
 2006. ősz

Önkormányzati választás 2006

Polgármesterjelöltek  
Jelölt neve Jelölő szervezet Jelölt lakcíme
Bagó Ferenc Független Pannonhalma, Rákóczi F. u.
dr. Bertalan Péter Pál Független Pannonhalma, Dallos S. u.
Horváth Sándorné 

 Rozsnoki Zsuzsanna Független Pannonhalma, Petőfi  S. u.
Horváth Tamás Független Pannonhalma, Rákóczi F.u.
Tassy Andrásné Független Pannonhalma, Arany J. u.
Vörös Endre László Független Pannonhalma, Lestár

Önkormányzati képviselőjelöltek 
 ifj Baki László  Független  Pannonhalma, Váralja
 Bán Mihály  Független  Pannonhalma, Dallos S. u.
 dr. Bertalan Péter Pál  Független  Pannonhalma, Dallos S. u. 
 Csalló Tamás Zoltán  Független  Pannonhalma, Dallos S. u.
 Czumpf András  Független  Pannonhalma, Váralja
 Gyarmatiné Tomasits Magda 
 Független  Pannonhalma, Ady E. u. 
 dr. Horváth Benedek  Független  Pannonhalma, Rákóczi F. u.
 Horváth Ferenc  Független  Pannonhalma, Hunyadi u.
 Horváth Sándorné
  Független  Pannonhalma, Petőfi S. u.
 Horváth Tamás  Független  Pannonhalma, Rákóczi F. u.
 Kádi Antal  Független  Pannonhalma, Bocskai u.
 Kovács József  Független  Pannonhalma, Kossuth L. u.
 Kovács Viktor  Független  Pannonhalma, Rákóczi F. u.
 Mészáros Kálmán  Független  Pannonhalma, Rákóczi F. u.
 Németh Józsefné  Független  Pannonhalma, Tóthegy
 Németh Zoltán  Független  Pannonhalma, Petőfi S. u.
 Pusztai Antal  Független  Pannonhalma, Mátyás kir. u.
 Siska Béla  PÁNDZSA KLUB   Pannonhalma, Dallos S. u.
 Steczina Imréné  Független  Pannonhalma, Tóthegy
 Szabó Attila  PÁNDZSA KLUB   Pannonhalma, Dallos S. u.3/a
 Szeitz László Pál  Független  Pannonhalma, Tóthegy
 Szilágyi Kemál László  Független  Pannonhalma, Rákóczi u.
 Tassy Andrásné  Független  Pannonhalma, Arany J. u.
 Vörös Endre László  Független  Pannonhalma, Lestár

Kisebbségi önkormányzati jelöltek
 Horváth Károly  MCÉSZ Pannonhalma, Váralja 
 Horváth Károlyné  MCÉSZ Pannonhalma, Váralja 
 Horváth Sándor  MCÉSZ Pannonhalma, Váralja 
 Horváth Ádám  MCÉSZ Pannonhalma, Váralja 
 Lencse Henrik  MCÉSZ Pannonhalma, Váralja 

Kávéházi Beszélgetések
Polgármester- és képviselőjelöltek be-

mutatkozása  a Liget Kávéházban.

Időpontok: 
2006. szeptember 19. (kedd) 18:00 
2006. szeptember 21. (csütörtök) 18:00 
2006.szeptember 26. (kedd) 18:00 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

PiPACS Egyesület

PANNONHALMI 
SZÜRETI NAP

2006. szeptember 23-án
14:00 - Szüreti felvonulás a település 

utcáin
15:30 - A Kindler-család jazz-műsora 

(zongora, hegedű)
16:00 - A balatonfüredi 

Ferencz  fúvószenekar műsora
17:00 - Bicskei Horváth Károly és 

cigányzenekara
18:00 - Szórakoztató zene 

a bor- és ételkóstolás mellé
20:00 -  SZÜRETI BÁL

Egész napos programként 13:00 órától:
Borok utcája a környékbeli bortermelők 
boraival (kóstolási és vásárlási lehetőség). 
Gasztronómia: 
Népi ételek bemutatója (kemencében 

sült csülök, slambuc, beré, krumplis 
pogácsa, Jókai-bableves, gulyás, 
keletlen, langalló, kürtőskalács stb.)

