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Beköszöntött a  tavasz
Kedves pannonhalmiak!
Elteltek a téli hónapok, amit, gondolom, senki sem sír vissza, 

és mindenki  várja, hogy  a napfény melege újra életet adjon 
a természetnek, a megújulásnak. Várjuk az időjárásban a 
felmelegedést,  a tavaszi munkákat, a fűtési szezon végét, mely 
pénztárcánkra is hatással lesz.  A gazdaság körül keringő 
rossz hírek nyomasztó hatása a téli bezártságban még inkább 
fokozza az elkeseredést, a depressziót  a reményvesztettséget.

Sajnos nehéz idők járnak az egész világra, de különösen 
országunkra, nemzetünkre. Fogynak a munkahelyek,  a csa-
ládok megélhetését biztosító alapok meginogtak, elfogyott a 
jövőbe vetett hit, fokozódott a türelmetlenség, a változás iránti 
igény. Polgármesterként különösen átérzem a közösségekért, a 
családokért érzett felelősséget.  A településünkön is érződnek  
a válság okozta hatások, növekszik a bizonytalanság érzete, 
amit  a költségvetés egyre nehezebb tervezhetősége is példáz.  A 
kezdetektől látom, hogy  nálunk sem mehet tovább semmi a régi 
beidegződött szellemben, mert  az leszakadást okoz, akárcsak 
az ország helyzete. A lakosság érdekeit  szolgáló felvállalt 
terveink előre mutatóak, jó úton  haladnak, reményre biztatnak 
( járóbeteg központ, termál beruházás).  Közben keresem az 
új irányokat, új megoldásokat, új lehetőségeket (kistérségi 
bevásárló központ) melyek a bevétel növekedését szolgálhatják.  
Az őszinteség és a bizalom jegyében kívánok minden felelős 
döntést  meghozni a biztonságunk irányába. Januártól már az 
új szellemben  az új jegyző úr  tevékenységével megkezdődött  
az a folyamat, mely  a polgárok eddiginél is jobb és gyorsabb, 
hatékonyabb kiszolgálását célozza a hivatal belső átszervezésével, 
költséghatékonyabb  struktúrák kidolgozásával.

Január, február a farsangi szórakozások és bálok  időszaka 
volt. A városunkban megrendezett  báli összejöveteleken a 
jegyző úrral közösen részt vettünk. Fontosnak tartom a civil 
szervezetek ilyen irányú támogatását,  a fehér asztal melletti 
beszélgetéseket, a lakossággal való közvetlen érintkezést. 

Jó volt látni a polgárok hangulatos kikapcsolódását. 
Fontos esemény volt városunkban a március 15-i 

ünnepség. 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat  városunkat  

tisztelte meg azzal, hogy közös ünnepség színhelyéül 
választotta városunkat,  és a Kazinczy Ferenc Művelődési 
Házban  tartottuk az 1848-1849-es Forradalom és 
Szabadságharc ünnepi megemlékezését, majd az azt követő  
közös koszorúzást a Szabadság téri országzászlónál.

Nem emlékezem, hogy az elmúlt  19 évben ennyi 

közméltóság, civil szervezet, delegált tisztelte volna meg 
egyidejű jelenlétével a települést. Minden jelenlévő a 
legnagyobb  elismeréssel  köszönte meg, és nyilatkozott az 
ünnepély lebonyolításáról. 

A város nevében megköszönöm a rendezvény minden 
szereplőjének, előadójának a munkáját:

A Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI tanulóinak 
és felkészítő tanárainak, Koziczné Kele Ildikónak és 
Mészárosné Szanati Erzsébetnek a színvonalas műsort, a 
Bokréta virágüzletnek a dekorációban nyújtott segítséget, a 
rendőrségnek és a polgárőrségnek a biztosítási tevékenységet, 
a Pannonhalmi Sport és Majorette Egyesület színpompás 
fellépését. Külön megköszönöm a város polgárainak az együtt 
ünneplést, akik szép számmal voltak jelen az ünnepségen.

E jeles napon került átadásra  „AZ ÉV EMBERE” kitüntető 
cím, melyet első ízben osztottunk ki.  A címet Erdélyi Istvánné  
vehette át – ez úton is gratulálok neki még egyszer. 

Utoljára hagytam a közmeghallgatással kapcsolatos 
véleményemet. Köszönöm, hogy sokan részt vettek 
és véleményt nyilvánítottak, kérdéseket tettek fel. Az 
érdeklődés rávilágított arra, hogy  a kommunikáció 
fontossága napjainkban egyre fontosabbá válik, és ennek 
továbbfejlesztése külön   stratégia kidolgozását igényli 
(ha szükséges akár szakember bevonásával is), hogy ne 
maradjanak  megválaszolatlan kérdések, hogy ne keringjenek 
mendemondák. 

Mint  azt  a közmeghallgatáson is  jeleztem, az irodám és a 
jegyző úr irodája  mindenki előtt nyitva áll, szívesen állunk  
a város polgárainak rendelkezésére a továbbiakban is. Az 
építő jellegű vélemények, javaslatok csak előbbre viszik a 
város szekerét. 

Kívánok mindenkinek erőt és egészséget céljaik 
eléréséhez. 

Bagó Ferenc 
polgármester 

Junior Pónifogathajtó 

Országos Bajnokság 

Pannonhalmán 

2009. április 25-26.
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ÖNKORMÁNYZAT

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

Fontosabb közérdekű rendeletek, határozatok  a képviselő-testület 
2008. december, 2009. január, február havi üléseiről

A képviselő-testület december 22-i ülésén 
megalkotta  a gyermekintézmények 
intézményi étkezési terítési díjának 
megállapításáról szóló 1/2003.(I. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 30/2008. (XII.22.) rendeletét.
Bölcsődei étkeztetés (Ft/nap/fő)

- nyersanyagnorma 295.833,-
 - intézményi térítési díj 355,-

Óvodai étkeztetés: (Ft/nap/fő)
- nyersanyagnorma 279.165,-
 - intézményi térítési díj 335.-             

Napközi 3 x-i étkezés: (Ft/nap/fő)
- nyersanyagnorma 291.665,-    
- intézményi térítési díj 350.-

 Menza /csak ebéd/ (Ft/nap/fő)
- nyersanyagnorma  245.883,-    
- intézményi térítési díj 295,-

A képviselő-testület a december 22-i 
ülésén megalkotta az  az óvodáztatási 
támogatás természetbeni formájáról szóló   
31/2008(XII.23.) rendeletét.
A rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény végrehajtásaként a helyi 
sajátosságoknak megfelelően szabályozza az 
önkormányzat által biztosított óvodáztatási 
támogatás igénybevételének rendjét, a 
folyósítás feltételit, és az erre vonatkozó 
elbírálási és eljárási szabályokat. 
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed – a 
(2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a 
Pannonhalma Város területén tartózkodó 
magyar állampolgárságú, az állandó 
tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal 
rendelkező bevándorolt, a magyar hatóság 
által menekültként elismert gyermekre és 
fiatal felnőttre, valamint szüleire.
(2) A rendelet hatálya az óvodáztatási 
támogatás természetbeni formája tekintetében 
az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően 
kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő 
országok állampolgárainak a külföldiek 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. 
évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint 
jogszerűen Magyarországon tartózkodó 
gyermekeire is.
3. § Pannonhalma Város Önkormányzata 
a Gyvt. 20/C § (4) bekezdésében foglaltak 
alapján az ellátás helyben biztosított formáját 
– az első alkalommal folyósításra kerülő 
pénzbeli támogatás helyett – természetbeni 
támogatásban állapítja meg:
4. § (1) Az óvodáztatási támogatást 
első alkalommal természetbeni ellátás 
formájában kell biztosítani.
A) A természetbeni ellátást

Rendeletek  2008.
A képviselő-testület december 22-i ülésén megalkotta az önkormányzat illetékességi 

területén érvényes ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjáról szóló 11/2000. (XII.16.) 
rendelet módosításáról szóló 29/ 2008.(XII.23.) rendeletét 
„(1) Pannonhalma közigazgatási területén a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz alapdíja 
ill. m3-enkénti díja a következő:

 Alapdíjak Ft/hó + ÁFA összegben
 lakosság önkormányzati intézmény közület 
átalánydíj 240 240 250 
NA 13 mellékvízmérő 240 240 250 
NA 13 vízmérő 240 240 250 
NA 20 mellékvízmérő 575 575 975 
NA 20 vízmérő 920 920 975
NA 25 mellékvízmérő 1.215 1.215 1.780 
NA 25 vízmérő 1.730 1.730 1.780 
NA 30 vízmérő 2.420  2.420 2.530 
NA 40 vízmérő 4.830  4.830 5.060 
NA 50 vízmérő 9.660 9.660 10.120 
NA 65 vízmérő 11.500 11.500 12.020 
NA 80 vízmérő 13.280 13.280 13.910 
NA 100 vízmérő 18.110 18.110 18.970 
NA 150 vízmérő 24.140 24.140 25.290 
NA 200 vízmérő 34.490 34.490 37.940 

Az ivóvíz fogyasztástól függő m3-enkénti díja

lakosság: 173,-  Ft/m3+ ÁFA
közület: 193,-  Ft/m3 + ÁFA
önkormányzatok és intézményeik: 173,-  Ft/m3 + ÁFA

 (2) A Pannonhalma közigazgatási területén fizetendő 
 A szennyvíz szolgáltatás 2009. évi díja
1. Fogyasztástól függő szennyvízelvezetés m3-enkénti díja

a) lakossági díj környezetterhelési díj nélkül: 343,- Ft/m3 + ÁFA
    környezetterhelési díj:  8,-  Ft/m3 + ÁFA
    lakossági díj:  351,-  Ft/m3 + ÁFA
 b) közületi díj környezetterhelési díj nélkül 398,-  Ft/m3 + ÁFA
    környezetterhelési díja:                                                    8,-  Ft/m3 + ÁFA
    közületi díj:                                                                           406,-  Ft/m3 + ÁFA
c) önkormányzatok és intézményeik környezetterhelési díj nélkül 343,- Ft/m3 + ÁFA
    környezetterhelési díj:  8,- Ft/m3 + ÁFA
    önkormányzatok és intézményeik díja: 351,- Ft/m3 + ÁFA

2. Csapadékvíz-elvezetés díja
a) lakossági  351,- Ft/m3 + ÁFA
b) közületi  406,- Ft/m3 + ÁFA
c)  önkormányzatok és intézmények  351,- Ft/m3 + ÁFA

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a magánszemélyek kommunális adója befizetési határideje

kitolódott április 30-ig! 
Az építményadók kivetésére eztán kerül sor, a befizetéshez szükséges

csekkeket mindenki kézhez kapja, ennek befizetési határideje a kézhez-
vételt követő 30 nap. 

