
 2004  tavasz

   Ha megkérdeznénk ma járókelôket a városban, 
melyik az év legnagyobb ünnepe? A KARÁCSONY 
– felelné szinte mindegyik. És ez érthetô: a karácsony 
a szeretet ünnepe, az éjféli misének hangulata van, ott 
a jászolban a Kisded: ki nem hatódnék meg? Azután 
a díszlet: a hó tiszta csillogása, a fenyôk illata, a 
feldíszített karácsonyfák gyönyörködtetô szépsége stb. 
– És ezzel szemben milyen ünnepi hangulatot nyújt 
a húsvét? Kétségkívül a feltámadásét, újjáéledését. 
Örülünk a tavasz zsendítô erejének, azután a húsvéttal 
kapcsolatos kedves népszokásoknak: a piros tojásnak, 
kis báránynak stb. Mindez azonban alig tudja felvenni 
a versenyt a karácsonnyal.
   Ne vegyék tôlem rossz néven, ha rövid 
megfogalmazásban adnám a talán szokatlanul hangzó 
válaszomat: a karácsony mai formájában szinte minden 
embert megérint, afféle egyetemes emberi ünnep, de a 
húsvét igazi mélységéig csak a hivô keresztény ember 
jut el. A húsvét úgy viszonyul a karácsonyhoz, mint 
a beteljesülés a kezdethez. Isten elküldte Fiát emberi 
alakban a földre, hogy szeretetével visszavezesse 
magához az embert, és irgalmával megváltsa. Jézus 
életmûve a megtestesüléssel kezdôdik, a hároméves 
nyilvános mûködése (tanítása és gyógyítása) 
után a halálában és feltámadásában teljesedik be. 
Nagypéntek és húsvét együtt jelentik a csúcspontot, 
a húsvét „misztériumát”. És ennek a „szent titoknak” 
a keresztségben leszünk részesei. Ezért a húsvét 
ünnepének mélységét teljes mértékben csak a hívô 
keresztény ember értheti meg. Röviden: a karácsony 
ma szinte egyetemes emberi, világi ünneppé is vált, 
a húsvét viszont inkább a hívô keresztények ünnepe 
maradt. A húsvét a hívô ember számára többet kell 
hogy jelentsen, minthogy elmegy a feltámadási 
körmenetre. 
   Van azért a húsvétnak minden ember számára is 
üzenete. Mintha a természet is az élet újra indulására 
figyelmeztetne: nekünk is mindig újra kell kezdeni 
életünket, új lendülettel kell földi hivatásunk 

mûveléséhez fogunk. Ezért a húsvét a reménység 
ünnepe, a bizakodásé, az örömé. Nem az ôszi hervadásé 
és a tél halotti csendjéé a végsô szó. 
   Nemcsak a természetben van feltámadás. A húsvétot 
követô népszokások is utalnak az ünnep mély titkára. 
Így a húsvéti tojás szimbóluma: amint a kiscsibe mintegy 
maga erejébôl töri át a tojáshéjat, úgy Krisztus isteni 
erejébôl támad fel. A húsvéti bárány emlékezetünkbe 
idézi az Isten Bárányát, Jézust, aki életét adta másokért, 
hogy mi is tanuljunk meg egymásért élni.
   Tehát a húsvét mindenki számára szóló üzenete: a hívô 
ébredjen rá élete nagy titkára és felelôsségére. A keresô 
vagy éppen csak a lelke legmélyén hívô sejtse meg, és 
húsvétkor az új élet fakadása ébressze rá, hogy nem 
értelmetlen az élet. Van reményünk mindnyájunknak. 
Vegyük észre az élet szépségeit. Dolgozzunk  együtt 
egy jobb, emberibb életért, hiszen a Nap mindnyájunkra 
süt. A húsvét orvosság minden életuntság és letörtség 
ellen. Mindenek mélyén és túl mindeneken van valami 
titok: a megújulás, a feltámadás. Van tehát értelme, 
hogy egymásnak  „Boldog húsvéti ünnepeket!” 
kívánjunk! 

Solymos Szilveszter
osb

B o l d o g  h ú s v é t i  ü n n e p e k e t !

(E lapszámunkat id. Papp Gábor képei illusztrálják.)
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Fontosabb közérdekû rendeletek, határozatok a képviselô-
testület 2003. decemberi, 2004. januári és februári üléseirôl

14/2003.(XII. 16.) rendelete: az önkor-
mányzat illetékességi területén érvényes 
ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjáról 
szóló  közüzemi vízmûbôl szolgáltatott 
ivóvízért az alapdíj változatlanul hagyása 
mellett fizetendô vízdíj: 135,- Ft/ m3+ÁFA, 
szennyvízelvezetés díja : 215,- Ft/m3+ÁFA 
vízterhelés díja: 15 ,- Ft/m3 +ÁFA
összesen: 230 ,- Ft/m3+ÁFA 

15/2003. (XII. 16.) rendelete: a gépjár-
mûadó mértékérôl szóló 13/1998. (XII. 
15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezésérôl. 2004. január 01. napjától a 
gépjármûadó mértékét központi jogszabály 
határozza meg, ezért a képviselôtestület 
által e tárgykörben hozott szabályozás 
hatályát veszti.

(Adómentességet élvezhet bejelentés alap-
ján a súlyos mozgáskorlátozott személy 
szállítására szolgáló egy személyszállító 
gépjármû, valamint a muzeális jellegû 
gépjármû. Az adó mértéke évente bizonyos 
kivételektôl eltekintve a gépjármû minden 
megkezdett 100  kilogrammja  után 1200 Ft.

A gépjármû tulajdonjogában  bekövetke-
zett változást a  helyi okmányirodában kell 
bejelenteni a változástól számított 15 napon 
belül. A bejelentés tényét a közlekedési 
igazgatási hatóság a nyilvántartásba 
rögzíti.)

16/2003. (XII. 16.) rendelete: a helyi 
iparûzési adóról szóló 18/1999 (XII. 14.) 
rendelet módosításáról.

a) Állandó jelleggel végzett iparûzési 
tevékenység esetén az adó évi mértéke 
nettó árbevétel  1,4%-a.

b) Ideiglenes jelleggel végzett iparûzési 
tevékenység esetén az adó mértéke:

– Piaci és vásározó kiskereskedelmi 
tevékenység után naptári naponként 
1000 forint.

– Építôipari tevékenység folytatása, 
illetôleg természeti erôforrás 
feltárása vagy kutatása után naptári 
naponként 5000 forint – feltéve, hogy 
a folyamatosan vagy megszakításokkal 
végzett tevékenység idôtartama 
adóéven belül a 30 napot meghaladja, 
de nem éri el a 180 napot.

Bármely az a, és a b, pontba nem sorolható 
tevékenység után naptári naponként 5000 
forint, ha annak folytatásából a vállalkozó 
közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha 
egyetlen önkormányzat illetékességi területén 
sem rendelkezik székhellyel.

– Adómentes az a mezôgazdasági ôster-
melô, akinek éves árbevétele a szemé-
lyi jövedelemadóról szóló törvényben 
meghatározott mértékét nem éri el.

Fontosabb tudnivalók a helyi adózással 
kapcsolatosan:

Az évközi változásokat – ingatlan-
értékesítés, vállalkozás-megszûnés, 
bankszámlaszám-változás, székhely-, 
telephelyváltozás, stb. – az adóalany  30 
napon belül köteles bejelenteni a helyi 
adóhatóságnál is.

A bejelentés elmulasztása mulasztási 
bírság megállapítására kötelezi a hatóságot.

18/2003. (XII.16.) rendelete: a gyer-
mekintézmények intézményi étkezési 
terítési díjának megállapításáról.  
A gyermekétkeztetésben részesülôk 
részérôl fizetendô térítési díj 2004. január 
1. napjától:
Óvodai étkeztetés: 225,- Ft/nap/fô
Napközi 3x-i étkezés: 235,. Ft/nap/fô
Menza (csak ebéd): 200,- Ft/nap/fô

1/2004. ( I.29.) rendelete: az önkor-
mányzati lakások és helyiségek bérletérôl, 
valamint elidegenítésükrôl. 

Kivonat a rendeletbôl:
A nem közösségi feladatok ellátása céljából 

fenntartott önkormányzati tulajdonú lakások 
esetében fizetendô lakbér mértéke:

a) összkomfortos lakás:  140 Ft/m2

b) komfortos lakás:         114 Ft/m2

c) félkomfortos lakás:     77 Ft/m2

d) komfort nélküli lakás: 44 Ft/m2 
e) szükséglakás:              24 Ft/m2

A közösségi feladatok – szolgálati 
lakás – ellátása céljából fenntartott lakás 
esetében 10% kedvezményt biztosít a 
fenti összegekbôl.

A megállapított lakbéren felül a bérlô 
köteles a lakásfenntartással kapcsola-tosan 
az alábbi költségek megfizetésére:

– víz-, csatornadíj, a lakók számarányát 
figyelembe véve, 

– villanyáram fogyasztás mérés alapján,
– szemétszállítási díj,
– közös fûtési költség,
– kábel-tv használati díj.

31. § A helyiségbérlet szabályai:
(1) Az önkormányzat tulajdonában álló 
helyiségek esetében a tulajdonosi jogokat a 
képviselô-testület nevében  a  polgármester 
gyakorolja.

(2) A képviselô-testület nevében a 
polgármester mint tulajdonos a bérbeadás 
jogát, a bérlô személyének kiválasztását is 
gyakorolja.

(9) A bérlô által fizetendô helyiségbér 
összege: 

– garázsoknál:   2000 Ft/hó
– pincehelyiségeknél: 300 Ft/m2/ év 
– kereskedelmi  és egyéb célra igénybe 

vett helyiségeknél: 200 Ft/m2/nap
– iskola tornaterme: 4000 Ft/óra,
– 3000 Ft/óra pannonhalmi  magánsze-

mélyek, vállalkozások és egyesületek 
részére

– a Pannonhalma Sportegyesület szak-
osztályai edzés céljából és általuk 
szervezett sportrendezvényeken 
térítésmentesen használhatják

c) iskola tantermei, egyéb helyiségei 
oktatás céljára: 100 Ft/m2/alkalom

2/2004. (I. 29) rendelete: a települési 
önkormányzati képviselôk tiszteletdíjáról.
A települési képviselô munkájáért
35 000 Ft/hó tiszteletdíjra jogosult, a kép-
viselôk egyéb juttatásra nem jogosultak.

5/2004. (II. 25.) rendelete: az önkor-
mányzat 2004. évi költségvetésérôl.
2.§ A képviselô-testület az önkormányzat 
2004. évi költségvetésének    

– bevételi fôösszegét 413 107 E Ft-ban,
– kiadási fôösszegét 413 107 E Ft-ban, 

továbbá
– 244 315 E Ft tévesen igénybe vett 

állami támogatás bevétellel és 
– 244 315 E Ft visszautalandó tévesen 

igénybe vett állami támogatás 
kiadásával állapítja meg.

A kisebbségi önkormányzat
költségvetése

3.§ 1) A képviselô-testület a kisebbségi 
önkormányzat részére 2004. évben saját 
költségvetése terhére 403 E Ft támoga-
tást biztosít.

2) A kisebbségi önkormányzat a 
központi költségvetésbôl 2004. év-
ben megilletô 714 E Ft-ot, a 2003.évi 
pénzmaradvány igénybevételébôl 116 
E Ft-ot, helyi támogatásból 403 E Ft-ot, 
összesen 1 233 E Ft-ot összelôirányzat-
tal az   önkormányzat költségvetésébe 
beépíti.

