzoltó Egyesülete állított májusfát a Majális téren. 
Köszönjük nekik, hogy évről évre őrzik ezt a hagyományt 
az egyesület lelkes tagjaival. 

A májusfa a természet újjászületésének szimbóluma, 
az ifjúság tavaszi szokásainak Európa-szerte ismert szim-
bolikus kelléke. 

A májusfaállítás a falvakban a mai napig jelen van.

„Anyaföld az öled,
melybe kicsiny magként hulltam,
Tested templomában
emberré alakultam.

Mindent adó szereteted
mai napig éltet;
drága Édesanyám,
köszönöm, hogy élek!”

 Jubileumi emlékműsorra készül 
a 40 éve alakult Pándzsa Tánc-
együttes.

A 10 évvel ezelőtti nagy sikerű 
gálaműsort alapul véve, fi atalos 
lelkesedéssel vágtak bele fi atalok 
és idősebbek az egykoron nagy 
sikerrel színpadra vitt néptánc-
koreográfi ák felelevenítésébe. A 
folklór mellett más művészeti ágak-

ból is ízelítőt kap, aki ellátogat a 
fergetegesnek ígérkező, közel száz 
szereplőt felvonultató élőzenés em-
lékműsorra.

A ’70-es, ’80-as és ’90-es évek-
ben Pannonhalma kulturális éle-
tét nagymértékben meghatározó 
Pándzsa Táncegyüttes e műsorral 
csatlakozik az anyaintézményüknek 
tekintett Kazinczy Ferenc Műve-

lődési Ház félévszázados jubileu-
mához.

Az egész naposra tervezett em-
lékezés más programelemeket 
is tartalmaz, melynek részleteit a 
közeljövőben megjelenő műsor-
füzetből lehet megismerni.

A nosztalgiázni vágyók mellett 
várjuk mindazokat, akik  jó szívvel 
gondolnak vissza az említett évtize-

dekre, vagy éppen most szeretné-
nek megismerkedni azzal.

A műsor időpontja és helyszíne: 
2012. augusztus 17. 19 óra, Ka-
zinczy Ferenc Művelődési Ház

(A 2002-es, 30 éves jubileumi 
műsorból készült összefoglaló a 
Pándzsa Klub honlapján tekinthető 
meg: www.pandzsa.hu)

Siska Béla

A jövőnk 40 éve kezdődött
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A sorozat következő részét július 26-án 
(csütörtökön) 18 órakor tartjuk. Siska 
Ádám friss diplomás zongoraművész 
mutatja be Chopin életét és művészetét 
ugyancsak a Városi Könyvtárban. Dr. Ábrahám Imre
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megrendelheti, sôt, ezért az összegért
személyesen Önnek díjmentesen házhoz szállítjuk.

Teremtett borvidék címmel jelent meg az az elegáns kivitelû,
igényes tartalmú album, amely kö zel 300 mû vé szi fotóval,

magyar és angol nyelven mutatja be a
térség, ezen belül Pannonhalma ezer -
éves történetét, szôlôtermesztô és
borásztradícióit, fejlôdését. 

Száraz Lajos, az album szerkesztôje: „Ez a könyv hûség a borvi-
dékhez, tisztelgés az ôseinknek, akik megteremtették a fejlett borkul-
túra alapjait ezen a tájon. A ma itt élô borászok törekvéseinek
mél tatásával, bemutatásával a borvidék izgalmas történelmi múltja,
gazdag jelene és ígéretes jövôje bontakozik ki.”

Várszegi Asztrik fôapát úr ajánlásában kiemelte, hogy „gazdag tra-
díciónk egy fontos, ma is vonzó részét szeretném megismertetni a
Kedves Olvasóval, amikor e könyvet ajánlom, amely történelmi hát-
terünk, borvidéki településeink és a régió emberközeliségérôl, barát-
ságosságáról és hitelességérôl tanúskodó pincészeteink eddigi
legátfogóbb bemutatásának céljából született meg. Isten hozta a ked-
ves olvasót! Boraink vidámítsák meg szívét, teremtsenek közösséget
családjában és barátai között!”

Megrendelés: medius@mediusnet.hu vagy 96/316-669

4.900 forint helyett 

most 3.900 forintért

2012. június 9-10-én a fi nom 
borok kóstolása mellett színes 
programban lehetett része a 
borkedvelő nagyközönségnek, 
a nyúli pincesorra kilátogatók-
nak. A rendezvény immáron két 
éve kerül megrendezésre a Pan-
nonhalmi Szent Márton Borrend 
szervezésében. 23 pincészet bo-
rait lehetett megkóstolni, köztük a 
pannonhalmi, egri, tokaji, somlói, 
balatonfüred-csopaki és a szek-
szárdi borvidékről.