Szeretnénk megkérni a helyi lakosokat, hogy lehetőség szerint a befizeté-
seket a Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet fiókjában intézze.
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ÖNKORMÁNYZAT
a) a jegyző a Gyvt. 20/C §-ában foglalt 
feltételek szerint az arra jogosult gyermekek 
szülője részére biztosítja.
b) Az óvoda átvételi elismervényen a 
szülőnek átadja az általa megvásárolt  
termékeket – a beírást követő hetedik 
munkanapig – valamint az óvodavezető a 
jegyző felé tételes elszámolást nyújt be.
c) A természetbeni ellátás formái:

- ruházati cikkek,
- tisztasági felszerelés (pl: papírzsebkendő, 
WC papír, szappan, fogkefe,  fogkrém, 
stb.)
- írószerek

(2) A természetbeni támogatást a gyermek 
beíratását követő hét munkanapon belül kell 
a szülő rendelkezésére bocsátani.

A képviselő-testület január 27-i ülésén 
megalkotta az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyonával való rendelkezésről szóló 
12/1996. (X. 30.) rendelet módosításáról 
szóló 1/2009. (I.28.) rendeletét.

A R. a forgalomképes ingat lanok 
fe l s oro l ás át  t ar t a l ma z ó  3 .  s z ámú 
mellékletéből a termálfürdőhöz megvásárolt 
szántóterületek, azaz a 0212/13, 0212/
14, 0212/15, 0212/16, 0212/23,  0212/
36 hrsz.-ú területek kikerülnek, mivel 
azokat a képviselő-testület apportálja a 
Világörökségi Termál Kft.-be.”

A képviselő-testület február 24-i ülésén 
megalkotta az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetéséről szóló 2/2009. (II.25.) 
önkormányzati rendeletét
A rendelet hatálya
1.  §.  A rendelet hatálya kiter jed a 
képviselő-testületre, annak bizottságaira, a 
Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat 
által  fenntartott ,  az önkormányzat 
költségvetésében szereplő  költségvetési 
szervekre ( intézményekre).

2.§. A képviselő-testület az 
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
(1) bevételi főösszege  538.132,-  E Ft 
(2) kiadási főösszegét 538.132,-  E Ft 
- működési forráshiányát 56.145 ,- E Ft
- fejlesztési forráshiányát  43.765-   E Ft

A képviselő-testület február 24-i ülésén 
megalkotta  az önkormányzat 2008. 
évi költségvetését megállapító 6/2008. 
(II.28.) rendelet módosításáról szóló  
3./2009. (02.25.)  rendeletét  1 §. A R. 2 
§-a az alábbiak szerint módosul:
c.) A képviselő-testület a Polgármesteri 
Hivatal és az intézmények együttes 2008. 
évi költségvetésének bevételi és kiadási 
főösszegét   570.849  E Ft ezen belül:

K I A D Á S O K B E V É T E L E K 

személyi jellegű kiadások 233 764 működési bevételek 19 968
munkaadót terhelő járulékok  71 796  helyi adók  57 754
dologi és egyéb folyó kiadások 113 263 SZJA 115 658  
társ-i és szoc.pol. juttatások 13 813 állami támogatás     148 259
működésre átadott pénzeszk. 8 852 központosított támogatás  17 733
Műk.c.támogatásértékű kiadás 2 889 CÉDE,TEKI támogatás   5 346
Működési hiteltörlesztés 0 működésre átvett pénzeszk.   2 924
felhalmozási kiadások 112 466 Műk.c.támogatásértékű bevétel 13 819
fejlesztésre átadott pénzeszk.  7 177 fejlesztési bevétel  10 963
Felhalm.c.tám.értékű kiadás 29 fejlesztésre átvett pénzeszk. 1 157
működési céltartalék 0 kölcsön megtérítés 266
Fejlesztési hitel visszafizetése 6800 ingatlan bérbeadás 6 787

üzemeltetésből szárm.bevétel  5 977
előző évi pénzmaradvány  91 416
ÖNHIKI támogatás  40 146
Felhalm.célú támogatásért.bev. 0
Egyéb központi támogatás  25 876
Fejlesztési  hitel felvétele  6 800

A képviselő-testület február 24-i ülésén megalkotta a szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló 4/2009(II.25.) rendeletét, a rendelet a szerkezeti egyszerűsítéseken túlnyúlóan az 
alábbi fontosabb változásokat hozta:

1.) Az aktívkorúak ellátása teljes mértékben átalakításra került, és a rendelet 
tartalmazza a rendszeres szociális segélyezettek esetében a családsegítő szolgálattal 
történő együttműködés rendszerét.

2.) Az átmeneti segély keretében új intézmény a kamatmentes kölcsön, melyről a 
rendelet az alábbiakat tartalmazza.

(3)Pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő kamatmentes kölcsön nyújtható, ha a kérelmező 
baleset, haláleset, betegség, elemi kár vagy más előre nem látható ok miatt kerül rendkívüli 
élethelyzetbe, és az összeg a gyógykezeléshez, mindennapi életvitelhez szükséges eszköz 
beszerzéséhez vagy a károk elhárításához szükséges (vis maior helyzet).
(4)Az (1) bekezdés szerinti kamatmentes kölcsön összege legfeljebb 120.000.-Ft, 
visszafizetésének időtartama legfeljebb 24 hónap lehet.
3.) Hatályon kívül helyezésre került a lakáskarbantartási támogatás intézménye, mivel 

a gyakorlat azt mutatta, hogy a támogatási formára nem volt igény.
4.) Új jogintézmény a születési támogatás, erről a rendelet a következőket 

tartalmazza.
(1) Születési támogatásra jogosultak a Pannonhalma városban lakóhellyel rendelkező 

szülők gyermekük születése, örökbe fogadása esetén.
(2) A támogatás nyújtása természetben történik 10.000, -Ft értékű gyermekruházati 

kereskedelmi üzletben felhasználható ajándékutalvány formájában.
A közgyógyellátás szabályozásában korábban a méltányossági feltételt az öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 22%-ához, (6270 Ft) kötötte a rendelet és az ezt meghaladó 
gyógyszerköltséget ismerte el, a módosítás a 22 %-os mértéket 20 %-ra csökkentette, ami 
5700 Ft-os gyógyszerszükséglet elismerését jelenti. 

255/2008(XII.22.) Kt. határozatában  a képviselő-testület elhatározta, hogy az 
önkormányzat és a Hungary Hotels and Resorts Kft. (1051 Budapest, Hercegprímás u. 6., 
ügyvezető-igazgató: Varga Gergely) között a  pannonhalmi szállodaprojekt megvalósításáról 
szóló e határozat mellékletét képező szindikátusi szerződést jóváhagyja, azzal a feltétellel, 
hogy abban a jelen ülésen elhangzott alábbi feltételek is szerepelni fognak:  

(1)az önkormányzat a beruházó részére a termál és hideg vizet a kutak  jelenlegi 
állapotában biztosítja, és a kitermelt víz mennyiségéért és minőségéért az önkormányzat 
további felelősséget nem vállal. 
(2)A termálvíz és hideg víz kitermeléséhez szükséges további építészeti és gépészeti feltételek 
megteremtése és a vízmű üzemeltetésének biztosítása a beruházó kötelezettsége. 

Rendeletek 2009.

Határozatok  2008

(folytatás a 4. oldalon)
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- Először arra kérlek, néhány mondatban foglald össze, mit kell 
tudnunk rólad!

- Mosonmagyaróváron születtem 1977. november 18-án. A 
gimnáziumi érettségit 1996-ban a Czuczor Gergely Bencés 
Gimnáziumban szereztem Győrben, a diplomát pedig 2003-ban 
az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán vehettem át.

Az egyetem elvégzését követően tudatosan törekedtem az úgynevezett 
közszféra irányába. Én még olyan időben végeztem, amikor 
pályakezdő jogászként nem okozott nehézséget az elhelyezkedés, 
és az Oktatási Minisztérium egy háttérintézményéhez kerültem. 
Ezzel párhuzamosan a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai 
Intézetnél vállaltam külsős munkát közalkamazotti jogi tanácsadás 
formájában. Akkori lehetőségeim alapján 2004-ben Veszprém 
megye szegletébe kerültem, ahol Bakonytamási községben vállaltam 
félállásban jegyzői munkát, amit szerencsére sikerült a következő 

évben egy hasonló félállású jegyzői munkakörrel kiegészítenem 
Csikvánd községben. Egy éven keresztül párhuzamosan láttam 
el a két állást, ami azért hosszú távon nem volt  stabil lehetőség, 
és az idő szele egyébként is elsöpörte az önállóan működtetett kis 
hivatalokat. 2006 nyarán kerültem a pannonhalmi kistérségbe, ahol 
a Tarjánpuszta-Győrasszonyfa-Bakonypéterd községek által alkotott 
hivatali társulás vezetését vettem át. Azt gondolom, ez meghatározó 
2 és fél év volt a szakmai életutam szempontjából, és igazából ennek 
a munkahelynek és az ebből adódó  hely-és személyismeretnek sokat 
köszönhetek Pannonhalma Város Polgármesteri Hivatala jegyzői 
feladatainak elnyeréséhez.

