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Kedves Pannonhalmi Polgárok !

Pannonhalma 1 év után
Céltalan hajósnak semmilyen szél sem kedvez. Ezért vált fontossá, 

hogy mérleget vonjunk egy év után,  végre szűkebb pátriában is 
mozduljanak a dolgok.

A semmittevésnek azonban nem a kapkodás az ellentéte. A 
változáshoz - ha józan keretek között, világos célok érdekében 
történik - idő kell.

Bő egy év telt el a legutóbbi  önkormányzati választások óta. 
Egy év sok is, kevés is egy város életében. Arra azonban elegendő, 
hogy  egy kicsit értékeljünk is végre. Egy év elmúltával sokan 
látják úgy, hogy Pannonhalmán megmozdultak a dolgok, közös 
összefogással. 

De vannak kétkedők is, akik azt mondják, a csoda elmaradt. S 
nekik is igazuk van. Csoda valóban nem történt. De ilyet nem is 
ígért senki. A csodák mint tudjuk három napig szoktak tartani. 
Csakhogy Pannonhalma jövője ennél sokkal tágasabb. Akik 
reménnyel és felelősséggel gondolnak a jövőre, messzebbre néznek 
három napnál.

Az elmúlt időben megtapasztalhattuk, hiába vannak világos  
céljaink, viharos időben bizony embert próbáló feladat elérni 
őket. Ilyenkor rendkívül fontos, hogy megvan-e az egyetértés az 
együtt utazók között. Mert minél nagyobb a vihar, annál erősebb 
összefogásra, megértésre és egyetértésre van szükség. Megnyugtató, 
hogy a pannonhalmiakban mindig meg volt a képesség erre. De 
mindemellett nem árt  kiismernünk a vihar természetét sem. 

Köztudott, hogy az ország vezetése egy évvel ezelőtt úgy 
határozott, mostantól kevesebbet költ majd a betegek gyógyítására, a 
gyermekek tanítására, a családok támogatására. Az önkormányzati 
feladatok  finanszírozására. 

Ez ellen már tiltakoztak a nagycsaládosok. az egyetemisták,  a 
gazdák, az orvosok is. Az országos döntések Pannonhalmán is 
éreztetik hatásukat. Épp ezért fontos, hogy mi ne sodródjunk, 
hanem a magunk útját járjuk, hogy az átgondolatlan reformok  
következményeitől, amennyiben  csak lehetséges, megvédjük 
városunkat. 

Azért értünk el eredményeket: 
• Elkészült hosszú idő után az út a Fenyvesalján.
• A Dallos Sándor út burkolatot kapott.
• A Rák utca a temető előtt burkolatot kapott.
• Murvás felvezető út készült a ravatalozóhoz és  környékén.
• A Praudik köz lépcsővel együtt beton burkolatot kapott.
• Járda készült a kettős kereszthez.
• A Váralja, Tabán és Tóthegyi útjainak teljes murvázása,.
• A Cseider és Rákóczi utca kátyúzása.
• A Petőfi Sándor úti üzletsor parkolójának burkolása.
• Elkészült az Önkormányzat udvarának burkolása.

Önkormányzatunk a költségvetésünket a lehető legjobban 
kihasználta.

2008. januárban átadásra kerül a szeszfőzde üzem. 2008. 
januárban indul a műanyag feldolgozó üzem. A fenti helyekre kell 
majd munkaerő, de a létszám még nincs meghatározva.

Több pályázatunk folyamatban van.
Végeredményben úgy gondolom, hogy a képviselő-testülettel 

közösen, a nehéz körülményeket figyelembe véve, értünk el
eredményeket. 

Már nem sok választ el bennünket a  karácsony estétől, ami 
az egész világon a szeretet, a  békesség ünnepe. 

A karácsony a leggazdagabb szimbólumokkal rendelkező  ünnep, 
hisz a remény, az újjászületés, az örömet hozó Fény ünnepe. 
A betlehemi gyermek születése a zord tél idején a reménység 
megtestesítője a reménytelenség komor mélységei felett. 

Az újszülött gyermek bátorságot ad az élethez, erőt, támaszt,  
örömet fakaszt a jövő szolgálatához. A mindig zöld, örökké élő 
fenyő a halhatatlanság szimbóluma: nyugalmat és frissességet 
áraszt,  örökzöldjével reménységet sugall.

Az adventi koszorú  négy hetének egy növekvő gyertyafénye  
a sötétségből kivezető világosságra utal, amely a karácsonyfán 
éri el legszebb pompáját.

Kívánok Pannonhalma minden  lakosságának  a magam, 
a képviselő-testület és az önkormányzatunk nevében békés 
karácsonyt és boldog új évet.

Bagó Ferenc
polgármester

Párizsi Hóráskönyv (1500)
A Pannonhalmi Főapátság könyvtárának gyűjteményéből



22007.  télPANNONHALMI HÍREK

Ö N K O R M Á N Y Z A T

Fontosabb közérdekű 
határozatok 

a képviselő-testület 2007. október 
és november havi üléseiről

2007. szeptember 1-jével  léptem 
szolgálatba elődöm, a településen mind-
enki által jól ismert Koczka Ági nyugdíjba 
menetelét követően. Ezt megelőzően 
hosszabb ideig a közszolgálatban , de nem 
védőnőként dolgoztam. Szerettem volna a 
munkámmal segíteni az embereket, ezért 
tértem vissza a pályára. Vidéken kerestem 
állást, mert azt gondolom, hogy kisebb 
lélekszámú településen az ott élők jobban 
ismerik egymást, amikor szükség van rá,  
segítséget nyújtanak a rászorulóknak. 
A feladataimat szívesen végzem. 

Erdélyi Katalin

Ú j  v é d ő n ő  a  v á r o s 
s z o l g á l a t á b a n

K Ö Z É R D E K Ű  I N F O R M Á C I Ó K

Partnervárosunk 2008 nyarán 
is segítséget nyújt nyári szakmai 
gyakorlatok végzéséhez Engenben 
és környékén.

A 3-4 hetes munkára azok a fiatalok
jelentkezhetnek, akik rendelkeznek 
- legalább alapfokú, kommunikálásra 

alkalmas német nyelvismerettel,
- közép- vagy felsőfokú tanulmányokat 

végeznek, ill. végeztek,
- nyári szabadságuk ideje alatt szeretnének 

némi tapasztalatot szerezni németországi 
munkahelyeken, miközben német 
nyelvtudásukat is fejleszthetik.

A jelentkezőknek kell megjelölniük 

azt a szakterületet, amelyben szívesen 
dolgoznának, ugyanis a beérkezett 
igények alapján keresik meg Engenben 
vagy környékén azokat a vállalatokat és 
intézményeket, ahol a kérés megvalósulhat. 
Nem biztos azonban, hogy minden területre 
tudnak helyet biztosítani, de csak akkor 
tudnak segíteni, ha az igényeket ismerik.

További információt a 471 294 vagy 
a 20 430 32 40 telefonszámokon lehet 
kérni Mészárosné Szanati Erzsébettől.