Az eső ellenére - köszönhe-
tően a fi nom boroknak - remek 
hangulatban telt a rendezvény. 
Az első nap a nyúli óvodások és 
iskolások műsorával kezdődött, 
majd operett slágereket énekelt 
Vadász Zsolt. A nap során a pub-
likum megtekinthette a Kajárpéci 
Vízirevű – Kajárpéci Otelló vásári 
tragédia egyfelvonásos színda-

A Pannonhalmi Borvidéki II. Pincefesztiválja
rabját, majd a köszöntőket köve-
tően a Pannonhalmi Borvidéki 
Borverseny eredményhirdetésére 
került sor. Az este egy country 
táncbemutatóval folytatódott, 
amit a Colombre Band koncertje, 
majd a Baráti Dal-Szín-Ház műso-
ra követett. A programokkal teli 
napot az Opra retro video disco 
és lézer show zárta. Másnap az 
égiek kegyesebbek voltak, nem 
hullt égi áldás. A nap Krasznai 
Tamás és barátai nótadélutánjá-
val kezdődött, amit a borrendek 
látványos felvonulása követett. 
Fellépett még a Rozmaring 
Népdalkör, a Szapora Banda, a 
Szederinda néptáncegyüttes, a 
Nyúli bordalkör, operett sláge-
reket énekelt Vadász Dániel és 
Fischl Mónika. Az estét a Borrava-
ló együttes műsora zárta. Mind-
két napon kézművesek kínálták 

portékáikat, langallót és egyéb 
fi nom ételeket kóstolhattak a 
látogatók.

A programok közt Száraz Lajos: 
Teremtett borvidék c. könyvének, 
valamint Azurák Mihály: A bor 
titka c. verseskötetének bemuta-
tója is fontos szerepet kapott. A 
publikum fi gyelemmel követhet-
te Nagy Róbert Érdekességek a 
Pannonhalmi Borvidék múltjából 
c. előadását. A rendezvény há-
zigazdája a Class FM népszerű 

műsorvezetője, Rákóczi Ferenc 
volt, aki orgánumával, egyénisé-
gével, vidám stílusával mosolyt 
csalt az emberek arcára. A Móri 
Borrend tagjaként részt vett a 
rendezvényen Azurák Csaba, a 
TV2 műsorvezetője is.

Összességében színes, minden 
igényt kielégítő programokban 
lehetett része a rendezvényre ki-
látogatóknak, tartalmas hétvégét 
szerezve kicsiknek és nagyoknak.
 Orbán Péter
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Jótékonysági tornát szervezett a Pannon-
halma SE vezetése és tagsága a csapat egyik 
súlyosan beteg játékosának megsegítésére.

Súlyos mozgásszervi betegség támad-
ta meg Maier Ottót, a jelenleg megyei II. 
osztályú Pannonhalma volt játékosát (előtte 
Nyalkán és Pázmándfalun is játszott). A klub 
a labdarúgó megsegítésére június 23-án, 
szombaton 16 órától  jótékonysági minitornát 
szervezett. A tornán a hazaiak mellett az 
élvonalbeli Lombard Pápa és Pannonhalma 
testvérvárosa, a szlovákiai Alsószeli csapata 
vett részt. A torna teljes bevételét a volt fut-
ballista gyógykezelésére ajánlották fel.

Közel ötszázan gyűltek össze, köztük egyko-
ri edző, csapat- és munkatársak, miközben a 
beteg futballista könnyeivel küszködve vonult 
a pályára, hogy kisfi ával együtt végezze el a 
kezdőrúgást. 

A pannonhalmi játékosok hátukon Ottó 
felirattal és – ahogy korábban egykori tár-
suk – 3-as számú mezben léptek a pályára. 
A bevonulást azonban most nem kísérte 
buzdítás, s ahogy a beteg futballista, sokan 
meg is könnyezték azt.

Volt csapattársak, edzők, kollégák, barátok 
és ismerősök nézték előbb némán, majd 
megtapsolva, ahogy a kezdőkörben Maier 
Ottó is megkapta a bajnoki harmadik helyezé-
sért járó bronzérmet. (A megyei igazgatóság 
képviselői, Kővári András és Tuba József – 
talán nem véletlenül – ezen a tornán adták 
át a medálokat.)

„Ez több mint egy mérkőzés, örülök, hogy 
ilyen sokan eljöttek – mondta már a meccs 
közben Baki Balázs, a Pannonhalma elnö-
ke. – Megmozdult egész Pannonhalma és a 
megyei futballtársadalom egy része. Jöttek 
Pázmándfaluról, Nyalkáról is, ahol Ottó ko-
rábban focizott, s volt olyan, aki egymaga tíz 
jegyet vett. Ottó munkatársai például külön 
összeget ajánlottak fel. Az élvonalbeli Pápa 
és a testvértelepülés, Alsószeli első szóra 
vállalták a fellépést, szóval emberségből 

Jótékonysági torna a pannonhalmi játékosért
mindenki jelesre vizsgázott” – említette a 
sportvezető.