 Győr külső zöldövezeti kerületében élek Gyirmóton, ami igazán 
közel esik munkahelyemhez, a bejárás így nem okoz problémát. 
2005 óta nős vagyok, van egy 2 és fél éves tündéri kislányom, 
akit Lilinek hívnak, és jelenleg komoly bölcsődés. Feleségem egy 
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hatásköreinek ellátására hatósági igazgatási 
társulás létrehozását  kezdeményezi 
Veszprémvarsány, Bakonyszentlászló, Sikátor 
és Fenyőfő Községek Önkormányzataival és 
ezzel kapcsolatban az alábbi döntéseket 
hozta:

a) Költségvetési létszámkeretét 1 fő heti 
20 órás részmunkaidőben foglalkoztatott 
felsőfokú végzettségű műszaki-hatósági 
ügyintéző munkakörben foglalkoztatott 
köztisztviselővel felemeli. 

267/2008(XII.22.) Kt. határozatában: a 
képviselő-testület úgy határozott, hogy 
Ráczné Domokos Szilviát (szül: Békéscsaba, 
1975.10.14, lakcím: 8330 Sümeg, Kossuth 
Lajos u. 29.)  2009. március 1-től a területi 
védőnői ellátásról szóló 49/2004 (V.21.) 
ESzCsM rendeletben meghatározott területi 
és iskolai védőnői feladatok ellátásával bízza 
meg határozatlan időre.

17/2009(I.27.) Kt. határozatában a képviselő-
testület úgy határozott, hogy az éves munkaterv 
elfogadása mellett minden negyedévben 
pontosítani fogja a következő negyedévre 
vonatkozó munkatervi javaslatokat. 

A  mun kater v b en  e g yeb ek  köz ött 
elfogadásra került az is, hogy a képviselő-
testület ez év februárjában  közmeghallgatást 
kíván tartani az önkormányzat legfontosabb 
fejlesztési programjairól. 
23//2009.(I.27.) Kt. határozatában a 
Képviselő-testülete kifejezi részvételi 
szándékát a TÁMOP „Építő közösségek” 
pályázaton konzorciumi szerződés alapján 
a pályázó Bartók Béla Megyei Művelődési 
Központ Kht-val együtt. A képviselő-testület 
felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon 
a pályázó részére történő szükséges 
adatszolgáltatásokról a pályázat határidőben 
történő beadhatósága érdekében.

28/2009(I.27.) Kt. határozatában: a 
képviselő-testület Pannonhalma Város - és 
az egykoron Győrszentmárton nevet viselő 
községünk – polgára a Magyarországi Szent 
Benedek Rend és az Egyházmegye (területi 
apátság) főpásztorának a magyar történelem 
egyik legviharosabb időszakában tanúsított 
történelmi léptékű és egyetemes mértékű 
humanizmusa bátor, hazafias, hősies 
helytállása emlékére Kelemen Krizosztom 
néhai főapát születésének 125. évében a 
település önkormányzatának legnagyobb 
elismeréseként adományozható posztumusz 
Pannonhalma Város Díszpolgára kitüntető 
címet adományozta. 
32/2009.(II.24.) Kt. határozatában: a 
képviselő-testület Németh Zoltán (lakcím: 
9090 Pannonhalma, Petőfi u. 18.) képviselőt 
választotta meg alpolgármesterré. 

50/2009(II.24.) Kt. határozatában: a 
képviselő-testület az Oktatási Sport és Ifjúsági 
bizottság elnöki posztjáról leköszönt és 
alpolgármesterré választott Németh Zoltán 
úr helyébe az Oktatási bizottság elnökévé 
Czumpf András  (9090 Pannonhalma, Váralja 
24.) képviselőt  választotta meg. 

51/2009(II.24.) Kt. határozatában: a 
képviselő-testület a Nemzetközi kapcsolatok 
bizottsága elnöki posztjáról leköszönt 
Czumpf András helyett a képviselő-testület 
a bizottság elnökévé Horváth Sándorné 
Rozsnoki Zsuzsanna (9090 Pannonhalma, 
Petőfi u. 1.) képviselőt  választotta meg. 

57/2009(II.24.) Kt. határozatában: a 
képviselő-testület  a díj fennállása során 
első alkalommal a pannonhalmi óvodáért 
és bölcsődéért kifejtett áldozatos és 
eredményes munkájának elismeréseként 
Erdélyi Istvánnét az Év embere díjban 
részesítette.

(3) a projekt megvalósításához szükséges út 
biztosítása az önkormányzat kötelezettsége.
(4) a beruházó a szándéknyilatkozatban 
rögzített 20x25 méteres tanmedencén 
kívül a nyilvánosság számára egy termál 
medence megépítését is vállalja.  

256/2008(XII.22.)Kt. határozatában: 
a képviselő-testülete a közművelődési 
intézmények 2008.  évi  munkájáról 
szóló beszámolót elfogadta és egész éves 
munkájukat megköszönte.

257/2008(XII.22.)Kt határozatában: a 
képviselő-testület a civil szervezetek 2008. 
évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta 
és egész éves munkájukat megköszönte.

259/2008(XII.22) Kt. határozatában: 
Pannonhalma Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az építéshatósági 
feladatainak 2009. január 1. napjától várható 
bővülése miatt az alábbi döntést hozta

a) Költségvetési létszámkeretét 1 fő heti 
20 órás részmunkaidőben foglalkoztatott 
felsőfokú végzettségű, építéshatósági 
ügyintéző munkakörben foglalkoztatott 
köztisztviselővel felemeli.

b)  A feladatellátás – érintett településekre 
vonatkozóan közös megállapodással 
kialakítandó ügyfélfogadási rendjére 
tekintettel – biztosítása érdekében a 
képviselő-testület  Veszprémvarsány, 
Bakonyszentlászló, Sikátor és Fenyőfő 
Kö z s é g e k  Ö n k o r m á ny z a t a i v a l  a 
j e g y z ő k öny v  m e l l é k l e t é t  k é p e z ő 
tartalommal megállapodást köt, amelyet 
részéről elfogad, és egyben felkéri a 
polgármestert annak aláírására.

260/2008(XII.22.) Kt. határozatában: a 
képviselő-testület úgy határozott, hogy a  
– megnövekedett építéshatósági illetékességi 
területére tekintettel – műszaki-hatósági 

(a 3. oldal folytatása)

Határozatok 2009
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amerikai multinacionális céghez visszatérőben van a gyed-et 
követően. 

-Mi a kihívás egy  pannonhalmi jegyzői állásban? A kiírt 
pályázatunkra több mint 10 jelentkező adta be anyagát.

- Amikor a közigazgatási állásomból pályáztam előző munkahe-
lyemre -  egy részmunkaidős körjegyzői állásra - összesen 18-an 
pályáztunk. A jogász túlképzés miatt az egyik leginkább keresett 
munkakör a jegyzői állás. Kiszámítható, korrekt életpálya, megfelelő 
előmeneteli lehetőséggel. Emellett  a pályázatok elektronikus 
közzétételi rendszere országos megjelenési lehetőséget jelent, 
olyanok is olvassák és elgondolkodnak a pályázatokon akik nem 
a környéken élnek. 

Rátérve Pannonhalmára. A megyében összesen mintegy 10 városi 
rangú település van. Az ország egyik legfejlettebb régiója, s valljuk 
meg, a Pannonhalma név is nagyon jól cseng. Nem véletlen tehát, 
hogy a pályázat kiírásakor olyan sokan adták be pályázatukat, s ha 
jól tudom, alig volt a jelentkezők között pályakezdő. 

- Milyen gondolataid voltak a pályázat eredményhirdetésekor?
- Először is meglepődtem. Reálisan felmérve a lehetőségeket, 

már a pályázat benyújtásakor arra számítottam, hogy egy szoros, 
a jelenlegihez képest fordított eredmény jó alapot teremt majd az 
aljegyzői pályázatomhoz. Persze nagyon örültem is és hazudnék ha 
azt mondanám, hogy előre nem készültem erre a „forgatókönyvre”.

- Amikor az ember tervezgeti, hogy mit fog csinálni felelős 
vezetőként, más gondolatai, tervei vannak, mint amikor már 
megválasztottként látja a konkrétumokat, korlátokat. Mennyire 
tudtad -tudod- elképzeléseidet megvalósítani?

- Alapvetően két részre osztanám a választ. A hivatali 
szervezet vezetése talán a jegyzői munka könnyebbik része, ha  
jó alappal rendelkező szervezetet vesz át az ember. A hivatal 
lényegi szerkezetét nem érintő változtatások nyomán most 
azon vagyok, hogy mindenkinek megtaláljuk a megfelelő helyét 
a szervezetrendszeren belül, és kialakítsuk a szükséges belső 
egyeztetési mechanizmusokat. Nagyon fontosnak tartom az 
elektronikus közigazgatásban rejlő lehetőségeket, szeretnénk a 
közeljövőben nyitni ez irányba. Összességében úgy érzem, hogy 
elgondolásaimban partnerekre találtam új munkatársaimban.

Egy viszonylag bonyolultabb területe a jegyzői munkának  a 
település fejlesztésének, menedzselésének, intézmények szerve-
zésének, a képviselő-testülettel való kapcsolattartás kérdése. 
Nagyon összetett feladat és felelősség ez, amit munkám során 
figyelemben kell tartanom.

- Amikor megkezdted a munkát, a napi ügyek mellett nagyon 
komoly projektekben is azonnal képben kellett lenned....

-Az aljegyző úrral elosztottuk egymás között a tennivalókat. 
Miután ő a járóbeteg projektben a kezdetektől dolgozott, úgy 
egyeztünk meg, hogy napi szinten ő segíti ennek a munkának 
az előrehaladását. A termál-projekt ügyintézését én vettem 
kezembe. Folyamatosan egyeztetünk a már futó és az új ügyekben 
egyaránt.

- Pannonhalmára a  hétköznapi értelemben vett politizálás 
szerencsére nem jellemző. A hivatal munkáját azonban alapvetően 
a minisztériumok irányítják. Hogyan tujátok követni a felgyorsult 
politikai eseményeket?

