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Kedves Pannonhalmi Polgárok !
Gyorsan elment a nyár. Akinek volt lehetősége, kihasználhatta a 

forró, meleg napsütést. De voltak biztos sokan, akik a ránk zúduló 
pénzügyi, gazdasági  és újabb megszorításokat hozó döntések mel-
lett nem utazhattak.  De bízni kell, és egyszer ennek is vége kell, 
hogy legyen.

Testületünk is mozgalmas nyarat hagyott maga mögött. Végre 
egy- két dolog most már végleg eldőlt. 

Tájékoztató a Pannonhalmi Járóbeteg Központ helyzetéről
Az épület kivitelezési közbeszerzési eljárását a GRÁNIT 

HUNGÁRIA Építő és Szolgáltató Kft. nyerte  el.  A társaság ajánlati
ára  355.750.000,-Ft. A vállalkozási szerződés aláírására szeptember 
21-én  került sor, majd 22-én a munkaterület átadása is megtörtént. 
A társaság anyavállalata Grácban  székel. Ügyvezető igazgatójukat 
személyes találkozásunk alkalmával  arra kértük, hogy fordít-
sanak különös figyelmet  a pannonhalmi projektre, és a munkát
határidőre, problémamentesen fejezzék be. Erre vonatkozóan 
önkormányzatunk ígéretet kapott. 

A társaság az építési területet már kitűzte, és hamarosan meg-
kezdik a felvonulásukat. 

Az önkormányzat és az ügyvezető igazgató úr és a menedzsment 
egyeztetése alapján az ünnepélyes alapkő letételre október  hónap-
ban kerülne sor.  

Erre az alkalomra szeretettel várjuk a város összes polgárát, hogy 
mindenki számára nyilvánvalóvá váljék, hogy a sokak számára 
nem látható és nem érhető, hosszas előkészítő munka után kézzel 
foghatóan elkezdődik az utóbbi 60 év legnagyobb beruházása.

Tájékoztató a szálloda beruházás jelenlegi állásáról
A Hungary Hotels and Resorts Kft. az előzetes megállapodások

szerint 90%-os üzletrészt szerzett a Világörökség Termál Kft-ben, és
így létrejött a két fél között 2008. december 29-én aláírt szindikátu-
si megállapodásnak megfelelő jogi helyzet. Az üzletrész adásvétele 
augusztus közepén történt, és mivel a cégbíróság előtti eljárást nem 
lehetett a törvényi minták alapján egyszerűsített formában végezni, 
majdnem egy hónapba telt, mire a változások átvezetésre kerültek. 

Az ősszel várható lépésekről röviden - a beruházóval történt meg-
beszélések alapján - az alábbiak szerint tudunk tájékoztatást adni:

Az első lépés a finanszírozás megszerzéséhez az, hogy a beruházó
által készített Megvalósíthatósági Tanulmányt a lehetséges külföldi 
finanszírozó pénzintézet által elfogadott külső konzultációs céggel
auditáltatni kell Ausztriában. A külsős konzultáns cég pannonhalmi 
látogatását követően remélhetőleg néhány héten belül rendelkezésre 
fog állni az említett cég auditálása, így elhárul végre minden akadály 
az elől, hogy a bank konkrét finanszírozási ajánlatokat tehessen.

Párhuzamosan az ausztriai külső konzultáns céggel történő 
auditálással a beruházó  építésze elkezdte az elvi építési engedé-
lyeztetés előkészítésének munkálatait, mely körülbelül 90 napot 
fog igénybe venni. Az elvi építési engedély birtokában a külsős 
konzultáns cég szakértői véleményével együtt a pannonhalmi szál-
loda projekt finanszíroztatható állapotba fog kerülni.

Az elvi építési engedély hiánya nem akadálya azonban annak, 
hogy a finanszírozó kötelezettségvállalással vegyes feltételes fi-
nanszírozási ajánlatot adjon ki, amely egyértelműen jelezné, hogy a 
beruházás jó irányba tart és az a feltétek teljesítése esetén biztosan 
rendelkezésre fog állni. Amennyiben minden a beruházó tervei 
szerint alakul, így ennek a banki indikatív ajánlat kiadása novem-
ber hónapban lesz várható.

Tájékoztatom a város polgárait, hogy féléves közvetítői tár-
gyalásokat folytattam a volt kenyérgyár vezetőivel és egy befektető 
között az épület eladásával kapcsolatban. 

Bízom benne és remélem, hogy az eddigi tervek valóra válnak. A 
befektető, sikeres adásvételben bízva, egy textíliák feldolgozásával 
foglalkozó  üzemet  indít be. 

A teljes felújítást követően,  mely magába foglalja az épület re-
konstrukcióját, illetve a feldolgozáshoz szükséges gépeszköz 
betelepítését, európai színvonalú üzemet szeretnének megépíteni, 
melyben a munkaerőbarát környezet  kialakítására nagy hangsúlyt 
fektetnek.  Ezen feltételek mellett is az üzemben dolgozók kellően 
komoly fizikai munkát  fognak végezni. Amiben tudják ,meg fogják
könnyíteni a munkavállalók munkakörülményeit.  Az üzem közel 
100 főt fog foglalkoztatni, mely munkavállalók nagy részét  helyi 
közösségből szeretnék megoldani. Több műszakos munkarend 
várható, kellő időben értesítést küldenek a felvételekkel kapcsolat-
ban, de csak akkor ha 100 %-ossá válik a projekt támogatása.  

Változatlanul napirenden van egy bevásárló  központ létrehozá-
sa. Folyamatosan tárgyalunk, ugyanis a kiszemelt terület nem az 
önkormányzat tulajdona. 

Képviselő – testületünk több pályázat benyújtását  megszavazta.
Október hónapban megkezdődik az Attila utca és az Árpád utca 

járdáinak  kivitelezése. 
A Dózsa György utca lakóit felkereste Kádi Antal képviselő úr. 

Emlékeztetem a lakókat,  hogy az átereszeket  40 cm átmérőjű tal-
pas gyűrűket vegyék meg.  Amint a fentiek teljesítve lesznek, azon-
nal készítik a  régen várt és tervezett vízelevező árkot. 

A Cseidervölgy  útjainak  kijavítása megtörtént, de a végle-
ges  munkát csak  a főapátsági projekt  megvalósítása után  lehet 
elvégezni. 

Az elmúlt  időszakban  is sok program  volt a városunkban.
A Pannonhalmi Nemzeti Alkotótábor  harmadik alkalommal  

került sor megrendezésére, augusztus 29-től  szeptember 4-ig.  A 
hivatalban fogadtam a művészeket.  A munkájukat  szeptember 4-
én lehetett megtekinteni a művelődési házban.  Köszönöm a meg-
jelenteknek, hogy emelték  a színvonalat a záróünnepségen. A kiál-
lítást Borián Elréd Atya  méltatta. A képekből mindegyik  művész  
egyet városunknak adományozott. 

A hangulatos kiállítás után  egy közös  vacsorával búcsúztam a 
művészektől. Jelezték,  hogy szívesen jönnek vissza jövőre is. 

Augusztus 20-án Szent István királyunk ünnepén szép számmal 
vettünk részt a már hagyományos misén.
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A mise után történt a városi  díszpolgári cím átadása dr. Ábrahám 

Imre tanár úrnak nyolcvanadik születésnapja alkalmából.
Szeptember 1-jén volt  a Radnóti Miklós Általános Iskola 

tanévnyitója, ahol  tájékoztatást kaptak a szülők  a kistérségen 
belüli Veszprémvarsánnyal való együttműködésről. 

Szeptember 6-án a Pándzsa Klub rendezésében került sor az 
évenkénti megemlékezésre a kettős keresztnél  II. János pápa 
érkezésének 13. évére. 

Szeptember  12-én  este József atya felszentelte a felújított  Mária 
szobrot a Dózsa György út végében a sági elágazásnál. Szeretném 
megköszönni a segítséget, aki részt vállalt belőle, valamint a szép 
számmal részt vevők jelenlétét.

Itt szeretném megemlíteni, hogy felújításra  kerültek  a Kossuth 
Lajos és a Petőfi utcában lévő  keresztek és környezetük.

Tájékoztatom a kedves polgárokat, hogy az Idősek Napja  október 
16-án  17.00 órakor kezdődik a Kazinczy Ferenc Művelődési Ház-
ban. A meghívók időben ki lesznek küldve.

A Zsóka fagyizónál  állították fel a megszüntetett játszótér 
különböző játékait. A család saját területén  saját munkájával 
végezte  el a felújítást. Köszönettel tartozunk érte. 

Szép őszt, erőt és egészséget kívánok mindenkinek.
Bagó Ferenc
polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pannonhalma Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői ál-

lást hirdet okmányirodai ügyintéző munkakörben 11 hóna-
pos határozott időtartamra történő foglalkoztatásra 6 hónapos 
próbaidő kikötése mellett.