„Sokan eljöttek, mindenkinek nagyon kö-
szönöm, aki segített. Nemrég a sógornőm 
lánya volt beteg, neki segítettünk, most meg 
én kerültem ilyen helyzetbe – mesélte ezt 
már Maier Ottó, miközben az egyik pannon-
halmi játékos, Csollány Balázs rámutatva, 
neki ajánlja a pályán éppen elért szépítő 
találatot. „Megható, hogy így és ennyien 
gondoltak rám” – tette mindehhez hozzá a 
volt játékos.

Bár ezúttal az eredmény másodlagos, meg 
kell jegyezni, a tornát a helyiek előtt az NB 
I-es pápai csapat nyerte meg – a Veszprém 
megyeiek 6–0-ra győzték le a szlovákiai kis-
csapatot, majd 3–1-re verték a hazai gárdát 
– de igazából ezen a napon Pannonhalmán 
az együttérzés, az összefogás diadalmas-
kodott.

Maier Ottó 1996-ban Erdélyből érkezett Ma-
gyarországra, munkát talált, családot alapított 
és a labdarúgástól sem szakadt el. „Hétéves 
korom óta focizok, Gyergyószentmiklóson 
kezdtem el a labdarúgást. Szeretem ezt a 
játékot, mindig is nagy volt bennem a lel-
kesedés és a hév, néha talán még több is a 
kelleténél – mondja a Pannonhalma egykori 
kőkemény védőjátékosa. –  Mivel már befejez-
tem a focit, bevallom, nagyon meglepődtem, 
de örülök, hogy nem feledkeztek meg rólam 
a klubnál, és megpróbálnak segíteni nekem. 

Tavaly szeptemberben kezdett fájni a hátam, 
s mivel nem múlt el, orvoshoz mentem. Az 
injekciókúra sem segített, ezért tüzetesebb 
kivizsgálásra küldtek, ahol kiderült, hogy az 
idegsejtjeimet támadta meg egy betegség.” 
A volt futballista állapota azóta egyre romlik. 
„Ha nem sportoltam volna, talán ennyire sem 
tudnék mozogni. A kezemben már alig van 
erő, egyre gyengébb vagyok, s azt mond-
ják, nem is biztos, hogy ez jobb lesz.  Innen 
nem messze, Tarjánpusztán él egy idős néni. 
Ugyanez a betegsége, de ő már menni sem 
tud. Tolókocsiban ül. Bízom benne, hogy ná-
lam sikerül legalább ezt az állapotot megtar-
tani.” Ehhez különleges gyógyszerek kellenek, 
amelyekre ugyan jár az állami  támogatás, 
ám így is sok pénzbe kerülnek.

 „A baj soha nem jön jókor, de én a lehető 
legrosszabbkor lettem beteg. Minden rend-
ben volt, a munkahelyemen is egyre jobban 
megbecsültek, gyakran küldtek külföldre 
dolgozni, egyre jobban kerestem. Mostanra 
sajnos minden  megváltozott. Azért szeret-
nék még egyszer  focizni, jó lenne egy kicsit  
újra játszani. A kisfi am, Bence nemrég múlt 
tízéves, bár szereti a futballt, úgy fest, belőle 
nem lesz labdarúgó. De ezt nem bánom, 
a lényeg, hogy  egészséges legyen. Az a 
legfontosabb.” 

Maier Ottó (41) gyerekkora óta focizik, 
és abban bízik, legalább  egyszer még újra 
pályára léphet.

Kérjük, hogy egy sportoló, apuka, barát 
nehéz sorsán közösen segítsünk! A volt 
labdarúgót közvetlenül is lehet segíteni, a 
támogatásokat a klub által a Pannon-
halma és Vidéke Takarékszövetkezetnél 
nyitott 59300247-32339051 számú 
számlára lehet utalni. A közlemény rovatba 
kérik, hogy  a „Maier Ottó támogatása” 
szöveget írják be. 

Köszönettel: a gyógyulásában bízó pan-
nonhalmi támogatók

(Forrás: Kisalföld)

A Pannonhalmi Hírek színesebbé, változatosabbá 
tételéhez tisztelt olvasóink javaslatait, cikkeit is 
szívesen várjuk a pannonhalmi.hirek@gmail.com 
e-mail címre. Kérjük, írják meg, milyen témákról 
olvasnának az újságban, vagy ha érdekes monda-

nivalójuk van, amit megosztanának másokkal is, 
küldjék el nekünk! 