-Érdemi munka természetesen tud folyni a hivatalban ettől, de 
úgy fogalmaznék, hogy sokkal nehezebb tervezni. Itt van például 
a Közigazgatási Hivatal esete. Hivatalosan most nem felügyeleti 
szerve ez az önkormányzatoknak, mégis több beadvány, 

kérdés érkezik hozzájuk, mint amikor kötelező volt küldeni az 
ügyiratokat. Folytathatnám a sort az oktatási politikával. 5-6 
éve sokkal stabilabban lehetett tervezni az oktatási intézmények 
költségvetését, mint most, amikor a költségvetés tervezete során 
egy hónap alatt háromszor is változtattak a törvényi előírásokon. 

- Ilyen körülmények között biztosan jól jön néha egy tapasztalt 
személy tanácsa. Van kapcsolatod az elődöddel?

-Több olyan folyamatban lévő ügy van, melyhez ki szoktam 
kérni elődöm véleményét. Nagyon sok esetben hasznos háttér 
információt kapok döntés előkészítéséhez, hiszen sok esetben 
még az ő hivatalvezetői ideje alatt indultak egyes projektek. Vele 
egyébként személyesen úgy érzem, teljesen korrekt a viszonyom, 
mindig is segítőkészen viszonyult hozzám.

- Egy ilyen új munkakör valószínűleg több energiát kíván. Mit 
szól ehhez a család?

- Talán furcsán hangzik, de időben nem sokkal többet vagyok 
távol tőlük, mint a korábbi munkahelyem esetén. A körjegyzőség 
egyik velejárója, hogy mindhárom településen meg kellett tartani 
a bizottsági, testületi üléseket, egyéb megbeszéléseket. Talán 
annyi a különbség, hogy ott a délutáni időszakban tartottuk azt, 
amit itt Pannonhalmán este. 

-Egy kis utópia. Hogyan látod a hivatal munkáját 2015-ben?
- Általánosságban azt várom, hogy a települések feladatait addigra 

újra elosztják. A logikus az lenne, ha a kisebb számban előforduló 
speciális feladatokat az okmányiroda, gyámhivatal státuszához 
hasonlóan a körzetközponti települések - így Pannonhalma 
feladatkörébe helyezik majd. Azonban ezzel párhuzamosan és 
ezt erősítve megnő a kistérségek szerepe.  Már megkezdődött a 
szociális szféra átszervezése, a következő várhatóan az oktatásügy  
lesz, de ilyen lehet például a közbeszerzés is a közeljövőben.

-Végezetül miben látod Pannonhalma erejét? Sokan azt mond-
ják, a település csak nevében város.

-Valóban vannak olyan dolgok, amiket fejlesztenünk, alakí-
tanunk kell, de én a meglévő civil szféra erejét nagyon pozitív 
tényezőnek látom. A sok civil szerveződés nagy közösségi 
szervező erő. Sok embert elérnek, s talán ezekkel a szervezetekkel 
a polgárok is jobban azonosulnak, melléjük állnak.

Erre, szerintem, bátran lehetne alapozni.
bakil

Művelődési Házunk várja minda-
zon adakozni tudó és akaró lakosok 
jelentkezését, akik támogatnák in-
tézményünk új számítógép vásár-
lását. Sajnos a meglévő gépünk egyre 

kevésbé alkalmas már munkavégzésre, de önerőből 
nem tudjuk megvalósítani az új gép vásárlását.  

Felajánlásaikat személyesen naponta 9-18 óráig a 
Művelődési Házba juttathatják el, 

vagy a 06-20-468-5456-os telefonszámon tehetik 
meg. A legkisebb összegnek is örülünk! 

ELŐRE IS NAGYON  KÖSZÖNJÜK!
Horváth Roland
intzéményvezető
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2009. január 24-én került megrendezésre a Radnóti Miklós 
Általános Iskola és AMI Szülői Munkaközösségének Farsangi 
bálja. Az SZM elnöksége (Ressné Vígh Anna, Győrig Attiláné 
és Homonnai Mária) mindent megtett annak érdekében, hogy 
az iskolás gyermekek szülei érdekeltnek tekintsék magukat a bál 
megvalósításában. A település vállalkozói és magánszemélyei, 
valamint a szervezők ismerősei jelentős felajánlásaikkal emelték 
a tombola sorsolás sikerét. 

Ezúton szeretnénk megköszönni támogatóink hozzájárulását, 
amellyel bálunk színvonalát emelték!

Az SZM elnökség megnyitója után polgármesterünk, Bagó Ferenc 
beszéde következett, majd iskolánk igazgatója mondott néhány 
szót az SZM-bál történetéről.

Iskolánk tánc fakultációjának (társastánc, modern tánc és a mazsorett) 
csoportjai színvonalas műsorral kápráztatták el a megjelent 112 vendéget. 
Meghozva ezzel a résztvevők kedvét is tánchoz. Jó hangulatban, nagy 
beszélgetések közepette ért az este a tombolahúzáshoz. Tombolánk 
fődíjának, egy 3 napos wellness hétvégének Szlovákiában Lendvai Gábor 
és felesége Ildikó örülhetett.

SZM-bál a Pannonhalma Étteremben

A hajnalig tartó mulatság nem jöhetett volna létre iskolánk 
igazgatója, Koziczné Kele Ildikó, igazgatóhelyettese Némethné 
Petrovicz Gertrúd, titkársági ügyintézőnk Kovács Tamásné, Jutka, 
Erdélyiné Maár Ancsa és a Pannonhalma Étterem segítsége nélkül.

Reméljük, hogy a 2010-ben megrendezésre kerülő bálunk 
ugyanilyen tömeget fog megmozgatni!  

Köszönettel tartozunk a Szülőknek, akik házi süteményekkel, 
kisebb ajándékokkal járultak hozzá bálunk megrendezéséhez, 
a Pannonhalma Étterem vezetőinek a helyszín biztosításáért, 
valamint köszönjük: HegiVill, Turi Butik, Kovács Róbertné, 
Bokréta Virágbolt, Soósné Edina, Szabóné Marika, Maros 
Szerviz, Mini Műszaki, Gazdabolt, Hegyi László, Papp Gábor, 
Balla Mária, COOP ABC, Mohácsi Nikolett, Pannon Kút Kft.,
Dávid Autósbolt, Fehér Akác Vendéglő, Huszárné Ács Viktória, 
Knipper István, Szabó Attila, Bárány Szabolcs, Koczka Pizza, 
győri Piktor Áruház, győri Vízivilág Stúdió, Lendvainé Ildikó, 
Németh Borház, Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet, Tóth 
Melinda, Pándzsa Klub, Szilveszter András, Liget Szín-Ház, Pőcze 
Róbert, SZIREJU Virágüzlet, Szi-Tex, Gémesi István, Kovácsné 
Reizinger Szandra, Reizinger Lászlóné, Kovács Lászlóné, Talabér 
Tamás, Szaif Tamás, Szaifné Albert Adrienne, Valiczkó Méhészet, 
Horváth György, Lengyel Sándor, Coca Cola Kft és a Mester Kkt.
támogatását és felajánlásaikat.

SZM elnökség

A tanév elején meghirdetett szakmai irányt tartva elmondhatom, 
hogy jó szakmai háttérrel, alapos munkával, eredményesen hala-
dunk az úton. A  tanulók motiváltsága, tanuláshoz való hozzáál-
lása- sajnos- nem mindig éri el a kívánt színvonalat, így a tanóra 
sikere is nehezebben érhető el, ezért kérem a Kedves Szülőket, 
hogy nagyobb odafigyeléssel kísérjék nyomon gyermekeik tan-
ulását.

A tanév egyik kiemelt feladata volt, hogy a tehetséggondozásra 
nagyobb figyelmet fordítunk. A tanulmányi versenyek időszaka
március-április-május. Már most több regionális helyezéssel 
rendelkezünk, de a részletekről majd a tanév végi újságcikkben 
számolok be. Azt azonban büszkén mondhatom, hogy a 2008. 
évi elektromos hulladékgyűjtő akción is első  helyezést értünk el. 
Köszönet érte „A Pannonhalmi iskoláért” alapítványnak, a Szülők 
Közösségének és mindenkinek, aki a településen magáénak érez-
te a felhívást és tett a környezetért, a jövőért, a gyerekekért.

A 2008-2009-es tanévben iskolánkban új Szülői Közösség 
kezdte meg munkáját.

Az első ülésen az új közösség elnökséget választott és hatalmas 
lendülettel kezdett neki a munkának. Természetesen folytatni 
azt lehet, amit előtte elkezdtek. Szeretném megköszönni az előző 
Szülői Közösségnek és annak vezetőségének az iskolánk számára 
biztosított támogatást, és további jó egészséget kívánok Mind-
nyájuknak.

Az új elnökség bemutatkozó rendezvénye a 2009-es év fer-
geteges szülői bálja volt, aminek bevétele a tanulóifjúság számára
kerül felhasználásra. A korábban elkezdett udvarszépítő munka 
folytatásaként egy meglepetéssel készülnek a szülők, amely a 
tavaszi ÖKO-napon kerül átadásra. Köszönjük a sok-sok munkát, 
a szervezést, és a támogatóknak is a felajánlásokat.

Minden hónapban az iskola tágabb vezetése dönt a következő 
hónap programjáról. A tanulók a bőség zavarában küszködve 
válogathatnak az iskolai és iskolán kívüli programok között, mégis 
azt kell mondani, hogy ez áprilisra és májusra csak fokozódik.

Több nagyszabású rendezvényünk közül kiemelkedik a Radnó-
ti-nap, az engeni diákcsere program a hartensteini háromiskola-
projecttel és  a FÖLD NAPJA körüli ÖKO-HÉT , amire várjuk 
az érdeklődő iskolákat vetélkedésre, élőtársasjátékra, előadásra, 
plakátpályázatra. A téma mindenki számára érdekes és fontos: 
a megújuló energiaforrások lesz. A gyerekek vállalkozók segít-
ségével előadásokon, interaktív programokon vehetnek részt, 
ráadásul saját napkollektort is készíthetnek az iskola udvarán.