A jelentkezés határideje 
2008. február 15.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Nyári szakmai gyakorlatok Engenben

1 5 5 / 2 0 0 7 ( X . 3 0 . )  Kt .  h a t á r o z a t : 
Pannonhalma Város Önkormányzat 
képviselő-testülete Huszár Levente 
őrsparancsnok tájékoztatóját a település 
közrend, közbiztonsági helyzetéről 
elfogadta. A képviselő-testület megköszönte 
a rendőrőrs településért végzett munkáját. 

1 5 6 / 2 0 0 7 ( X . 3 0 . )  Kt .  h a t á r o z a t : 
Pannonhalma Város Önkormányzat 
képviselő-testülete a Szent Márton 
Polgárőrség munkájáról szóló beszámolót 
elfogadta ,  köszönetét fejezte ki a 
Polgárőrség tagjainak.

1 5 7 / 2 0 0 7 ( X . 3 0 . )  Kt .  h a t á r o z a t : 
Pannonhalma Város Önkormányzat 
képviselő-testülete az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület munkáját az írásos beszámoló 
alapján elfogadta.

1 7 3 / 2 0 0 7 ( X I . 2 7 . )  Kt .  h at á ro z at : 
Pannonhalma Város Önkormányzat 
képviselő-testülete az önkormányzat 
2008. évi költségvetési koncepcióját az 
előterjesztésnek megfelelően, valamint 
az elhangzott kiegészítésekkel együtt 
elfogadta.

183/2007(XI.27.) Kt. határozat: Pan-
nonhalma Város képviselő-testülete 
elha-tározta, hogy pályázatot nyújt be 
a Rad-nóti Miklós Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
komplex infrastrukturális fejlesztésére, 
a „NYDOP-2007-5.3/2F – Közoktatási 
infrastruktúra és szolgáltatások fejlesz-
tése” című pályázati kiírásra. 

 A decemberi képviselő-testületi ülésen 
várható rendeletalkotások következtében 
változik

−  a fizetendő  ivóvíz, és csatorna-
szolgáltatási díj összege

−  az oktatási intézményekben fizetendő 
térítési díj összege

−  a szociális ellátásokról szóló helyi 
rendeletben biztosított egyes tá-
mogatások    igénybevételének lehe-
tősége.

A döntést követően az ivóvíz-,  csatorna-
díj , valamint az intézményekben fizetendő 
térítési díj 2008. január elsejétől fizetendő 
összegét a kábeltv-n keresztül közölni 
fogjuk.

A szociális ellátásokkal kapcsolatosan 
információ Németh-Pataky Katalin 
ügyintézőtől kérhető az 554-214-es 

telefonszámon.

Ünnepek körüli ügyfélfogadás a 
Polgármesteri Hivatalban:

december 22.  szombat:  8 - 11 óráig
december 24.  hétfő: pihenőnap 
december 27.   csütörtök: 8 - 16 óráig
december 28.   péntek: 8 - 11 óráig
december 29.  szombat: ügyelet rendkí-

vüli, nagyon sürgős ügyben
december 31.  hétfő: pihenőnap 

2007. december 27-től – 29-ig az 
építésügyön az ügyfélfogadás szünetel.

Téli hóeltakarítás, síktalanítás  
ismételt felhívás

kérjük az ingatlan tulajdonosokat, hogy  
tulajdonukat, bérleményüket            képező 
ingatlanok előtt a hó eltakarításáról, a 
síkosság megszüntetéséről balesetmenetes 
közlekedés érdekében szíveskedjenek 
gondoskodni.

Az ünnep közeledtével nemcsak az 
öröm, de sajnos megszaporodnak azok 
az esetek is, amikor a rosszhiszemű 
emberek igyekeznek visszaélni azzal, 
hogy ilyenkor fogékonyabbak vagyunk 
az adakozásra, a jótékonyságra.

Ez úton is felhívom figyelmüket, hogy 
Pannonhalma területén  december hónapban 
semmilyen  házaló adománygyűjtésre nem 
adom hozzájárulásomat, engedélyemet.  
Azokat, akik adománygyűjtési , vagy 
hasonló indokra hivatkozva szándékoznak 
a lakásukba bejutni, ne engedjék be, nekik 
pénzt ne adjanak. Tisztelettel kérem, 
legyenek óvatosak, vigyázzanak értékeikre, 
hogy szép maradhasson az év legszebb 
ünnepe.

A POLGÁRMESTERI  HIVATAL  
DOLGOZÓI  NEVÉBEN 

SZERETETTELJES,  ÁLDOTT  
KARÁCSONYI   ÜNNEPEKET,

BÉKÉS,  BOLDOG  ÚJÉVET  
KÍVÁNOK  

Majer Józsefné 
jegyző
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Tisztelt Pannonhalmi Lakosok!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Pannonhalma városban cégünk kábel-tv hálózaton keresztül INTERNET szolgáltatást  
indít. 

Az alábbi kedvező feltételek mellett tudunk internet kapcsolatot biztosítani:
• Időben és letöltési adatmennyiségben korlátlan 
• Több díjcsomag közül lehet választani
• Szerződéskötéskor nem kötelezzük ügyfeleinket hűségnyilatkozat aláírására
• A beindítás munkadíj költsége egyszeri 6.000.-Ft, amelyet most kezdődő akciónkban nem kell megfizetni.

Az akció a 2008. január 31-ig beérkezett igénybejelentőkre érvényes !
• A beindítás feltétele, hogy a számítógép azonos helyiségben vagy 5 m-en belül helyezkedjen el az antenna csatlakozási 

végponttól. A számítógépben hálózati kártya megléte szükséges. Minden egyéb kiépítés árajánlat alapján történik. 
• Az internetes modemet a szolgáltató  ingyenesen bocsátja az Ön rendelkezésére. 
• Az internet szolgáltatás bármely kábel-tv díjcsomaggal együtt igénybe vehető. 
• Két hét ingyenes tesztidőszakot biztosítunk.

Amennyiben Ön jelenleg még nem kábel-tv előfizetőnk, az akció érvényességi ideje alatt 12.000.-Ft-os egyszeri díjért 
csatlakozhat a kábel-tv rendszerhez.
Internet szolgáltatásunk igénybevétele esetén az alábbi díjcsomagok közül választhat:

Letöltési sebesség Feltöltési sebesség Havi díj 
Start 1 64 Kb/s 64 Kb/s 2.900.-Ft
Start 1 Plusz (1 éves szerződéssel) 128 Kb/s 64 Kb/s 2.900.-Ft
Start 2 320 Kb/s 128 Kb/s 4.900.-Ft
Start 2 Plusz (1 éves szerződéssel) 512 Kb/s 128 Kb/s 4.900.-Ft
Start 3 700 Kb/s 256 Kb/s 5.900.-Ft
Start 3 Plusz (1 éves szerződéssel) 1024 Kb/s 256 Kb/s 5.900.-Ft

Az előfizetői díj befizetésének módja: csoportos beszedés, csekkes vagy banki átutalás. 
Amennyiben csoportos beszedéssel történik a számla rendezése, az internet előfizetési díjából havi 10% kedvezményt 
tudunk biztosítani. 
Túloldalon táblázatba foglaltuk az elérhető kábel-tv programokat.
Internet szolgáltatásunkat 2007. december hónapban indítjuk! 
Jelentkezési lapját kitöltve, aláírva az alábbi helyeken adhatja le:

- Ügyfélszolgálati irodánk: 9021 Győr, Árpád út 14.
- Tourinform Iroda 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 25.
- Pannon-Net Kft. 9090 Pannonhalma, Szabadság tér 7.
- vagy kitölthető a www.falu-tv.hu  webmail-ünkön

Reméljük, sikerült felkeltenünk érdeklődését, és hamarosan Önt is elégedett ügyfeleink között köszönhetjük !  
…..........................................