Az állás betölthető a köztisztviselők képesítési előírásairól 
szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet értelmében az alábbi 
végzettségekkel: közgazdasági szakközépiskolai végzettség vagy 
középiskolai végzettség és középfokú számítástechnikai szak-
képesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: nyilvántartási 
és okmányügyintéző, számítástechnikai programozó, számítógép 
rendszerprogramozó, információrendszer-szervező, számítástech-
nikai szoftverüzemeltető

A munkakör betölthető 2009. november 1-től 4 órás 
részmunkaidőben, 2009. december 1-től 8 órás teljes 
munkaidőben.

A pályázathoz csatolandó: szakmai önéletrajz
végzettséget igazoló okmányok másolata

A kiválasztásra kerülő pályázó esetében a kinevezéshez szükséges:
erkölcsi bizonyítvány
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése

A pályázatok benyújtásának módja, határideje:
A pályázatokat írásban kérjük Pannonhalma Város Polgármesteri 
Hivatalához (9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10.) benyújtani 
legkésőbb 2009. október 15. napjáig (postai küldés esetén ez a 
legvégső feladás napja). A borítékra kérjük ráírni: „Okmányirodai 
ügyintéző pályázat”. 

A pályázatok végső elbírálása 2009. október 27. napján történik, 
bérezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 
szerint történik figyelemmel Pannonhalma Város Önkormányza-
tának a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egyéb juttatá-
sairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 11/
2003.(XI.7.) számú önkormányzati rendeletében foglaltakra.
A pályázati felhívással kapcsolatban felvilágosítás Török Péter 
jegyzőtől (20/316-1133, jegyzo@pannonhalma.hu) és Cziniel Esz-
ter okmányiroda vezetőtől kérhető (96/554-017).

Óvodai hírek
A pannonhalmi óvodát és bölcsődét támogató alapítvány ku-

ratóriuma, az óvoda dolgozói és a gyermekek nevében köszönetet 
mondunk mindazoknak, akik anyagi támogatásukkal segítették   
az alapítvány létrejöttét. Az alapítvány a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Bíróság által a Pk.A.60.084/2009/4. szám alatt jogerősen 
bejegyzésre került.

Az alapítvány kuratóriuma az alapító okiratban meghatáro-
zott célkitűzéseket figyelembe véve  hatékonyan együttműködve 
az óvónőkkel, a szülőkkel az óvodás, bölcsődés kisgyermekek 
érdekében kívánja  végezni vállalt feladatát. Kérjük a szülőket, 
javaslataikkal, támogatásukkal segítsék munkánkat.

Anyagi támogatást a Pannonhalma és Vidéke Takarék-
szövetkezetnél vezetett 

59300247-11015761 számú számlára lehet utalni, illetve postai 
átutalási utalványokat az óvodában a csoportvezető óvónőktől 
kaphatnak.

Kérjük, aki teheti, támogassa alapítványunkat, hogy minél 
több pályázatot tudjunk benyújtani az óvodai célkitűzések meg-
valósítása érdekében.  „Sok kicsi, sokra megy.” 

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy „ A pannonhalmi óvodát és 
bölcsődét támogató alapítvány” alapító okirata a pannonhalma.
hu honlapon megtekinthető, valamint az alapítvány működésével 
kapcsolatos tájékoztatást is e helyen fogjuk közre adni.

Az óvoda Kollektívája és az alapítvány kuratóriuma nevében:
 Erdélyi Istvánné             Majer Józsefné

   vez. óvónő    a kuratórium elnöke

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti 
Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény vezetése köszönetét fejezi ki Pannonhalma Város 
Önkormányzatának, hogy iskolánk felhasználhatta a szomszédos 
játszótér kerítését, biztonságossá téve ezzel az intézmény 
környezetét.

Hálásan köszönjük a Szülői Munkaközösség vezetőinek, 
Homonnai Mária és Győrig Attiláné SZM vezetőknek, valamint  
Virág István, Koczmann Péter, Farkas Zoltán, Auer Béla, 
Baracskai Zsolt, Baracskai Antal, Kozák Zsolt, Tóth Sándor, 
Fáczán László, Farkas István, Kovács Imre, Hoffmann Gábor 
apukáknak, nagypapáknak és rokonoknak, hogy segítettek a 
kerítés felállításában. Köszönet iskolánk karbantartóinak, Tibold 
Istvánnak és Futó Lajosnak, valamint Tóth József vállalkozónak 
az önzetlen segítségért.

Egyben szeretném megkérni a település fiataljait, hogy az
udvari pihenőhelyet a továbbiakban ne használják, mert az az 
iskola  részét képezi. Az előző időszakban a használat után 
rendetlenséget, szemetet és égésterméket is hagytak hátra, ami 
nemcsak esztétikailag elítélendő, hanem veszélyes is.

A kerítés hiányzó része hamarosan pótlásra kerül, addig és 
utána is a területre  nyitva tartási idő után bemenni, bemászni és 
az udvart illetékteleneknek használni tilos!
Köszönjük a megértést!

               Koziczné Kele Ildikó
               igazgató
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Fontosabb közérdekű határozatok és rendeletek a képviselő-testület 
2009. július, augusztus és szeptember havi üléseiről

154/2009.(VII.14.) határozat Pannonhal-
ma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete a Hungary Hotels and Resorts 
Kft-vel (1051 Budapest, Hercegprímás utca
6, cégjegyzékszám: 01-09-901180) kötött 
szindikátusi megállapodás végrehajtása tár-
gyában hozott korábbi testületi döntéseit az 
alábbiak szerint foglalja össze:

1. Pannonhalma Város Önkormányzat 
képviselő-testülete az általa alapított, 100%-
ban tulajdonát képező Világörökség Termál 
Kft. (székhelye: 9090 Pannonhalma, Dózsa
Gy. u. 10) részére független könyvvizsgáló által 
meghatározott értéken apportként átadja a tu-
lajdonát képező 1463/2 helyrajzi számon nyil-
vántartott, 18 ha 4689 m2 nagyságú kivett bel-
területi ingatlanát. A képviselő-testület ezáltal 
egyben jóváhagyja a Világörökség Termál Kft.
törzstőkéjének felemelését a független könyv-
vizsgáló által meghatározott értéken, valamint 
az apportálás következményeként jóváhagyja 
a Világörökség Termál Kft. alapító okiratának
módosítását.

2. Pannonhalma Város Önkormányza-
tának képviselő-testülete az 1. pontban 
foglalt apportálás és törzstőke emelést 
követően a Világörökség Temál Kft-ben
meglévő üzletrészét két részre osztja fel: egy 
a tag jogainak és kötelezettségeinek 10%-
át megtestesítő üzletrészre, valamint egy a 
tag jogainak és kötelezettségeinek 90%-át 
megtestesítő üzletrészre.

3. Pannonhalma Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete hozzájárul Világörökség 
Termál Kft-ben 2. pont szerint felosztott,
a tag jogainak és kötelezettségeinek 90 %-
át megtestesítő üzletrész 450 ezer forintos 
vételáron történő értékesítéséhez a Hungary 
Hotels and Resorts Kft. irányába elfogad-
va így a Hungary Hotels and Resorts Kft.
belépését a társaságba, amely új Társasági 
Szerződés elfogadásával, új ügyvezető és új 
Felügyelő Bizottsági tagok választásával jár.

4. Pannonhalma Város Önkormányzat 
képviselő-testülete a Világörökségi Termál Kft.
az üzletrész felosztás és értékesítést követően 
felállítandó Felügyelő Bizottság tagjának 
– a 3. pontban foglalt lépésekkel összhangban 
- dr. Horváth Benedek 9090 Pannonhalma, 
Rákóczi F. u. 2 szám alatti, valamint Szabó At-
tila 9090 Pannonhalma, Dallos u. 7. szám alatti 
képviselőt választja meg.
A fenti lépések megvalósítása érdekében 
Pannonhalma Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete felhatalmazza Bagó 

Ferenc polgármestert, hogy a Világörök-
ség Termál Kft. üzletrészének adásvételét
követő taggyűlésen támogató szavazatával 
képviselje az önkormányzatot:

- a Világörökség Termál Kft. Alapító Oki-
ratának hatályon kívül helyezése és az új 
Társasági Szerződés elfogadása,

- a jelenlegi ügyvezető (Horváth Ferenc) 
visszahívása és új ügyvezető (Dieter 
Prachner) megválasztása,

- a Világörökség Termál Kft. önkor-
mányzat által delegált, valamint a Hun-
gary Hotels and Resorts Kft. által javasolt
ügydöntő Felügyelő Bizottsági tagjainak 
megválasztása kérdésében.

Pannonhalma Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete rögzíti, hogy ameny-
nyiben a fenti tárgykörben született korábbi 
képviselő-testületi döntései értelmezésével 
kapcsolatban vita merül fel, jelen határoza-
tában foglaltakat tekinti mérvadónak.