Sajtsátor (Cserpes Sajtműhely, Kapuvár)
Mézvásár (Valiczkó Méhészet, Pannon-

halma)
Kerámia bemutató és vásár
Gyermekprogramok: légvár, omnibusz, 

arcfestés, ügyességi játék, lufi, ólomka-
tona-öntés

PiPACS Egyesület

Pannonhalma Város Helyi Választási Bizottsága a 2006. évi önkormányzati
 választásokra az ajánló szelvények ellenőrzését követően

 az alábbi jelölteket vette nyilvántartásba:
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ÖNKORMÁNYZAT

Fontosabb közérdekű rendeletek,  határozatok a képviselő-testület 
2006. június, július, augusztus havi üléseiről

11/2006(VI.28.) rendeletében a képviselő-
testület módosította a szociális igazgatás-
ról és a szociális ellátások helyi szabá-
lyozásáról szóló 8/2003(VII.02.) számú 
rendeletét.

1. A rendelet szerint a rendszeres szociá-
lis segély esetében az együttműködés meg-
szegésének esetei: ha az együttműködésre 
kötelezett

a) a rendszeres szociális segélyre való jo-
gosultság felülvizsgálatakor a szükséges 
nyomtatványt és igazolásokat nem csatolja

b) az előírt időpontokban nem jelenik 
meg a Családsegítő Szolgálatnál vagy a 
Munkaügyi Központban

c) nem vesz részt az élethelyzetéhez iga-
zodó beilleszkedést segítő program kidol-
gozásában,
d) nem teljesíti a beilleszkedést segítő 

programban foglaltakat.
Az itt szabályozott esetek bármelyikének 

fennállása esetén a rendszeres szociális 
segélyt hat hónapig 75%-os mértékben kell 
folyósítani.

2. Az együttműködési kötelezettség sú-
lyos megszegésének minősül, ha a segély-
ben részesülő a felajánlott és megfelelő 
munkalehetőséget nem fogadja el, vagy 
foglalkoztatása esetén a munkát nem veszi 
fel, vagy a munkából távol marad, s mulasz-
tását öt napon belül nem igazolja, illetve az 
önkormányzat által szervezett foglalkoz-
tatást a munkáltató bármely okból rend-
kívüli felmondással szünteti meg.

3. Az egyöttműködési kötelezettség a 
2. pontban szabályozott súlyos eseteinek 
egyszeri előfordulása, vagy az 1., pontban 
szabályozott esetei valamelyikének két 
éven belül történő ismételt megszegése 

esetén a rendszeres szociális segélyt meg 
kell szüntetni.

12/2006(VI.28.) rendeletében a képvi-
selő-testület módosította a köztisztaság 
fenntartásáról és hulladékkezelési köz-
szolgáltatások igénybevételéről szóló 
15/2004(VI.30.) rendeletét. 

A lakossági szemétszállítási díj összege 
2006. július 1-től, heti egyszeri kötelező 
ürítést és igénybevételt alapul véve 
130.-Ft/ürítés + 15% ÁFA.

50%-os kedvezvezményre 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 ked-
vezményes díj összege 2006. július 1-től 
77.-Ft/ürítés + 15% ÁFA.

25% kedvezmény illeti meg az egy sze-
mély által lakott lakás nyugdíjas tulajdo-
nosát, bérlőjét. A kedvezményes díj összege 
2006. július 1-től 103.-Ft/ürítés + 15% ÁFA.

16/2006(VIII.30.) rendeletével a képvi-
selő-testület módosította a gyerme-
kintézmények intézményi étkezési 
térítési díjának megállapításáról szóló 
1/2003(I.29.) rendeletét.

Az étkeztetés díja az áfa emelkedése mi-
att 2006. szeptember 1-től a nyersanyag-
norma változatlanul hagyása mellett az 
alábbiak szerint módosult:

- Óvodai étkeztetés díja: 266 Ft/nap/fő
- Napközi háromszori étkezés díja: 

271 Ft/nap/fő
- Menza (csak ebéd) díja: 

235 Ft/nap/fő

Határozatok
90/2006.(VI.27.) Kt. határozat: A kép-
viselő-testület úgy döntött, hogy támogat-
ja a Radnóti Miklós Általános Iskola 
azon törekvéseit, mely szerint a pannon-
halmi általános iskolában a 2006/2007-
es tanévtől az alapfokú oktatás mellett 
művészeti oktatás kerüljön bevezetésre, 
ezáltal az intézmény többcélú intézményként 
működjön 2006. szeptember 1-től.

91/2006(VI.27.) Kt. határozat: A képviselő-
testület hozzájárult, hogy az általános 
iskola 2 helyisége étkezőhelyiséggé legyen 
átalakítva, s hogy emelett egy tálalókony-
ha is kialakításra kerüljön.

101/2006(VII.04.) Kt. határozat: 
A képviselő-testület felhatalmazta az 
AQUAPROFIT  Kft.-t, hogy elkészítse
a Pannonhalma-Gyógyüdülő Szálloda 
Projekt tanulmánytervét. 