Az 1 233 E Ft- ból 980 E Ft-ot dologi 
kiadásként, 253 E Ft-ot társadalmi és 
szoc.pol. juttatásként jelöl meg.
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5/2004.(II.25.)rendelethez                                                  Ö S S Z E S Í T Ô
Pannonhalma Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeirôl

BEVÉTELI  FORRÁSOK

                                                                                       2003. évi javaslat       2003. évi tény                2004. évi javaslat 

Intézményi mûködési bevétel,áfa                                            17 399                    16 324                                19 857 
Helyi adók                                                                                                                                                                     

iparûzési                                                                           12 000                    16 793                                15 000 
idegenforgalmi                                                                     230                         260                                     240 
építmény                                                                            1 000                      1 361                                  1 200 
kommunális                                                                       5 000                      5 008                                  5 000 
adópótlék,bírság                                                                   300                         664                                     300 

Gépjármûadó                                                                             6 900                      6 637                                  9 600 
Személyi jövedelem adó        átengedett része                        29 895                    29 895                                32 935 
                                              diff.mérséklésre                        63 788                    63 788                                62 925 
                                              norm.részesedésû áteng.          51 750                    51 750                                51 137 
Állami hozzájárulás               normativ hjár.                           87 269                    89 869                                88 637 
                                              kötött felh.támogatás                  7 967                      7 947                                  5 268 
                                              kötött felh.szoc.juttatásra         12 500                    12 550                                12 394 
Központosított támogatás                                                            680                      5 157                                     714 
ÖNHIKI támogatás                                                                 27 139                                                                          
TEKI támogatás                                                                            500                      8 500                                            
CÉDE támogatás                                                                      8 052                      3 000                                           
Termôföld bérbeadásából származó adó                                      400                         572                                     100 
Mûködési célú pénzeszköz átvétel                                          10 868                    17 727                                12 023 
EP finanszírozás                                                                        5 353                      4 857                                  4 868 
Fejlesztési bevétel (ingatlan értékesítés)                                   1 500                         126                                  1 500 
Fejlesztésre átvett pénzeszköz,kölcsön megtérülés                      266                    14 066                                     266 
Fejlesztésre átvett pénzeszköz                                                                                 20 205                                20 205   

Ingatlan bérbeadás                                                                     4 630                      4 696                                  3 618 
Üzemeltetésbôl származó bevétel                                                                             5  712                                            
Elôzô évi pénzmaradvány                                                       24 166                   24  166                                25 361 
Átfutó, függô bevétel                                                                                            –4  153                                              

Mûködési forráshiány ( hitelfelvétel )                                                                   27  139                                46 181 
Fejlesztési forráshiány ( hitelfelvétel)                                                                                                               10 983 

ÖNKORMÁNYZAT   ÖSSZESEN                                    391 705                 439  668                              413 107

Tévesen igénybe vett állami támogatás                                                                                                             244 315

2004.(II.25.) rendelethez                                                      ÖSSZESÍTÔ
Pannonhalma Város Önkormányzatának 2004.évi költségvetési kiadásairól

KIADÁSI JAVASLAT                                                  2003.évi javaslat       2003.évi tény                 2004.évi javaslat 
Személyi juttatások                                                                177 031                  173 291                              186 885 
Munkaadót terhelô juttatások                                                  59 901                    57 652                                61 158 
Dologi és egyéb folyó kiadások, hitelkamat                            87 028                    97 429                                92 450 
Társadalmi és szoc.                                                                  17 797                    19 311                                20 169 
Mûködésre átadott pénzeszköz                                                  7 978                    10 294                                  9 945 
Mûködési hiteltörlesztés                                                               200                         200                                     200 
Felhalmozási kiadások, (fejlesztési, felújítási)                         11 844                    49 142                                34 600 
Fejlesztésre átadott pénzeszköz                                                 1 543                      8 341                                  1 200 
Fejlesztési hiteltörlesztés                                                           2 800                      2 800                                  1 000 
Tartalék (mûködési céltartalék)                                                    500                                                                    500 
Tartalék (fejlesztési céltartalék)                                                 9 883                                                                 5 000 
Különféle államkötvények vásárlása                                       15 200                                                                           
Átfutó és függô kiadás                                                                                                 373                                            

ÖNKORMÁNYZAT  ÖSSZESEN                                     391 705                  418 833                              413 107 

Visszafizetendô, tévesen igénybe vett állami támogatás                                                                                   244 315 

„Kiadások feladatonkénti megbontása, létszámkeret” címû táblázatot ld. a 15. oldalon!
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6/2004. (III.1.) rendelete: a szociális 
igazgatás és szociális ellátások helyi szab-
lyozásáról szóló 8/2003. (VII. 2.) rendelet 
módosításáról. A szociális rendelet teljes 
tartalma  a módosítással egységes szerke-
etbe foglalt szövegezéssel meg-tekinthetô 
a Városi Könyvtárban, a Gyermekjóléti 
és Családsegítô Intézménynél, valamint a 
polgármesteri hivatalban.

Új támogatási forma a módosítással:
Normatív lakásfenntartási támogatás

(1) A szociális bizottság az Sztv 38. § 
(1)-(2) bekezdése alapján normatív  lakás-
enntartási támogatást állapít meg annak, 
akinek a háztartásában együtt élô szemé-
lyek a településen elismert minimális lakás-
agyságot és minôséget meg nem haladó 
lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló 
helyiségben élnek, és a háztartásban az 
egy fôre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legi-
sebb összegének 150 %-át, feltéve, hogy a 
lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi 
összjövedelmének       

a) 25 %-át az egyszemélyes háztartás ese-
én, illetve, ha a háztartásban élô személyek 
több, mint a fele gyermek vagy fogyatékos 
személy,  

b) 30 %-át az  a) pontba nem tartozó 
háztartás esetén meghaladja.        

(3) Támogatásban részesülnek, akik:
a) egy személy esetén max. 50m2

b) 2–3 személy esetén max. 80 m2

c) 3 személy felett 80 m2 + személyen-
ként 20 m2/fô nagyságú komfort nélküli, 
félkomfortos, komfortos vagy összkomfor-
tos lakásban laknak.

12/A.§ Méltányossági lakásfenntartási 
támogatás
Lakásfenntartási támogatás biztosítható    

a) közüzemi szolgáltatási díjhoz
b) fûtéshez, tüzelôanyag költséghez
c) lakáskarbantartáshoz
d) lakbérhez vagy albérleti díjhoz
e) lakáscélú pénzintézeti kölcsön tör-

lesztéséhez
f) közös költség díjához 

(2)  Méltányossági lakásfenntartási támo-
gatásban a (3–5) bekezdésben foglalt fel-
tételeknek együttesen megfelelô személy 
részesíthetô.
(3) Akinek az egy fôre jutó jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegét. 

a) családban élôk esetében: 200 %-át
b) gyermekét, gyermekeit egyedül nevelô 

szülô vagy tartósan és súlyos beteget 
gondozó személynél: 230 %-át

c) teljesen egyedül élô személy esetén 
250 %-át.

(4) Aki Pannonhalma közigazgatási 
területén saját tulajdonú vagy bérelt 
lakása fenntartási kiadásaira a saját 
– több személy által lakott lakás esetén 
– az életvitelszerûen ott tartózkodók 
jövedelmének 15%- át lakásfenntartás 
költségeire fordítja.
(5)  Támogatásban részesülhet, aki :

 a) egy személy esetén max. 50 m2

 b) 2–3 személy esetén max. 80 m2

 c) 3 személy felett 80 m2 + személyen-
ként 20 m2/fô nagyságú komfort nél-
küli, félkomfortos, komfortos vagy 
összkomfortos lakásban lakik.

13. §
1) Lakásfenntartási költségként elismert 
kiadások:

a)víz, csatornahasználati- és villany-
áramdíj

b)fûtési költség
c)lakásvásárlási, építési hiteltörlesztés
d)lakbér, albérleti díj
e)közös költség
f) szemétszállítás díja
g)lakás-karbantartási költség”

2) Az (1) bek. a) pontjában a víz és csa-
tornahasználati díj és villanydíj költségei: 
a szolgáltató szervek felé fizetett összeg 
50%-a vehetô figyelembe a lakásfenntar-
tási kiadások számításánál.
3) Lakásvásárlási, építési hiteltörlesztés 
esetében elismert költség:  8000 Ft/hó.

4) Fûtési költség támogatásakor költségként 
6 hónapot figyelembe véve havonként:
– 50 m2 lakásnagyságig 200 m3,
– 50 m2 lakásnagyság felett 300 m3 gáz 

árának megfelelô összeget lehet figy-
elembe venni.

5) A lakásfenntartási kérelemhez mellékelni 
kell a 2. § (3) bekezdésében meghatározot-
takon kívül a lakásfenntartási kiadásokról 
szóló igazolást is.

A közüzemi szolgáltatási díjat befizetési 
csekkel kell igazolni.

14. §.
1.) A lakásfenntartási támogatás mértékét 
e rendelet 1/a sz. melléklete tartalmazza. 
(2500 Ft/hó)
     A fûtési költség támogatása esetén a 
támogatás legfeljebb a fûtési idôszakra 
állapítható meg. Fûtési idôszak alatt az 
október 15–április 15. közötti idôszakot 
kell érteni.

15. §
1) A lakásfenntartási támogatás pénzbeni 
és természetbeni ellátásként is megálla-
pítható.
2) Természetbeni ellátásként kell meg álla-
pítani akkor, ha 
a) a kérelem erre irányul

b) a kérelmezô életvitele alapján feltéte-
lezhetô, hogy a pénzbeni ellátás fel-
használása nem a lakhatás megôrzése 
érdekében történik.

3) A természetbeni ellátás formái: a közüze-
mi díj szolgáltató részére történô átu-talása,  
a lakáscélú törlesztô részlet pénzintézet 
részére  megfizetése, tüzelôanyag vagy 
annak beszerzésére fordítható utalvány 
biztosítása.
4) Amennyiben beigazolódik, hogy a 
pénzben megállapított támogatás felhasz-
nálása nem rendeltetésszerûen történik, a 
támogatást a továbbiakban természetben 
folyósítandó támogatásra kell átváltoztatni.

16.§
1) a lakásfenntartási támogatási kérelmet

a) közüzemi szolgáltatási díj kiegészíté-
séhez folyamatosan,

b) „ fûtési költség támogatásához szep-
tember 15. és április 15.  között  kell a 
polgármesteri hivatalban benyújtani. 

c)  lakás karbantartási kérelmet –kivéve 
katasztrófa helyzet esetén– a káreset 
megtörténtét követô 90 napon belül 
kell a polgármesteri hivatalban be-
nyújtani.

2) A kérelmet az 1) a, b, c, pont esetében a 
benyújtást követô hónapban kell elbírálni.
3) A megállapított támogatást

a) közüzemi díj fizetéséhez a szolgáltató-
hoz,

b) fûtési költség támogatás esetén a kérel-
mezônek vagy indokolt esetben a tüze-
lôanyagot értékesítôhöz kell utalni.

(4) A normatív lakásfenntartási támogatás 
természetbeni kifizetése – tüzelôvásárlás 
– egy fûtési szezonra vagy a kérelem 
benyújtását követô fûtési idôszakra az 
önkormányzat által megelôlegezve egy 
összegben történik.

Közérdekû képviselôtestületi 
határozatok 

2004. január, február
3/2004.(I. 27) sz. kt. határozatával 
elfogadta az oktatási intézmények 
intézkedési tervének felülvizsgálatára 
vonatkozó javaslatot, s meghatározta 
a távlati idôszak feladatait:
A képviselô-testület a kötelezô alapfokú 
oktatási feladatok ellátását illetôen az 
alábbiakat határozza el: 
a) Az alapfokú oktatással kapcsolatos 

kötelezô feladatait továbbra is saját 
fenntartású intézmény (óvoda, ált. isk.) 
mûködtetésével kívánja ellátni.

b) Az óvodai ellátás tekintetében a demo-
gráfiai adatok ismeretében továbbra 
is vállalja a 6 óvodai csoport mûköd-
tetését.
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ÖNKORMÁNYZAT

c) Általános iskolai oktatás vonatkozá-
sában az 1-8 évfolyam mûködtetését 
teljeskörûen indokoltnak tartja. A pár-
huzamos évfolyamok fenntartásával 
kapcsolatosan a mindenkori tanév elôtti 
június hónapban fog döntést hozni. 

Nem kötelezô feladatok ellátásával kap-
csolatosan:

a) A logopédiai oktatást fôállású közal-
kalmazott alkalmazásával kívánja ellátni.

b) Óraadó tanár alkalmazásával vállalja 
a sajátos nevelést igénylô gyermekek 
helyben történô oktatását.

c) Gyógytestnevelés lehetôség szerinti 
beindítását támogatja az általános 
iskolában.

d) Az alapfokú mûvészeti oktatás biz-
tosítását a jövôben is e tevékenység 
végzésére engedéllyel rendelkezô 
magániskolával kötött megállapodás 
útján kívánja megvalósítani.

e) Elemzés, egyeztetés tárgyát kell, 
hogy képezze a felnôttoktatás beveze-
tésének és a pedagógiai szakszolgálat 
lehetôségének létrehozása.

Az intézményrendszer mûködésével,  
átszervezésével kapcsolatosan a képviselô-
testület  az alábbi feladatok végrehajtását 
tartja indokoltnak:

a) A Pedagógus képzési, szakképzési terv 
összeállításakor mindenkor törekedni kell 
az intézmények feladatellátási igényéhez.

b) Az általános iskolai tanulói létszám 
alakulásának folyamatos elemzését tanév 
végén elvárja az intézményvezetésétôl, 
az indokolt osztályösszevonás személyi 
feltételeit elôre szükséges jelezni a 
testület felé.

c) Folyamatosan törekedni kell az intéz-
ményi épületek állagmegóvásáról.

d) A váraljai iskolaépület kiváltásának 
elôkészítése, a Petôfi úti iskolában a 
legoptimálisabb megoldás keresése a 
tanulók elhelyezésére.

e) Át kell gondolni, hogy a váraljai iskola 
egyidejû kiváltásával kerüljön-e sor a 
Petôfi úti iskolában az étkezô helyiség 
kialakítására.