158/2009.(VII.21.) határozat Panonhal-
ma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete a Hungary Hotels and Resorts Kft-
vel   kötött szindikátusi megállapodás alapján 
vállalja, hogy az általa – 154/2009.(VII.14.) 
határozatával összhangban – az 1463/2. 
hrsz-on nyilvántartott belterületi beépítetlen 
terület Világörökség Termál Kft-be történő
apportálása következtében felmerülő il-
leték összegét költségvetési számláján le-
kötött betétként zároltatja. Ezzel összhang-
ban az önkormányzat olyan megbízást ad 
a számlavezető Pannonhalma és Vidéke 
Takarékszövetkezet irányába, hogy a zárolás 
kizárólag – a Világörökség Termál Kft-vel
kötendő megállapodás értelmében – az 
ügyvezető által bemutatott, a Kft. nevére szóló
APEH illetékkivetést tartalmazó határozata 
alapján kerülhet feloldásra, amely esetben 
a számlavezető átutalja az illeték fedezetét 
szolgáló tőkeösszeget a Kft. számlájára a ki-
fizetés teljesíthetősége érdekében.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy járjon el a megállapodás meg-
kötése, valamint a számlavezető pénzintézet 
irányába a banki megbízást illetően.

159/2009.(VII.21.) határozat Pannonhalma 
Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
a Hungary Hotels and Resorts Kft-vel   kötött
szindikátusi megállapodásban foglalt bekötőút 
megvalósítása céljából vállalja, hogy a projekt 
terület megközelíthetősége érdekében, an-
nak telekhatáráig tartó, az ingatlan-nyilván-
tartásba bejegyzett közutat alakít ki legkésőbb 
2009. szeptember 30-ig. Az önkormányzat 
vállalja, hogy a finanszírozás rendelkezésre

H ATÁ R O Z AT O K állását követő 30 napon belül saját költségén 
a közutat természetben is kialakítja az építési 
munkák megkezdését lehetővé tevő állapotban 
és minőségben, a szálloda használatba vételi 
eljárásának lezárultáig pedig gondoskodik a 
rendeltetésszerű használatra alkalmas, végle-
ges állapot kialakításáról.

162/2009.(VIII.06.) határozat: Pannonhal-
ma Város Önkormányzat képviselő-testülete 
a Radnóti Miklós Általános Iskola felújítását 
és bővítését célzó pályázat előkészítéseként 
elfogadja a TÉR-HÁLÓ Építész Tervező Kft.
(9024 Győr, Babits M. u. 17/A.) ajánlatát, 
bruttó 3.600.000,- Ft áron az ajánlatban 
foglalt feltételek mellett.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a tervezési ajánlatban foglaltak 
szerint vállalkozási szerződést kössön abban az 
esetben, ha a végleges pályázat kiírásra kerül.

163/2009.(VIII.06.) határozat: Pannonhal-
ma Város Önkormányzat képviselő-testülete 
részt kíván venni az „NYDOP-2009-4.3.1/
C. belterületi utak fejlesztése támogatására” 
elnevezésű pályázaton a Győr-Moson Sop-
ron Megyei Közútkezelő Kht-val történő 
együttműködésben.
A képviselő-testület a pályázati önerő kérdé-
séről következő ülésén kíván döntést hozni.

167/ 2009.(VIII.25.) határozat: Pannon-
halma Város Önkormányzat képviselő-
testülete úgy határozott, hogy az önkor-
mányzat vagyonáról és a vagyonával való 
rendelkezésről szóló 12/1996.( X.30) ren-
deletének a forgalomképtelen vagyontár-
gyak felsorolását tartalmazó első számú 
mellékletében szereplő 1165/4 hrsz.-ú 248 
m2 alapterületű közterületet forgalomképes 
vagyonná minősíti át.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, 
hogy a nyilvántartásokban az átminősítés 
átszervezéséről gondoskodjék. 

168/ 2009.(VIII.25.) határozat: Pannon-
halma Város Önkormányzat képviselő-
testülete Gáti Oszkár (lakcím: 9025 Győr, 
Temető utca 33.) részére 1000 Ft/m2 + 25% 
ÁFA, azaz bruttó 1.250,- Ft/m2 -es  áron, 
összesen 310.000,-Ft-ért azaz háromszáz-
tízezer forintért értékesíti a természetben a 
Pannonhalma Kosaras domb alatt található 
1165/4 hrsz.-ú 248 m2 alapterületű forga-
lomképes ingatlanát.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert az adásvételi szerződés aláírására.

169/2009.(VIII.25.) határozat: Pannon-
halma Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete részt kíván venni az „NYDOP-
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2009-4.3.1/C. belterületi utak fejlesztése 
támogatására” elnevezésű pályázaton a Győr-
Moson-Sopron Megyei Közútkezelő Kht-val 
történő együttműködésben.
Ennek során a képviselő-testület a vállal-
ható önerő mértékét a Tóthegy 8424 hrsz-on 
nyilvántartott 445 m-es rövidebb útszakasz 
kapcsán 9.425.422,- Ft összegben állapítja 
meg, amelyet költségvetéséből biztosít.
A fenti döntés figyelembe vételével a
képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a pályázat előkészítésével 
kapcsolatban nyilatkozatokat tegyen.

170/2009.(VIII.25.) határozat: Pan-
nonhalma Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete részt kíván venni az 
„NYDOP – 2009-3.1.1/A - Városközpon-
tok funkcióbővítő megújítása a nem megyei 
jogú városokban” címet viselő pályázaton 
azzal, hogy a pályázati anyagot – annak 
megvalósíthatósága esetén – 2009. október 
30-ra kívánja benyújtani. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy gondoskodjon a pályázat elő-
készítésének megfelelő koordinálásáról.

171/2009. (VIII.25.) határozat: Pannon-
halma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete a Radnóti Miklós Általános 
Iskola felújítását és bővítését célzó pályá-
zat előkészítéseként elfogadja TÉR-HÁLÓ 
Építész Tervező Kft. (9024 Győr, Babits M.
u. 17/A.) ajánlatát, s annak megfelelően 
előszerződést kíván kötni azzal, hogy a 
végleges tervezési szerződés megkötésére 
az intézmény felújítását szolgáló pályázat 
kiírását követően kerül sor, amennyiben az 
nem tartalmaz kizáró rendelkezést az in-
dulás tekintetében.
Az önkormányzat az előszerződés meg-
kötésével vállalja, hogy a pályázati kiírás meg-
jelenéséig terjedő munkavégzés tekintetében 
mindenképpen elszámol a tervezővel.
A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a fenti alapvetések 
mentén gondoskodjon a tervezési 
előszerződés megkötéséről.

172/2009.(VIII.25.) határozat: Pannonhalma 
Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Nyugat-dunántúli Regionális Fej-
lesztési Tanács által meghirdetett területi 
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fej-
lesztési feladatok (TEKI) támogatására 
benyújtott „Pannonhalma, Árpád és Attila 
utcák járda rekonstrukciója” címet viselő 
pályázat kapcsán a projekt költségvetését 
az elnyert források részleges volta miatt 
műszaki tartalom csökkentése mellett az 
alábbiakban határozza meg:

Saját forrás:  1.964.499, -Ft
Elnyert támogatás: 6.500.000, -Ft
Összesen  8.464.499, -Ft

A képviselő-testület az eredeti pályázatban 
vállalt önerő mértékét költségvetésében 
biztosítja. A testület felkéri a polgármestert,
hogy intézkedjen a műszaki tartalom 
csökkentése iránt a Tanács irányába.

173/2009.(VIII.25.) határozat: Pannonhal-
ma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete 750/4 hrsz-on nyilvántartott 
belterületi kivett beépítetlen területén 
telekmegosztás révén közutat kíván létre-
hozni az 1463/2 hrsz-on nyilvántartott 
szálloda beruházás projekt-területének 
megközelíthetősége céljából.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 
gondoskodjon a földmérő által 2. számú 
verzióval jelölt rajznak megfelelő változá-
si vázrajz elkészítéséről, valamint annak 
építéshatósági engedélyeztetéséről és föld-
hivatali átvezetéséről.

175/2009.(VIII.25.) határozat: Pannonhal-
ma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete egyetért Écs község azon kez-
deményezésével, hogy tagintézményként a 
Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde közoktatási 
intézményhez kerüljön csatolásra az Écsen 
kialakítandó egy bölcsődei csoport.
A képviselő-testület a fentiek érdekében el-
fogadja az Écs községgel kötendő közoktatási 
megállapodás tervezetét a mellékeltek szerint, 
továbbá a Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde kö-
zoktatási intézmény alapító okiratának mó-
dosítását a mellékeltek szerint. 
A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a társulási megállapodás 
aláírására, valamint felkéri a jegyzőt, hogy 
gondoskodjon a módosított alapító okirat 
törzskönyvi átvezetéséről.

176/2009. (VIII.25.) határozat: Pannonhal-
ma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Pannonhalma-Sokoró Önko-
rmányzati Térségfejlesztési Társulás 
közgyűlésén annak jogutód nélküli meg-
szüntetése érdekében szavazzon az önko-
rmányzat képviseletében.