102/2006(VII.04.) Kt. határozat: A 
képviselő-testület úgy döntött, hogy a költ-
ségvetésben a gyermekek táboroztatásába 
betervezett 200.000.-Ft-ot oly módon 
osztja meg, hogy a győrújbaráti táborba 
utazó gyermekek fejenként 1.500.-Ft tá-
mogatásban részesüljenek, a Kalász-tábor 
szervezésében utazó gyermekek pedig fe-
jenként 2760.-Ft támogatást kapjanak. 

109/2006(VII.29.) Kt. határozat: A képviselő-
testület elfogadta az önkormányzat 2006. évi 
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló 
tájékoztatót. 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Pannonhalma Város Önkormányzata tájé-
koztatja a Pannonhalma területén állandó 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociá-
lis helyzetű felsőoktatási intézményben 
tanuló egyetemi és főiskolai hallgatókat, 
hogy ismételten lehet pályázni a

BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatra.

A pályázati kiírás megtekinthető, vala-
mint a pályázatra benyújtandó adat-
lapok átvehetők a Polgármesteri Hivatal-
ban Németh Katalin ügyintézőnél 2006. 
szeptember 25-től, ügyfélfogadási időben.

A pályázat benyújtási határideje: 
2006. november 2.

TANKÖNYVTÁMOGATÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a pannon-

halmi lakóhellyel rendelkező, de nem pannonhalmi oktatási intézményben tanuló 

általános oktatási intézményben tanuló diákokat (törvényes képviselőjüket), hogy a 

szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2003.(VII.2.) 

sz. önk. rendelet alapján lehetőség van tankönyvtámogatás  igénylésére.

A támogatás igényléséhez szükséges: iskolalátogatási igazolás.

A fenti igazolás benyújtható a Polgármesteri Hivatalban Németh Katalin ügyintézőnél 

2006. szeptember 29. napjáig ügyfélfogadási időben.
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Helyi Választási Bizottság tagjai:
Elnök: Horváth György (Kisfaludy u.)
Eln.h.: Dóczi György (Szabadság tér)
Tagok: Pardavi János (Attila u.)
 Schmidt József (Árpád u.)
 dr. Szücs Mária (Alkotmány u.)

Pannonhalma településen a választópol-
gárok 2006. október 1-jén az általános 
önkormányzati választáson - települési 
képviselőkre és a polgármester-jelöltekre 
- az alábbi szavazókörökben járulhatnak az 
urnákhoz.:

1-es szavazókör: Dózsa György u. 10. 
Polgármesteri Hivatal (polgármesteri iroda )

2-es szavazókör: Kossuth u. 1. (Tűzoltó-
szertár)

3-as szavazókör: Petőfi S. u. 25. (Műve-
lődési Ház)

4-es szavazókör: Tóthegy (Italbolt)
Kisebbségi önkormányzati jelöltekre 

csak egy szavazókörben lehet szavazni, 
a szavazókör címe: Dózsa György u. 10. 
(Polgármesteri Hivatal - házasságkötő 
terem).

A szavazás ideje:
A szavazókörökben a szavazás napján

 6 órától 19 óráig lehet szavazni.
Szavazni kizárólag személyesen, és csak 
a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt 
szavazóhelyiségben lehet. Ez alól kivétel a 
mozgásában gátolt választópolgár , akinek 
kérésére őt a szavazatszámláló bizottság 
legalább két tagja mozgóurnával felke-
resi. A mozgóurnára vonatkozó igényeket 
a lakóhely szerinti szavazatszámláló bizott-
ságnál lehet bejelenteni.

A szavazás 
A szavazóhelyiség megnyitását követően, 

de még a szavazás megkezdése előtt, a szava-
zatszámláló bizottság az elsőként megjelenő 
választópolgárral megvizsgálja az urnák ál-
lapotát, és lezárja azokat az elsőként szavazó 
választópolgár jelenlétében. Ezt követően 
a szavazatszámláló bizottság az urnába 
ellenőrző lapot helyez, amelyet a szavazat-
számláló bizottság tagjai és az elsőként sza-
vazó választópolgár aláír. Ezek után a sza-
vazás érkezési sorrendben történik.

A szavazás időtartama alatt a szavazóhe-
lyiségben a választópolgárok csak a sza-
vazáshoz szükséges ideig tartózkodhatnak.