4/2004. (I.27.) sz. Kt. határozatával: 
elfogadta a képviselô-testület  2004. évre 
szóló munkatervét.

Az április,május, június havi 
képviselô-testületi ülések 

tervezett napirendi pontjai 
2004. április

Napirend elôtt
Beszámoló a lejárt határidejû határo-

zatok végrehajtásáról és az átruházott 
ha-táskörök gyakorlásáról.

Tájékoztató a két ülés közötti fonto-
sabb eseményekrôl.
Napirend
1. A temetô fenntartásáról szóló rendelet 

alkotása.
2. Az önkormányzat vagyonáról és a va-

gyonával való rendelkezésrôl szóló 12/
1996.(X.30.) rendelet felülvizsgálata.

3. A  Váralja úti iskola költözése, me-
legítô konyha kialakítása.

4. A mûvelôdési ház 2004. évi nagyren-
dezvényei programjának ismertetése.

5. Tájékoztató a II. Generációk találkozó-
ja fesztivál programjáról.

Munkatervben nem szereplô napirendi 
javaslatok.

2004. május
Napirend elôtt

Beszámoló a lejárt határidejû határoza-
tok végrehajtásáról és az átruházott hatás-
körök gyakorlásáról.
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb 
eseményekrôl.
1. A KHT mûködésével kapcsolatos 

tájékoztató.
2.  A roma kisebbség helyzete, életkörül-

ményei.
3. A szociális kerekasztal megalakítá-

sára, feladatának meghatározására 
javaslattétel.

4. A bûnmegelôzési koncepcióra javas-
lattétel.

Munkatervben nem szereplô napirendi 
javaslatok.

2004. június
Napirend elôtt

Beszámoló a lejárt határidejû határo-
zatok végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörök gyakorlásáról.
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb 
eseményekrôl.
Napirend

1. Az oktatási intézmények minôségi 
programjának jóváhagyása. 

2. Az általános iskola vezetôjének tájékoz-
tatója a 2003/2004. tanév munkájáról, 
a 2004/2005. tanévi feladatokkal kap-
csolatos javaslattétel.

3. A 2004. évi PRO PÁTRIA napok pro-
gramjának pontosítása.

4. A tájékoztató az alapfokú mûvészeti 
oktatás bevezetésének elôkészíté-
sérôl.

Munkatervben nem szereplô napirendi 
javaslatok.

5/2004.(I. 27.) sz. Kt. határozatával a 
jogszabályi elôírások alapján: 
a polgármester illetményét 2004. január 
01. napjától 412 500 Ft/hó összegben 
állapította meg.

6/2004. (I. 27.) Kt. határozatával:
a társadalmi megbízatású alpolgár-mester 
havi tiszteletdíját 2004. január 01. napjától 
52 500 Ft/hó összegben határozta meg.

12/2004. (I. 27.) sz. Kt. határozatával:
közterületen – 4 db zászló elhelyezésre  
alkalmas zászlótartó megépítésének  
javaslatával egyetértett. 

22/2004. (II. 24.) Kt. határozatával:
a kábel tv szolgáltatás havi díját 2004. 
január 1-tôl az alábbiakban határozta meg. 
Szociális csomag 600 Ft/hó,
alapcsomag 16 csatornával 1200 Ft/hó,
bôvített csomag 26 csatornával, mely 
magába foglalja a Pax és Hír tv csatornát 
2000 Ft/hó.

27/2004. (II. 24) Kt. határozatával:
2004-es évben az alábbi utcák felújítását 
határozta el: Zrínyi utca, Újtelep utca, 
Ságvári utca. A felújítás meg-valósításának 
feltétele a SAPARD pályázatra benyújtott 
kérelemben igényelt pénzügyi fedezet 
biztosítása.

Közérdekû információk 

Ezúton köszönjük azon  lakosok 
közremûködését, akik a téli síkta-
lanítás során folyamatosan gon-
doskodtak az ingatlanuk körüli 
közterületek takarításáról.

A tavaszi és nyári idôszakban 
is kérem az ingatlantulajdonosok 
fo-kozott figyelmét és munkáját a 
gyomtalanítás elvégzésére.

 Valamennyiünk érdeke, hogy a 
parlagfû ne okozzon egy polgárnak 
sem allergiás betegséget. Az idei 
évben a parlagfû irtását elmulasztó 
ingatlantulajdonosokat egyszeri 
felszólítást követôen pénzbírsággal 
kell sújtani. 

Kérem a lakosság jelzését a 
parlagfûvel borított ingatlanok 
vonatkozásában.

Majer Józsefné
jegyzô
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VÁLASZTÁS

Mádl Ferenc köztársasági elnök 2004. 
június 13-át jelölte meg az európai parla-
menti választások napjául.

Az ajánlószelvényeket és az értesítést a 
névjegyzékbe vételrôl április 13–16. kö-
zött kapják kézhez a választójogosultság-
gal rendelkezô polgárok. Aki nem kap 
értesítôt, az a polgármesteri hivatalnál a 
jegyzôhöz fordulhat.

Az ajánlás szabályai
A választópolgár csak egy listát ajánlhat. 

Aki több listát ajánl, vagy egy listára több 
ajánlást ad le, annak valamennyi ajánlása 
érvénytelen. 

Az ajánlás a választópolgárhoz eljutta-
tott ajánlószelvény kitöltésével és a 
jelö-lôszervezet részére való átadással 
történik, az nem vonható vissza. Az ajánlás 
önkéntes, ezért pénzt vagy elônyt elfogadni 
vagy kínálni tilos.

Választó jogosultság
Az Európai Parlament képviselôinek 

választásán a Magyar Köztársaságban  
választójoggal rendelkezik minden 
magyar választópolgár, aki nem jelezte 
valamely másik uniós tagállamban, hogy 
választójogát ott kívánja gyakorolni, 
valamint, az Európai Unió más 
tagállamainak minden választópolgára, ha 
nyilatkozatot tesz arról, hogy választójogát 
a Magyar Köztársaságban kívánja 
gyakorolni, és magyarországi lakóhellyel 
rendelkezését igazolja.

Névjegyzék
A választójoggal rendelkezô  polgárok 

névjegyzékének elkészítésérôl, annak 
folyamatos vezetésérôl a helyi választási 
Iroda vezetôje köteles gondoskodni.

A névjegyzéket  2004. április 14-tôl 
április 21-ig kell közszemlére kitenni a 
polgármesteri hivatalokban. A névjegy-
zékbôl való kihagyás vagy a névjegyzék-
be való felvétel miatt 2004. április 14-tôl  
21-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani 
a helyi választási iroda vezetôjénél.

A módosított névjegyzék 2004. június 
11-én 16.00 óráig tekinthetô meg a pol-
gármesteri hivatalban.

Lakcímváltozás esetén
 Ha a választópolgár a lakcímét a név-

jegyzék elkészítése után megváltoztatta, 
az új lakcím szerint illetékes helyi vá-
lasztási iroda vezetôje – a bejelentkezéssel 
egyidejûleg – felveszi a névjegyzékbe, és 
errôl értesítô átadásával tájékoztatja.

A  választás napján a lakóhelyétôl 
távol, de Magyarországon tartózkodó 
választópolgár szavazási lehetôsége

Ha a választópolgár belföldön lakóhe-

lyétôl távol kíván szavazni, személyesen 
vagy meghatalmazott útján igazolást kell 
kérnie a lakóhelye szerinti polgármesteri 
hivatalban a jegyzôtôl 2004. június 11-én 
16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy, 
hogy az 2004. június 8-ig megérkezzen a 
választási irodához. Igazolás faxon nem 
kérhetô és nem adható ki!
Az Európai Unió Magyarországon lakó-

hellyel rendelkezô állampolgárainak 
névjegyzékbe történô felvétele

Magyarországi szavazási szándékát 
2004. április 30-ig jelentheti be a lakóhelye 
szerinti polgármesteri hivatalban mûködô 
választási iroda vezetôjénél. A névjegyzék-
be való felvételéhez e célra rendszeresített 
nyomtatványt kell kitölteni, és azt szemé-
lyesen vagy levélben  a  polgármesteri 
hiva-talba kell benyújtani.

Ha a határidôt elmulasztja, szavazati 
jogát  nem gyakorolhatja.

A helyi választási iroda vezetôje 2004. 
május 4-ig dönt a névjegyzékbe való fel-
vételérôl és errôl haladéktalanul értesíti a 
kérelmezôt. 

Névjegyzékbe vételével egyidejûleg az 
adatok a BM Központi Adatfeldolgozó 
Nyilvántartó és Választási Hivatal által 
vezetett központi nyilvántartásba kerülnek. 
Ez a nyilvántartás biztosítja a kérelmezôt, 
hogy a továbbiakban az európai parlamenti 
választásokon újabb kérelem nélkül 
Magyarországon szavazhasson. 

Ha szavazati jogát a kérelmezô a késôb-
biekben nem Magyarországon kívánja 
gyakorolni, írásbeli kérelmére adatait a 
nyilvántartásból törlik.

A szavazás napján a szavazatszámláló 
bi-zottságnak be kell mutatnia a 
magyaror-szági lakóhelyrôl kiállított 
hatósági iga-zolványt. Ennek hiányában 
a szavazat-számláló bizottság a szavazást 
nem enge-délyezi.

Szavazásukban akadályozott 
személyek lehetôsége

Az a választópolgár, aki látássérült 
vagy nem tud olvasni, illetôleg akit testi 
fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz 
a szavazásban, a szavazókörben igénybe 
veheti más választópolgár – ennek 
hiányában a szavazatszámláló bizottság 
két tagjának együttes – segítségét. Segítôit 
a szavazófülkébe is magával hívhatja, s ott 
a választópolgár utasítása szerint együtt 
töltik ki a szavazólapot.

 A szavazásra mozgóurna útján is 
van lehetôség. Ilyenkor kérelemre a 
szavazatszámláló bizottság két tagja 
felkeresi a választópolgárt. A mozgóur-

nával történô szavazás a szavazóhelyisé-
gen kívüli szavazás kivételes esete, és 
kizárólag – a választások idôpontjában 
– a mozgásában gátolt választópolgár sza-
vazásának biztosítására szolgál. A moz-
góurnás szavazásra vonatkozó igényeket a 
szavazás napja elôtt a helyi választási iroda 
vezetôjénél, a szavazás napján a szavazat-
számláló bizottságnál lehet bejlenteni. 

Kórházban tartózkodás esetén
Aki a szavazás napján kórházban tar-

tózkodik, csak akkor szavazhat, ha igazo-
lással rendelkezik. Az igazolás birtokában 
fel kell vetetnie magát azon szavazókör 
névjegyzékébe, amelynek területén a 
kórház található. Az igazolást a lakóhelye 
szerint illetékes jegyzôtôl igényelheti.

 Pannonhalmán mûködô választási 
bizottságok 

A szavazatszámláló bizottságok  az 
önkormányzati képviselôtestület által 
- 2002-ben az országgyûlési választást 
megelôzôen – megválasztott tagokból, 
valamint az Európai Parlament tagjainak 
választásán listát állító pártok által delegált 
tagokból állnak.

2004. június 13-án a választópolgárokat 
fogadó szavazatszámláló bizottságok:

1-es szavazókör: Dózsa György utca 10.
2-es szavazókör: Kossuth L. utca 

(tûzoltószertár)
3-as szavazókör: Petôfi utca 25. 

(mûvelôdési ház)
4-es szavazókör: Tóthegy  (italbolt)

Mely okmányokkal igazolhatja a 
választópolgár a személyazonosságát 

és lakóhelyét?
Személyazonosság igazolására érvényes 

személyi igazolvány, útlevél, 2001. január 
1-jét követôen kiállított vezetôi engedély 
szolgál, lakcím igazolására  pedig az ún. 
lakcímigazolvány.

Az uniós állampolgárok tartózkodási 
engedéllyel vagy letelepedési engedéllyel 
és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal 
igazolhatják magukat a szavazókörben.
Valamennyi szavazókörben június 13- án 
6.00 órától 19.00 óráig lehet szavazni!

Az Európai Parlament tagjainak 
válasz-tása során a választás egyfordulós. 

A választás helyi erdményének 
megtekintése:

A helyi választás szavazóköri eredmé-
nyérôl szóló jegyzôkönyvek a szavazás 
napját követôen 3 napig a választási 
iro-dában megtekinthetôk (Polgármesteri 
Hivatal).

A szavazóköri elôzetes  eredmények  
22.00 óra után a helyi kábel-TV csator-
nán közzétételre kerülnek.