181/2009.(VIII.25.) határozat: Pannon-
halma Város Önkormányzatának képviselő-
testülete úgy határozott, hogy a korábban az 
Árpád u. és a Ságvári u. sarkán kialakított ját-
szótér játékait, melyek egyrészt Margit Boßlet-
Dietrich engeni adományából, másrészt egy 
pályázat nyertességéből származnak, s melyek 
2008-ban áttelepítésre kerültek a Liget Kávézó 
melletti területre, térítésmentesen átadja Nagy 
László (Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 26.) egyé-
ni vállalkozó részére.
Nagy László a játékokat egyéni vállalkozása 
keretében állíthatja fel, a tulajdonát képező, 
Pannonhalma, Szabadság tér 14. szám alatt 
található Zsóka fagyizó és Piccoló söröző 
területén.

A képviselő-testület a játékokat azzal a felté-
tellel adja át, hogy nevezett azokat felújítja, 
karbantartja, állagát megóvja, és üzemelteti, 
egyben vállalja a működtetésből eredő 
felelősséget, mely azt jelenti, hogy a játékok 
átadását követően a vonatkozó jogszabály-
nak megfelelően mindennemű felelősség 
az üzemeltetőt, s nem az önkor-mányzatot 
terheli.

183/2009.(IX.09.) határozat: Pannonhal-
ma Város Önkormányzat képviselő-testüle-
te részt kíván venni az „NYDOP-2009-4.3.1/
C. Belterületi utak fejlesztése támogatására” 
elnevezésű pályázaton a Győr- Moson-So-
pron Megyei Közútkezelő Kht-val történő 
konzorciumi együttműködésben.
A 103.039.222,- Ft összköltséggel rendelkező 
pályázat kapcsán felmerülő 34.346.407,- Ft 
önerőt a képviselő-testület költségvetésében 
biztosítja.

ÖNKORMÁNYZAT

A Győri Kommunális Szolgáltató Kft. meg-
kereséssel fordult önkormányzatunkhoz, 
melyben a 2009. szeptember 1-től alkalma-
zandó hulladékszállítási díjairól ad tájékoz-
tatást, s kéri az önkormányzatot, hogy a 
javasolt tarifákat a képviselő-testület önkor-
mányzati rendeletben fogadja el.
A Kft. díjemelési javaslatában az inflációs
rátán túlmenően a nagytérségi  hulladék-
gazdálkodási társulási projekt költségeire 
hivatkozik, melyek alapján eddig példátlan 
mértékű díjemelésre tett javaslatot.

A képviselő-testület augusztus 25-i ülésén 
fogadta el a köztisztaság fenntartásáról 
és a hulladékkezelési közszolgáltatások 
igénybevételéről szóló 15/2004. (VI.30.) 
rendelet módosítását, mellyel megalkotta 
a 18/2009.(VIII.26.) rendeletét, az alábbiak 
szerint:
„(3) A közszolgáltatási díj az ingatlan tu-
lajdonosát, bérlőjét, használóját terheli. A 
lakossági szemétszállítási díj összege 2009. 
szeptember 1-től heti egyszeri kötelező 
ürítést és igénybevételt alapul véve 235  Ft/
ürítés + 25% ÁFA. „
50%-os kedvezményre jogosult az az egy 
személy által lakott lakás tulajdonosa, 
bérlője, akinek a jövedelme a legkisebb 
öregségi nyugdíj 150 %-át nem éri el, va-
lamint azok, akik az adott közigazgatási 
területen állandó lakóhellyel nem, csak 
üdülőtulajdonnal rendelkeznek.
A kedvezményes díj összege 2009. szeptem-
ber 1-től 132 Ft/ürítés + 25 % ÁFA
25% kedvezmény illeti meg az egy személy 
által lakott lakás nyugdíjas tulajdonosát, 
bérlőjét.
A kedvezményes díj összege 2009 szeptem-
ber 1-től 183 Ft/ ürítés + 25 % ÁFA.

R E N D E L E T E K
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 IS K O L A

Iskolánk sportélete igen gazdag és az 
eredmények is kimagaslóak. Emelt óraszámú 
testnevelés óráink mellett gyógytestnevelést is 
biztosítunk a rászorulóknak. Diáksportkörünkön 
foci, kézilabda, atlétika és tömegsport ágak közül 
választhatnak a gyerekek.
A Pannonhalmi Sportegyesülettel karöltve 
részt veszünk a Nemzeti Utánpótlás Nevelési 
Intézet foci-programjában.
Kollegáink nagy figyelmet fordítanak az
egészségnevelésre, amelynek fontos eleme 
a mozgás. Szerencsére az eredmények sem 
maradnak el, sőt évről évre kerül ki tanulóink 
közül olyan diák, aki sportvonalon tanul 
tovább.

Eredményeink testnevelő kollegáink munkája 
mellett a kedves szülőknek és a fenntartó 
önkormányzatnak is köszönhető, hiszen a 
gyerekek szállítása, kísérete megoldhatatlan 
lenne e támogatás nélkül.

Sport terén ez a tanév is jól kezdődött: a 
III. korcsoportos lányok fociban bronzérmet 
szereztek egy telkiben 2009. október 4-
én rendezett 16 csapatos országos tornán. 
Gratulálunk az edzőjüknek, Koller Ervin tanár 
úrnak, és köszönjük a szülői segítséget.

Íme, a tavalyi eredményeink, amelyek helyhiány 
miatt kimaradtak az újság nyári számából:
Kék Kupa – IV. kcs. Fiú foci 
Pannonhalma csapata I. helyezést ért el. 
Felkészítő: Koller Ervin
A legjobb kapus: Pusztai Richárd 8. 
osztályos tanuló
MLSZ által meghirdetett kupa III-IV. 
kcs. lány foci  - Pannonhalma csapata az I. 
helyezett lett. Felkészítő: Koller Ervin 
Kézilabda IV. kcs.  megyei elődöntő 
– Kimle – 2009. február 11. 
Pannonhalma csapata a 3. helyen végzett.  
 Felkészítő: Zsalakó Kálmán
Kisfaludy Kupa 
Lány kézilabda  IV. kcs. – IV. helyezés   
Felkészítő: Zsalakó Kálmán 
Fiú kézilabda IV. kcs. – IV. helyezés  
Felkészítő: Zsalakó Kálmán 
Pannonhalma Kupa – kézilabda III. kcs. 
lány – II. helyezés 
Pannonhalma Kupa – kézilabda III. kcs. fiú 
– III. helyezés  Felkészítő: Zsalakó Kálmán
”Vándorkupa” tanár-diák labdarúgó 
versenyen Pannonhalma csapata a II. 
helyezett. Felkészítő: Koller Ervin
Rákóczi Kupa – Koroncó – kézilabda IV. 
kcs. lány -  IV. helyezés 
Felkészítő: Zsalakó Kálmán
Rákóczi Kupa – kézilabda torna  – 
Győrújbarát – 2009. május 18. 
Pannonhalma III. kcs. lány kézilabdacsapata 
III. helyezett.
Pannonhalma III. kcs.  fiú kézilabdacsapata 
III. helyezett.    
Felkészítő: Zsalakó Kálmán 

Kézilabda – Radnóti Kupa 
IV. kcs. lány  III. helyezés 

SPORTBAN  AZ ÉLEN…
IV. kcs. fiú  II. helyezés   
Felkészítő: Zsalakó Kálmán                 

Rövid összefoglaló a 2008/2009. tanév sporteredményeiből: 
Tápszentmiklós – falunap Labdarúgás - fiú IV. kcs. I. helyezés 
Nagybajcs – falunap Labdarúgás  - lány IV. kcs. I. helyezés 
Kék Kupa - Pannonhalma Labdarúgás – fiú IV. kcs. I. helyezés 
MLSZ Gyermektorna - Győr Labdarúgás – lány IV. kcs. I. helyezés 
Petőfi Kupa – Écs Labdarúgás – fiú III-IV.kcs. II. helyezés 
Petőfi Kupa – Écs Váltó- és sorverseny fiú-lány II. helyezés 
Március 15. Kupa, Gy.szemere Labdarúgás – lány IV. kcs. I. helyezés 
MLSZ Gyermektorna – Nyúl Labdarúgás – lány III. kcs. I. helyezés 
MLSZ Gyermektorna –Gy.szemere Labdarúgás – lány III. kcs. I. helyezés 
MLSZ Gyermektorna – Ph. Labdarúgás – fiú III. kcs. I. helyezés 
Mezei futóverseny városkörnyéki döntő I. kcs. csapat fiú II. helyezés 
Mezei futóverseny városkörnyéki döntő I. kcs. csapat lány II. helyezés 
Egyéni Máj Roland 2. a I. helyezés 

Nemoda Nikolett 3. o. III. helyezés 
Mezei futóverseny városkörnyéki döntő II. kcs. csapat lány II. helyezés 
Egyéni Gőbölös Cintia 5. o. I. helyezés 
Mezei futóverseny városkörnyéki döntő IV. kcs. csapat lány III. helyezés 
Megyei futóverseny megyei döntő II. kcs. lány IV. helyezés 
Egyéni Gőbölös Cintia 5. o. VI. 