A szavazóhelyiségben azok a választó-
polgárok szavazhatnak, akik a szavazókör 
választói névjegyzékében szerepelnek. 
A választópolgárt, ha az igazolással ren-
delkezik, vagy ha igazolja, hogy lakcíme a 
szavazókör területén van, a szavazatszám-
láló bizottság felveszi a névjegyzékbe . Iga-
zolással szavazni csak a választás kitűzése, 

Önkormányzati választás 2006A MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

A MOZDULAT SZÍNHÁZ 
most készülő zenés darabjához  felnőttek 
és gyermekek jelentkezését várja!

Bővebb információ: 
minden szombaton 9.00-16.00 óráig a 
pannonhalmi művelődési házban vagy a 
20/499-6729-es telefonszámon.

A BALANCE TÁNCSPORT  
EGYESÜLET

TÁRSASTÁNC ÉS SZÍNPADI TÁNC 
tanfolyamaira felvételt hirdet.

Jelentkezni lehet a művelődési házban 
szerdánként 18-20 óráig személyesen, 
vagy a 70/612-2056-os telefonszámon 
Pinezits Józsefnél.

KOÓS-BAJOR EST

A Pándzsa Klub és a pannonhalmi 

Kazinczy Ferenc Művelődési Ház ren-

dezésében 

2006. október 14-én 19 órai kezdettel

Koós János és Bajor Imre

 részvételével a művelődési házban.
Jegyek elővételben egységesen:  2000,-Ft.
A helyszínen, az előadás napján:  2500,-Ft 
Értékesítési helyek: Tourinform iroda és a 
Margaréta virágüzlet.

Találkozás
Schäffer Erzsébettel

„Az emberben ott az isteni. Minden em-
berben. A postásfiúban, a fiatal nőben, az
utolsó keringőt lejtő Csákányi Lászlóban. 
Ezért. Ezért nem múlik belőlem a vágy a 
találkozások után. Mert segítenek. Az éle-
temben, a könyveimben is ők segítenek.”

2006. november 10-én
szeretettel várunk minden kedves 

érdeklődőt a pannonhalmi 
könyvtárban 

tartandó író-olvasó találkozóra. 
Vendégünk Schäffer Erzsébet, akinek 

írásait a Nők Lapja c. heti újságban 
olvashatják.

A találkozón mindenkinek lehetősége nyí-
lik az írónő könyveinek megvásárlására és 
természetesen dedikáltatásra. 

A találkozás reményében szeretettel 
várjuk önöket: 

a Szervezők és Schäffer Erzsébet

azaz 2006. július 11. előtt bejelentett 
tartózkodási helyen lehet!

Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista 
neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal 
írt két, egymást metsző vonallal lehet. 
A szavazólapon legfeljebb annyi jelöltre 
lehet szavazni, ahány tagja a képviselő-
testületnek lehet. Érvényesen szavazni 
kevesebb jelöltre is lehet, de több jelölt 
megjelölése esetén valamennyi szavazat 
érvénytelen. 
Pannonhalmán max. 11 képviselő-
jelöltre lehet érvényesen szavazni. 
A polgármester szavazáskor a válasz-
tópolgárok érvényesen csak egy jelöltre 
szavazhatnak.

A szavazás lezárása
A szavazatszámláló bizottság elnöke a 

szavazóhelyiséget 19 órakor zárja be. Azok 
a választópolgárok, akik a szavazóhelyiség-
ben vagy annak előterében tartózkodnak, 
még szavazhatnak. Ezután a szavazatszám-
láló bizottság a szavazást lezárja.
A szavazás lezárása után a szavazatszámláló 
bizottság szavazatot nem fogadhat el.

A választás szavazóköri eredménye:
A szavazóhelyiségek bezárását követően a 
szavazatszámláló bizottság összeszámolja a 
leadott szavazatokat, a szavazatok megszám-
lálását követően megállapítja a választás sza-
vazóköri eredményét. 

Képviselők azok a jelöltek lesznek, 
akik a megválasztható képviselők szá-
ma szerint a legtöbb szavazatot kapták. 
Szavazategyenlőség esetén az előzetes sor-
solás alapján állapítja meg a helyi választási 
bizottság , hogy az egyenlő számú szavaza-
tot elért jelöltek közül melyik szerez man-
dátumot.

Polgármester az a jelölt lesz, aki a 
jelöltek közül a legtöbb érvényes szavaza-
tot kapta.
A szavazatok összeszámlálásáról és a sza-
vazóköri eredmény megállapításáról – két 
példányban – jegyzőkönyv készül.
A szavazatszámláló bizottság a jegyző-
könyveket haladéktalanul a helyi választási 
bizottság részére átadja. 
A választási bizottság legkésőbb a szavazást 
követő napon a szavazatszámláló bizott-
ságok jegyzőkönyvei alapján összesíti a sza-
vazatokat, és megállapítja településünkön  a 
választási eredményt..
A jegyzőkönyvek egy példányát az illetékes 
választási irodában a szavazást követő 
három napon belül meg lehet tekinteni.
A  választás egyfordulós rendszerű, érvé-

nyességi vagy eredményességi feltétel 
nincs.
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VÁLASZTÁS 2006 - polgármesterjelöltek

Tisztelt Pannonhalmiak!