Igény esetén leválasztandó
               
      

AMENNYIBEN ÖN NEM KÍVÁN ÉLNI AZ INTERNET 

BEKAPCSOLÁS  LEHETŐSÉGÉVEL,  EZEN SZÓRÓLAPOT ŐRIZZE MEG, 

                                  HOGY KÉSŐBBI IGÉNY ESETÉN ÚJRA FELHASZNÁLHASSA!  
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Az Ön szolgáltató partnere: Falu-TV Szolgáltató Kft. 9021 Győr, Árpád út 8. 

Ügyfélszolgálati iroda: 9021 Győr, Árpád út 14., 09.00-17.00 óráig 

Web: www.falu-tv.hu

E-mail: falu-tv@falu-tv.hu, info@falu-tv.hu

Tel.: 96/526-407, Fax: 96/526-408

Győr, 2007. november 30.       Falu-TV Szolgáltató Kft.

Igény esetén leválasztandó!

…..........................................
Igénybejelentő lap

Alulírott…...................................................................lakcím: …........................................................................

szem. ig.szám:….........................................................tel.: …...............................................................................

Új kábel-tv csatlakozási végpont kiépítését kérem a fent nevezett lakóingatlanban.

Internet csatlakozási végpont kiépítését kérem a fent nevezett lakóingatlanban.

A megfelelő szöveget kérjük aláhúzni. Aláírásommal igazolom, hogy jelen nyilatkozatomat magamra nézve kötelezőnek tartom.
Ezen igénybejelentő lapot kérjük juttassa el ügyfélszolgálatunkhoz, a Tourinform Irodába (Phalma, Petőfi u. 25.), a Pannon-Net Kft-
hez (Phalma, Szabadság tér 7.)

Kelt: 200..................................        
    Aláírás      …............................................

I. CSOMAG
700.- Ft/hó

II. CSOMAG
1800.- Ft/hó

III. CSOMAG
2900.- Ft/hó

Az árak és a programok tájékoztató jellegűek! További információt következő körlevelünkben kaphatnak a Tisztelt Előfizetők!
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Baki László

B e s z é l g e t é s  C z u m p f  A n d r á s  k é p v i s e l ő v e l
- Úgy gondolom, egy 25 éves fiatalt nagyon sok minden érdekel. De 
mi vett rá arra, hogy indulj a választásokon?
- Érdekel a közélet, s az járt a fejemben,hogy miért ne próbáljam 
meg. Amennyiben sikerül, az első négy esztendő úgyis a tanulás, 
az ismerkedés időszaka.
- Aztán éppen hogy kimaradtál a testületből.
- Először nagyon bosszantott, hogy 10 szavazattal lemaradtam, 
de amikor alaposan végiggondoltam a történteket, arra jutottam,  
hogy első nekifutásra tulajdonképpen nem is olyan rossz ez az 
eredmény. Az egyik legfiatalabb vagyok a jelöltek között, s őszintén
megvallva, voltak olyan indulók, akik sokkal több energiát fektettek 
a kampányba.
- Aztán rövid időn belül,  egy lemondás után mégis bekerültél a 
képviselők közé.
- Valóban, még egy hónap sem telt el a választások után amikor 
jött a levél, s tagja lettem a testületnek.
- Azóta eltelt egy év. Menyire találkoztak az elképzeléseid a 
valósággal?
- Teljesen ismeretlen volt nekem ez a világ. Fogalmazhatnék úgy is, 
nem láttam át teljesen mi is vár rám képviselőként. Vannak magam 
elé kitűzött célok, de érzem, hogy a tervek megvalósításához 
jóval hosszabb idő szükséges mint ahogy ezt az első pillanatban 
gondoltam.  Ahogy már korábban is mondtam, ez az első ciklus 
az ismeretszerzés időszaka számomra.
- Korodból  és tanári munkádból adódóan azt tervezted, hogy 
az ifjúsággal, oktatással akarsz komolyabban foglalkozni. Aztán 
elvállaltad a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának vezetését.
- Továbbra is azt mondom, hogy ez az a két terület, amivel 
szeretnék majd komolyabban foglalkozni.
A bizottság elnökségi felkérése kicsit váratlanul ért. Amikor 
általános iskolába jártam, még nem élt az engeni kapcsolat. Aztán  
jöttek a középiskolás majd a főiskolai évek, s egy kicsit távolabb 
kerültem a Pannonhalmán történtektől. Most azt látom, hogy a 
nemzetközi kapcsolat nagyon jól működik az iskolások valamint 
az idősebb korosztályok között. A civil szervezetek is megkezdték 
a kapcsolatfelvételt, de úgy érzem a 20-40 év közöttieket jobban 
be kellene vonni az együttműködésbe.
- Mi a véleményed a televíziós közvetítésről?
- Ezzel kapcsolatban két dolgot szeretnék elmondani. 
Szerintem nem jó az, hogy a közvetítést nézők csak a munkánk 
legvégső szakaszát látják. A testületi üléseken már nem nagyon 
vannak viták a szavazások előtt. Amelyik képviselőnek kérdései 
vannak egy témával kapcsolatban, az a bizottsági üléseken 
felteheti azokat, s ott van lehetőség a különböző vélemények 
megvitatására.
Másrészt pedig azt tapasztalom, hogy  amikor a testületi ülésen 
kikapcsolják a kamerát, és zárt ülés kezdődik, egy kicsit mindenki 
kienged, felszabadultabban mondja el mindazt, amit az adott 
kérdésről gondol.
- Ebbe a testületbe három képviselő is a Váraljáról került be. Jelent 
ez valami előnyt?
- Úgy érzem, a településnek ez az a része, amely az elmúlt 
évtizedekben a leginkább magára maradt. Pedig az apátság 
előszobájaként a legszebb rész kellene, hogy legyen. Nagyon fontos 

lenne a környezet átalakítása, fejlesztése. De tisztában kell lennünk 
azzal, hogy a testületben 12 képviselő szavaz egyszerre.
- Mondtad, hogy az oktatási kérdések jobban érdekelnek. Tudom, 
hogy  a városban korrepetálással is foglalkozol. Mi a véleményed 
az iskolánkról?
- Győrben egy középiskolában tanítok. Nap mint nap tapasztalom, 
hogy az ottani önkormányzat fenntartóként mennyire felügyeli az 
ott folyó munkát. Nálunk Pannonhalmán, képviselőként látom, 
hogy a testület sokkal kevésbé gyakorolja a fenntartói kötelességét. 
Szerintem sokal több visszajelzés kellene a tanári kar felé. El kell 
mondani azt is, ami jó, és azt is, ami rossz. Nem tudom miért, 
de nagyon sokan a kritikát azonnal támadásnak érzik, holott 
szerintem mindenki jobbító szándékkal teszi azt, amit tesz. 
- Amikor van egy kis szabadidőd hogyan kapcsolódsz ki?
- Mostanában elég elfoglalt vagyok, hiszen az idei évtől 
osztályfönök lettem, egyetemre járok, s emellett sok iskolai 
program szervezésében is részt vállalok. Amikor azonban van egy 
kis időm, nagyon szeretek sportolni.