helyezés 
MLSZ Gyermektorna – Bőny lány II. kcs. I. helyezés 
Mezei futóverseny megyei döntő  - lány II. kcs. IV. helyezés 
Egyéni Gőbölös Cintia 5. o. IV. helyezés 
MLSZ Gyermektorna – Bőny Lány II. kcs. I. helyezés 
Öveges Kupa – Pér Fiú IV. kcs. I. helyezés 
Megyei elődöntő – Mosonszolnok lány labdarúgás IV. kcs. I. helyezés 
Atlétika többpróba Győr városkörnyéki döntő 
II. kcs. csapat lány I. helyezés 
IV. kcs. csapat fiú  II. helyezés 
4 x 600 m csapat lány I. helyezés 
4 x 1000 m csapat fiú II. helyezés 
300 m  Gunyhó Szabina 7. b  III. helyezés 
Egyéni összetett verseny 
IV. korcsoport Imre Bence 8. o. I. helyezés 
II. korcsoport Gőbölös Cintia 5. o. I. helyezés 
II. korcsoport Fleck Nikolett 5. o. II. helyezés 
II. korcsoport Kakics Magdolna 4. o. III. helyezés 
Labdarúgás –fiú – megyei elődöntő – Csorna II. kcs. III. helyezés 
Atlétika többpróba megyei döntő – Győr – csapat lány II. kcs. II. helyezés 
4 x 600 m lány III. helyezés 
Kistérségi futóverseny  Écs II. kcs. Meizer Bence 3. o. I.  helyezés 

Koczmann Péter 4. o. II. helyezés 
Gőbölös Cintia 5. o. I. helyezés 
Fleck Nikolett 5. o. II. helyezés 

Kistérségi futóverseny  Écs IV. kcs. Gunyhó Szabina 7. b I. helyezés 
Pádár Zsanett 7. b II. helyezés 

Lány labdarúgás megyei döntő Pannonhalma IV. kcs. II. helyezés 
Lány teremlabdarúgás városkörnyéki döntő – Ph. IV. kcs. I. helyezés 
MLSZ Gyermektorna Regionális döntő Szombathely 
– labdarúgás lány IV. kcs. II. helyezés 

MLSZ Gyermektorna megyei döntő Jobaháza – labdarúgás lány III. kcs. I. helyezés 
Lány teremlabdarúgás városkörnyéki döntő – Öttevény III. kcs. I. helyezés 
MLSZ Gyermektorna országos döntő – Budapest
labdarúgás lány III. kcs. III. helyezés 

Felkészítő: Koller Ervin 
GRATULÁLUNK!

Koziczné Kele Ildikó
igazgató
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T E S T V É R V Á R O S I  H Í R E K

Akinek már volt szerencséje rövidebb vagy hosszabb időt eltölte-
ni németországi testvérvárosunkban, Engenben, annak nem kell 
bizonygatnunk, hogy milyen élményekkel gazdagodtunk az alatt 
az egy hónap alatt, amit kinn tölthettünk.

Izgatottan és kicsit félve vártuk az utazás napját, mert nem tudtuk 
pontosan, mi is vár ránk, milyenek lesznek a vendéglátóink, a 
gyakorlati helyeink, és persze, hogy mi, pannonhalmi fiatalok
hogyan jövünk ki egymással. 

Félelmeink már az oda úton enyhültek, a mi kis csapatuk össze-
kovácsolódni látszott. A szállást adó családok is nagy szeretet-
tel fogadtak minket, és gondoskodtak arról, hogy már az első 
percektől kezdve otthon érezhessük magunkat.

A megérkezésünk utáni napokban újabb izgalmak elé néztünk, 
hiszen a gyakorlati helyeinken már egyedül kellett boldogulnunk. 
Az első napok nehézségeit követően azonban ebbe is belerázód-
tunk, mivel az ott dolgozók mindenben a segítségünkre voltak, s 
többek között nekik is köszönhetően mind nyelvi, mind szakmai 
területen sokat fejlődtünk.

Szabadidőnket szinte mindig együtt töltöttük, és egy vonatbér-

Engen elbűvölő óvárosa gazdag látnivalóival vonzza az em-
bereket. A középkori hangulatot idéző felújított épületek nagyon 
jól megférnek a jelen kor művészetét képviselő szobrokkal és 
szökőkutakkal vagy a modern építészet egyik remekével, a pa-
norámalifttel. Pezsgő életet is visznek ebbe a környezetbe a város
lakói folytonos rendezvényeikkel, melyek megmozgatnak min-
den réteget és korosztályt.

Az egyik legnagyobb szabású megmozdulásra, az Altstadt-
festre (Óvárosi Fesztivál) minden év júliusának utolsó szom-
batján kerül sor. A civil szervezetek - a Várossal karöltve - 
különböző programokkal kedveskednek a helyi lakosoknak és a 
közelebb-távolabb élő embereknek. Ilyenkor zsúfolásig megte-
lik az óváros: zenekarok, szabadtéri előadások, mutatványosok, 
kézművesek, pecsenyesütők, étel- és italpavilonok csalogatják az 
érdeklődőket.

Az idén 30 éves jubileumát ünnepelte a fesztivál, szinte hömpöly-
gött a tömeg a színes forgatagban. A kerek évforduló alkalmából a 
partnervárosok számára a Szomszédok Európában Egyesület két 
egymás mellett elhelyezett faházikót állított fel Pannonhalma, Tril-
port és Moneglia jellegzetességeinek együttes bemutatására. 

A meghívott pannonhalmi delegációt - Rozsnoki Zsuzsannát és 
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Szanati Erzsébetet - lelkes fiataljaink: Féli Attila, Hercsel Attila
és Kompis Gergely, illetve a nyári gyakorlatukat Engenben töltő 
hét hölgy erősítették, akik újabb tapasztalatokkal, élményekkel és 
barátságokkal gazdagodva térhettek haza testvérvárosunkból.

Szanati Erzsébet

Kompis Gergely a “Partnerschaft”-pavilonban kínálja a láto-
gatókat, többek között Moritz Kamenzin alpogármestert.

Engeni élmények – több mint szakmai gyakorlat
letnek a jóvoltából, melyet a Szomszédok Európában Egyesülettől 
kaptunk, lehetőségünk volt Engenen kívül a nagyobb környező 
városokat is megismerni, többek között Konstanzot, Singent és 
Tuttlingent is. 

Margit Dietrich asszony legendás vendégszeretetét mindnyá-
jan megtapasztalhattuk, mivel vendégei lehettünk egy vacsorán, 
és az általa szervezett kirándulások alkalmával eljutottunk Stein 
am Rheinbe és a Rajna-vízeséshez Svájcba, valamint az Engen 
szomszédságában található aachi forráshoz és a Boden-tó partján 
fekvő Radolfzellbe. Mindezeken felül a hétköznapokon is nagyon 
sokat törődött velünk.

A továbbiakban egy Scheller úr által szervezett utazás révén a 
franciaországi Strasbourgban megtekinthettük az Európai Parla-
ment épületét és a város számos nevezetességét.

S hogy valamit viszonozhassunk abból a sok jóból, amiben 
részünk lehetett, „megcsillogtattuk főzési tudományunkat”, és 
vendégül láttuk egy magyaros vacsorán Dietrich asszonyt és 
Scheller urat.

Az időponttal is szerencsénk volt, mert a kint létünk alatt zaj-
lott a híres engeni „Altstadtfest”: az Óvárosi Fesztivál. A ren-
dezvénynek aktív résztvevői voltunk, hiszen Pannonhalma is 
képviseltette magát egy standdal, ahol jellegzetes magyar ter-
mékeket, pannonhalmi borokat és a Hefter üveggaléria, valamint
a Főapátság termékeit kínáltuk az engeni lakosoknak.

Sajnos a fesztivál egyben kint létünk végét is jelentette, mivel 
másnap már csomagolnunk kellett. Azonban közülünk két lány-
nak alkalma nyílt további egy hetet Margit Dietrich asszonynál 
tölteni.

Rengeteg élménnyel, felejthetetlen utazásokkal és új barátokkal 
gazdagodva tértünk haza, amiért ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak, akik lehetővé tették ezt az utazást szá-
munkra.

Csáfordi Szilvia, Horváth Alexandra, 
Horváth Mónika, Lencse Beatrix, Németh Eszter, 

Ress Anita és Tóth Eszter

Strasbourgban Ulrich Scheller úrral és Margit Dietrich asszonnyal
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Az eső és a szél - csak ezen az egy napon maradtak nyugton- 
hagyták, hogy a város lakói kicsit elengedjék magukat az utcán, 
leüljenek egy lépcsőre a bástya mellett, a templom oldalában 
például, és nézegessék, ahogy a hangulatos kis téren különös 
előkészületek kezdődnek. 

Elsőnek megjelent egy úthenger, aztán még néhány furcsa 
alak, akik a szokásos sárgászöld foszforeszkálós, „konfekciós” 
mellények és piros-fehér bóják nélkül – csak úgy civilben – fes-
tékeket, papírokat és különféle anyagokat szedegettek elő.