Tősgyökeres pannonhalmi lakos vagyok, itt 
végeztem a Bencés Gimnáziumban, majd diplomát 
szerezve a győri RÁBA alkalmazásába kerültem, 
ahol munkámból adódóan sokat dolgoztam 
külföldön. A kiküldetéseimből az első utam min-
dig Pannonhalmára vezetett, jó volt visszatérni a 
gyöke-rekhez. 

Keserűség fogalmazódott meg bennem olyankor, 
amikor összehasonlítva városunkat a környező te-
lepülésekkel, szembeötlő volt, hogy sajnos többen 
közülük sokkal látványosabb fejlődést tudhatnak 
magukénak, mint a kistérségi központnak mondott Pannon-
halma. A lakótársakkal való beszélgetések is azt erősítették meg 
bennem, hogy az így kialakult helyzeten sürgősen változtatni 
kell. A beígért munkahelyek hiánya, a családok romló anyagi 
helyzete miatt egyre több a segélyre rászoruló. Településünk sok 
fiatal számára elveszíti vagy már elvesztette vonzerejét. A város
egy része elhanyagolt, az évtizedek mostoha bánásmódjának 
minden jelét magán hordozza. Járdáink helyzete katasztrofális, 
köztisztaság terén rengeteg a tennivalónk. Megmaradó értékeink, 
köztereink kevés odafigyelést, köztiszteletben álló polgártársaink
kevés megbecsülést kapnak. Ezeken a dolgokon SŰRGŐSEN 
VÁLTOZTATNI KELL! ÉN ALAPVETŐ VÁLTOZÁSOKAT 

ÍGÉREK! Aki ismer engem, tudja, hogy ezt 
következetesen meg is teszem. A lakosság segít-
ségével szeretnék egy megújulást és felemelkedést 
Pannonhalma számára. A fontos kérdésekben újra 
életre kívánom hívni a „falugyűlést”, hogy a lakos-
ság véleményét megismerve dönthessünk mind-
nyájunkat érintő kérdésekben. Nem engedem, 
hogy a testületben az összefonódások és a kor-
rupció gyanúja felmerüljön. Minden egyes adófo-
rintról szigorú elszámolást kérek. Visszamenőleg 
is ellenőriztetem a gazdálkodást, hogy megszün-
tethessük a pazarlást és a pénzek elszivárgását. 

A fiataloknak olcsó telkeket fogok biztosítani. Kapcsolataim  révén
szeretnék új munkahelyeket teremteni. Idősebb lakóinknak több 
megbecsülést, odafigyelést és egy élhető, virágzó Pannonhalmát
szeretnék megteremteni. Jó és támogatható intézkedések csak 
akkor születhetnek, ha a fontos kérdésekben közösen döntünk. 
Kérem, csatlakozzon ÖN is a valódi változások programjához, és 
támogasson szavazatával 2006. október 1-jén. Fontos, hogy olyan 
képviselőtestületet válasszon Pannonhalma, amely erkölcsileg 
tiszta, feddhetetlen jellemű, Pannonhalmáért önzetlenül tenni 
akaró emberekből áll. Együtt sikerülhet és sikerülni is fog.  

Bagó Ferenc
polgármesterjelölt

Bagó Ferenc - polgármesterjelölt

Dr. Bertalan Péter - polgármesterjelölt
Tisztelt Olvasók!

Dr. Bertalan Péter 44 éves állatorvos vagyok, 
születésem óta Pannonhalmán élek. Az egyetem 
elvégzése után munkámat négy településen: Pan-
nonhalmán, Écsen, Ravazdon és Tarjánpusztán 
végzem. Feleségem Ravazd jegyzője. Két gyerme-
kem (Fanni 16, Péter 15 éves) a győri Kazinczy 
Ferenc Gimnáziumban tanul. A rendszerváltás 
óta - egyedüliként - minden képviselőtestületnek 
folyamatosan tagja voltam. Megismervén az önkor-
mányzat munkáját, a 16 év alatt fokozatosan alakult 
ki az a meggyőződésem, hogy polgármesterként a 
képviselői lehetőségeimnél sokkal többet tudnék és 
kell is tennem. A cikk terjedelme nem teszi lehetővé 
céljaim, terveim részletes ismertetését, ezért csak a legfontosab-
bak felsorolására szorítkozom. 