Nagy büszkeségünk, hogy sikerült megvásárolni és üzembe 
helyezni az iskolában két interaktív táblát, hogy a pannonhalmi 
diákok a legmodernebb eszközök segítségével tehessenek szert  
használható tudásra. Köszönet érte Pannonhalma Város Önko-
rmányzatának és „A Pannonhalmi iskoláért”alapítványnak. 
Reméljük a TÁMOP pályázat sikere után szoftverekkel is gazda-
godhatunk.

Igyekszünk pályázatok útján plusz forrásokat szerezni az intéz-
mény szakmai munkájához, így a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Közgyűlés pályázatai közül több területen próbálunk pályázni. 
Az igazi mégis az lenne, ha az iskola-felújítási pályázaton sik-
erülne nyerni, és a nyílászárókat kicserélni, a mellékhelyiségein-
ket felújítani, valamint az épületet szigetelni és vakolni.

Talán a közeljövő társulási lehetősége megoldást jelent mind-
erre is.

                                                                Koziczné Kele Ildikó
                                                                 igazgató

Morzsák az iskola hétköznapjaiból 
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Kedves Pannonhalmiak!
 Mint tudják, az ereik állapota nagyon fontos az egészségük 

fenntartása érdekében. Statisztikai tény, hogy a 40-50 éves kori 
érkeresztmetszet a 20 éves korinak átlagosan csak a fele. Míg pár 
évvel ezelőtt az összes elhalálozási ok közül még „csak” 52%-a 
volt az érszűkület, ma már 57% ez az arány. (A rettegett rák „csak” 
20%) A már meglévő érszűkület komolyan vétele azért is nehéz, 
mert inkább csak akkor látványosak a tünetek, ha már súlyos az 
állapot. Ezért hívják „néma gyilkosnak” az érszűkületet. Míg csak 
fáradékonyak vagyunk, gyakrabban fáj a lábunk, nehezebben 
kapunk elég levegőt, néha szorít a szívünk, magas a vérnyomásunk, 
lassúbbak a gondolataink, aluszékonyabbak vagyunk, inkább az 
idősebb kornak tulajdonítjuk a tüneteket. Ha már rendszeres 
lábikra-görcsök kínozzák az embert, be nem gyógyuló sebek 
keletkeznek, agyi, - vagy szívinfarktus történik, már komoly a 
helyzet. Sajnos az ember hajlamos azt gondolni, hogy pont vele 
nem történhet meg semmi csúnya dolog. 

Hála a modern computer-technikának és a  magyar feltalálónak, 
Nagy Lajosnak, nem csak az egyszerűbb, hanem a súlyosabb 
esetekben is van megoldás, a sonotherápia. Az eljárás teljesen 
fájdalommentes, és segítségével 1 hónap alatt jelentős javulás 
érhető el.  

Kuala Lumpurban, az Egyetemi Kórházban, 51 jelentkező 
részvételével végeztek egy kísérletet. Mindegyik betegnek 
cukorbetegség miatt fekélyei voltak a lábain. 35 személy a 
hagyományos kezeléseket kapta, 26 személy pedig a hagyományos 
kezelés mellett 60 napig sonotherápiás kezeléseket is kapott. 
Az eredmények önmagukért beszélnek. A 35 beteg közül, akik 
csak a hagyományos kezeléseket kapták, 14 beteget amputáltak, 
a fennmaradó 21 betegből senki sem gyógyult meg. Azok, 
akiken sonotherápiás kezeléseket is végeztek, mindannyian 
meggyógyultak.  

Az érszűkület létrejöttét több tényező is valószínűsíti. Gondolják 
végig, hogy volt-e a családban érszűkületes. Volt-e valakinek 
agyi, - vagy szívinfarktusa? Kellett-e a családban valakinek 
végtagját amputálni? Cukorbeteg-e? Ugyanis az ezekre való 
hajlam öröklődik. Cigarettázik-e? Jár vagy járt-e a munkája 
állandó rázkódással? Folyamatosan stresszben él-e? Túlsúlyos-
e? Mozgásszegény-e az életmódja? Magas-e a vérnyomása? Ha 
ezek közül bármelyikre is igen a válasz, akkor már érdemes 
kivizsgálásunkon részt vennie. 

Ma már Magyarország nagyobb városaiban 27 helyen találhatók 
sonoterápiás központok. Mi a győri, veszprémi és székesfehérvári 
sonotherápiás centrumok képviseletében szólunk Önökhöz. 

Bár sok helyen elérhető a sonotherápia az országban, mégis 
gyakori probléma, hogy az állandó utazgatások elviszik az ember 
idejét, pénzét. 

Ezért határoztunk úgy, hogy egy hónapra elvisszük 
Önökhöz Pannonhalmára a teljes mérő, - és 

kezelő rendszerünket. A részletekért figyeljék a
pannonhalmi kábel-TV-t és Képújságot, illetve 

olvassák el figyelmesen a füzetünket, melyet
bedobunk minden postaládába. Aki jobban kedveli 

az élő szóval történő tájékoztatást, telefonon is 
érdeklődhet a 06-205277257-es telefonszámon. 

(Minden hétköznap 8.00-16.00 óráig)

Prof Halmy L ászló M.D.Ph.D.DMSci kardiológus :
Van eg y érdekes  módszer, 

amely sonotherápia néven nyert 
polgárjogot. Magyar ember találta 
ki Hollandiában. Meghonosítottuk, 
és elég sok beteget kezeltünk már 
vele. Azt a járáskor kialakuló 
fájdalmas sántítást fékezi, sőt 
tünetmentessé is tudja tenni ez az 
eljárás. A lényeg az, hogy olyan betegek is részesülhetnek ilyen 
sonotherápiában, akiket már érműtétnek nem lehet alávetni 
a szívük állapota miatt. Továbbmenőleg az is nagyon érdekes, 
hogy a koszorúér vagy agyér bántalmak esetén is kedvező hatás 
várható ettől a kezelési módtól. További előnyöket rejt magában, 
hogy a máj állapotát javítja, az anyagcserét globálisan javítja, a 
vérnyomást lejjebb viszi. Magunk is, az általam vezetett osztályon 
végzett vizsgálatokkal, valamint debreceni kollégák úgynevezett 
kettősvak vizsgálattal (Tehát amikor sem a beteg, sem a kezelőorvos 
nem tudta, hogy valódi kezelést végez ezzel, vagy csak másfajta 
kezelést, amelynek nincs hatása.) Tehát kettősvak vizsgálattal 
megállapították, hogy ez valóban hatásos.  

Dr. Hartai Iván:  Azt, hogy most 
ezeket a szavakat mondhatom, a 
sonotherápiának köszönhetem. 
Súlyos nyaki főverőér szűkületemet 
is ez a kezelés mulasztotta el. 
Ezóta segítem a győri Sonoterápiás 
Centrum munkáját .  Akinek 
bármilyen artériás elváltozása 
van, annak rendkívül ajánlom ezt a kezelést! Sokat fog javulni! 
Ottlétem alatt sok ember lába menekült és menekül meg ma is az 
amputációtól, illetve kerülték el az agyvérzést, infarktust. Munkám 
sok örömet okoz számomra, mert mindennaposak a csodaszámba 
menő sikertörténetek.

Csukránné Halász Eszter: „1995-ben tapasztaltam, az 
érszűkületre jellemző tüneteket. Lábam fáradékonnyá vált, nehezen 
léptem fel a járdaszegélyre, 30 méter alá esett a járástávolságom. 
Ekkor orvoshoz fordultam, ahol megállapították az érszűkületemet, 
amely egész testemre kiterjedt. Hasi aorta műtéten estem át. Majd 
egy év múlva újra műtöttek érelzáródás miatt. Ekkor fedeztem fel 
egy sonotherápiáról szóló újságcikket. Kellemes meglepetésemre 
már a 20. kezelés után javulást éreztem, és folytattam tovább. A 
terápia befejezéséhez közeledve járástávolságom egyre nagyobb, 
és folyamatosan javul.

Schmalldienst Jánosné, nyugdíjas: „1966-ban időlegesen pár 
percre lebénult a bal karom. Mivel újra megismétlődött ez a 
bénulás, és csak erős masszírozás után tudtam mozgatni a karomat, 
érvizsgálatra mentem. Itt 95-98 %-os nyaki érelmeszesedést 
állapítottak meg., és azonnali műtétet javasoltak. Ellenkező 
esetben fél, de maximum 1 év múlva halál, vagy teljes bénulás vár 
rám…83 évesen már nem vállaltam a műtétet, megpróbálkoztam 
a sonotherápiával. Azóta 9 év telt el, több kezelésen vettem részt, 
koromhoz képest jól érzem magam. Ezt a 8 évet ajándékba kaptam 
a sonotherápiától. Hála és köszönet érte.” 

Egészségakció Pannonhalmán az ereik védelmében
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SONOTHERAPIÁVAL AZ ÉRSZŰKÜLET ELLEN!
Ön is szeret a kertjében dolgozni, de hamar elfárad, megfájdul a lába?

Szeretne többet sétálni, de sokszor begörcsöl a lába, fáradékony?

Szeretne többet olvasni, de fáradtnak érzi magát, nehezebben gondolkodik?

Szeretné jobban, nagyobb biztonságban érezni magát, 
de az orvosok megállapították, hogy érszűkülete van?

Cukorbeteg és fél a betegsége következményeitől?

Kérem, hívjon bennünket bizalommal!

Érszűkület elleni kezeléssorozat indul Pannonhalmán.

A SONOTHERAPIA országjáró sorozatának következő állomása Pannonhalma.

1 hónapig elérhető az Ön lakóhelyén ez a fájdalommentes, intenzív értisztító gyógymód.

Helybe hozzuk a szakorvosi vizsgálatot és a számítógépes érszűkületmérést a biztos diagnózis megállapítás 
érdekében.

Ha az orvosaink szerint is szüksége van a kezelésre, mobil Sonotherapia Centrumunk az Ön lakóhelyén most 
helyben megoldja az Ön kezelését. Használja ki Ön is ezt a klinikailag igazolt kezelés sorozatot.