Majer Józsefné jegyzô,
a helyi választási iroda vezetôje

Fontosabb tudnivalók 
az európai parlamenti képviselôk választásáról
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HELYTÖRTÉNET

Nagy érdeklôdést keltett a Pannonhalmi 
Hírek 2. számában megjelent felhívásunk, 
melyben pannonhalmi fiatalok jelentkezé-
sét vártuk 2003. október 20-ig nyári 
szakmai gyakorlatra Engenbe. Ulrich 
Scheller partnerkapcsolat-felelôs fárado-
zásának köszönhetôen örömmel közölhet-
jük, hogy a tíz pályázó mindegyike lehetô-
séget kapott arra, hogy július, ill. augusztus 
hónapban tapasztalatokat szerezzen olyan 
engeni intézményekben és vállalatoknál, 
amelyek tanulmányaikhoz kapcsolódnak. 

Miközben hasznosíthatják eddig megszer-
zett ismereteiket, gyakorolhatják és 
tökéletesíthetik is nyelvtudásukat.

A „Szomszédok Európában” egyesület 
gondoskodik a fiatalok elszállásolásáról, 
segítséget ad étkezésük anyagilag kedvezô 
megoldásához, felmerülô kérdések és gon-
dok esetén pedig mindig ott áll a háttérben. 
Az utazás költségeit mindenki maga téríti. 

Az alábbi intézményeknek és vállalatok-
nak köszönhetjük a lehetôséget: Haupt-
schule mit Werkrealschule Engen (Ress 

Brigitta, Ress Judit); Grundschule Wel-
schingen (Koczka Mária);  Városi Óvoda 
Engen (Koczka Mária);  Városi Építésügyi 
Hivatal Engen (Németh Márton); Városi 
Tourinform Iroda Engen (Kocsis Eszter, 
Schaub Zsuzsanna); Hotel Bibermühle 
Tengen (Szabó Gyöngyi); Firma Drechsel 
Engen (Horváth Tamás); Firma Ancra 
Jungfalk Engen (Tibold Péter);  Sparkasse 
Engen-Gottmadingen (Szabó Csilla).

Sok sikert, örömet és eredményes 
munkát kívánunk a fiataloknak a szakmai 
gyakorlathoz, a partnervárosban töltött 
idôhöz. Tapasztalataikról és élményeikrôl 
beszámolnak majd lapunk hasábjain.

Nyári szakmai gyakorlatok Engenben

Két évvel ezelôtt, a német újraegyesítés 
évfordulóján Ulrich Scheller, az engeni 
Hauptschule mit Werkrealschule igazga-
tója egy tanulmányi kirándulással egybe-
kötött szakmai továbbképzést szervezett 
tantestülete számára Strasbourgba, az 
Európa Parlament és az Európa Tanács 
intézményeibe. A rendezvényre meghívta 
a velük akkor már 10 éve partnerségben 
álló kelet-német testvériskolájuk tantestü-
letét is, akikkel röviddel az újraegyesítés 
után vették fel a kapcsolatot. A két német 
iskola közös ünnepének részesei lehettünk 
mi, pannonhalmiak is egy kéttagú delegá-
cióval, akkor még csak ízlelgetve annak 
lehetôségét, hogy mi magyarok is ott 
lehetünk majd – nemcsak látogatóként 
– az Európa Parlamentben.

E kétnapos továbbképzés keretében 
kerülhetett sor arra a beszélgetésre 
is, amelynek eredményeképpen ez év 
februárjában Scheller úr kíséretében 
iskolánkba látogatott a wildenfelsi Paul-
Fleming-Mittelschule vezetôsége, hogy 
tapasztalatot cseréljünk a német és a 
magyar iskolarendszerrôl, tantervekrôl és 
pedagógiai programokról. (Wildenfels a 
hajdani NDK területén, az Érc-hegység-
ben, Szászországban található kisváros.)

Érdekes beszélgetések és színes esemé-
nyek töltötték ki a három teljes nap prog-
ramját, melyek közt a legfontosabb az volt, 
hogyan mozgathatjuk meg a gyerekek 
érdeklôdését egymás iránt, milyen közös 
tevékenységgel közeledhetnek egymáshoz 
a három iskola tanulói a nagy távolság és a 
nyelvi nehézségek ellenére is. 

Két közös projektet szeretnénk 
kidolgozni. Az egyik a „Partnerkapcsolat-
idôjárás”, melynek kezdô lépéseit már 
megtettük és gyakoroljuk: kis meteoroló-
gusok (Pannonhalmán a 7.a osztály tanulói) 
figyelik heti rendszerességgel (keddenként 
9 órakor) az idôjárást mindhárom városban, 
s elektronikus úton tudósítjuk egymást az 
idôjárás aktuális helyzetérôl. Egységes 
táblázatban – három nyelven: németül, 

Tovább szélesednek az iskolai kapcsolatok
Iskolai delegáció Engenbôl és Wildenfelsbôl

angolul és magyarul – rögzítjük az adatokat, 
így hétrôl hétre összehasonlíthatjuk az 
eredményeket. Ezzel természetesen a nyelvi 
ismeretek bôvítése, gyakorlása és konkrét 
alkalma-zása is kézzelfoghatóvá válik a 
gyerekek számára a mindennapi élet ezen 
területén. Nemcsak a mi tanulóink tanulják 
meg az idôjárással kapcsolatos fogalmak 
német és angol megfelelôjét, hanem a német 
gyerekek is megismerkedhetnek ezekkel a 
magyar kifejezésekkel. 

A másik terv egy „Partnerkapcsolat-
falinaptár” készítése, melynek hónapjait a 
három városról a gyerekek által készített 
fotókkal szeretnénk illusztrálni, a fotókat 
szintén a gyerekek által megfogalmazott 
címmel és felirattal ellátni (ugyancsak 
három nyelven), a kész naptárakat pedig 
több példányban elkészíteni, és mindhárom 
városban a közintézmények falára füg-
geszteni. (A négy évszak egy-egy hónapját 
kapja feladatul mindegyik város.) Ezzel 
a produktummal egy kis ízelítôt adunk 
egymás településeirôl, mely egész éven át 
szem elôtt lehet.

A közösen elképzelt és vállalt felada-
tokon túl, amelyek tanár és diák számára 
egyaránt izgalmasak és örömet szereznek, 
szerepelt még a küldöttség programjában 
szakmai látogatás a Megyei Pedagógiai 
Intézetben, városnézés Gyôrben, kirándulás 
Budapesten. Fogadta ôket Pánczél Benedek 
polgármester úr a városházán, a tantestület 
kellemes hangulatú találkozóestet rendezett 
számukra az iskolában, és természetesen a 
fôapátságot is megcsodálták a vendégek. 
Megismerték a ravazdi erdei iskolát és az 
ott folyó pedagógiai munkát, melyrôl nagy 
elismeréssel vélekedtek. A következô 
tanévben érkezô engeni tanulócsoport és 
az ôket fogadó 8. osztályosok számára már 
szeretnénk is igénybe venni színvonalas 
szolgáltatásukat.

Elkezdôdött tehát egy újabb iskolai 
kapcsolat, mely tovább tágíthatja 
gyermekeink látókörét Európára.

A szervezô bizottság meghívására ez al-
kalommal is képviselteti magát partnervá-
rosunk a nagyszabású rendezvényen. Az 
egyik meghívott természetesen Ulrich 
Scheller úr, aki immár nemcsak partner-
kapcsolat-felelôsként, hanem városunk 
díszpolgáraként is érkezik hozzánk, s 
ezúttal új oldaláról mutatkozik majd be. 
A Magyarországon alig vagy egyáltalán 
nem ismert mûvészi betlehemépítés 
kiváló mûvelôiként találkozhatunk vele 
és fiával egy kávéházi beszélgetés során, 
ahol bôvebben hallhatunk majd arról, 
hogyan szállt apáról fiúra ez az alkotó 
tevékenység. Számtalan kiállítás mutatta 
már be ezeket az alkotásokat, melyek 
egyikén – 1999 decemberében az Engeni 
Városi Múzeum és Galériában – Várszegi 
Asztrik fôapát úr vállalta a védnökséget.

A másik meghívott dr. Manfred Müller-
Harter – festômûvész, mûvészeti nevelô és 
nem utolsó sorban utazó, utazó a kontinen-
sek között, utazó a kultúrák között – az 
en-geni Hauptschule mit Werkrealschule 
taná-ra. Kiállított alkotásait nemcsak 
Németor-szágban, hanem Kolumbiában és 
Argenti-nában is láthatták az érdeklôdôk., s 
ezúttal Pannonhalmán gyönyörködhetünk 
mûveinek sokszínûségében a rendezvény 
ideje alatt.

A gasztronómia területén is elkényeztet-
nek bennünket engeni barátaink. Akárcsak 
két évvel ezelôtt, most ismét megkóstolhat-
juk a dél-német konyhamûvészet remekeit 
Walter Papa varázskonyhájában. Ô 
is tarto-gat meglepetést számunkra, 
ugyanis nem-csak a konyhamûvészethez 
ért, hanem bûvészként is el fog kápráztatni 
bennünket.

A meghívottakat többen is elkísérik 
Engenbôl Pannonhalmára, akiket szintén 
nagy szeretettel várunk, és örülünk az 
érdeklôdésüknek.

Mészárosné Szanati Erzsébet

Engeni vendégek a 
Generációk találkozásán
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„ I s m e r j ü k  m e g  P a n n o n h a l m a  b a r á t a i t ! ”

II. „GENERÁCIÓK TALÁLKOZÁSA” 
KULTURÁLIS FESZTIVÁL

Pannonhalma, 2004. május 21-22-23.
(A pannonhalmi “Pándzsa” Egyesület szervezésében)

Május 21. péntek
I d ôp o n t        H e l y s z í n                                                                        P r o g r a m

13.00 – 18.00  Ált. iskola                 „Internet határok nélkül” címmel iskolások több napos internetes játéka és 
kapcsolatépítés EU országokban élô diáktársakkal

13.30 – 14.30  Nosztalgia kávéház    Ulrich Scheller, Engen város partnerkapcsolat-felelôsének, Pannonhalma 
díszpolgárának, és fia Urs Scheller betlehemépítôként való bemutatkozása 

15.00 - 16.00   Ált. iskola                 „A virtuális Pannonhalma” címmel helyi digitális térkép bemutatása 

14.30 –15.00   Liget kávéház           A „Kapcsolatépítô képeslapok” c. kiállítás és az „Engeni gasztronómiai napok” 
megnyitása. 

15.00 –16.30   Liget kávéház           „A Világörökség része…” címmel vetítés és beszélgetés Böjte József 
filmrendezôvel és dr. Varga Kálmánnal, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
elnökével

16.00-21.00     Magtár                      „Virtuális tárlatok” a pannonhalmi magtár várható felújításáról, tervezett 
mûvészeti, kulturális funkciójáról, építészeti, képzômûvészeti különlegességekrôl

16.30               Zsinagóga                 Kelemen Benô Benjámin és Ölveczky Gábor grafikusmûvészek „Bizonyos 
foltok” címmel rendezett kiállításának megnyitása

17.30               Ált. iskola                 „Sárguló osztályképek” c. kiállítás megnyitása

18.00 –20.30   Mûvelôdési ház        „Kulturális mozaik” címmel Gyôr, Bábolna, Pápa, Herend, Zirc és Komárom 
vendégvárosok kulturális mûsora és a fesztivál ünnepélyes megnyitása

21.00 –23.00   Piactér                      A G H Y M E S  együttes koncertje

23.00 – 24.00  Liget Kávéház          A koncert után premiervetítésként bemutatásra kerül a „Bárki vagy, aki a mennyei 
hazába igyekszel…” - másfél évezredes életforma Pannonhalmán címû film. 
Rendezte Kovács Sándor Barnabás.

23.00 –24.00   Plébániaudvar           Éjszakai távcsöves csillagvizsgálat

A Pándzsa Klub kéri Önöket, hogy 
a „Generációk találkozása” fesztivál 
alatt megtekinthetô „Sárguló osztály-
képek” kiállításra régi osztályképeiket, 
vagy bármely iskolai élettel, kirándu-
lásokkal kapcsolatos diákképeiket 
le-gyenek szívesek rendelkezésünkre 
bocsátani.

Ha nyitva tartási idôben személye-
sen elviszik a könyvtárba, akkor  
másolás után azonnal visszaadjuk. 

Szeretnénk, ha minél több képet 
tudnánk kiállítani, hogy mindenki 

kedvére böngészhessen a múlt emlékei 
között.

Várjuk azok jelentkezését is, akik a 
fesztivál ideje alatt a háttérmunkákban 
szívesen részt vállalnának.