Településfejlesztés: a 8 éve megkezdett út-és járdaépítések ha-
sonló ütemű folytatása, önkormányzati és magán építési telkek 
kialakításának segítése (Lukács völgye, Lestár tömbfeltárás), a 
főbb utak mentén és a közintézmények előtt kulturált parkolási 
lehetőségek megteremtése, a képviselő-testület által meghatáro-
zott településfejlesztési koncepció megvalósítása (városközpont, 
Váralja, Tóthegy, termálfürdő). 

Idegenforgalom: a Főapátságban meglevő személyes, jó kap-
csolataimat a város érdekében fogom kamatoztatni. Ennek 
keretében szeretnék közös városfejlesztési, turisztikai programot 
kialakítani a helyi vállalkozók, civil szervezetek, a pannonhalmi 
kistérség és az önkormányzat intézményeinek bevonásával. 

Egészségügy: a rendelők infrastrukturális fejlesz-
tése; kísérletet szeretnék tenni a központi ügyeleti 
szolgálat Pannonhalmára telepítésére. 

Polgármesteri Hivatal: a kulturált, ügyfélbarát, 
szolgáltató közigazgatás körülményeinek meg-
teremtése. Ez alatt azt értem, hogy a Városháza 
épületét erre alkalmassá kell tenni. A kistérséggel 
közösen egy szolgáltató központ kialakítása, mely-
ben helyet kap az okmányiroda, a munkaügyi, 
földhivatali kirendeltség, a falugazdász stb. 

Oktatás: az iskola, az óvoda kistérségi szerepének 
erősítése, a tárgyi feltételek javítása. Bölcsőde létre-
hozása. 

Sport: a meglévő szakosztályok megtartása, után-
pótlás-nevelés, ami magában hordozza a fejlődés lehetőségét. 

A civil szervezetek támogatása, az önkormányzattal való kap-
csolattartásuk gyakoribbá és szorosabbá tétele. 

Hulladékgazdálkodás: a szelektív hulladékgyűjtés problémái-
nak kiküszöbölése (a konténerek ürítésének gyakorisága, több 
gyűjtőpont), a komposztálás népszerűsítése, az illegális szemétle-
rakás elleni szigorúbb fellépés. 

Testvérvárosok: Engennel és Alsószelivel a jó úton járó kap-
csolat folytatása. 

A fentieken kívül pedig a „csak” jóindulatot és odafigyelést
igénylő ügyek pontos és gyors megoldása. Egyet biztosan ígérhe-
tek: polgármesterré választásom esetén sem változik meg az em-
berekhez és gondjaikhoz való hozzáállásom. A polgármesterséget 
szolgálatnak tekintem. Maradok, aki vagyok: Bertalan Péter.  
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 VÁLASZTÁS 2006 - polgármesterjelöltek

Horváth Sándorné Rozsnoki Zsuzsanna - polgármesterjelölt

Horváth Tamás - polgármesterjelölt

OTTHONUNK LESZ EZ A VÁROS!

Horváth Tamás polgármesterjelölt vagyok. 12 év 
önkormányzati munka, 8 év képviselő-testületi tag-
ság után kellő felkészültséget és tapasztalatot érzek 
arra, hogy a város polgármesteri címére a jelölést 
elfogadjam. Az elmúlt évek alatt Önök a helyi TV- 
közvetítéseken is láthatták és megszokhatták, hogy 
önkormányzati munkámat felkészülten, határozot-
tan, mások véleményét meghallgatva és tiszteletben 
tartva, indulatmentesen, nyílt stílusban végzem. 
Ezt a módszert és stílust szeretném meghatározóvá 
tenni a képviselő-testület munkájában. 

Az elkövetkező években a települések életében a központi 
működési források növekedésére nem lehet számítani. Így a 
hatékonyabb, gazdaságosabb működés lehet a fennmaradás 
eszköze. Ebben a környezetben elengedhetetlenül szükséges a 
belső források felkutatása és erősítése és összehangolása. Ilyen 
belső forrás a város lakóinak összetartása, a közösségtudat. 
Minden, ami ezeket erősíti, most különösen fontossá válik. 
Meggyőződésem, hogy az ellátórendszerek reformjának ne-
hézségeit csak egymást ismerő, elfogadó és támogató lakosokkal 

rendelkező települések lesznek képesek kivédeni. 
Ilyennek kell lennie Pannonhalmának is.   

Saját fejlesztési elgondolásaim mellett min-
den olyan elképzelést és tervet támogatok, ami 
a térség, a település és lakói javát szolgálja. Ezek 
megvalósulását legjobb tudásom szerint segíteni 
fogom. 