Élvezze a tavasz és a nyár örömeit, mert jelentősen jobban érezheti magát kezeléseink hatására.

Figyelje a helyi TV adását, mert többet tudhat meg erről a hatékony megoldásról, és figyelje a szórólapokon 
közzétett információkat, határidőket.

Jelentkezzen be szakorvosi vizsgálatunkra dr. Hartai Iván főorvoshoz vagy dr. Szabó Béla kórházi érsebész 
főorvoshoz.
A szakorvosi vizsgálat díja 6000 Ft. 
A terápiás kúra befejezése után kontrollvizsgálatot is tartunk.

Bővebb felvilágosításért, orvosi konzultációval egybekötött szűrővizsgálati 
időpontért hívja a 06-205277257 telefonszámot 

minden hétköznap 8.00-16.00 óra között. 

SONOTHERAPIA: TISZTÁBB ÉRFAL, JOBB KÖZÉRZET, 
BOLDOGABB ÉLET!

Keresünk 4-5 fő, egészségügyi végzettséggel ren-
del-kező, pannonhalmi illetőségű, a helyi lako-
sokat ismerő ápolónőt, alkalmi, kisegítő munkára, 
kiemelt bérezéssel. A munkahely Pannonhalmán 

van. A munkavégzés rugalmas váltási időpontokkal, 
6-tól 19 óráig tart. Egy minimális számítógépes ta-
pasztalat szükséges. 
Jelentkezés a 06-205277257 telefonszámon.
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T E S T V É R V Á R O S I  H Í R E K

2009. február 5-én a tizenharmadszor 
kelhetett útra a Radnóti Miklós Általános 
Iskola aktuális nyolcadik osztálya 
– ezúttal kiegészülve a „Három iskola 
projekt” hetedikeseivel – az évente 
sorra kerülő testvérvárosi kirándulásra 
Engenbe.

Mint mindig, most is nagy szeretettel 
és odaadással fogadtak és láttak 
vendégül bennünket a Hauptschule 
mit Werkrealschule diákjai, tanárai, 
a vendéglátó családok és a város 
polgármestere egyaránt.  Szívet-
lelket gyönyörködtető és gazdag 
tapasztalatokat nyújtó élményeinkről 
beszéljen néhány felvétel.

Lassan egy éve lesz, hogy Engenben ünnepeltük partnervárosi 
kapcsolatunk tízéves évfordulóját. 
Pannonhalmán 2009. április 30. és május 3. között kerül sor 
a jubileumi rendezvényre, mely alkalomból hasonló módon 
szeretnénk vendégül látni német barátainkat, s legalább olyan 
szeretettel fogadni őket, mint ahogyan mi élvezhettük az ő 
kedvességüket.
Gazdag programot állítottunk össze számukra, s köztük olyanok 
is szerepelnek, amelyekre a lakosságot is szívesen látjuk.
Május 1-jén (pénteken) 16 órákor Pusztai Antal 
gitárművész koncertjére hívjuk Önöket a Kistemplomba.
Ezt követi 16:30-kor egy rövid köszöntés a Barátság parkban 
található barátságfánál, ahol a Stadtmusik Engen (engeni 
városi fúvós zenekar) ad zenei keretet az ünnepnek. Ezután a 
Pannonhalmi Sport- és Majorette Egyesület lányai és az engeni 

zenekar vezetésével zenés vonulás lesz a Majális térre, a 
Pándzsa-majálisra, ahol 17 órakor kezdődik a Stadtmusik 
Engen koncertje a szabadtéri színpadon.
Május 2-án (szombaton) 18 órakor ünnepi gálaműsorra kerül 
sor a művelődési házban, ahol fellépnek:

• Stadtmusik Engen
• Iskolai énekkar
• Karsai Klára és Bojtár Anikó a győri színház művészei
• Törekvés Táncegyüttes
• Alsószeli népdalkör
• Mozdulat Színház
• Pécsváradi dixieland zenekar

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Bővebb információról érdeklődni lehet Mészárosné Szanati 

Erzsébetnél (06 20 430 32 40; 471 294).

I s m é t  n a g y o n  s z é p  v o l t !

Scheller úr előadásai a természettudományi 
szaktanteremben mindenkit érdeklődéssel 
töltöttek el. 

A Városháza tanácskozó terme őrzi a 
középkori épület hangulatát. Tanulóink 
örömmel foglaltak helyet a képviselők 
kényelmes foteljaiban, s hallgatták Johannes 
Moser polgármester kedves szavait.

Reggel, délben este „Terülj, terülj, 
asztalkám” várt bennünket Margit asszony 
és a segítő engeni diákok jóvoltából.

A Piac tér az óváros egyik legszebb része, 
előtérben a Márton-oszloppal. Engennek 
is Szent Márton a védőszentje, akárcsak 
Pannonhalmának.

Reichenauban, a Boden-tó egyik szigetén 
szellemi és testi felfrissülést egyaránt 
kaptunk: megtekintettük a bencés apátság 
bazilikáját, a Boden-tó jegén pedig 
örömmel csúszkáltunk. 

 A Hohentwiel hegyen jólesett a téli sport: 
hógolyókkal „megtámadtuk” a Károly-
bástyát.

Nagy élmény volt látni a két folyó – a 
Brigach és Breg – találkozását, azaz a 
Duna kezdőpontját.

Szanati Erzsébet

Kedves Pannonhalmi Polgárok!
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K U L T Ú R A

Szent emberek szellemi utódai vagyunk
Zsebedics József kanonok úr, mikor II. 

János-Pál pápa járt településünkön 1996. 
szeptember 6-án,  az  egy órakor kezdődő 
szentmisén így kezdte prédikációját: 
„Szüleim mindig azt mondták, hogy 
legyek büszke szülőföldemre, mert ezt 
a földet szent emberek lába taposta. És 
ez a föld most ismét megszentelődött.” 
Pannonhalma, Győrszentmárton földjét 
nemcsak az ezer év alatt itt járt szentek 
jelenléte szentelte meg. Voltak, akik a szó 
átvitt, de mégis mélyértelmű jelentése 
értelmében voltak szentek, tiszteletre 
méltó emberek. Közöttük találjuk Kelemen 
Krizosztom főapátot is, aki a fasizmussal 
és a nyilasuralommal szembeni magyar 
katolikus ellenállás kimagasló alakjaként 
elévülhetetlen érdemeket szerzett. Az 
utókornak kötelessége emlékének őrzése, 
alakjának és tetteinek felidézése. Személyét 
példaként állíthatjuk bármely korban, 
mert életével tett tanúságot arról, hogy 
történelmünk során a legnehezebb időszakokban is embernek lehet 
maradni az embertelenségben, a hit mindig erőt ad. 

Ki volt Kelemen Krizosztom? 
Kelemen Ferenc néven, szegény családban, kovácsmester fiaként,

a Zalai megyei Hahóton született 1884. január 10-én, pontosan 
125 évvel ezelőtt. A szegények sorsa jutott neki, ami talán segítette 
abban, hogy kifejlődjön benne az a mérhetetlen humanizmus, ami 
– megítélésem szerint – a magyar történelem egyik legnagyobb 
alakját formálta belőle úgy, hogy elsődlegesen rendjének, a Szent 
Benedek Rendnek volt tagja, majd vezetője. 

A nép fiának tartotta magát, amire kortársai szerint mindig
büszke volt. A főpapi székben is hű maradt származásához. Azt 
a józan gondolkodásmódot, az eszmei-szellemi gazdagságot és 
találékonyságot, ami élete végéig sajátja volt, népi örökségének 
tartotta.

Tanulmányai befejeztével Pápára került a rend – a Pannonhalmi 
Boldog Mór nevét viselő –gimnáziumába, ahol tanárként 
dolgozott. Kivívta tanártársai, diákjai és a lakosság nagyfokú 
megbecsülését.

1916-ban lett Nyalka község plébánosa. Tíz évig szolgálta 
azokat, akik közül maga is származott. Folytatta öntudatos 
értelmi képességének gyümölcsöztetését. A Szent Gellért 
pasztorációs folyóirat közölte szentbeszédeit és gyakorlati liturgikus 
értekezéseit. 

A gazdag és tartalmas nyalkai évek után 1926-ban Budapestre 
került tanárnak a rend gimnáziumába. Valójában ekkor vált 
országosan ismertté. Mind a fővárosban, mind szerte az országban a 
magát sohasem kímélő, a lelki élet felsőbbrendűségét hirdető, amint 
a korabeliek megfogalmazták:„buzgalomban felettébb kitűnő” 
szerzetes-tanár embert ismertek meg személyében. 

Az általa szolgálatnak tekintett egyre nagyobb felelősséget jelentő 
feladatvállalás egyre magasodó lépcsőfokain Győrbe került. Kettős 
feladatot bíztak rá: egy személyben lett  házfőnök a rendházban  és 
igazgató a gimnáziumban.  Mindössze egy esztendőn át végezhette 
munkáját.

XI. Piusz pápa 1929 augusztusában 
nevezte ki kormányzó apáttá Bárdos 
Remig főapát mellé. A tanár, a plébános 
és iskolaigazgató ekkor komoly szervezési, 
vezetési és gazdálkodási feladatot vett 
a vállára. Ezek teljesítése mellett a 
lelkek gondozása, a Területi Apátság 
(eg yházmeg ye)  üg yeinek v ite le  és 
Pannonhalma szellemiségének ápolása, 
fejlesztése és továbbadása meghatározó 
szerepet kapott tevékenységében. 

1933. március 16-án nevezte ki  a 
pápa pannonhalmi főapáttá. Beiktatása 
ugyanezen év április 17-én történt. A 
főapáti kinevezését követően, megkezdte a 
kolostor gimnáziumának a építését. Új falak 
kerültek az ősiek mellé, ezzel biztosította, 
hogy a hagyomány a jövőbe kapcsolódjék. 
A pannonhalmi Bencés Gimnázium ma is 
az egyik legismertebb és legeredményesebb 
magyar középiskola. 