Hónapok óta folynak a munkálatok a város központjában álló 
Magtár épületén. .Megkerestük Tóth Viktort, a Nyugat Pannon 
Regionális Zrt. vezérigazgatóját, tájékoztassa a pannonhalmiakat 
az épület sorsáról.Válaszában a következőkről számolt be:

Az épületet jelenlegi tulajdonosa a műemléki védettségről szóló 
előírásoknak megfelelően helyreállítja. A most folyó első ütemben 
a Magtárat közművesítik, kívül-belül (a tetőszint kivételével) 
felújítják. A munkák befejezésekor irattárat adnak át benne. Az 
irattár üzemeltetése nagyobb létszámot nem igényel,de néhány 
munkahelyet teremt a városban. A későbbiekben tervben van az 
ingatlan továbbfejlesztése.

U t á n a j á r t u n k . . .

M E G K É R D E Z T Ü K  A  K É P V I S E LÕT

Úton címmel megjelent Papp Gábor (Gábor bácsi) 
képeit bemutató “mini” album.
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A 2007-2008-as tanév 218 tanulóval 
és 23 pedagógussal indult. Az alsó és 
felső tagozaton is 5-5 tanulócsoportban 
tanulnak diákjaink, 2 speciális tagozatos 
osztály, 2 napközis és 1 tanulószobás 
csoport működik. A délutáni elfoglaltságok 
gazdag kínálatáról az  iskolavezetés külön 
tájékoztatta a szülőket. Sajnos a tanulók 
nem a megfelelő számban veszik igénybe 
ezeket a lehetőségeket.

Intézményünk nagy figyelmet fordít
a sajátos nevelési igényű és a hátrányos 
vagy halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók fejlesztésére. Gyógypedagógusok, 
szurdopedagógus, fejlesztő pedagógus,  
és a Pannonhalmi Kistérség segítségével 
nevelési tanácsadás és logopédiai ellátás 
is biztosítja a rászorult tanulók megfelelő 
haladását. Kérem a Kedves Szülőket, hogy a 
délutáni fejlesztő foglalkozásokat tekintsék 
elsődlegesen fontosnak gyermekük 
eredményes tanulása érdekében, és csak 
utána engedjék gyermekeiket szakkörre 
vagy más szabadidős tevékenységre.

Iskolánkban a tehetséggondozás is nagyon 
fontos. A tehetséges tanulók felismerésén 
túl a velük való foglalkozás, versenyeztetés 
– a nehéz anyagi helyzet mellett – is 
nevelőtestületünk egyik fontos vállalása. A 
háziversenyeken kívül (egészséges életmód 
vetélkedő, „Ne gyújts rá!” vetélkedő, 
sportversenyek, műveltségi vetélkedő, „A 
hónap osztály” verseny, stb. ) lehetőséget 
biztosítunk diákjainknak arra, hogy 
megcsillogtathassák tehetségüket más 
települések intézményeiben, vagy akár 
megyei, regionális szinten is. A tanév 
folyamán november 23-án nyílt lehetőség 
iskolánk falain kívül is  megmutatni 
diákjaink oroszlánkörmeit:  a nyúli 
Pilinszky-napokon az egészséges életmód 
vetélkedőn iskolánk 8. osztályos csapata 
3. helyezést ért el ( Glück Csaba, Németh 
Ádám, Szabó Martin, Vas Virág, Fehér 
Anna Luca). Rajzversenyen Palánki Cintia 
(6.a) 2. helyezett lett, szépíró versenyen 
Pardavi Abigél (4.b) 2. helyezést ért el. 
Versmondó versenyen Huszár Lilla (6.b) 3. 
lett. A Pilinszky-kupán a III. korcsoportban 
a lányok ezüstéremmel tértek haza.A 
diákolimpián a IV. korcsoportban a lányok 
szintén II. helyet szereztek.Gratulálunk 
a diákoknak, és köszönjük a felkészítők 
munkáját!

A tanév folyamán kiemelten fontos feladat 
a művészeti iskolánk minősítése. Ha a 
minősítés sikeres, az iskola továbbra is 

megkapja az állami normatív támogatást. 
Ha nem, a támogatásnak csak a felét 
kapjuk, vagy egyáltalán nem támogatja 
az állam tovább a tevékenységet. A 
minős í tés  e l l enőrzés ek  s orozat án 
keresztül érhető el. Először egész napos 
dokumentumelemzést végzett a Minősítő 
Testület, utána tanítási órákat látogattak, 
ahol jegyzőkönyvek készültek. Végül egy 
összesített ponttábla alapján hirdetik ki a 
minősítés eredményét: kiválóan minősített 
intézmény, minősített intézmény, vagy 
nem minősített intézmény címeket 
adnak. A minősített intézményeknek lesz 
lehetőségük a továbbiakban pályázatokon 
indulni, anyagi lehetőségeket szerezni a 
működéshez, a nem minősítetteknek ez a 
lehetőség sem adatik meg. Nagyon nagy a 
tét, és iskolánk mindent megtett, hogy a 
minősítést megszerezze. Az ellenőrzéseken 
túl vagyunk, az eredményekről december 
21-ig ígértek határozatot.

I s k o l á n k  t ö b b  r a n g o s  s z a k m a i 
rendezvénynek is otthont adott az elmúlt 
hónapokban: augusztusban egy kistérségi 
közoktatási konferenciát szervezett a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai 
Intézet, amelyen a tanévet megelőző 
időszak törvénymódosításairól hallhattunk 
fontos információkat. Nálunk tartották 
szakmai megbeszélésüket a matematika 
és fizika szakos tanárok. Októberben
egy nagyszabású szakmai konferenciára 
került sor az oktatásban most oly divatos 
és újonnan bevezetésre kerülő Kompe-
tenciaalapú oktatás címmel.