Szeretném véleményüket, gondjaikat személyes 
találkozások keretében megismerni. Így szeptem-
berben a következő napokon a feltüntetett utcák-
ban járva várom a találkozást Önökkel: 
Szeptember 22. péntek délután:   Tóthegy, Cseider- 

völgy, Hunyadi, Váralja
Szeptember 23. szombat délelőtt: Attila, Újtelep, Zalka, Bocskai, 

Zrínyi, Ady Endre, Ságvári, Béke, Árpád, Dózsa György, 
Alkotmány

Szeptember 25. hétfő délután:  Bajcsy Zsilinszky, Mátyás ki-
rály, Lestár, Kossuth, Imre herceg, Gizella királyné, Tabán, 
Arany János 

Én ott leszek!
Kérem, szavazzanak rám, és OTTHONUNK LESZ EZ A VÁROS!

Tisztelt Választópolgárok! Kedves Lakótársaim!
Horváth Sándorné Rozsnoki Zsuzsanna pedagógus va-

gyok. Végzettségeim, munkám, társadalmi funkcióim, helyi 
kötődésem alapján, lakótársaim buzdítására indulok polgár-
mester és képviselőjelöltként a helyhatósági választásokon. 
Remélem, független jelöltként elnyerem az Önök bizalmát és 
szavazatát, hogy városunk minden lakójának érdekét szolgál-
hassam. Az itt élő emberek gondjait, problémáit ismerve 
hiszem, hogy támogatásuk erőt ad feladataink megoldására. 

A 18 település kistérségi társulásának központjaként olyan 
példaértékű, összefogó irányítójának kell lennie városunknak, 
mellyel az emberek életminőségének javulásához nagymérték-
ben hozzájárulhat. Hiszem, hogy összefogással, hittel, szere-
tettel és kitartó munkával Pannonhalma valóban nevének 
megfelelő rangra emelkedik. 

MOST ITT AZ IDŐ AZ ÖSSZEFOGÁSRA ÉS  MEGÚJULÁSRA! 
A választások csak akkor lesznek sikeresek, ha az Önök véleményének 

figyelembevételével, együttműködve dolgozzuk ki a település céljait,
feladatait. A kérdőívem kérdéseire adott megtisztelő válaszaik segít-
ségével több szempont szerint összesítettem véleményüket, mely váro-
sunk jelenlegi helyzetképének feltárásában és fejlesztési irányának meg-
határozásában segített. Ezt a bizalmat tisztelettel megköszönöm! 

Ennek alapján gazdasági és városfejlesztési programom általános 
célkitűzése a városban élő lakosság megélhetési körülményeinek, 
életminőségének javítása, elégedettségének növelése. Fontosnak tar-
tom a polgárosodási folyamat erősítését, a területrészek kiegyensúlyo-
zott fejlődésének segítését, a természeti, az épített és kulturális értékek 
megőrzését, ápolását, valamint az ezt a célt szolgáló gazdasági bázis 
fenntartható fejlesztését. 

Főbb célkitűzéseim:
√ Munkahelyteremtés, vállalkozások támogatása

√  A költségvetés bevételi forrásainak növelése, a pályázati 
lehetőségek maximális kihasználása
√  Infrastruktúra fejlesztése; hathatós városmegújítási prog-
ramok - idegenforgalmi, kulturális, oktatási centrummá 
tenni településünket
√ A turizmus erőteljes fejlesztése, marketingje – a méltán  
világörökséggé nyilvánított Pannonhalmi Főapátság, vala-
mint településünk természeti értékeire alapozva 
√ A helyi nyilvánosság érvényesítése, a kapcsolattartás 
erősítése
√ Egyesületek, civil szervezetek, a kisebbségi önkormányzat 
támogatása; a testvérvárosi kapcsolatok további erősítése 
kulturális és gazdasági téren
√ A helyi közigazgatás modernizációja, minőségbiztosítás
√ Szociális feszültségek enyhítését szolgáló programok

√ A lakosság egészségi állapotának javítását célzó intézkedések
√ Hatékony védelmi tevékenység
√  Környezetvédelemi projektek megvalósítása 
Összefogásunkkal Pannonhalmát olyan tartós fejlesztési pályára ál-

líthatjuk, amely képes megtartani gyermekeinket a városban, képes 
jövőt nyújtani fiataljainknak, amely város szolgáltatásaival, arculatával
képes arra, hogy nyugodt, kiszámítható életet biztosítson Önöknek. 