Így kezdődött az egynapos grafikai művészeti akció, amelyet a
helyi művészekkel – a magyarok kulturális hete programjaihoz 
kapcsolódva - Borbély Károly vezetett. Az eseményt péntek 
délelőtt megelőzte egy kiállítás megnyitója a helyi bank kiál-
lítóterében, amely a projekthez hangolva (fent nevezett színes 
grafikáiból, anyagnyomataiból) állítottak össze.

Úthengerrel grafikákat készíteni a művészek között nem számít
mindennapos módszernek – ez Manfred Müller-Harter barátunk 
ötlete volt. Mi szerényen csak egy A/4-es grafikai présre gondol-
tunk... ha esetleg lenne kéznél, de ha nincs, akkor persze szívesen 
kézzel is akár... hiszen már a régi kínaiak is... eredményesen és 
nagyon szépeket ugye... de az úthenger(!) bizony már reggel ott 
pöfögött a templom mellet, mert: „tudjuk, hogy te szereted a nagy 
méretű nyomatokat, hát akkor tessék, parancsolj...!” és egy ötven 
méter hosszú, százharminc centi széles papírtekercset gurítottak 
oda mellé, hogy tehát legyen mire...

Reggel kilenc és délután öt között aztán egyetlen nyüzsgő 
hangyaboly volt a műterembástya környéke, ahol megállás nélkül 
dolgozott a sok érdeklődő. 

ENGEN, 2009. szeptember 5.

Az egész napos művészeti akció színes, látványos momen-
tumait színezte egy családi program is, ahol a helyi kisgyer-
mekek szüleikkel együtt alkothattak Borbély Edina és Bor-
bély Kata irányítása mellett. A színes papírmasé figurák úgy
készültek, hogy néhány engeni kisgyermek és anyukája (mit tesz 
a műhelyhangulat) már a „Süss fel nap” ismerős strófáit skandálta 
– egészen ismerős, bár kissé németes magyarsággal – mert azért a 
felhők is mozgolódtak közben.

E szívből jövő fohász vigyázta aznap a művészet és a barátság 
szép mozgalmát.

Borbély Károly

A Pannonhalmi Őszikék Nyugdíjas Klub tagsága a nyár 
folyamán több kirándulást is szervezett, melyről valamen-
nyien kellemes élményekkel tértünk haza. 

Köszönetet mondunk 

mindenkinek, aki részt vállalt a 2009. július 18-19. között meg-

rendezett III. Pannonhalmi Népművészeti és Kézműves Találkozó 

megvalósításában, és az önzetlen segítségnyújtás példájával 

szolgáltak mindannyiunk számára!

Barsi Ernő bácsi szavaival élve: „A szeretet sugározzon min-

denüvé. Mert szeretet nélkül nem lehet sem muzsikálni, sem 

tanítani, sem írni. Szeresse mindenki az övéit, saját népét és 

értékeit, hogy a másokét is szeretni tudja.”

A nyugdíjas klub hírei

A képen a Veszprém - Balatonfüredi kirándulásunk egyik 
állomása látható, amikor Csopak előtt egy strucc farmot is 
meglátogattunk. 

Október 17-18-án testvérvárosunkba, Pécsváradra me-
gyünk kirándulni, ahol többek között a gesztenyeszüreti 
mulatságokon is részt veszünk majd. Már előre várjuk a 
találkozást az ottani nyugdíjas klub tagságával.

Óriásnyomat készítése úthengerrel 
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A pannonhalmi önkormányzat meghívására az idén kilenc művészt 
fogadott az alkotótábor. Résztvevői: Ásztai Csaba (Pomáz), Balási 
Csaba (Csíkszereda), Gaál András (Pannonhalma), Ganzer Katalin 
(Pannonhalma), Kopócs Tibor (Révkomárom), Madarász Gyula 
(Debrecen), Orth István (Nagyszeben), Petkes József (Napkor), Si-
mon Endre (Törökbálint). Az alkotók augusztus 29. és szeptember 
4. között élvezték a város és az apátság vendégszeretetét.

A társaságot baráti beszélgetésre fogadta műtermében Hefter
László Ferenczy-díjas üvegművész, továbbá a művészek részt vet-
tek egy ravazdi hangulatos pincepartin. Az alkotótábor “termését” 
szeptember 4-én a Kazinczy Ferenc Művelődési Házban mutatták 
be - a műveket szeptember végéig láthatják az érdeklődők naponta 
10-16 óráig -. Bagó Ferenc polgármester köszöntője után Borián 
Elréd bencés tanár mondott megnyitó beszédet.

“Az életben nem igazán az a fontos, hol vagyunk, hanem hogy mer-
refelé tartunk” - vallja egy angol szerző, Oliver Wendell Holmes. Azért 
jöttünk el, hogy kilépjünk a hétköznapok teréből és idejéből, és belép-
jünk a képek erdejébe. Képek élnek bennünk is, a fantáziánkban, a 
lelkünkben. Ady híres sora: “A lelkem ódon, babonás vár”. Belső ké-
peink szerint látjuk a világot. Szülőföldünk, múltunk, nyelvünk, csalá-
dunk tagjai benne élnek mindnyájunk ódon, babonás várában.

Hasznos megismerni múltunk útjait, a minket irányító belső 
erőket, de mássá, szebbé, élettel telítettebbé mások képei, színei, 
szavai, szeretete tehet. Eljöttünk ide, hogy külső-belső képekkel gaz-
dagítsuk önmagunkat, hogy találkozzunk egymással, művészekkel, 
hogy kicsit ünnepeljünk. “Boldog az a nép, amely ünnepelni tud” 

Az első két kép címe: Mag és Belül. Ásztai Csaba a születéssel 
kapcsolatos művei közül az egyik kék, a másik sárga színű, az e-
gyik távoli a másik közeli nézőpontot fogalmaz meg. Az érzékelő 
én és önmagunk mélye ketté választható. Az ős-titok a születésünk, 
melyről nem tudhatunk, s ez a hiány jelzi legjobban tudatunk korlá-
tozottságát, és a Lét szépséges, titkos, fájdalmas ajándék jellegét.

Nagyszebenből jött Orth István, aki első alkalommal vesz részt 
az alkotótábor munkájában. A pannonhalmi bazilikát láthatjuk és 
liturgiát közelről, mintegy résztvevőként. A másik műalkotáson (In 
memoriam Czudar László) egy pannonhalmi apát sírköve adja a ki-
induló motívumot, szinte életre kel a vásznon, mint Szent László a 
legendában, a háttérben pedig a monostor mai látképe látható.

L é l e k t ő l  l é l e k i g   -   alkotótábor és kiállítás

A zöldellő arborétumban hirdet üd-
vösséget a pegazuson ülő harsonás 
angyal Kopócs Tibor festményén. 
A szárnyaló képzelet szülte a kék tó-
nusú képét is, amelyen György lovag 
küzdelmeit láthatjuk a sárkánnyal. 
Többen szemlélik: angyalok, Mózes, 
a hold és mások. Az értelem feletti, 
mitikus üdvösségért való küzdelem a 
művész és a néző sorsa is. 

Tovább haladva közelből szemlél-
hetjük a vásznakon megéledő napra-
forgókat, amelyek például Van Gogh 
szimbolikus növényei. Ganzer Ka-
talin első képe kissé komorabb, a 
másik csendélet vidámabb. Példázza 
életünket, a növények szelídsége, a 
Napot utánzó, követő léte példakép 
lehet számunkra. A sötét tónusú 

Vízpart című festményen az öregség terhét látjuk, az idő múlása, 
gyöngeségünk, magányunk ránk nehezedik. Simon Endre műve 
Pilinszky Keresztről keresztre című írását juttatta eszembe: “Az 
utolsó kereszt az öregkoré. A legsúlyosabb és a legkönnyebb kereszt, 
mivel az utolsó. Ezért egyszerre a legirreálisabb és legreálisabb. 
Olajfák kertje, agónia a neve.” A Nagybánya melletti hegy, az égbe 
törő Kakastaréj a másik tájkép címe. Talán a feltámadás küzdelmes 
hitének is lehet jele a világoskék ég és a Kakastaréj találkozása. A 
rangidős Petkes József képei Erdély és Pannonhalma egymás-
ra tükröződései. Az épületek és fák festőjének most Varjúvár és 
Kereszt a kút mellett című akvarelljét láthatjuk. Kós Károly háza és 
a tóthegyi kereszt teret és időt köt össze, külsőt és belsőt, intelle-
ktuális építészetet és néprajzot. Valamiképpen egy egész életet.

Pannonhalma környékét örökítette meg Madarász Gyula, aki 
a Hortobágy festőjeként jött a Dunántúlra. A tavalyi nagy vihar 
ihlette a megtépázott házat és környezetét ábrázoló képét, amely 
komor világával a természet kérlelhetetlen hatalmát tárja elénk 
(Vihar után). A természet másik, szelíd arcát pedig a Halastó Pan-
nonhalmán festményén láthatjuk. Teremtett önmagunkra ismer-
hetünk, kétféle arcunkra.