Nagy figyelmet fordítunk a hagyomány-
őrzésre. Hagyományőrző alkotóműhelyünk 
rendszeresen bemutatót és kézműves 
tevékenységgel egybekötött hagyományőrző 
délutánokat szer vez a tanulóknak. 
Nagy sikert aratott a „Dió-délután”, az 

 I S K O L A

I s k o l á n k   é l e t é b ő l …
„Adventköszöntő” is. Bekapcsolódtunk a 
település hagyományőrző tevékenységébe: 
diákjaink szép számmal vettek részt a 
Márton-napi vigasságok programokon: 
a vásáron, a hétvégi rendezvényeken és a 
vetélkedőkön is, ahol szép eredmények 
születtek: a novellaíró pályázaton 1. helyezett 
Skutovics Viola 6.a, 2. helyezett Raisli Vivien 
7.o., 3. helyezett Koczmann Klaudia 5.o. A 
rajzversenyen felső tagozaton 1. helyezett 
Skutovics Viola 6.a, 2. helyezett Lendvai Dóra 
6.a, 3. helyezett Vas Virág és Fehér Anna Luca 
8.o. Alsó tagozaton 1. helyezett Fehér Kamilla 
1.o., Sükösd Valentina 3.o., 3. helyezett Ress 
Viktória 3.o.

Hamarosan itt a karácsony. 
Művészeti iskolánk 

hagyományos karácsonyi koncerttel 
kedveskedik minden érdeklődőnek, 

résztvevőnek.
 A műsor helyszíne iskolánk aulája, 

időpontja december 17-e,  
hétfő, 17.00 óra.

 A műsorban fellépnek a pannonhalmi 
és pázmándfalui telephely zeneiskolás 
növendékei, a néptánccsoport tagjai népi 
játékot adnak elő. A grafikások a dekoráció 
készítésében vesznek részt.

Szeretném megköszönni Pannonhalma 
Város Önkormányzatának, hogy támogatja 
iskolánk munkáját, és kérem a segítséget a 
továbbiakban is. Köszönöm minden Kedves 
Szülőnek, partnernek, civil szervezetnek  az 
egész évben nyújtott segítséget. Minden 
Partnerünknek meghitt, békés karácsonyi 
ünnepeket és sikeres, boldog új esztendőt 
kívánok a nevelőtestület nevében Babits 
Mihály idézett soraival:

„ Ki méltó látni a csodát, az a csodát 
magában hordja.”

Koziczné Kele Ildikó
igazgató

ÖKO-tevékenység a 2007/08. tanévben
Immár harmadik éve viseli iskolánk az ÖKO-

iskola címet, szinte egyedüliként a környéken. 
Ez a cím arra kötelezi viselőjét, hogy – a 
lehetőségekhez mérten – minél több időt 
fordítson a környezettudatos nevelésre, 
s megfeleljen a fenntartható fejlődésnek.  
Rendkívül nehéz feladat, mert a minisztérium 
ehhez anyagi forrást nem biztosít. 

Szakirodalomhoz hozzá lehet jutni, van 
az országban néhány nagyon jól működő 
ÖKO-iskola, ahonnét át lehet venni a 
bevált gyakorlatot, de a dolog lényege az, 

hogy minden iskola a saját lehetőségei 
figyelembe vételével dolgozzon. Minél
több  tanulót nyerjünk meg, minél több 
pedagógust, s nem utolsó sorban a szülőket 
is, hiszen a környezettudatos szemlélet 
át kell, hogy hassa mindennapjainkat. 
Ez a jövő, a nálunk fejlettebb nyugati 
országokban ez  már természetes dolog. 
A mi iskolánkban a legnagyobb eredmény 
az, hogy egyre többen kapcsolódnak be 
ebbe a tevékenységbe, amit legtöbbször 

(folytatás a következő oldalon)
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Óvodánkban az ősz folyamán két olyan 
fontos esemény is történt, melynek fősze-
replői a szülők voltak. Az ő segítségükkel 
sikerült udvari játékainkat a szabványossági 
előírásoknak megfelelően átalakítani, 
megújítani. 

Az udvari játékoknak minden intézményben 
több, törvényileg meghatározott előírásnak 
kell megfelelni. Az egyik legfontosabb és 
legköltségesebb elvárás a játékok alatti  
ütéscsillapító talaj biztosítása. Pályázaton 
megnyertük a szükséges mennyiségű 
gumilapot, de a felhasználáshoz két feltételt 
kellett teljesíteni:

- A meglévő játékokat a szabványossági 
előírásnak megfelelően ki kellett javítani. 
Ebben a munkában nagy segítségünkre 
volt Tóth János, aki jelenleg a karbantartási 
feladatokat látja el óvodánkban.

- A másik feltétel az volt, hogy a gumilapok 
alá betonalapot készítsünk. Ehhez a 
munkához kértük a szülők segítségét. Ők 
végezték a területek szakszerű kimérését, 
a tereprendezést, zsaluzást, betonozást és 
a gumilapok lerakását. Összesen 125m2 
betonalap készült el, ugyanennyi m2 
gumilap került lerakásra.

 Ezúton szeretném megköszönni az apukák, 
nagypapák munkáját, az anyukáknak, nagy-
mamáknak a finom pogácsát, süteményt,

kalácsot, munkatársaimnak pedig azt, hogy 
segítettek a munkák megszervezésében és 
lebonyolításában.

A jövőre tervezett udvari játékok bőví-
téséhez, új játékok vásárlásához is kaptunk 
segítséget a családoktól. Októberben játékos 
bolhapiacot, a vásárban pedig  „jótékonysági 
kínálót” szerveztek, melynek bevétele 
94.176 Ft volt. Köszönöm a szervezők 
munkáját és a vásárlók támogatását.

Közös öröm, hogy ez fontos és nagy-
értékű munka a családok segítségével 
elkészült. 

Ó v o d a i  h í r e k

A szülőkön kívül köszönet illeti támoga-
tóinkat:  Baji István

COOP ABC
Húsbolt dolgozói
Komondi Sándor
Kakics József
Majer József
Dr. Miklós Rozália
Németh Borház Kft.
Szabóné Baracskai Mária
Szilveszter András
Takarékszövetkezet Pannonhalma

Erdélyi Istvánné
 Óvodavezető

 Ó V O D A ,  I S K O L A

délután vagy a szabadidőnkben teszünk. 
A hosszúra nyúlt bevezető után lássuk 
az elmúlt néhány hónap kiemelkedő 
eseményeit, eredményeit!
Tavaly még többen hitetlenkedtek, hogy egy 
tanévben kétszer is lehet sikeres papírgyűjtést 
szervezni. Erre diákjaink szeptember végén 
rácáfoltak. S a legnagyszerűbb dolog az, 
hogy a családok már a nyáron készültek 
erre, s nem a kukában landolt a használt 
papír, „megmentve”ezzel jópár fenyőfát!

A műanyag palackok gyűjtésében az 
alsósok jeleskednek, s a karbantartók 
és a takarító nénik segítenek a zsugo-
rításban. A leadott palackokért kapott 
pénzt megkapják az osztályok, s hozzá-
tehetik az osztálypénzhez. Tavasszal 
bemutatót rendeztünk a zsugorításból, s a 
bakonyszentlászlói iskola is kedvet kapott 
hozzá.
Az már szinte természetes, hogy felsős 

diákjaink gondozzák a szülők segítségével 
készített sziklakertet, s egyetlen növényt 
sem tettek tönkre! Októberben kérésünkre 
virághagymákat hoztak, s tavasszal 
megcsodálhatjuk a virágzó tulipánokat.  