A monostor a béke szigete
Kelemen Krizosztom legismertebb tette 

a II. Világháború idején tanúsított hazafias, hősies helytállása,
melynek emlékére elsőként az országban 2001-ben emlékművet 
avattunk városunkban. A keresztény életfilozófia és az emberi
humánum jegyében felhasználta személyes kapcsolatait, és 
nem hagyta veszni azt az értéket, amit Szent István és örökösei 
megteremtettek Pannónia szent hegyén.

A genfi székhelyű Nemzetközi Vöröskereszt védelme alá helyeztette
az épületegyüttest, amely messze néző, hosszú zölkupolás tornyával 
a mai napig hirdeti az ezredéves történelmet. Semleges zónává 
nyilváníttatta az épületegyüttest és annak közvetlen környékét, 
így Győrszentmártont is. Megóvta az itt lakókat is a pusztítástól, a 
Szálasi-féle nyilasuralomtól. 

A magyarországi Szent Benedek Rend főmonostora, a magyar 
kereszténység és katolicizmus fellegvára a hivatalosan megkötött 
szerződés szerint gyermekmenhely szerepét töltötte be 1944. 
október 14-től a háború befejezéséig. 

A HIVATALOS CÍM MÖGÉ BÚJTATVA A FŐAPÁT TUDTÁVAL 
FOLYT AZ EMBERMENTÉS. Az élet adta a kényszerű parancsot 
a főapátnak és a menedékhely irányítóinak: oltalmat adtak zsidó 
üldözöttnek, fiatalnak, idősnek ugyanúgy, mint a leventekorú
legényeknek és ellenzéki politikusnak. Ez az embermentő szolgálat 
jellemezte a főapát hatáskörébe rendelt összes intézményt, épületet 
és személyt. 

Győrszentmárton vezetőjegyzőjének helyettese így írta le ezt 
az időszakot és bátor cselekedetet: „Leventéink mentsvára a 
pannonhalmi „büszke fellegvár” volt, de otthona és megmentője 
volt 3000 magyar életnek is a harcok kritikus napjaiban, amikor 
az a főapát, aki Szálasit ismételt kísérletei dacára sem volt hajlandó 
fogadni, sarkig tárta a főmonostor kapuit messze környék 
mindenrangú menekültjének.”

A kolostor tele volt menekültekkel. Még a keresztfolyosókban is 
szalmazsákokon aludtak az emberek, a falu lakossága is ott húzódott 
meg. Háromezer emberről kellett gondoskodni. Különösen védeni 
kellett azokat a leventekorú fiatal fiúkat, akiket a nyilasok többször
is el akartak hurcolni magukkal.

K e l e m e n  K r i z o s z t o m  f ő a p á t  e m l é k é r e
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Számok és tények a vészterhes időszakból
1 9 4 5 .  május  3 1 - i g  –  a  re ndt agok  é s  a  s z e mély z e t 

nélkül – Pannonhalma falai között menekült meg: 418 gyermek, 220 
felnőtt, 52 nővér, 70 fekvő beteg és 9 újszülött látott napvilágot. 

Rajtuk kívül további kb. 2000 gyermek és nő kapott menedéket, 
120 műtétet is végeztek. Itt menekítették át az Operaház díszleteit 
és a Nemzeti Színház több értékét. A falak között kapott helyet 
és védelmet a Nemzeti Múzeum és Nemzeti Galéria több 
teherautónyi műkincse.  Kelemen Krizosztom megszervezte 
a kolostor gazdaságos működtetését. Dr. Szalai Albert ravazdi 
jószágkormányzó segítségével fennakadás nélkül sikerült 
élelemmel és egyéb létszükséglettel ellátni a rászorulókat, 
menedéket kérőket. 

A Szent Benedek Rend a menhely kiadásait teljes egészében 
magára vállalta. A 760 személynek összesen 65 000 napi teljes 
ellátást biztosítottak és ezen felül még 12 000 egytálétellel látták 
el az átvonulás idején ideérkező „átmenő menekülteket”. 26.000 
pengő – segélynek minősülő – készpénztámogatást nyújtott a 
rend a győrszentmártoni és az átvonuló szegényeknek. A 760 
személyből 85 fő protestánst, és „a zsidótörvény áldozatai” közül 
35 főt részesítettek menedékben Kelemen Krizosztom vezetésével 
és felelősségével a rendtársak.

Menekült az erőltetett menetből
Kötelességünk megemlékezni arról az egyik leginkább ismertté 

vált történetről, amikor Kelemen Krizosztom és a kötelmúltban 
elhunyt Torda Lajos a saját lakosztályában bujtatta Geréb Györgyöt, 
aki később a szegedi egyetem professzora lett. Őt a „Radnóti-féle” 
bori erőltetett menetből hagyták Kismegyernél egy árokban, 
abban a tudatban, hogy halott. Ő a helyiek tanácsára visszajutott 
Pannonhalmára, és menedéket kért. Az akkori állapotok és a napi 
ellenőrzések miatt a svájci igazgató nem akarta már befogadni, 
de Kelemen Krizosztom főapát ezt mégis megtette. Ennek oka, 
hogy az akkor kispapként az apátságban tartózkodó Farkas Virgil 
- későbbi plébánosunk -, személyesen kérte Kelemen Krizosztomot. 
Ő ajánlotta a védelem mindenáron való megadását egykori 
diáktársa számára.

A koronázó palást őrzői
Szálasi Ferenc nemzetvezetőnek Kelemen Krizosztom főapáttal 

szembeni ellenszenve a magyar Szent Korona 1944-45-ös hányatott 
sorsára is kihatással volt. A főapát – de még Szálasi helyettese 
is – a legkézenfekvőbbnek találta, hogy a területenkívüliséget 
élvező Pannonhalma legyen a nemzeti ereklye óvóhelye. Szálasi 
ezt mereven elutasította, és a koronaőrökkel is szembeszállt 
e kérdésben, de a koronázási palástot személyesen Kelemen 
Krizosztomnak adták át megőrzésre. 

Apor Vilmos győri püspök és Kelemen Krizosztom levelezésében 
találunk bizonyítékot arra, hogy a két főpap titkos akciót tervezett, 
és vélhetően szervezett („a S.C.”) a Szent Korona, és a Szent Jobb 
megmentése, hazai földön tartása érdekében akkor, amikor a 
korona és a hozzátartozó ékszerek már Velemben, a föld alatt várták 
későbbi, ismert sorsukat. 

Az egykori Győrszentmárton, ma Pannonhalma város lakóinak 
különösen okunk van, hogy megkülönböztetett tisztelettel adózzunk 
a főpap előtt. Az egyházi vezető mellett azt az embert is tisztelnünk 
kell személyében, aki szembeszállt a Szálasi-féle nyilas hatalommal, 
a nemzetvezetővel is. Az általa kivívott védelem megmentette 
a Főapátság környezetében lévő településeket a frontátvonulás 
borzalmaitól, és adott menedékjogot a rászorulóknak.

Ahogy Szent Márton köpenyének egy darabját és Szent László 
fejereklyéjét az egykoriak a csatákban a győzelem reményében elöl 

hordozták, úgy a pannonhalmi szerzetesek Kelemen Kritosztom 
vezetésével a keresztény humánumot tartották maguk előtt. És 
győztek! Győzelmük azt jelentette, hogy fizikai és szellemi
értelemben megmaradt Pannonhalma és Győrszentmárton, azaz 
szülőföldünk. Életben maradtak szüleink, nagyszüleink.

Ennek a különös figyelmet érdemlő embernek az élete – sajnálatos
módon – akkor került érdemtelen pályára, mikor hazájának olyan 
szolgálatot tett, amellyel kevesen büszkélkedhettek. A háború után 
felmérte a veszteségeket, és erejét megfeszítve próbált kapcsolatot 
teremteni az új hatalommal. De nem találta helyét a közéletben. 
A politikai paletta két szélsőséges irányzatának egyike sem akart 
együttműködni vele.

Kelemen Krizosztom azt vallotta, hogy „Csak egy politikát 
folytattam: és ez a Rendem politikája.” Ennek megfelelően 
viselkedett és kényszerűen vállalt önkéntes száműzetésbe vonult 
az Amerikai Egyesült Államokba. Azok közé tartozott, akik 
utolsóként kaptak útlevelet a kommunista hatalomátvétel előtt 
Rákosi Mátyás (akkor még) miniszterelnök-helyettes engedélyével 
Nagy Ferenc miniszterelnöktől. Rákosi egy későbbi alkalommal 
kijelentette: Pannonhalma azért maradhat meg, mert Kelemen 
Krizosztom külföldön tartózkodik. Áldozathozatala ekkor is 
helyesnek bizonyult.

Ha meghalok, vigyetek haza!
Az 1950. november 7-én Pittsburgh-ben bekövetkezett halála 

előtt rendtársától ezt kérte: „Ha meghalok, vigyetek haza!” Amikor 
1947-ben vonata elhagyta a győri állomást – a vele utazó egykori 
diákja elbeszélése szerint – hosszasan integetett az ablakból és arról 
beszélt, hogy Pannonhalma tornyát ő újíttatta fel, és reméli, egyszer 
majd ott fog örök nyughelyet találni. Így lett. Születésének 100. 
évfordulóján Szennay András főapát – egykori titkára – hazahozatta 
hamvait, majd Pannonhalma milleniumakor, 1996-ban Várszegi 
Asztrik főapát az apátság tornyának tövében helyeztette örök 
nyugalomra  hamvait. 

Sólymos Szilveszter atya írta róla: „Kelemen Krizosztommal egy 
nemes lelkű, a tragikus és viharos időkben sokat szenvedett, jobb 
sorsra érdemes főapát szállt sírba.”