Az őszi szám megjelenése előtti lapzárta 2012. 
szeptember 15. Ezen időpontig várjuk kéréseiket és 
írásaikat. Szerkesztőbizottság

FELHÍVÁS
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Az Országgyűlés 2010. május 31-én 
a nemzeti összetartozás napjává nyilvání-
totta az első világháborút lezáró trianoni 
békediktátum aláírásának napját, június 
4-ét. A magyarság 1920 óta megjárta a 
maga Golgotáját. Az utódállamok vezetése 
ott ütötte-verte a magyarokat, ahol csak 
tudta és lehetősége volt rá. A második 
világháború végén pogromokat, véres nép-
irtást rendeztek a szerbek a Délvidéken, a 
románok Erdélyben, a szlovákok a Felvidé-
ken, de békeidőben is diszkrimináció sújtja 
őket. Trianon után alapjában valamennyi 
politikai erő egy közös célért küzdött: az 
agyongyötört, megalázott, legázolt magyar-
ságot szerette volna fölemelni, és igazságot 
szolgáltatni neki - sikertelenül. Európa új-
rarendezése nem képzelhető el a magyar 
kérdés megnyugtató megoldása nélkül. 
Nem hagyhatjuk, hogy népünk milliói el-
lenséges környezetben kényszerüljenek 
élni. A nemzetek önrendelkezési joga is 
megkívánja a magyarság egységes, önálló 
állami létét, autonómiáját.

„…a több állam fennhatósága alá vetett 
magyarság minden tagja és közössége ré-
sze az egységes magyar nemzetnek, mely-
nek államhatárok feletti összetartozása 
valóság, s egyúttal a magyarok személyes 
és közösségi önazonosságának meghatá-
rozó eleme” - fogalmaz a 2010. évi XLV. 

A Nemzeti Összetartozás Napja

törvény a nemzeti összetartozás tanúság-
tételéről. Az Országgyűlés megerősítette 
Magyarország elkötelezettségét a magyar 
nemzet tagjai és közösségei kapcsolatának 
fenntartása és ápolása, és az Európában 
elfogadott gyakorlatot alapul vevő közössé-
gi autonómia különböző formáira irányuló 
természetes igényük támogatása mellett. 
A közösségek számára ma az a fontos, 
hogy az egykori nemzeti gyásznapot ma 
mindenki a nemzeti összetartozás napja-

ként élje meg. Számunkra fontos, hogy a 
Kárpát-medencében élő magyarság mint 
egy erős, alkotni és teremteni képes, de 
múltját nem feledő nemzet tovább éljen, 
fejlődjön és gyarapodjon – lelkiekben, 
lélekszámban és anyagiakban egyaránt. 
Ezek együttesen teszik lehetővé a nemzet 
fennmaradását és a több mint ezeregyszáz 
éves szülőföldünkön való megmaradást. 
E cikk is az emlékezésre kívánja felhívni a 
fi gyelmet. Kádi A.

Sokak előkészítő munkájára volt szük-
ség ahhoz, hogy célegyenesbe érjen a 
pannonhalmi tűzoltóőrs átadása.

Kara Ákos, a térség országgyűlési 
képviselője a belügyminiszternek cím-
zett kérdéseket azért, hogy felgyorsul-
janak az események: 

– Folytatódik-e az emberek bizton-
ságát szolgáló tűzoltóőrsök létesítését 
célzó program?

– Mikor létesül Pannonhalmán tűz-
oltóőrs? 

Ezeket Tállai András államtitkár 
válaszolta meg június 25-én a Parla-
mentben. A válaszban elhangzott, hogy 
június végén sor kerülhet a műszaki 
átadásra, augusztus 10-én pedig az 
ünnepélyes avatásra. Bagó Ferenc 
Pannonhalma Város polgármestere 

elmondta: „Nagy öröm, hogy a mostani 
kormányzati időszakban végre megva-
lósul ez a beruházás, ami fontos Pan-
nonhalmának és az egész kistérségnek, 
tehát közel 18.000 embernek.”

Kara Ákos országgyűlési képviselő 
hozzátette: „Az elmúlt években mind a 
helyi, mind a megyei önkormányzat ve-
zetői különböző egyeztetéseken szor-
galmazták a pannonhalmi tűzoltóőrs 
létrehozását. A térség megválasztott 
országgyűlési képviselőjeként azt sze-
rettem volna elérni, hogy az itt élő em-
berek, családok biztonsága érdekében, 
valamint a vállalkozások biztonságos 
működése, a kulturális és természeti 
értékek megőrzése végett mielőbb 
létesüljön tűzoltóőrs Pannonhalmán!”
 -op-

Siker koronázta az erőfeszítést