Segítségüket elôre is köszönjük!
Szervezôbizottság

Burján Sándor, Czumpf András,
 Izer Zoltán, Koczka Mária, 
Siska Sándor, Szabó Attila, 
Száraz Lajos, Vörös Endre

Tel.: 20/446-9744, 30/406-4593
E-mail: generaciok@pannonhalma.hu

Tisztelt Szülôk, Nagyszülôk,volt pannonhalmi Diákok!
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Május 22. szombat
I d ôp o n t        H e l y s z í n                                                                        P r o g r a m

9.00 –19.00    Zsinagóga                 Grafikai kiállítás nyitva tartása

9.00 –19.00    Mûv. ház elôtt          Vendégvárosok turisztikai anyagainak bemutatója 

9.00 –19.00    Mûv. házzal szemben Autógyártás az EU-ban c. kiállítás

9.00 –20.00    Liget környéke         Népmûvészeti kirakodó vásár

9.00 –18.00    Ált. iskola                 Internetes program folytatása

9.30                „Szilveszter-bolt”     Pannonhalmi naiv mûvészek kiállításának megnyitása 

10.00 –12.00  Liget                         „Együtt a tisztább környezetért” c. bemutató a szelektív hulladékgyûjtésrôl, a 
környezetvédelemrôl 

11.00 –14.00  Kolostor étterem      A Magyarországon mûködô nagykövetségek közremûködésével megrendezendô, I. 
pannonhalmi EU kulturális kerekasztal, illetve ennek részeként a testvérvárosunkból, 
Engenbôl érkezett festômûvész, dr. Manfred Müller-Harter kiállításának megnyitása, 
valamint a pannonhalmi születésû, nemzetközi Yamaha-díjas ifj. Pusztai Antal 
gitármûvész rövid bemutatója.  

14.00 –18.00  Borbirodalom           II. pannonhalmi országos média borverseny  

14.00 – 15.00 Ált. iskola                 „Az ôsrobbanástól a generációk találkozásáig” címmel E. Kovács Zoltán, 
Pannonhalmáról „indult” csillagász elôadása

14.00 –15.30  Liget kávéház           A gazdaság a társadalom motorja c. beszélgetés a Gyôrben mûködô, EU-országok 
érdekeltségébe tartozó nagyvállalatok vezetôivel a gazdaság, a munkavállalás 
jövôjérôl

15.00 –16.00  Nyugdíjas otthon      Nyugdíjasok mûsoros köszöntése

16.00-21.00    Magtár                      „Virtuális tárlatok” a pannonhalmi magtár várható felújításáról, tervezett mûvészeti, 
kulturális funkciójáról, építészeti, képzômûvészeti különlegességekrôl

15.30 –17.00  Kolostor étterem      „Mindentudás Pannonhalmán” c. tudós kerekasztal a Pannonhalmához kötôdô 
dr. Vékás Lajos és dr. Tringer László professzorok és vendégeik részvételével 

17.00 –18.30  Liget kávéház           „Pannonhalmi orvosok kerekasztala” c beszélgetés dr. Szilveszter Péter, dr. Nagy 
István, dr. Sárosi Katalin, dr. Nagy Erika és vendégeik részvételével

18.00 –18.30  Borbirodalom           Borverseny díjkiosztó

18.30 –20.00  Mûvelôdési ház        FÁMA (Mayer Éva) divatbemutató Oszter Sándor színmûvész részvételével

19.30 –20.30  Nosztalgia kávéház  „Irodalmi kerekasztal” Papp József könyvkereskedô irodalmi vendégeivel, Lôrincz 
L. Lászlóval és Hernádi Gyulával

20.00              Magtár                      „Tárlatzáró” a magtár virtuális bemutatóin

20.30 –21.00  Liget                         „Hívogató” címmel tárogató muzsika

21.00 –23.00  Piactér                      I S T V Á N ,  A  K I R Á L Y  c .  s z u p e r p r o d u k c i ó

24.00 –02.00  Városszerte               „Cigányzenész szerenád” a fiatal, jegyben járó pároknak, ifj. Pádár Lajos prímás 
közremûködésével

Május 23.  vasárnap
9.00 –17.00    Zsinagóga                 Grafikai kiállítás nyitva tartása

9.00 –17.00    Ált. iskola                 „Sárguló osztályképek” c. kiállítás nyitva tartása 

10.00-11.40    Sportpálya                A szlovákiai Alsószeli és Pannonhalma barátságos labdarúgó mérkôzés

10.00 –10.45  Kistemplom              Nagymise keretében Pannonhalma legidôsebb polgárainak köszöntése

11.15 –12.00  Kistemplom              Ifj. Pusztai Antal gitármûvész koncertje

14.00 –15.00  Zsinagóga elôtti tér  „A pannonhalmi zsidó közösség emlékére” c. szobor makettjének ünnepélyes 
bemutatása 

15.00 –16.00  Liget                         „Vidám kórusok” címmel Szombathelyi Szaniszló és barátainak koncertje, hazai 
és külföldi vendégekkel, majd a végén a fesztivál ünnepélyes zárása
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MEGKÉRDEZTÜK A KÉPVISLÔT

Jelenleg a képviselôk között egyetlen 
olyan személy van, aki mind a négy 
önkormányzati választáson képvi-
selôként került a testületbe: dr. Bertalan 
Péter. Gondolatait, tapasztalatait, 
véleményét egy kellemes beszélgetés 
során osztotta meg velünk.

Pannonhalmi Hírek (PH): Változott-
e a hétköznapi emberek hozzáállása „a” 
képviselôhöz az elmúlt 12 évben?

Bertalan Péter (BP): Természetesen 
változott, de ez a változás eléggé lassú.  
Az elsô idôkben a legtöbb ember -mint 
általában mindig- az ôket személyesen 
érintô problémákat vetette fel, azokra 
keresett megoldást. Gyakorta a lehetséges 
megoldást is „kitalálták” az emberek, 
s elég nehéz volt megértetni velük, 
hogy egy adott dolgot miért nem lehet 
egyszerûen elintézni, a jogszabályok 
mennyire kötik a település vezetôinek 
a kezét – polgármesterét, jegyzôét, 
képviselôét egyaránt. Nehezen fogadták 
el azt a választ is, hogy sok esetben egy 
képviselô csupán annyit tehet a testületi 
ülésen, hogy igennel, nemmel vagy 
tartózkodással nyilvánítja ki véleményét 
egy adott dologról.

Szerencsére egyre többen ráéreztek 
arra is, hogy a személyes ügyek mellett 
nagyon fontosak a közösséget érintô 
kérdések, s ma már többen keresnek 
meg bennünket ilyenekkel.

Az egyik legnagyobb gond 
még napjainkban is az úgynevezett 
félinformáció. Az emberek hallanak 
valamit – néha csak azt, amit egy adott 
dologról szeretnének hallani –, de nem 
járják alaposan körbe az adott problémát, 
nem kérdeznek utána, s így teljesen mást 
gondolnak, mint ami a valóság.

PH: Munkájából adódóan több 
település vezetôivel, lakosaival is napi 
kapcsolatban áll. Mennyire más a mi 
helyzetünk, mint a többi településé?

BP: Pannonhalma körzetközpont, 
amely státusz automatikusan 
plusz feladatokat jelent a település 
mûködtetése mellett. Ezekhez a 
feladatokhoz a város –lélekszámát 
tekintve – kicsi. A fejkvóta nem több 
annyival egy városban a falvakhoz 
képest, mint amennyi többletköltséggel 

jár a megszaporodott feladatok ellátása. 
A környezô településeken kedvezôbb 
a lakosság feladat arány, mint nálunk. 
Ebbôl adódóan a költségvetések 
tervezésekor sem kell akkora hiánnyal 
indítaniuk, mint Pannonhalmának 

PH: Változott-e a képviselôk 
hozzáállása munkájukhoz?

BP: Sajnos még ma is sokan, és 
gyakran olyanok vagyunk, mint a 
gyerekek. Világmegváltó ötletekkel, 
jobbnál jobb tervekkel készülünk, s 
azért, hogy céljainkat elérjük néha fejjel 
megyünk a falnak. Aztán kénytelenek 
vagyunk belátni, hogy lehetôségeink 
mennyire korlátozottak törvényi- és 
anyagi oldalról egyaránt. Egy idô után 
mindenki kénytelen belátni, hogy apró, 
pici lépésekkel tudunk elôbbre jutni, s 
persze azt sem árt figyelni, hogy hol a 
lépcsô!

Leginkább ebbôl következik, hogy 
a képviselôk néha megunják saját 
tehetetlenségüket, s türelmetlenné 
válnak egymás iránt.

PH: Egy ideje a lakosság tv- 
közvetítéssel kísérheti figyelemmel az 
üléseken elhangzottakat. Mi errôl a 
véleménye?

BP: Nem teljesen szimpatizálok ezzel 
az ötlettel, de tudomásul veszem az erre 
vonatkozó igényt. Közvetítés nélkül más 
volt az ülések hangulata. Megváltozott 
a légkör, hiszen itt most tényleg szó 
szerint közszereplôk lettek a képviselôk. 
Korábban mindenki „önmagát adta” egy-
egy felszólalásakor. A felvétel hatására 
van aki szinte meg sem mer szólalni, s 
van, aki  egyértelmûen és érezhetôen „a 
kamerának beszél” . Sajnos egyik sem 
jó dolog.

Néhány esetben megváltozott az 
ügyintézés menete is a közvetítés 
miatt. A törvények között lehet találni 
olyan kiskapukat, melyek egyszerûbbé, 
hatékonyabbá teszik a munkát.  Vannak 
olyan feladatok, ahol a döntéshozatal 
elôtt ”lobbyzni” kell a képviselôknek, 
hogy az ülésteremben mindenki számára 
egyértelmû legyen a teendô, s a munka 
hatékonyabb és gyorsabb legyen. 

A tv-közvetítés jelenleg felvételrôl 
látható. Az indulásnál a képviselôk egyik 

kikötése az volt, hogy vágatlan formában 
láthassa a lakosság az eseményeket. 
Így most csupán a zárt ülések anyaga 
marad ki az adásból. Az élô közvetítés 
beindításával annyi változás biztosan 
lesz, hogy a tévénézôk számára is kiderül, 
milyen hosszú idôt töltenek az ülésen a 
képviselôk.

PH: Mennyire változott az élete ezzel 
a közszerepléssel ? 

BP: Az emberek egy része ennek 
a munkának is talán csak a jó oldalát 
ismeri, hiszen az a látványosabb. Nekem 
szerencsém van, hiszen a családom 
teljesen mögöttem áll, sôt a feleségem 
– munkájából adódóan – gyakorta segít 
a felkészülésben. Elmagyaráz olyan 
dolgokat, amit más képviselônek esetleg 
hosszabb-rövidebb ideig keresnie kell. 
Mindezzel együtt a felkészülés egy-egy 
testületi ülésre 3-4 óra komoly munkát 
jelent. Emellett sok elfoglaltsággal, 
kötelezettséggel jár, s rengeteg energiát 
leköt.

Egyértelmûen jó kontroll viszont 
a négyévenkénti választás. Az ember 
ilyenkor megmérettetik, s nagyon 
jólesô dolog, hogy a lakosság nagy 
része elfogadja a munkámat. S bár sok 
minden változott, én úgy érzem, hogy 
ez a munka egyéniségemet nem tudta 
megvál-toztatni. 

Baki László

Beszélgetés dr. Bertalan Péter képviselôvel
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ISKOLA

Rövid hírek a 
Radnóti Miklós 

Általános Iskola életébôl

2004. január 29-én a Megyei Polgárôr 
Szövetség szervezésében a polgárôr 
diákok gyôri kiránduláson vettek részt. 
Az élményfürdô kellemes kikapcsolódást 
nyújtott gyerekeinknek. Köszönjük a 
Megyei Szövetség és a Pannonhalmi Szent 
Márton Polgárôr Egyesület vezetésének a 
támogatást.

Iskolánk polgárôr diákjai 2004. február 
19-én látogatást tettek a helyi Rendôrôrs 
épületében. Huszár Levente, a pannon-
halmi rendôrôrs parancsnoka, rendôr 
százados úr vezette körbe 32 tanulónkat, 
akik megismerkedhettek az épületben 
dolgozó kollégák munkájával.

Február 20-21-én tartotta intézményünk 
a farsangi rendezvényeket. Köszönetünket 
fejezzük ki a Szülôi Munkaközösség 
vezetôségének, valamennyi tagjának 
támogatásukért. 

Február 19-23. között Ulrich Scheller 
vezetésével négytagú német iskolai 
delegáció tartózkodott intézményünkben 
az iskolai partnerkapcsolatok bôvítése és 
tapasztalatcsere céljából.

Március 27-tôl április 1-ig a 8. osztá-
lyosok tanulmányi kiránduláson vettek részt 
Engenben, mely az engeni diákok 2003. 
októberi látogatásának viszonzása volt.

A tavaszi szünet április 8-tól 13-ig tart. 
A tavaszi szünet elôtti utolsó tanítási nap: 
április 7. (szerda), a szünet utáni elsô 
tanítási nap: április 14. (szerda).

Az elsô osztályosok beíratása: 2004. 
április 15. (csütörtök) 8.00 órától 16 óráig 
és április 16. (péntek) 8.00 órától 12 óráig. A 
beíratáshoz a gyermek születési anyakönyvi 
kivonata, valamint az óvodai szakvélemény 
szükséges.