Az erdélyi fotóművész, Balási Csaba fotói visznek el minket a 
Hortobágyra, két részletet látunk, a részletben rejlik az igazság. 
A fekete ruha és a furulyát tartó kéz ünnepélyes csendet áraszt, 
a fehér suba és a míves bot pedig a fekete sújtásos ruhát hordozó 
ismeretlent a mitikus világba emeli (Hortobágyi csendélet I., II.).             

A kiállítást rendező 70 éves Gaál András is egy közelből és egy 
távolból szemlélt tájat varázsolt vásznaira. Viruló virágok és őszi 
színek jelzik a boldog természet és a színeket elvevő elmúlás külső-
belső küzdelmét (Vége a nyárnak). Az Apátság talán a művész saját 
otthonából festett képe, és a szívben hordozott tájat jelképezi, az 
erdélyi hegyek és Pannónia hegyének lélekben való összekap-
csolódását.

A kiállítás élményét Weöres Sándor Infinitivus című versével tu-
dom kifejezni: Most kéne ébredni / aztán elaludni / madárrá vál-
tozni / messzeségbe szállni / tág mezőn lépdelni /    völgyi kútból 
inni / hegytetőre jutni / sziklával görögni / mélységbe lehullni / egy 
városba térni / ablakba repülni / és megint ébredni.”  

 Szöveg és fotó: Molnár György

(forrás: gyoriszalon.hu - a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár elektronikus kulturális magazinja)

K U L T Ú R A
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K U L T Ú R A

B e s z é l g e t é s  d r .  Á b r a h á m  I m r é v e l
Dr. Ábrahám Imre  az első olyan személy, aki a város polgáraként 

vehette át a Pannonhalma Díszpolgára  kitüntetést 2009. 
augusztus 20-án.  Ennek apropóján ültünk le Imre bácsival, aki 
októberben tölti be 80. életévét.

- Köztudomású nyúli származásod s mind a mai napig tartó 
kötödésed szülőfaludhoz. Mit jelent neked Nyúl és  Pannonhalma?

- Amennyiben egy mondatban kellene megfogalmaznom: Nyúl 
a gyökér, Pannonhalma a lomb. Gyermekként Nyúlon kaptam 
meg az induláshoz szükséges alapokat, ott fejlődött ki bennem 
például a máig tartó gyűjtőszenvedély, s 1956-ban ott kezdtem 
meg pedagógusi munkámat. Aztán három év múlva megkeresett 
Rudas János bácsi, s felajánlotta a munkát Pannonhalmán. A 
tanítással párhuzamosan 1963-ban főiskolai, majd két évre rá 
egyetemi diplomát szereztem. 1989-es nyugdíjba vonulásomig 
Pannonhalmán tanítottam.

- A pannonhalmi iskolában eltöltött harminc évnek meghatározó 
része lehetett a gimnáziumi időszak.

- Igen. Nagyon jó kis tanári csapatot sikerült összeverbuválni. 
A helybeli tanárokon kívül többen jöttek Győrből is, s nagyon jó 
közösség alakult ki. Talán egy érdekes adalékként hadd meséljem 
el, hogy annak a gimnáziumnak a tanárai közül négyen is doktori 
címet szereztek a későbbiek folyamán. A gimnázium azonban már 
nem élte túl második évtizedét - egy ideig még esti gimnázium 
volt, de aztán az is megszűnt.

- Említetted a gyűjtő szenvedélyt. Mi minden foglakoztatott, 
milyen területek érdekeltek leginkább?

- Még Nyúlon kezdtem foglalkozni a gyermekjáték-dalokkal, 
de igyekeztem szólás- mondásokat is gyűjteni.  Pannonhalmán 
már inkább a földrajzi nevekkel, nyelvhasználattal foglalkoztam 
elsősorban. Nyugodtan mondhatom, hogy annak idején a 
környező települések teljesen felderítetlenek voltak e téren. 
Mára azonban több települést  sikerült feldolgoznom, s a 
munkát folytatom jelenleg is. Az ember nem is gondolja, milyen 
különbségek lehetnek a nyelvhasználatban egymás melletti 
településeken. Jó példa erre, hogy még gimnáziumi tanárként volt 
néhány nyúli tanítványom. Már a tanulmányuk megkezdésekor 
éreztem a különbséget az ő és a pannonhalmi diákok beszédén, 
nyelvhasználatában. Ez is egy megerősítése volt annak, hogy 
érdemes ezen a területen tovább folytatni a munkát.

- Úgy tudom már az iskolában is vezettél énekkart, de napjainkban 
inkább a Cantate kórussal kapcsolatban hallunk rólad. Mesélnél 
nekünk  a karvezetői munkádról?

   -Az iskolában tulajdonképpen csak folytattuk a település XIX. 
századig visszavezethető zenei hagyományait. Szinte minden évben 
versenyekre jártunk, s a végén már nagyon komolyan számoltak 
velünk. Aztán az iskolai kórusból kinőtt fiatalokkal a 80-as évek 
végén alakítottunk egy templomi kórust. Akik ismernek, tudják 
rólam,hogy a templomi zene a ”gyengém”. Teljesen szokatlan volt, 
s üdítő újdonságként hatott  az új formáció szabadsága, a fiatalok
fogékonysága. Aztán a felnőttek megirigyelték a lehetőséget, s 
néhány jó hangú pedagógus, apátsági dolgozó összefogásával 
létrejött a Cantate kórus. Mára már a templomi fellépések mellett 
gyakorta kapunk felkéréseket különböző rendezvényekre is.

- Gyakran találkozhatunk veled a buszmegállóban állva. Indulsz 
Nyúlra, a szőlőbe. Számodra a szőlő a regenerálódás,  a gondolatok 
rendezésének, a kikapcsolódásnak a helyszíne?

- Nem, nem. A szőlő ugyanolyan szerelem,  mint a többi munka, 
amit végzek. A „családi birtokot ” néhány évig más művelte, de 
különböző okok miatt visszakerült hozzám.

Persze itt Pannonhalmán, a kertünkben is van jó pár tőke, és a 
különböző fajtákból évről évre elegendő bort tudunk készíteni a 
család számára.

 - Nekem otthon gyakorta vetik a szememre, hogy a családomra jut 
a legkevesebb idő. Gondolom, Nálatok sem lehetett ez másképp.

- Nem volt egyszerű. Legnehezebb talán a feleségemnek, 
Marikának volt. A fiaim ugyanis ebbe nőttek bele. Ezt látták 
tőlem, s bennük is már nagyon fiatalon felfedezhető volt a 
különböző területek iránti fogékonyság.

Visszatérve a kérdésre. Amikor a házunkat terveztem, tudtam, 
hogy számomra kell egy olyan hely – műhely -, ahol nyugodtan 
dolgozhatok. De ez nem lehet különálló helyiség. Ezért egy 
egybenyitható szobát is kialakítottunk, ahova nyugodtan 
elvonulhatok dolgozni.

- Tanítás, nyelvkutatás, szőlészkedés, kórus. Számodra melyik 
kerülne az első helyre? Lehet fontossági sorrendet felállítani?

- Nem érdemes. Inkább azt mondanám, hogy az egyik munkát a 
másikkal pihenem ki. Ezek a területek számomra úgy illeszkednek 
egymáshoz, mint egy kör cikkelyei.

- Munkádat az elmúlt években több kitüntetéssel is elismerték. 
Most a város Díszpolgára lettél. Mit jelent számodra a cím?

- Az ember általában nem a címért  dolgozik.  Ilyenkor azonban 
elgondolkodik, mekkora utat kellett megtennie, amíg eljutott 
ideáig. Gyakorta eszembe jut a főiskolára jelentkezésem időszaka. 
Különböző indokkal többször elutasították a felvételemet. 
Akárhányszor hazafele jövet felültem a vonatra, azonnal 
elhatároztam, csak azért is megcsinálom. Nagyon szerettem 
volna egyetemen tanítani. Minden alkalommal egykori magyar- 
tanárom, Magasi Artur jutott eszembe, aki „kincseket adott 
tovább, amiket nekünk is tovább kell adni”.

Nekem nem adatott meg az egyetemi katedra, de a fiaim elérték 
amit  mindig is szerettem volna.

Isten éltessen, dr. Ábrahám Imre!
Baki László

Megjelent a győri járás földrajzi neveinek gyűjteménye

A kötet településenként 
rendszerezi, feltárja és 
térképeken behatárolja a 
győri járás füldrajzi neveit.

Az olvasók tájékozódását, 
a  kutatók munkáját CD 
melléklet segíti.