Iskolánkat ir igylésre méltó termé-
s z e t e s  k ö r n y e z e t  v e s z i  k ö r ü l , 
r e n g e t e g  f á v a l ,  c s e r j é v e l ,  f ű v e l .  
Ennek ápolása sok kezet igényel, különösen 
az őszi lombhulláskor. Minden osztály kapott 
egy-egy területet, ahol összegyűjtötték a 
lombot, s elvitték a felsősök által készített 
komposztáló gödörbe.
R e m é l h e t ő l e g  e z e k  a  g y e r e k e k 

felnőttként a saját kertjükben sem 
égetik majd el, hanem komposztálják. 
Nagyon sok mindenről lehetne még 
b e s z ám ol n i ,  d e  a z  ő s z  l e g j obb an 
sikerült akciójáról kell szót ejtenünk, 
s a segítőknek köszönetet mondani. 
A Bazax Kft. felhívására mi is jelentkeztünk
az elektromos hulladékok gyűjtésére. 
December 10-ig tart az akció. A három 
legtöbb hulladékot gyűjtő iskola értékes 
elektronikai eszközöket kap ajándékba, s  
tavasszal a diákok megnézhetik a feldolgozó 
üzemben, hogyan dolgozzák fel a hulladékot, 
s nyernek ki belőle értékes anyagokat. 
Meglepő összefogásról tett tanúbizonyságot 
a város apraja-nagyja! Két szombat 
délelőtt 9700 kg hulladékot gyűjtöttünk 

össze  a településen, s ezek a hűtők, 
régi tv-k, porszívók, stb. már nem a 
közel i  erdőszélen fognak k ikötni . 
Izgatottan várjuk az eredményhirdetést, 
reméljük, a legjobbak között leszünk 
November az egészségvédelem hónapja. Az 
alsósok mellett most a felsősök is vetélkedtek.  
A verseny témája a dohányzás volt. 
Sajnos egyre több fiatal egyre korábban
ismerkedik meg a  dohányzással, s nem 
is tudja, hogy ennek később milyen 
komoly következményei  lehetnek. 
A  ve té l ke d ő  s i ke ré t  maj d  a z  é l e t 
igazol ja ,  ha  ezek  a  g yerekek  meg 
tudj á k  á l l n i ,  hog y  ne  g y új t s ana k 
rá, vagy le tudják beszélni  társaikat. 
Az iskolarádió hetente beszámol  az ÖKO- 
tevékenységről, s az iskolaújságban helyet 
kapott az úgynevezett „zöld oldal”.

Dióhéjban ennyit erről a tevékenységről. 
Ha kis hazánk minden iskolája csatlakozna 
ehhez a mozgalomhoz, sikerülne az a 
cél, hogy minél több  környezetéért 
aggódó, Földünk jövőjéért felelős embert 
neveljünk. 

Némethné Petrovicz Gertrúd 
ig.h.
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8. osztályosaink Engenben. Ezúttal Bagó Ferenc 
polgármester is elkísérte a diákokat, mely első 
hivatalos látogatása volt a partnervárosban. 
(2007. március)

Ez történt 2007-ben
Képes összeállítás az Engen - Pannonhalma partnervárosi kapcsolat eseményeiből

Igaz barátságok köttettek a két város kórusának 
tagjai között. A képen dr. Ábrahám Imre, Ursula 
Küchler és Melinda Liebermann 
(2007. május)

Engen – Hartenstein – Pannonhalma: A 
három város iskoláinak diákjai is részt vettek a 
Találkozóhely-projekt munkálataiban. 
(2007. május)

Ulrich Scheller egy kirándulócsoporttal érkezett 
Pannonhalmára, hogy megismerkedjenek 
városunkkal és Magyarországgal.(2007. június)

Ez évben is több fiatal tölthetett el egyhónapos 
nyári tanulmányi gyakorlatot Engenben.
(2007. július)

Trilport-ban tölthette nyári gyakorlatát Lengyel 
Krisztina. Kovács Ádám és Hercsel Attila pedig 
jutalomutazáson vettek részt. (2007. július)

A Pannonhalma-Engen Baráti Kör kirándulása 
Engenben a partnerváros meghívására.
A jutalomutazást a partnerkapcsolatért végzett 
elkötelezett munkájukért kapták. 
(2007. augusztus)

A z  e n g e n i  Bü r g e r w ehr  ( p o l g árő r s é g ) 
hagyományőrző egyesület a Kistemplom előtt 
díszlövésekkel köszöntötte a jövő évben tízéves 
évfordulóját ünneplő testvérvárosi kapcsolatot. 
(2007. október)

Johannes Moser, Engen Város polgármestere 
a Stadtwerke Engen (Városi Közművek) 
delegációjával meglátogatta Pannonhalma új 
polgármesterét, Bagó Ferencet. 
(2007. november)

A Pipacs Egyesület rendezésében ismét Ulrich 
Scheller betlehemével köszönthettük adventet, s 

várhatjuk a karácsonyt. (2007. december)

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
mindenkinek, akik bármilyen módon 
segítséget nyújtottak és nyújtanak a 
testvérvárosi kapcsolat programjaihoz, 
s ezáltal támogatják az európai népek 
egymáshoz való közelebb kerülését, az 
emberi kapcsolatok ápolását.

Január 13. Engen
„Engen Város Megbecsült Polgára” címet 
adományoz partnervárosunk:
• Dr. Várszegi Asztrik főapát úrnak
• Vörös Endre úrnak
• Mészárosné Szanati Erzsébetnek

Február, Hartenstein
Az engeni iskola kelet-német partneriskolája 
négy-négy 7. osztályos tanulót lát vendégül 
Engenből és Pannonhalmáról, akik az 
ottani hetedikesekkel néhány napos közös 
programban vehetnek részt. 

Március 6-11. Pannonhalma
Engeni diákok csereutazása Pannonhalmára 
az általános iskola 8. osztályosaihoz.

Március közepe, Engen
Borbély Károly, Ravazdon élő festőművész 

(a pannonhalmi Radnóti Miklós Általános 
Iskola hajdani rajztanára) kiállítása az engeni 
Várostemplomban (Keresztút), illetve a 
Volsbankban (más témájú alkotások). A 
kiállítás májusig tart nyitva, s a partnerkapcsolat 
10 éves évfordulójára megrendezendő 
ünnepség keretében kerül bezárásra.

Április 3-8. Engen
A pannonhalmi 8. osztályosok viszontláto-
gatása az engeni Hauptschule mit Werk-
realschule diákjainál.

Május 1-4. Engen
A testvérvárosi kapcsolat 10 éves évfor-
dulójának megünneplése. Az ünnepélyes 
rendezvényre száz pannonhalmi polgár kap 
meghívást a partnervárostól.