Programjaink
Május 6. (csütörtök)

11.00 Emlékünnepség és koszorúzás a 
Radnóti szobornál

14.00 Helytörténeti vetélkedô – pan-
nonhalmi csapatok részvételével

Május 7. (péntek) 
 9.00 Ünnepélyes megnyitó az aulában
 9.30 Versenyek, vetélkedôk a térségi 

iskolák tanulóinak 
Alsó tagozat
Versmondás,  matematikaver-
seny, nyelvész, szövegértés, 
rajzverseny
Felsô tagozat
Versmondás, helyesírási verseny, 
matematikaverseny, rajzverseny

9.00 Radnóti Kupa a tornacsarnokban 
(meghívott csapatoknak) 

Eredményhirdetések a versenyek befe-
jeztével a helyszínen.

9.30  Együtt az úton az Európai Unióba! 
– mûveltségi vetélkedô – (pannon-
halmi csapatok részvételével)

10.00 Kézmûves játszóház
14.00 Általános mûveltségi vetélkedô 

(iskolai forduló döntôje)
Kiállítások az aulában és az emeleten

- A technikaórákon, illetve szakkörökön 
készített és a városi foltvarró tanfolyamon 
készült munkadarabok kiállítása 

- Honismereti kiállítás; Az iskolaélet régen; 
Honfoglaláskori fegyverek

- Kôzetkiállítás és vásár

MEGHÍVÓ
A Radnóti Miklós Általános Iskola 2004. május 6-án és 7-én

tartja az iskola névadójának tiszteletére rendezett
RADNÓTI  NAPOKAT,

melyre tisztelettel meghívjuk és várjuk Önt.

Országos 
elsôsegély-ismereti verseny

Az Országos Mentôszolgálat és 
a Sulinet Programiroda országos 
elsôsegély-ismereti versenyt hirdetett 
felsô tagozatos diákok részére. 
Iskolánkból két csapat (Pannonhalmi 
Kisezerjó csapat: tagjai: Keszler 
Katalin, Pápai Brigitta és  Pôdör Ivett 
7. a osztályos tanulók, valamint a Pan-
nonhalmi Nagyezerjó csapat: tagjai: 
Horváth Mónika, Orbán Adelina és 
Simon Gyöngyi 8. osztályos tanulók) 
nevezett be a négyfordulós versenybe.  

A verseny célja: az elsôsegélynyújtás 
iránt érdeklôdô, illetve az abban jártas 
diákok ismereteinek kialakítása, bôvítése, 
az elsôsegély-nyújtási ismeretek mellett a 
témakörhöz kapcsolódó biológiai, élettani 
és egészségvédelmi ismeretek szélesítése 
és mélyítése. 

A négy fordulón keresztül a Sulinet 
honlapjáról a csapatok feladatsorokat 
töltenek le, melyek különbözô típusú 
feladatokat tartalmaznak: teszt, kép- és 
ábraelemzés, kísérlet, szituációs gyakorlat 
és kifejtendô kérdések. 
A felkészítô tanárok: Szûcs Ferencné, 
a vöröskeresztes szakkör vezetôje, 
Szilágyi Kemál mentôápoló és Koczka 
József szakoktató, akiknek diákjaink ne-
vében is köszönjük a felkészítô munkát.

Eredményeink
Sport
2004.01.22. Labdarúgás: Pannonhalma 

Kupa II. korcsoport fiú – III. helyezés
2004.02.3. Kézilabda: Pannonhalma 

Kupa III. korcsoport fiú – II. helyezés
2004.02.5. Kézilabda: Pannonhalma 

Kupa III. korcsoport lány – I. helyezés
2004.02.10. Kézilabda: megyei döntô III. 

korcsoport. fiú – I. helyezés 
lány – II. helyezés

2004.02.10. Labdarúgás: városkörnyéki 
döntô IV. korcsoport lány – I. helyezés

2004.02.16. Labdarúgás: Góliát Körzeti 
döntô II. korcsoport fiú – I. helyezés

2004.02.25. Labdarúgás: Tényô Kupa 
IV. korcsoport fiú – III. helyezés

2004.02.26. Labdarúgás: Góliát Körzeti 
Döntô III. korcsop. fiú – III. helyezés

2004.03.09. Labdarúgás: Városkörnyéki 
döntô III. korcsoport lány – I. helyezés

Kisfaludy Napok – Tét  2004. 02. 19-20. 
Vers- és prózamondó verseny: 

Kránitz Bence   2. a        II. helyezés
Huszár Lilla      2. b        különdíj 

Petôfi Napok – Écs 2004. március 12.
Vers- és prózamondó versenyen: 

Huszár Lilla 2. b  – I. helyezett
Matematika verseny – Táp 2004. 03. 17.

Horváth Gábor    3. a    I.  helyezés
Solecki Malwine 3. b  III. helyezés
Szabó Kristóf      4. a  III. helyezés
Szabó Dávid        6. b     I. helyezés

Országos Német Nyelvi ÁITV megyei 
írásbeli forduló – Gyôr 2004.03. 18. 

Horváth Alexandra 7. a – II. helyezés

A 2003/2004. tanév utolsó tanítási 
napja 2004. június 15. (kedd).

Nyári táborozási lehetôségek: 
Balatonmáriafürdôn: 
2004. augusztus 9-16.  
Költsége: 14.000,- Ft, 

jelentkezni Lázár Gabriellánál lehet. 
Gyôrújbaráton: 

2004. július 19-24. 
Költsége: 8.500 Ft + útiköltség, 
jelentkezni Boglári Évánál lehet. 
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KULTÚRA

Egy könyvet tartok a kezemben, Zsinór-
mérték a címe. S elkezdek gondolkozni: 
van még zsinórmérték? Nem lett már 
teljesen mérték nélküli a világ? Van még 
valami, amihez hozzámérhetem a tetteimet? 
Aztán lapozgatok a könyvben, s valahol 
erre a mondatra találok: „A Pándzsa Klub 
számára zsinórmértékké vált az esemény. 
Ajándé-kozni akartunk és ajándékot 
kaptunk.” S egy másik mondat, költôi 
idézet: „Jót s jól! ”Ezt a zsinórmértéket el 
tudjuk fogadni, ezt a zsinórmértéket el kell 
fogadnunk. S ha a rövidnek tûnô öt éves 
történelmet szemlézzük, az egyesület által 
rendezett eseményekre emlékezünk, úgy 
találtuk, hogy nagyon sok ajándékot kaptak 
a klubtól Pannonhalma városának lakói, 
de rajtuk keresztül az egész magyarság, 
s minden túlzás nélkül állítom, az emberi 
kultúra. Mert minden, amit a jóért, a 
szépért, a megértésért, a találkozásért tesz 
bámely közösség, azzal az emberiség nagy 
közös házát építi.

Pannonhalma honlapja
Pannonhalma internetes honlapja né-

hány lelkes helybéli munkájának ered-
ményeként 1999-ben került fel elôször a 
világhálóra. Az akkor elkészült változat 
fôleg történelmünkkel, a településrôl ké-
szült fotókkal és a helyi idegenforgalmi 
vállalkozások bemutatásával prezentálta 
városunkat.

A 2002-ben megalakult új képviselô-
testület többek között célul tûzte ki a 
honlap városi címhez méltó új arcula-
tának megalkotását is. Ehhez hathatós 
segítséget ígért és ad is a testület kul-
turális bizottságának e célra megalakult 
albizottsága.

2004 március elején elkészült az új 
honlap váza, erre építve kerül fel váro-
sunk sok ismeretterjesztô anyaga.

Ez az anyag jelentôsen bôvebb terjede-
lemmel mutatja be településünket, helyet 
adva egyúttal a helyi vállalkozások akár 
reklámjellegû bemutatkozásának is.

A felkerülô anyagok szerkesztésével, 
összeállításával foglalkoznak: Izer Zol-
tán, Siska Béla és Papp László. 

A felkerülô anyagokkal kapcsolatban 
kérjük és várjuk a lakosság véleményét, 
hozzászólását! Papp László

Z S I N Ó R M É R T É K
5 éves a Pándzsa Klub

GONDOLATOK SISKA GÁBOR KÖNYVÉHEZ

Nehéz lenne olyan emberrel találkozni 
környékünkön, akinek a Pándzsa szó hallatán 
a város széli kis patakocska mellett ne jutna 
eszébe a népszerû táncegyüttes. Ha mégis 
akadna valaki, akinek még ismeretlen ez a 
lokálpatrióta egyesületté érett csoport, rögtön 
vegye kézbe a nemrégiben napvilágot látott 
kiadványt, a ZSINÓMÉRTÉKet.

A cím önmagában is elegendô arra, 
hogy felkeltse kíváncsiságunkat, hiszen 
tudni szeretnénk, mit jelent ez a találóan 
kiválasztott kifejezés az ötéves Pándzsa 
Klub tevékenysé-gében. (Az értelmezô 
szótárban az alábbi magyarázatot 
olvashatjuk: Zsinórmérték: 1. Valaminek 
az irányát megszabó kifeszített zsinór. 2. 
A helyes magatartás mértékének tekintett 
elv, szabály.)

A könyv írója-szerkesztôje arra 
törekedett, hogy átfogó képet nyújtson az 
egyesület történetérôl 1998-tól napjainkig. 
Ez azonban nem száraz adatok sorozatából 

bontakozik ki, hanem olyan személyes és 
közösségi élmények megjelenítésébôl, 
amelyek újra és újra elôremutatnak, és 
beleélésre késztetnek. Így elevenednek 
meg sorban azok a tevékeny-ségek, 
amelyek az egyesület fô elveit támaszt-
ják alá, s egyben tudósítanak arról, 
milyen kö-rülmények között valósultak 
meg az elképzelések. Áttekintést kapunk 
a „Pándzsa Öregfiúk” kamara csoport 
megszervezôdésé-rôl és a Pándzsa 
Pannonhalma Klub” megalakulásáról, a 
dr. Szombathelyi Károlyról elnevezett 
utca névadásáról, Kelemen Krizosztom 
élettörténetének feldolgozásáról és a neki 
felállított emlékkô átadásáról, a köztemetô 
nagykeresztjének felújításáról és a 2002-
es Generációk találkozásáról, melyek 
mindegyike tovább vitte közösségét a 
kiszabott irány felé. Ezek ismeretében 
már a következô fejezetben nyilvánosságra 
hozott, 16 pa-ragrafusból álló alapszabály 
is érdekes olvasmánnyá válik, mely 
egyszersmind az egyesület felelôsségteljes, 
komoly szándékát tükrözi. Színes képet 

adnak a sokrétû tevékenységrôl a „Rólunk 
írták” c. részben összeválogatott írások, 
melyek a Kisalföd, a Magyar Nemzet, 
a Civil Tér és az Új Ember hasábjain 
jelentek meg. A zsinórmértéket az a két 
nagyszerû ember jelenti az egyesület 
számára, akiknek az élete és munkássága 
mindnyájunknak példamutató lehet, 
ezért tiszteletet és alázatot érdemel. Dr. 
Szombathelyi Károly, a felejthetetlen 
emlékû, legendás orvos és Kelemen 
Krizosztom, a néhai pannonhalmi fôapát 
külön fejezetet kapott a könyvben, hogy 
minél többen megismerhessék áldozatkész, 
önzetlen emberszeretetüket, a szûkebb 
környezetükért, a benne élô emberekért 
végzett önfeláldozó munkájukat. 

Siska Gábor könyve olvastatja magát és 
olvasásra késztet. Nemcsak a gördülékeny, 
élvezetes stílus, hanem a pontosan 
megadott bibliográfia is továbbolvasásra 
ösztönöz. 

Zsinórmértéket ad mindenkinek, aki 
végigolvassa a ZSINÓRMÉRTÉKet.

Mészárosné Szanati Erzsébet

A mûvelôdési ház  
programjai

április 23. péntek A föld napja
április 30. péntek 15.00 óra

            Anyák napi játszóház
május 30. vasárnap Gyermeknap
június 19. szombat

            II. pannonhalmi sportnap

A klub lokálpatrióta és hagyományôrzô, 
a szûkebb pátria szeretetének elmélyítését, 
a ma talán még megfogható hagyomá-
nyoknak az ápolását és továbbadását vál-
lalta magára. Ebbe a feladatba nemcsak a 
tánc tartozik bele, hanem dr. Szombathe-
lyi Károly orvos és Kelemen Krizosztom 
fôapát emlékének az ébrentartása éppúgy, 
mint ifj. Pusztai Antal hangversenye a kis-
templomban. 

A könyvet Siska Gábor írta és szerkesz-
tette. Saját írásai mellett személyes vallo-
másokat, ünnepi beszédeket, újságcikkeket 
dokumentál úgy, hogy a könyv végig 
érde-kes és izgalmas olvasmány. S ezt 
ôszintén meg kell köszönnünk neki és 
segítô társainak. A Pándzsának pedig még 
sokszor öt esztendôt kívánunk abban a 
reményben, hogy közben a Pándzsába is 
visszatér a víz.