A 44 településből 23 tele-
pülés névanyagát 
dr. Ábrahám Imre 
gyűjtötte össze,   továbbá 
jelentős munkát vállalt a 
munka egységesítésében 
és a kötet nyomdai 
előkészítésében.
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H E L Y T Ö R T É N E T

Szerencsés vagyok, hogy ahhoz a generációhoz tartozhatom, 
amelynek a „kukoricafosztás” (mint a disznóölés, káposzta-
eltevés, tollfosztás) még személyes élményt jelent. A tornácon 
felhalmozott kukoricacsövek melegébe öcsémmel, barátokkal 
magunkat beásva a (munkavállalói engedély nélkül) segítő szom-
szédok, rokonok, barátok sötétedésbe nyúló beszélgetéseit hall-
gattuk kíváncsi fülekkel (televízió vagy egyéb elektronikus esz-
közök akkor még nem sajátították ki a gyermeki fantáziavilágot). 
A történetekben a valóság, a fantázia, a szájhagyomány, a Háry 
János-i nagyotmondás csodálatos szövedéke bontakozott ki. 
Egy visszatérő, különféle változatokban előadott történet a pan-
nonhalmi vártól Győrig húzódó titkos alagútról szólt, amelynek 
története a török időkre nyúlik vissza, és amely a Szent Márton 
hegyi vár védőinek menekülését biztosította volna. Fantáziánkat 
az alagútról szóló történetek annál is inkább megmozgatták, miv-
el Győrszentmárton és környéke tele van pincével és elhagyatott, 
beomlott pinceüregekkel. Köztük a Gesztenyés horog akkor még 
tárva-nyitva álló borpincéivel, amelyek számos, nem veszélytelen 
gyermeki csínytevésünk színhelyei voltak. Baráti körben tovább 
színeztük a most már közös elképzelést az alagútról, arról, hogy 
egyszer majd felfedezzük, és miénk lesz az alagútban nyilván-
valóan elrejtett kincs. 

Kecskelegeltetés közben a horog magas, meredek partján (amelyet 
„csúszkának” azaz csúszdának használtunk) egy kerek horpadás-
ra bukkantunk. Egyre erősebb lett bennünk a meggyőződés, hogy 
íme, megtaláltuk az „alagutat”. Kidolgoztuk a terveket a feltárás-
ra. Ócska, használaton kívüli szerszámokat (ásót, lapátot) emel-
tünk el otthonról, és szabad időnkben ásni kezdtünk a horpadás 
területén. És láss csodát, egyszerre csak az egyik ásó eltűnt egy
mélybe nyúló üregben. Örömünk határtalan, az esti sötétedés 
azonban könyörtelen volt. Elrejtettük a maradék szerszámokat 
azzal, hogy legközelebb majd folytatjuk. Esős idők, kemény 
iskolai stúdiumok következtek, s bele-csúsztunk a télbe. Fél év 
azonban hosszú idő, s a gyermeki fantáziát más témák ragadják 
magukhoz. Az „alagútkereső csapat” összetétele is változott. Így a 
további kutatás terve egyre inkább megrekedt a „majd folytatjuk” 
jelenbe soha nem forduló fantáziavilágában. Öreg fejjel is gyakran 
gondolok erre a kedves gyermekkori álomvalóságra. Ha valahol 
elhagyatott, beomlott pincét látok (hiszen nyilvánvaló, hogy ak-
kortájt egy hajdan volt pince még meglévő üregére bukkantunk), 
újra- és újra eszembe jut a „győri barlang” s egyike a soha meg 
nem valósult, beteljesületlen gyermeki álmoknak.  

Írta: Tringer László dr.

A l a g ú t   G y ő r b e 
Érdekes, “dezsavű” érzése lehet annak, aki ismeri a játszóterünk 

történetét. 7 évvel ezelőtt magánkezdeményezésre jött létre, és 
most az új helyére is így került.

2002-ben egy engeni polgár, Margit Boßlet-Dietrich asszony 
adományából, önkormányzati területen, az Árpád és Ságvári 
utcák kereszteződésében létesült Pannonhalma első köztéri ját-
szótere. Az idei évben azonban egy nagy beruházás, a Kistérségi 
Járóbeteg Központ építése miatt ezen a területen meg kellet szün-
tetni. A felszedett játékok hónapokig az óvoda udvarán várták 
sorsukat, és már-már úgy tűnt, hogy az enyészeté lesznek. 

Szerencsére történt egy váratlan, ámde pozitív fordulat, aminek 
eredményeként új helyen - a város szívében - vehetik birtokukba 
a kisgyermekes anyukák és apukák a megújult játszóteret.

Nagy László és felesége, Zsóka ajánlották fel az üzletük melletti 
területet a játékok elhelyezésére, ami önmagában is szép gesz-
tus. De ezt megtoldották azzal, hogy a jelentős mértékben sérült 
faeszközöket saját költségükön felújították, átfestették, és a biz-
tonságos használat érdekében a területet, körbekerítették.

Köszönet érte nekik, valamint számos segítőjüknek!
SB.

Ú j  h e l y e n  a  j á t s z ó t é r !

Ilyen volt

Ilyen lett

M e g n y í l t  a  k ö n y v t á r i 
j á t é k t á r

Társasjáték kölcsönzés a városi könyvtárban.
A játékok kölcsönzési díja: 300 Ft/hét/játék.

Nyitvatartás: kedd 9-13, szerda 14-18, 
csötrötök 9-13, péntek 14-18, szombat 9-13
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PROGRAMAJÁNLÓ
2009. ősz-tél

Október 16. péntek, 17 óra IDŐSEK NAPJA
Helyszín: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház 

Október 23. péntek, 18 óra ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
Helyszín: Szabadság tér, kopjafák

Október 30. péntek, 16 óra HALLOWEEN JÁTSZÓHÁZ
Helyszín: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház 

November 9-15. MÁRTON-NAPI VIGASSÁGOK
Lámpáskészítés – játszóház – kézműves kirakodóvásár – mu-
sical est – antikvár könyvek vására
Részletes programok a www.pannonhalma.hu-n és a plaká-
tokon, műsorfüzetekben.

November 29. vasárnap  SZABADTÉRI BETLEHEM AVATÓ  
- a PiPACS Egyesület szervezésében

December 5. szombat  TÉLKÖSZÖNTŐ FESZTIVÁL 
- a Panonhalmi Sport- és Majorette Egyesület szervezésében
Helyszín: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház 

MIKULÁS-FOGAT ÉRKEZÉSE
 – a Pándzsa Klub Egyesület jóvoltából

December 19. szombat, 17 óra  ÜNNEPVÁRÓ KARÁCSONYI 
KONCERT - a Pándzsa Klub Egyesület szervezésében

A Pannonhalmi Kistérségi Idegenforgalmi
Turisztikai - és Környezetvédelmi Egyesület

(PANNTÚRA) szervezésében

 Szent Márton útjai III. 
címmel 

autóbuszos kirándulást szervezünk
2009. november 7-én, szombaton.

Utunk során, Szent Márton tiszteletére, hazánk nyugat-
dunántúli  részén, i l l .  Szlovákiában megtalálható 
emlékhelyekre látogatunk el.
A tervezett útvonal: 
PANNONHALMA - GYŐR - HALÁSZI - RAJKA 
- DÉNESD - POZSONY - CSUKÁRD - GELENCSÉR - 
NAGYSZOMBAT - FELSŐSZIL - PAGYÁR – HARÁDICS 
– BÜDÖSKŐ - NAGYÚNY - CSÁRI
Indulás: 2009. november 7-én, szombaton, 730 órakor a 
pannonhalmi ABC előtti parkolóból.
Részvételi díj: 4500 Ft/fő.  
Indulás haza:  20 óra körül.

Amennyiben a kiránduláson szeretne részt venni, 
jelezze utazási szándékát, 

és a részvételi díjat juttassa el 2009. október 31-ig! 
Boglári Éva, Pannonhalma, Dallos Sándor u. 10. 

(Tel.: 471-189 vagy 30 - 260 77 99)
A kirándulás résztvevői az átélt élmények mellé a 
PANNTÚRA Egyesülettől egy meglepetés ajándékot is 
kapnak.
Kívánunk jó utazást és kellemes időtöltést!

PANNTÚRA vezetői

III. Pannonhalmi Szent Márton Napi 
Újborverseny - 2009. november 21.

A Pannonhalmi Kistérségi Idegenforgalmi Turisztikai és 
Környezetvédelmi Egyesület (PANNTÚRA) tisztelettel meghívja 
Önt, családját és barátait a 2009. november 21-én, szombaton 
megrendezésre kerülő III. Pannonhalmi Szent Márton Napi 
Újborfesztiválra.

A részletes felhívásról és a programról bővebb információ a 70/ 
2132-8858-as telefonon ill. a panntura@freemail.hu e-mail címen 
kapható, ill. szórólap formájában a helyi lakossághoz eljuttatjuk.

G r a t u l á c i ó
Megtörtént az, amire titokban mindenki számított: újabb építési 

beruházás valósul meg a városban helyi szakemberek nélkül.
Sikerült úgy megszervezni a járóbeteg központ beruházás 

előkészítő és kivitelezési munkáit, hogy egyetlen résztvevő sem 
lett pannonhalmi vállalkozó.

A feladatokra részben nem volt nyilvános pályáztatás, de köz-
vetlen ajánlatadási felkérést sem kaptak a helyiek az önkormányza-
ti tulajdonú cégtől  a tervezés, a pályáztatás, a műszaki ellenőrzés, a 
kivitelezés, de még a pénzügyi teendők elvégzésére sem.

Gratulálunk az illetékesek munkájához! 
Pannonhalmi Építési Vállalkozók
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