2008 I. félévére tervezett testvérvárosi események

Az oldalt összeállította: M. Szanati Erzsébet



9 2007.  tél PANNONHALMI HÍREK

K U L T Ú R A

Első alkalommal rendeztük meg programsorozatunkat, 
melyet a Pro Patria napok folytatásaként egy olyan időponthoz 
igyekeztünk kötni, ami több szállal kapcsolódik a településhez.  
A Márton nap szerencsésnek mondható, hiszen nem egy 
általános ünnep, az őszi mezőgazdasági munkák már véget 
értek, az embereknek több idejük van a közösségi életre. 
Ugyanakkor a novemberi időjárás a szabadtéri programoknak 
nem minden évben kedvez, s ez veszélyeket is hordoz magában. 
A szervezők tapasztalatait, benyomásait, összegzését szertném 
most megosztani mindenkivel.

Legelső tapasztalatunk az volt, hogy a város lakosságát sokkal 
jobban meg kell szólítanunk. Korábban kell kezdeni a hírverést, 
részletesebben el kell mondanunk hova, milyen rendezvényre 
várjuk a pannonhalmiakat. Valószínű, hogy a személyes 
megkeresés,meghívás nagyobb hatással bír, mint a postaládákba 
bedobott szórólap.

Jó érzéssel töltött el bennünket, hogy a már hagyománnyal 
rendelkező események szervezői szívesen csatlakoztak 
kezdeményezésünkhöz, s magánszemélyek is jöttek ötleteikkel. 
Örömmel vettük,hogy néhány rendezvény szervezését egy civil 
szervezet, a PANNTURA Egyesület vállalta.

Fontos tapasztalat azonban az is, hogy az egyes események 
szervezői fölött kell egy olyan személy, akinek a kezében 
minden információ összefut, és ebből adódóan ő felel azért is, 
hogy minden az előre megbeszéltek szerint folyjon. Így talán 
nem fordul elő, hogy a programfüzetben megadotthoz képest 
például menet közben megváltozik egy rendezvény kezdési 
ideje, esetleg helyszíne, vagy egy időpontra több programot is 
szervezünk. Több embert is be lehetne vonnunk az előkészítésbe, 
a programok lebonyolításába. 

Szomorúan tapasztaltuk, hogy a lakosság a sokszínű program 
ellenére mennyire passzív volt. Alig volt olyan esemény, ahol 
„telt ház” lett volna. Inkább az volt a jellemző, hogy az egyes 
rendezvényeken a szervezők és a fellépők hozzátartozóin kívül 
nagyon kevés olyan vendég volt, aki azért jött, mert érdekelte a 
program. 

Köszönjük mindenkinek, aki ott volt egy-egy „vigasságon”.
S most néhány gondolat egyik-másik eseményekről. Bár nagyon 

félve hívtuk a környék kézműveseit Márton napi vásárunkra, a 15 
visszajelző közül 12-en eljöttek. Ők kaptak helyet a Piac téren. 
Tájékoztattuk őket, hogy ez az első alkalom, amikor a vásárt 
próbáljuk egy kicsit színesebbé tenni. 

Négy lelkes fiatal:Bán Péter, Borbély Márk, Juhász Dávid 
és Siska Dávid rendezett munkáiból igényes fotókiállítást. 
Ahogy a kiállítás megnyitóján is elhangzott,reméljük sok 
évtizeden keresztül találkozhatunk még képeikkel a különböző 
rendezvényeken.

Értetlenül álltunk viszont az előtt, hogy a tavasszal telt házas 
Mozdulat színház előadására most a nagyterem felében is 
elfértek az érdeklődők. A hangosítás sajnos nem volt tökéletes,  
ennek ellenére érezhető volt, hogy a szereplők hatalmas munkát 
végeztek az elmúlt hónapokban, és csak dicséret illeti őket 
teljesítményükért.

A hideg, esős időjárás ellenére talán az idei évben voltunk 
a legtöbben a lampionos felvonuláson. Jó volt látni az egyes 
korosztályokat egymás mellett, beszélgetve sétálni a Gesztenyés-
horogban.

Nem volt jó ötlet részünkről, hogy egy hétvégére két bált 

is meghirdettünk. Ráadásul az egyiket vasárnap estére. A 
jövőben mindenképpen másként fogjuk szervezni a dolgokat. A 
süteménysütő verseny  szabályait is jobban ki kell dolgoznunk, 
s talán akkor többen jelentkeznek, s mutatják meg magukat a 
közösségnek.

Összegzésként elmondható, hogy az első alkalommal 
megszervezett Márton napi vigasságunk sok tapasztalattal bírt 
számunkra, szervezők számára. Reméljük, aki ott volt valamelyik 
programon, jól érezte magát, s kellemes emlékekkel várja a 
következő év novemberét.

M á r t o n  n a p i  v i g a s s á g o k

Az egyes versenyek eredményei:

I. PANNONHALMI MÁRTON-NAPI ÚJBORVERSENY  
EREDMÉNYE

NEVEZŐ BORFAJTA HELYEZÉS
Németh Borház Kft. Zefír Ezüstérem, 79,8 pont
Németh Borház Kft. Olaszrizling Bronzérem, 76,8 pont
Németh Borház Kft. Királyleányka Bronzérem, 69 pont
Németh Borház Kft. Chardonnay Ezüstérem, 80 pont
Nagy Géza Cserszegi 

fűszeres Ezüstérem, 82,8 pont
Nagy Géza Rajnai rizling Bronzérem, 75 pont
Féli Zoltán Vörös Cuveé Bronzérem, 72 pont
Féli Zoltán Zöld veltelini Bronzérem, 75,2 pont
Féli Zoltán Olaszrizling Bronzérem, 71,4 pont
Ópince Pázmándhegy 

Kft. Olaszrizling Ezüstérem, 83,6 pont

Hajduk Henriett Zefír Ezüstérem, 82,8 pont
Kovács Gábor Ezerjó OKLEVÉL 65,4 pont
Pannonhalmi Apátság 
Pincészet

Királylányka-
Tramini Aranyérem, 89 pont

Hangyál Balázs Rizlingszilváni Bronzérem, 74,8 pont
Babarczi László Savignon 

blanc Aranyérem, 88 pont
Szél Fiai Cellárium Medina Bronzérem, 70 pont
Babarczi László Irsai olivér Ezüstérem, 81 pont
Deé Géza Savignon 

blanc Ezüstérem, 83 pont

Ópince Pázmándhegy 
Kft.(Versenyen kívül) Olaszrizling Aranyérem, 88 pont

A  M Á R T O N  NA P I  S Ü T E M É N Y S Ü T Ő  V E R S E N Y 
EREDMÉNYE

NÉV SÜTEMÉNY
1. Honner Lászlóné Feketeerdő szelet
2. Horváth Antalné Bubos diós
3. Valiczkó Józsefné Habos krémes
3. Galó Ferencné Sörkifli
4. Hoffmann Józsefné Őszibarack
5. Horváth Borbála Bori torta
6. Valiczkó Józsefné Expressz
7. Németh Józsefné Üdítős sütemény
8. Hoffmann Józsefné Túrós
9. Németh Józsefné Sajtos rúd
9. Pálinkás Istvánné Banános-túrós szelet
10. Gyukovácz Vincéné Marcipán
11. Lingl Lászlóné Kókusz-szelet
12. Horváth Antalné Mandulás kocka
13. Gyukovácz Vincéné Mézes zserbó
14. Koczmann Lászlóné Mézes zserbó

baki
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K a r á c s o n y i  k o n c e r t
Az ünnep misztériumának kezdetén men-
nyei zene és angyalok éneke hallatszott, 
melynek hatására a napi foglalatosságukat 
töltő pásztorok megérezték, megértették, 
hogy a SZERETET életükbe költözött.