Én így emlékszem
Dr. Szombathelyi Károly halálának 25 éves 

évfordulója alkalmából
Azon szerencsés emberek közé tartozom, akik 

ismerhették, és együtt dolgozhattak Szombathelyi 
doktor úrral.

Nyolc évig, 1971-tôl 1979-ig segítette mun-
kámat. Teljes önállóságra bíztatott. A gyer-
mekekkel, kismamákkal kapcsolatos szakmai 
gyakorlati teendôket azonnal rám bízta. Nagyon 
jó kapcsolat alakult ki közöttünk. Ebbôl az 
önállóságra tanításból-nevelésbôl dolgoztam 
sokáig.

Munkahelyi segítôkészsége, az emberek iránti 
tenni akarása példa értékû volt számomra. Soha 
nem mondta, hogy „nem”, mindig segített.

Vezettünk le együtt szülést, oltottunk háznál 
gyermekeket. (Ma már nem mernék, mellette 
biztonságban éreztem magam.) 

Privát életkezdésemet is figyelemmel kísérte, 
jókívánságait, tanácsait a mai napig legszebb 
emlékeim között ôrzöm.

Élete, munkája, keresztény értékrend szerinti 
viselkedése mindenki számára példamutató 
lehet. Hivatástudata minden elképzelhetôt 
felülmúlt.

25 évvel halála után emléktábla és utcanév 
emlékeztet rá.

2004. április 2-án, halála 25. évfordulóján 
emlékmisét mondtak érte a kis templomban.

Szeretettel és tisztelettel emlékezem rá. 
Koczka Józsefné védônô

Bánhegyi Miksa
osb
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ISMERETLEN ISMERÔSÖK

Vendégségben a Papp családnál 

Papp Gábort, úgy gondolom, sokan 
ismerik, hiszen ha az autónkkal valami 
gond akad, bátran fordulhatunk 
hozzá segítségért. De vajon vagyunk-
e ugyanennyien, akik egy egész más 
oldaláról, festészetérôl is ismerjük ôt? 
És még kevesebben lehetünk, akik tudják 
róla, hogy tavaly novemberben a Gyôr-
Moson-Sopron Megyei Önkor-mányzat 
által kiírt Ôszi Tárlaton közönségdíjas 
lett. Ennek apropóján látogattam meg 
ôt, és persze kíváncsivá tettek a képei 
is, amelyekrôl már sokan elismerôen 
nyilatkoztak.

- Elôször is engedje meg, hogy szívbôl 
gratuláljak a díjhoz! Mondana néhány 
szót errôl a pályázatról?

-Ez a pályázat már négy éve létezik, és az 
a célja, hogy a szûkebb régiónkban élô és 
innen elszármazott képzô-mûvészeknek 
lehetôséget adjon a bemutatkozásra. A 
régi színház épületében rendezték meg 
a kiállítást, és Budapestrôl egy független 
zsûri bírálta el az alkotásokat. Az „Ôsz” 
címû képem a közönség szavazata 
alapján lett díjazott.

-Hol készült a kép?
-Egy elhagyott szombathelyi ház elôtt 

két hatalmas diófa állt, amelyeknek 
a levelei is sárgultak, hullottak már, 
és szinte teljesen befedtek mindent. 
Ez az impresszió adta az ihletet. Ez 
a kép egyébként elkészült egy másik 
változatban is, amelyen a ház jobban 
látható.

-Honnan ez az ôstehetség? Ki volt 
önre nagy hatással? Mikor kezdett el a 
festészettel foglalkozni?

-Tatabányán születtem, onnan 
származom, 1953-ban az általános 
iskolában kezdtem komolyabban 
foglalkozni a rajzolással, ahol olyan 
jeles személyek tanítottak, mint Szlávik 
Lajos, Krajcsovics Henrik és Závory 
Zoltán. (Csillogó szemekkel és mély 
tisztelettel beszélt tanárairól- és tervei 
szerint-már nyugdíjasként újra eljár 
majd Tatabányára a szakkörbe.)

-Édesanyámnak is nagyon jó 
kézügyessége volt, ruhákat is tervezett, 
de talán akitôl a tehetséget örökölhettem, 
az a nagybátyám volt. Ôt 17 éves korában 

Egy új cikksorozattal szeretnénk bemutatni Pannonhalma ismert és kevésbé ismert 
tehetséges embereit, akikre méltán lehetünk büszkék.

leventének vitték el, és volt egy kockás 
füzete, amelybe a harcok és a fogság 
élményeit rajzolta bele, szinte azt is 
mondhatjuk, hogy egy haditudósítás volt. 
Sajnos ez a füzet ma már nincsen meg.

-Ki az a mester, aki példaképe?
-A reneszánsz nagy mesterétôl, 

Leonardo da Vincitôl sokat tanultam. A 
mûvészet sokoldalú: azért tudtak abban 
a korban ôk nagyok lenni. A mester 
mûhelyébe került ifjú tanonc nemcsak 
mûvésszé válhatott, hanem elôször 
kitanulta a szakma csínját-bínját. Mind 
a mai napig tanulhatunk és tanuljunk 
is tôlük, másképpen, de jól csinálni. 
Mindegy a maga nemében, hogy ki 
milyen stílust, irányvonalat képvisel, de 
azt magas színvonalúan, jól mûvelje.

Ahogy a képeit nézegetjük és 
beszélgetünk, az is kiderül, hogy nincs 
kedvenc témája. Bár a képei között 
jelentôs az emberábrázolás, önarcképei, 
a családjáról készült rajzok, festmények, 
a mindennapok apró rezdülései mellett 
neves költôk portréi is megtalálhatók. 
Tájképei is változatos technikával 
készültek (akvarell, tusrajz, kréta, 
olaj), a sokat látott és tapasztalt ember 

gazdag élményvilágát tárják a nézô 
elé. Képei között felfedezhetjük Erdély 
szépségeit, Görögországot, de a hazai 
táj is megihlette és megihleti ôt- a sági 
otthon és Pannonhalma. 

A történelmi témájú képei között 
láthattam az apátságot elfoglaló 
törökök küzdelmének megjelenítését, és 
szembesülhettem a drámaian ábrázolt 
„Kivégzés a téglagyárnál” címû 
alkotásával.

Mûvein keresztül egy másik embert 
ismerhetünk meg, egy olyan embert, 
aki fogékony az ôt körülvevô világ 
iránt-és ezt alkotásain keresztül szépen 
szemlélteti. Papp Gábor képeibôl 2003 
novemberében Gyôrságon kiállítás 
nyílt. Hogy mekkora sikerrel, errôl a 
vendégkönyvbe írt sorok is tanúskodnak, 
hiszen sok régi emléket is megidézett a 
ságiak szívében.

Kedves Gabi bácsi! Köszönöm az 
élményekben és beszélgetésben gazdag 
találkozást, és remélem, hogy 2001 után, 
újra itt, Pannonhalmán is találkozhatunk 
képeivel!

Pálfi Mária
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HELYTÖRTÉNET

(Tények és talányok)
Beszéljünk a Váraljáról is, ahogy négy 

évvel ezelôtt kiemelten szóltunk a Városról, 
mint történelmi negyedrôl. Igaz, közben 
megjelent a Pannonhalma–könyv, benne 
sok minden a Váraljáról is, de hát azt 
nem mindenki látta. Indokolt elôvennünk 
a témát azért is, mert esetében sürgetôen 
sorjáznak a jövôjét érintô kérdések. Itt 
persze ezeket is a múlt felôl közelítjük, 
kivéve, ha azokat fôleg a jelen, esetleg a 
közelmúlt vetette/veti föl.

A terület mai fô kérdésének a Helyi 
Építési Terv 2001-i módosítása - a 
megfelelô szak-szóval persze - az élettel 
való újra megtöltést tekinti. Más szóval 
a fölvirágoztatást. Tör-ténete során 
immár legalább a negyediket. Az elsôt, 
a 15. századit az jelentette, amikor az 
Apátság külön városként kezdte kezelni, 
és vásárjogot szerzett neki. A másodikat 
a 18. századi történelmi és társadalmi 
körülmé-nyek, az alsó rész Felsoknak 
és a felsô Vár-aljának a betelepítése 
hozták, ami szintén az Apátság mûve 
volt, de voltak benne spontán, öntevékeny 
mozzanatok is. A 19. századi nevezhetô 
igazibb fölvirágzásnak, amikor a lakosság 
a kapitalizálódó gazdaság vitor-lájával 
már fôleg maga járt a hullámok hátán. És 
a mai lehetôségek? Nos a korábbiaktól 
el-térôen ezek spekulatív alapon állnak, 
mûvi folyamatokat vetítenek elôre. Baj? 
Inkább csak szomorú, hogy önerôbôl, 
természetesebb kezdeményekre építve 
képtelen megújulni a városrész.

A mai Váralja alsó övezete, a 
Kistemplom-domb kerülete, a rajta 
lévô épületekkel, a Piac tériekkel is 
és magával a térséggel sajnálatosan és 
nagymértékben kiüresedôben van. Adjunk 
hát nekik új funkciót: alakítsuk ki itt a 
hiányzó városközpontot! Így a tervezet. 
Tetszetôs és egyszerre több mindent 
megoldó. Aztán: központ volt a múltban 
is - igaz, csak kereskedelmi, oktatási és 
egészségügyi, nem pedig közigazgatási. 
(A régi idôkben ugyan a liget oldalában, 
az iskolaudvarban volt a jegyzôház, de 
hát annak a szerepe nem vethetô össze a 
késôbbi közigazgatásival.) 
A csekély különbség nem is tenné 
problematikussá a mai elképzelést, de 
gondol-juk meg: hol volt akkor a település 
mértani közepe, és hol van most? A Váralja 
ma nem mondható sûrûn lakottnak, a 
településen belüli súlya sem a régi, a hasonló 
helyzetû Tótheggyel együtt sem jelentene 
tehát hátteret a majdani közigazgatási 
intézményeknek, ezért úgy vehetô, hogy 
azok a település szélére kerülnének. Ráadásul 
a szóba jöhetô fôépület, az iskola a tér felsô 

részén, ott is északnak fordulva található,  így 
el is takarva az alsóbb épületek által. 

Többszörösen érintett lenne, de hiszen az is 
a Váralja a gyalogos turizmus dolgában. Ez a 
turizmus volt, van, és kívánatos, hogy legyen 
is, ne is kerülje el a Váralját, de nem is tenné, 
ha akarnánk se. Gyakran, ha ugyan nem 
leggyakrabban rajta keresztül járunk magunk 
is a Várba; az egyes, csoportos és csapatos 
turistákról pedig fôleg elmondható ez. 
Szegényekrôl, akik szégyellni való utainkon 
(utainkon?), útvesztôinken kapasz-kodnak 
fölfelé. De hát hol is közlekednének? A 
Hunyadi út abszolút nem nekik készült, 
mellette gyalogút nincs, a Gesztenyés-
horogról nem tudni hova vezet, ráadásul 
nem is csalogató. Meg hosszú is.

Talányokat emleget az írásunk címe, 
hát itt beléjük botlunk. Mert ám épüljön 
ki az a bizonyos harmadikként emlegetett 
Várba vivô út a Váralján keresztül, de hol 
fog kiköt-ni? Csakis a fôkapunál - ami 
mostantól nem várja a látogatókat, hiszen 
megépült a fogadó épület a Kosaras-
dombon, ahova meg - láttuk - nem vezet 
gyalogút. Itt bizony kerülték egymást az 
elképzelések, hacsak azóta nem történt 
meg az összehangolás. (Korábban mintha 
kölcsönösen elfogadott lett volna egy 
Piac téri fogadóépület is, ami nyilván 
már a múlté, de volt egy vári elképzelés 

a kalauzolá-sok kiterjesztésérôl: egy 
séta keretében mutassuk meg természeti 
értékeinket, növényi kultúránkat is, vajon 
ez a terv él-e még, és harmonizál-e a 
váraljai módosított rende-zésben szereplô 
hasonlóval?)

Szegény Váralja! Története során nem 
elôször keresi a szavakat, hogy válaszoljon 
a kérdésre: most éppen ki és mi vagy Te? 
Kié a földed, és hol vannak a határaid? Kik 
a lakóid, milyen társadalmi helyzetûek és 
jogállásúak? Épületeid falusiak vagy 
városiak, a bennük folyó élet pedig paraszti 
vagy polgári? Aztán: magad rendelkezel-e 
magaddal, vagy mások szabnak rendet a 
közösségnek? Mire kellett a külön bíró 
annak idején, ha néhány évtizeddel késôbb 
úgyis elvesztettétek a jogotokat? Hogy 
lehetett életképes a lakóhelyetek, amikor 
nem volt egy talpalatnyi külterülete, szôlôt-
szántót csak más határban bírhattatok?