Kelemen Krizosztom megreformálta a szerzetesi életet, a 
magyarországi történelmi keresztény egyházak egységén 
munkálkodott, ő küldte Brazíliába az első pannonhalmi bencést 
az emigránsok lelki gondozására. Kiváló tanár, nevelő és hitszónok 
volt. Lelkes támogatója volt a KALÁSZ-KALOT mozgalomnak, 
Győrszentmártonban az ő idejében és támogatásával és Békés 
Gellért vezetésével jöttek létre a helyi szervezetek. 1945-ben 
országos KALÁSZ-KALOT találkozót tartott az arborétumban. 
Hosszasan sorolhatnák még érdemeit.

Tavaly bérmaszülőként részt vettem a pannonhalmi fiatalok
bérmálásán. Akkor, ott - Kelemen Krizosztom negyedik utódja –, 
Várszegi Asztrik főapát úr elmesélte, hogy 24 órával korábban XVI. 
Benedek pápánál járt, aki megkérdezte, milyenek a pannonhalmi 
fiatalok.Ekkor ő azt mondta a pápának, hogy „szent emberek utódai ők”. 

Igen, szent emberek utódai vagyunk mindannyian, és ezt kell 
tudatosítanunk magunkban és gyermekeinkben. Olyan emberek éltek 
közöttünk, akik lángoszlopként mutatják még ma is az utat.

Kelemen Krizosztom olyan emberi nagyságról tett bizonyságot, ami 
érthetetlenné teszi, miért nem szerepel a történelemkönyvek lapjain. 
Nekünk, emlékező utódoknak kötelességünk emlékét megőrizni és 
továbbadni.

(Siska Gábor ünnepi beszéde 2009. január 10-én, a Kistemplomban. 
Sajtó alá rendezte: Werner Krisztina)
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Az embernek  nagy szüksége van arra, hogy munkáját értékeljék, 
folyamatos visszajelzést kapjon akkor is, ha valamit jól csinált, 
de akkor is ha hibázott. Egy közösségnek nagy szüksége van 
olyan emberekre, akik munkájukkal példát mutatnak, akik változó 
körülmények között is képesek folyamatosan magas színvonalon 
végezni feladatukat. Az elmúlt húsz évben nagyon kevés olyan  
elismerést osztott ki a város, ahol megköszönte valakinek a 
közösség érdekében kifejtett munkáját. Persze a „Díszpolgár” 
vagy a „Pannonhalmáért” díj odaítélésekor nagyon meg kell 
vizsgálni az esetleges jelölteket. Leginkább ezek vezéreltek 
bennünket - a Kulturális és Turisztikai bizottság tagjait - amikor 
megalkottuk az „Év embere” díjat. Persze ezt sem biztos, hogy 
minden évben átadja majd a város képviselő testülete valakinek, 
de az sem elképzelhetetlen, hogy egy adott évben több olyan jelölt 
is akad, aki megérdemli ezt az elismerést.  

Az idei évben első alkalommal  ítélte oda a képviselő-testület 
a díjat a Játék-vár Óvoda  és Bölcsőde vezetőjének, Erdélyi 
Istvánnénak. Talán nem sok olyan pannonhalmi van, aki most 
találkozik először ezzel a névvel, hiszen szülőként, nagyszülőként 
s gyermekként is valószínűleg Zsuzsa néni az első olyan személy, 
aki hosszú évek óta  fogadja az oviban a legifjabb ember-
palántákat.

Zsuzsa vezeti az egyik legstabilabb, legegységesebben teljesítő 
intézményt településünkön. A 2008-as esztendő azonban jelentős 
változásokat hozott az ott dolgozók és gondozottak életében.  
Kezdődött talán azzal,  hogy egy jelentős fejlesztés (a játszóterek 
EU szabvány szerinti átalakítása) nem éppen sikeres megvalósítása 
után volt elég elszántság, kitartás az intézmény vezetésében, hogy 
bebizonyítsa:hibás alapanyaggal nem lehet tökéletes munkát 
végezni. Sikerült kicseréltetni az összes talajborítást.

Egy pályázati lehetőséget kihasználva a nyári szünet öt hetében 
kicserélték az egyik óvoda épület összes nyílászáróját.

S talán a legfontosabb eseményként a képviselő-testület 
döntésének megfelelően - a kistérségben elsőként - 2008 
szeptemberében, egyéves előkészítő munka után megkezdte 
működését a bölcsőde.

Úgy gondolom, hogy véletlenek nincsenek. Az, hogy egyszerre 
több olyan munkát is sikerült Zsuzsának eredményesen 
levezényelnie, amelyek meghatározzák az óvoda  további 
működését, egy jelentős állomása az ő munkájának. Az, hogy ezt 
a város, a közösség  értékelje, megköszönje, szerintem a város 
vezetésének alapvető feladata.

Gratulálunk!
bl

Az év embere - gondolatok egy kitüntetés kapcsán
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A Magyar Köztársaság elnöke 
a Magyar Köztársaság Érdemrend 

lovagkeresztje kitűntetést
 adományozta március 15-én Kolozsváron 

Füzes Oszkár bukaresti magyar nagykövet által 
a városunkban élő 

Gaál András festőművésznek, 
a Gyergyószárhegyi Nemzetközi Művésztelep 

alapítójának, művészeti vezetőnek, a művésztelep létre-
hozásáért, a romániai magyar képzőművészet, oktatás és 

közösségépítés terén végzett munkásságáért.
(Gaál Andrást a Pannonhalmi Hirek 2006. nyári számában mu-
tattuk be olvasóinknak.)

K U L T Ú R A

Játsszunk a valósággal, 
csináljunk demokráciát!

− kistérségi ifjúsági találkozó és szimulációs nap  -
Ismered a helyet, ahol élsz? Tudod, hogy mi hiányzik onnan 
leginkább?  Talán, pont 1 hely a fiataloknak... 1 hely, ahova 

suli után csak úgy be lehet ülni, ahol lehet próbálni a bandával, 
filmet nézni, csocsózni, vagy csak úgy, 1ütt lenni. Álmodjátok 

meg ezt a helyet!  A helyET, ami a tiétek, nektek, és rólatok 
szól, és amibe senki nem szól bele! Ha belevágtok, mi próbára 
tesszük a képzelőerőtöket,  és persze a diplomáciai érzéketeket 

is. (Szükség lesz rá.)

Várjuk 7-8 fős csapatok jelentkezését, akik tudnak 
és mernek 1ütt álmodni, és nem bánják, ha

2009. április 15-én (9 óra)

1 napra kiragadjuk őket a hétköznapokból (lásd: iskola)  
(középiskolások előnyben, de kicsit idősebbeket se 

tanácsolunk el)

Jelentkezési határidő:  2009. április 10.

Jelentkezés módja: egy kedves e-mail a 
hid.modszertan@gmail.com címre a csapat nevével,  a tagok 

nevével és korával, és előfordulási- (iskola) és élő-lakó helyetek 
megjelölésével. 

HELYSZÍN:
Kazinczy Ferenc Művelődési Ház 

Pannonhalma, Petőfi Sándor u. 25.

A küldetés...
... a jelentkezés után, minden csapat kap 

1 alaprajzot, pár fotót, és néhány alapvető információt, 
1 helyről, 1 létező épületről, mely hogy, hogy nem, a 
kistérségben található, és talán még a lakhelyetekhez is közel.Ezt 
a helyet kell újra álmodni! 

Gondolkodhattok előre, tervezhettek, titkos információkat 
próbálhattok kicsalni a hely vezetőjétől, nyomozhattok is!

Majd a találkozónkon, tudod, még finomíthatjátok a 
terveket, hogy aztán egy igazi tárgyaláson politikusokkal és 

döntéshozókkal (igaziakkal) farkasszemet nézve, bemutassátok, 
megvédjétek és elfogadtassátok a projekteteket. 

 Nem ígérjük, hogy könnyű lesz, lehet, hogy alkudozni is kell, de 
a hely minden küzdelmet megér!

a szervezők /FSZH-Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-
dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda és a Híd Ifjúsági 
Információs és Tanácsadó Iroda - Megyei Módszertani Központ/

Az idei évben is megrendezzük a már hagyományos Pan-
nonhalmi Majálist.

Különleges apropói is lesznek a rendezvénynek: 5 éve ezen 
a napon csatlakoztunk az Európai Unióhoz, erről a tényről is 
megemlékezünk a rendezvény keretein belül. 

Tavaly a testvérvárosi kapcsolat 10 éves évfordulóján váro-
sunk 100 fős delegációja kapott meghívást Engenbe, amit 
most Pannonhalma viszonoz. Az engeni vendégeink részére 
összeállított protokoll része lesz a majális, és ők is részesei 
lesznek a téren zajló programoknak. Várhatóan 17 órakor 
láthatjuk a színpadon a Stadtmusik Engen fúvószenekart.

A részletes műsort - szokás szerint - mindenki post-
aládájába eljuttatjuk.

Ízelítőül annyit, hogy az est főszereplői Forgács Péter és 
barátai lesznek.

Szeretettel várjuk a város apraját-nagyját május 1-jén 16 
órától a Majális térre, ahol az este folyamán tábortűz és 
tűzijáték is szórakoztatja az érdeklődőket.

Pándzsa Klub Egyesület

ÖKOHÉT 
- A Föld Napja alkalmából

2009. április 20-24.
Akciók - vetélkedők - előadások 

- bemutatók a szebb és tisztább környezetért.
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Egyesült�erõvel�az�Önök�kényelméért!
2009�január�1-én�egyesült�a�Veszprémvarsány�és�Vidéke�Takarékszövetkezet�a

Pannonhalma�és�Vidéke�Takarékszövetkezettel.
Az�új�pénzintézet�ettõl�az�idõponttól

Pannonhalma�és�Vidéke�Takarékszövetkezet�néven�folytatja�tevékenységét.

Megszokott�hely,�megújult�teljes�körû�lakossági�és�kibõvült�vállalkozói�szolgáltatások.

A térség�legnagyobb�pénzintézete�immár
VESZPRÉMVARSÁNY,�BAKONYSZENTLÁSZLÓ,

BAKONYSZENTKIRÁLY ÉS��LÁZI
településeken�is�várja�kedves�jelenlegi�és�leendõ�ügyfeleit!

Pannonhalma,

Petõfi�u.�2/B

Tel.:�(96)�570-580