„Én is mennék, mennék; Énekelni mennék…”

Tisztelt Olvasók, Kedves Pannonhalmi Családok!
Az adventi készülődés közben álljunk meg egy pillanatra, 

és az ünnepi kellékek előteremtése érdekében folytatott 
napi ténykedéseinket félretéve fordítsunk gondot a lelki és 
szellemi készülődésre is. 

Kisvárosunk mindennapjainak üde színfoltja az adventi 
időszak, egyre több szervezet tesz azért, hogy az ünnepvárás 
hangulatát minőségi rendezvényekkel tegye teljessé, és a 
helyi generációkból az idősebbtől az egészen fiatal korosz-
tályig a művészetet kedvelők és gyakorlók megmutathassák 
tehetségüket. 

Az idei évben negyedik alkalommal rendezzük meg a 

hagyományos,

ünnepváró karácsonyi koncertet 

december 15-én, este öt órakor 

a művelődési házban, 

melyre nagy tisztelettel várjuk kedves mindnyájukat.

Az élőzene és az éneklő emberi hang képes teljesebbé, 
meghittebbé, bensőségesebbé varázsolni a mindannyiunk 
által leginkább ünnepelt ünnepet.

Valódi zenei csemege vár mindazokra, akik elfogadják 
meghívásunkat, és megtisztelik jelenlétükkel az énekeseket 
és zenészeket, akik a műsorban fellépnek. 

A koncert előtt és a szünetben az udvaron felállított kará-
csonyfa körül adventi hangulatban forralt borral, forró 
teával és süteménnyel látjuk vendégül a közönséget.

Bertalan Fanni (ének)
Cantate Kamarakórus

dr. Ábrahám Imre
kórusvezető

Berentés József
Erdélyi Istvánné
Fenyő Gyuláné
Gyimesi Károlyné
Horváthné Sári Bernadett
Kolos Tiborné
Lengyel Tamásné
M. Szanati Erzsébet
Nagy Tiborné
Ribb József
Szabó Ferencné
Szabóné Szűcs Katalin
Szabóné Tichy Márta
Szűcs Ferencné
Valler Józsefné
dr. Valler Zsuzsa, H.

Gyertyaláng Kisegyüttes
Baki Flóra
dr. Bejczy Katalin
Horváth Dóra
Hunyadi Éva
Krajczár Zsuzsa
Kránicz Bence
Kránicz Norbert
Krániczné Nagy Orsolya

Minden évben az egyesületünknek felajánlott szja 1%-
ból rendezzük meg a karácsonyi koncertet -amit ezúton is 
köszönünk a felajánlóknak- ezért a részvétel mindenkinek 
ingyenes. 

K U L T Ú R A

Kurali Attila
Kurali Nóra
Madarász Andrásné
Simon Bernadett
Simon Katalin
Simon László
Simon Zsófia

Horváth György 
(szoprán szaxofon)

Kalász Csoport
Mozdulat Színház 

Énekkara 
Ács Boglárka
Bulyáki Ferenc
Csáfordi Renáta
Erdélyi Krisztina
Farkas Zsuzsanna
Gyimesi Károlyné
Oltyán Attila
Siska Dávid
Szemenyei Balázs
Valiczkó Szilvia

Sani Singers (ének)
Siska Ádám (zongora)
Szabó Gergő (zongora)
Szabó Sára (vers)
Váray László 

(xilofon, vibrafon)

KEDVES PANNONHALMI LAKOSOK, KEDVES BARÁTAINK!
Áldott karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog új évet kívánunk mindnyájuknak sok szeretettel. Nagyon örülünk a májusban sor-

ra kerülő testvérvárosi jubileumi ünnepnek. Örülünk, hogy viszontláthatjuk azokat az ismerősöket, akik egy évtizede dolgoznak a 
találkozókért, örülünk a pannonhalmi embereknek fiataltól idősebbekig egyaránt, örülünk azoknak, akikkel most találkozhatunk
először Engenben. Szívből kívánunk mindnyájuknak jó egészséget, boldogságot és Isten áldását.

 Johannes Moser Ulrich Scheller
 polgármester partnerkapcsolat-felelős

A Pándzsa Klub elnöksége nevében:
Siska Sándor

elnök

LIEBE EINWOHNER UNSERER PARTNERSTADT PANNONHALMA, LIEBE FREUNDE!
Von Herzen wünschen wir Ihnen gesegnete Weihnachten und ein stets gutes Neues Jahr. Wir freuen uns sehr auf die Partner-

schaft - Jubiläumsfeier im Mai, auf das Wiedersehen  mit den Bekannten, die seit einem Jahrzehnt für die guten Begegnungen 
arbeiten und auf Menschen aus Pannonhalma, „von Jung bis Alt“, die Engen bisher noch nicht kennen. Ihnen allen wünschen 
wir Gesundheit, Glück und Gottes Segen.

Fellépőink:
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A Budapest - Győr közötti napközbeni személyvonatok nincsenek a menetrendben!

K U L T Ú R A

Advent első vasárnapján az idén immár második alkalommal 
adtuk át tavaly állított szabadtéri betlehemünket, mely ismét 
vízkeresztig látogatható a templombástyánál. Az ünnepi műsort 
az elmúlt évihez hasonlóan népes közönség látogatta.

Ezúton köszönjük meg szponzorainknak az egész éves 
támogatásukat, városunk lakóinak az 1 %-os felajánlásaikat. 2008-
ban ismét várjuk segítségüket, hogy programjainkkal településünk 
kulturális életét gazdagíthassuk.

Kívánunk minden kedves pannonhalmi lakosnak 
boldog, békés ünnepeket 

és sikerekben gazdag új esztendőt!
ifj. Horváth Endre
az egyesület elnöke

P i PA C S - h í r e k

december 15. szombat
17 óra – ÜNNEPVÁRÓ KARÁCSONYI KONCERT 
- a Pándzsa Klub szervezésben

december 18. kedd
17-20 óra – A Szent Márton Cukorbetegek Egyesületének 
karácsonyi ünnepsége

december 20. csütörtök
15-16 óra – A Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI 
karácsonyi ünnepsége

17 óra – Az Őszikék Nyugdíjas Klub karácsonyi ünnepsége

Intézményünk december 23-tól január 1-ig ZÁRVA TART.

A  K a z i n c z y  F e r e n c  M ű v e l ő d é s i  H á z  ü n n e p i  p r o g r a m j a i

A városi  köny vtár  de cemb er 24-től  29-ig   zár va lesz .
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