Nem könnyû kérdések, rájuk leginkább 
csak befejezetlen mondatok jöhettek, 
jöhetnek válaszul. Olyanok, melyek nem 
sugallnak megoldást a jövô gondjaira.

A Tervezet kívánja, hogy az érintettek 
segítsenek a kigondolt jövô megvalósí-
tásában. Ha élni akarnak, ahogyan mi 
vala-mennyien akarjuk. Mert a Váraljának 
élnie kell!

dr. Ábrahám Imre 

V á r a l j a

11.10. Pardavi Dalma                 Dallos S. u.
11.13. Rábai Klára                      Hunyadi u.
11.26. Csonka Kristóf Béla         Arany J. u.
12.09. Csonka Nikolett                Arany J. u.
12.15. Strummer Barbara           Radnóti u.
12.19. Pardavi Joel                     Dallos S. u.
12.20. Borbély I. Ciprián             Tabán

01.27. Takács Tamás                  Rákóczi u.
01.28. Szabó Renáta                  Ady  u. 
01.29. Kovács Luca                   Zrínyi u. 
02.02. Baranyai Patrik                 Béke u. 
02.03. Ökrös-Jászai Rubina        Váralja
02.15. Bricori Hasszán Dániel      Tabán
02.19. Nagy Kristóf                    Bajcsy-Zs. u.
02.23. Talabér Márk Csongor      Dózsa u.
02.25. Nagy Luca Jázmin           Dózsa u.
02.29. Jelensics Gellért              Ady u.
03.01. Ress Vanessza                Újtelep

11.14. Fodor Józsefné          67  Béke u.
11.17  Kiss Lászlóné            82  Vár
11.21. Brath Veronika           81  Vár
11.23. Varsics Andor            57  Váralja
11.30. Fityó Pálné                 90  Tóthegy
12.03. Lipták Tamásné         70  Ságvári  u.
12.06. Szûcs Antalné            94  Lestár
12.22. Erdélyi László            77  Bajcsy-Zs. u
12.23. Polgár Györgyné        61  Árpád u.
12.28. Nagy Ferenc              80  Dózsa u.
12.28. Jánosi Pálné              59  Vár
12.30. Auerbach Jánosné     68  Vár

 
01.03. Szalóky János           90  Vár
01.11. Molnár Jánosné         83  Tóthegy
01.23. Krajczár Mihály          86  Arany J. u.
01.24. Lampert Erzsébet      67  Vár
02.07. Tátrai László              87  Váralja
02.07. Vidovzhizl Anna         84  Vár
02.11. Csollány Imréné         50  Cseidervölgy
02.12. Petrovicz Gabriella     77  Bajcsy-Zs. u.
02.11. Madarász András       49  Rákóczi u.
03.08. Nagy Gáborné           80  Zrínyi u.
03.15. Szakáll Alajos            37  Zrínyi u.
03.19. Zsolnai János            36  Arany J. u.

A n y a k ö n y v i  
h í r e k 

Újszülöttek 2003. november 12. - 
2004. március 1.

Halottaink 2003. november  14. - 
2004. március 19.  
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HASZNOS INFORMÁCIÓK

V = Vonat; B = Autóbusz VÁGÁNYZÁRI !!! MENETREND Változott adatok dõlt számmal! Érvényes: 2004. március 18. – május 4.

Pannonhalma Gyõr Budapest Gyõr P.halma
ind. érk. ind. Kelenföld Keleti (D=Déli pu.) Keleti Kelenföld érk. ind. érk.

B ⊗ 4.34 5.09
V × 4.46 5.14 V 4.15 4.43
B ⊗ 4.40 5.15 ⊗ 3.50 5. 51 6.03 D B ⊗ 5.10 5.43
B ⊕ 4.42 5.17 5.20 á 7.40 7.48 D B ⊗ 5.15 5.48
B ⊗ 5.52 6.27 × 5.48 7.20 7.38 ×  D 1.10 1.18 3.07 V y 5.37 6.05
V 6.04 6.30 ⊗ 6.10 8.28 8.38 D   ⊕ 4.08 6.13 B ⊗ 5.45 6.18
B × 6.10 6.45 6.49 Pannonia 7.55 8.08 Bcs. ×  D 4. 45 4. 52 7.09 B × 5.50 6.23
B ⊗ 6.30 7.05 7.44 P Kálmán I. EN 8.47 9.03 ⊗ D 5.30 5.38 8.10 B ⊗ 6.30 Vár 7.13
V × 6.50 7.17 Szh.,S. 7.48 R Cikl.-Savaria IC 8.56 9.13 5.40 5.54 7.37 S.,Cd. B 6.35 s,⊕ É 7.08
B × 6.50 7.25 Z.,S. 7.50 9.38 9.53 Bcs.,Kh. 6.10 6.23 Dacia 7.29 V 6.58 7.29
B + 6.55 7.30 8.24 P Lehár EC 9.27 9.43 6.25 6.38 R Cikl.-Savaria IC 7.44 Szh.,S. B × 7.15 7.48
B ⊗ Vár 7.20 8.05 10.04 P Wiener W. EN 11.07 11.23 D 6.35 6.44 á 9.13 V 7.42 8.10
B 7.55 8.30 Szg. 10.08 P Venezia EN 11.14 11.28 Bcs. D 7.40 7.48 10.00 B 8.00 Vár 8.43
B × 8.10 8.45 10.15 11.52 12.08 8.05 8.20 9.48 Szh. B × 8.45 9.18
B Vár 8.50 9.35 Szh.,S. 10.28 R Ikva-Répce IC 11.36 11.53 9.35 9.48 P EC 10.51 B 10.15 Vár 10.58
V 9.14 9.41 10. 46 12 .54 13. 03 D 10.25 10.38 R Claudius IC 11.44 Szh. B 10.45 11.20
V 9.59 10.27 11.32 P Avala IC 12.46 13.00 Kh. 10.30 10.45 12.13 Szh.,S. V 11.19 11.51
B × 10.05 10.40 11.35 13.50 13.58 D D 11. 35 11. 44 13.59 B × 11.20 11.53
V ⊕ 10.21 10.44 Szh.,S. 11.50 13.16 13.33 Sá. 11.50 12.03 P Polonia EC 13.08 B 12.00 Vár 12.43
B Vár 11.00 11.45 Szh. 13.28 R Claudius IC 14.36 14.53 Bcs. 12.05 12.20 13.48 B ⊗ 12.45 13.18
V 12.35 13.04 13.50 15.18 15.33 Bcs. D 12.35 12.44 15. 05 B O 13.00 13.33
B 12.40 13.15 13.55 16.00 16.08 D 13.05 13.18 P Bartók EC 14.21 B ⊗ 13.45 14.18
B Vár 12.50 13.35 14.48 17. 15 17. 23 D 13.25 13.38 R Ikva-Isis IC 14.44 Szh.,S. V 13.50 14.24
B ⊗ 14.00 14.35 15.39 P Bartók EC 16.43 16.58 Sá. 14.05 14.20 15.51 Szh.,S. B O 14.10 14.43
B O 14.15 14.50 Szh.,S. 15.50 17.18 17.33 D 14.25 14.33 16.41 B + 14.10 Vár 14.53
B t 14.27 15.02 16.18 P Polonia EC 17.24 17.38 ¨ 15.05 15.21 16.51 B ⊗ 14.30 15.03
B + Vár 15.00 15.45 Szh .,S. 16.28 R Isis-Lõvér IC 17.36 17.53 ⊗  D 15.40 15.47 18.16 B 14.45 ⊗ É 15.18
B × 15.15 15.50 ⊗ 16.32 á 18.50 18.58 D Kh. 15.55 16.08 P Avala IC 17.11 B ⊗ 14.55 15.28
B ⊗ 15.32 16.07 17.09 P EC 18.13 18.28 16.05 16.20 17.55 Cd. V ⊗ 15.00 15.28
B ⊕ 16.00 16.35 17.37 19.50 19.58 D 16.25 16.38 R Lövér-Répce IC 17.44 Szh.,S. B ⊗ 15.30 16.03
B ⊗ 16.17 16.52 Szh. 17.50 19.18 19.33 Bcs. 17.15 17.28 P Venezia EN 18.35 Szg. V ⊕ 15.55 16.21
V 16.42 17.16 18.35 á 21. 10 21. 18 D & 17.20 17.34 19.06 B × 16.00 s É 16.33
B 17.15 17.50 Szh.,S. 19.28 R Axa IC 20.36 20.53 ¨ 17.30 17.45 19.28 B ⊗ 16.20 16.53
B Vár 17.35 18.20 Nk. ¨ 19.55 21.33 21.48 17.55 18.08 P Wiener W. EN 19.14 B 16.50 Vár 17.33
V 18.34 19.00 S. 20.10 21.38 21.53 18.00 18.14 19.56 Cd.,S. V 17.23 17.54
B ⊗ 18.44 19.19 ⊗ 20.30 22.21 22.28 D D 18. 30 18. 38 20.59 B ⊗ 18.00 18.33
B ∅ 19.46 20.20 21.28 Dacia 22.34 22.48 Kh.,Bcs. 19.00 19.13 P Lehár EC 20.15 B 18.35 19.08
V y 20.44 21.08 z 21.35 2 3. 49 D 19.10 19. 17 21.36 V 19.19 19.49
V ⊗ 20. 49 21.18 19.25 19.38 R Axa IC 20.44 Szh.,S. B ∅ 19.30 20.03
B 20.45 21.20 Bcs. 19.40 19.55 Pannonia 21.23 B 20.35 21.08
V 22.01 22.27 20.25 20.38 P Kálmán I. EN 21.40 B 22.45 23.18
B ⊗ 22.07 22.40 D 20. 55 21. 03 23.22 V & 22.47 23.15

É a jelölt napokon kitér Écsen; ekkor 5 perccel késõbb érkezik× hétfõtõl szombatig ⊕ szombat, vasárnap és + & ⊗ és ¨ napoko n
R helyjegy kötelezõ

Bcs. Békéscsaba Nk. Nagykanizsa Szg. Szentgotthárd

A Bazilika liturgikus rendje a 
szent három napra és húsvétra

Nagycsütörtök      7.00      Vigília és Laudes
                             10.00    Krizmaszentelési mise
                             12.50    Napközi imaóra
                             18.00    Konventmise az utolsó vacsora
                                          emlékére
Nagypéntek           7.00     Vigília és Laudes
                            12.50     Napközi imaóra
                            15.00     Urunk szenvedésének ünneplése
                            21.30     Kompletórium
Nagyszombat        7.00     Vigília és Laudes
                            12.50     Napközi imaóra
                            18.00     Vesperás igehirdetéssel
                            21.30     HÚSVÉTI VIGÍLIA 
                                          (A szentmise után körmenet) 
Húsvétvasárnap     8.00     Laudes

                9.00     Népénekes szentmise
                            10.00     ÜNNEPI KONVENTMISE
                            12.50     Napközi imaóra
                            17.00     Ünnepi Vesperás
Húsvéthétfô           6.00     Vigília és Laudes
                              6.50     Konventmise 
                              9.00     Népénekes szentmise
                            10.00     Népénekes szentmise
A továbbiakban köznapi napirend

2004.(II.25.) rendelethez (a 3.oldal folytatása) 
Kiadások feladatonkénti megbontása, létszámkeret

Feladatok                                             Elôirányzat        Létszámkeret
                                                                        (eFt)                            fô
Polgármesteri Hivatal

Igazgatási,körzeti igazgatási feladatok  90 855                      20,63
Kommunális ellátás                               52 763                             4
Egészségügy                                            8 137                        2,75
Szociális ellátás                                      20 552                               
Mûvelôdési és sportfeladatok                27 432                        3,25
Fejlesztési céltartalék                               5 000                               

Óvodai nevelés                                              64 061                      20,33
Iskolai oktatás                                              128 658                           36
Családsegítô- és Gyermekjóléti Szolg.          12 154                        5,45
Helyi Kisebbségi Önkormányzat                     1 233                               
Pannonhalma-Sokoró Térségfejl. Társ.           2 262                               
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN            413 107                      92,41

Köszönet
A 2004. február 16-án tartott véradáson 112 fô vett 

részt.
Ezúton is szeretnénk tisztelettel megköszönni 

önzetlen segítségüket a beteg embertársak és a magunk 
nevében. 

Reméljük, hogy a továbbiakban is támogatják 
munkánkat, és, ha egészségük engedi  részt vesznek 
a szervezett véradásokon. 

A Vöröskereszt helyi szervezete



Új helyen a HEGIVILL
Pannonhalma, Szabadság tér 13/c

Világítástechnikai és villanyszerelési szaküzlet

- állandó akciók
- villanyszerelés
-érintésvédelemi felülvizsgálat

Tel.: 06/30/262-0268, 471-512