Céljaink megvalósítási módját a kiküldött részletes vezetői prog-
ramtervezetben olvashatják tisztelt lakótársaim. Amennyiben olyan 
polgármestert szeretnének, aki teljesíti vállalásait, és alázattal szolgálva 
szívügyének tartja városunk jövőjét a lakosságért, kérem, tiszteljenek 
meg bizalmukkal és

SZAVAZZANAK AZ ÖSSZEFOGÁSRA  ÉS A MEGÚJULÁSRA
PANNONHALMÁÉRT - JÖVŐNKÉRT!

Támogatásukat tisztelettel megköszönve, baráti üdvözlettel:
Horváth Sándorné Rozsnoki Zsuzsanna
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VÁLASZTÁS 2006 - polgármesterjelöltek

Vörös Endre - polgármesterjelölt

Tassy Andrásné - polgármesterjelölt

Kedves Pannonhalmi Választó Polgárok!

Az elmúlt 4 évben képviselőként vettem részt az 
önkormányzati - elsősorban a szociális és a városfej-
lesztési munkában, a nemzetközi kapcsolatok és az 
ügyrendi bizottságok munkájában. Megismerhették 
aktív közreműködésemet nemcsak az állandó bi-
zottságokban, hanem a különböző, éppen aktuálisan 
felmerült kérdések és megoldandó problémák mé-
lyebb megismerése, elemzése céljából létrehozott ad 
hoc bizottságokban. Örömömre szolgált, hogy részt-
vehettem megbízott tagként vagy felkért vezetőként 
több koncepció, felmérés, javaslat elkészítésében. 
Így készítettük el az egészségügyi ellátási fejlesz-
tési tervet, valamint a szociális ellátási koncepciót, 
amelyben meghatároztuk megvalósítandó céljainkat, a Gon-
dozási Központ létrehozását, az Idősek klubjával, házi gondozási 
szolgálattal, stb.  A terv kidolgozását megelőzte egy teljeskörű 
felmérés a 65 éves kor feletti lakótársaink helyzetével kapcsola-
tosan, és amelyre építve kidolgozhattuk hosszú távú szolgáltatási 
tervünket.

A munkában részt vettek a szoc.biz.tagok, civil szervezeti tagok, 
ill. a közért szívesen munkálkodó aktív lakótársaim. 

Nagy súlyt helyeztem és helyezek arra, hogy folyamatosan fi-
gyelve a pályázatkiírásokat,  segítsem az önkormányzatot meg-
találni azokat a pályázatokat, amelynek felhasználásával fejleszt-
hetjük városunk infrastruktúráját, részt vehetünk épületeink, 
útjaink  felújításában, munkahelyteremtésben. Képzettségem, 
képességeim és tapasztalataim alapján tevőlegesen is részt vettem 

pályázatkészítésben, és a jövőben is szeretném 
ezt folytatni. 

A testületi üléseken a célokat, a jövőbeni fe-
ladatokat megfogalmaztuk, dokumentáltuk 
annak érdekében, hogy a szükséges pénzügyi 
fedezetek megteremtésével, a pályázati pénzek 
megszerzésével megkezdjük Pannonhalma igazi 
kisvárossá fejlesztését. Legfontosabb feladatnak 
tartom- amit már néhány önkormányzati ciklus 
elhalasztott- a gyógyfürdő és szabadidő komple-
xum megvalósítását, amellyel több szempontból is 
lendületet adhatunk Pannonhalma fejlődésének: 
munkahelyeket teremtünk, beindulhat a gyógy-
turizmus, a családi és a konferencia turizmus, 

bővülhet a közlekedés, fejlődhetnek a helyi vállalkozások, vonzób-
bá tehetjük városunkat a betelepülőknek, újabb lehetőségek nyíl-
hatnak az iskolai  oktatásban, a nevelésben és a sportolásban, és 
nem utolsó sorban nő az önkormányzat bevétele, mellyel  emel-
heti a szolgáltatások mennyiségét és minőségét, fejlesztheti a város 
infrastruktúráját, arculatát, javíthatja az itt lakók életminőségét. 
Ezzel együtt Pannonhalma legfontosabb túrisztikai vonzerején - 
a Pannonhalmi Apátságon - túl a környező települések tényleges 
kultúrális, turisztikai, közigazgatási kistérségi központjává válhat.

Ezt tartom célomnak, feladatomnak, és ennek eléréséért szeret-
nék munkálkodni.

Kérem, támogassanak ebben a választáskor, és szavazzanak rám.
Tisztelettel Tassy Andrásné

képviselő

Kedves Pannonhalmiak!
Többen felkértek, hogy vállaljam a polgármester-jelöltséget, mert úgy 

látták, hogy Pannonhalma város fejlődése megtorpant.  Új erőre, új 
lendületre, egy határozott, a város valós érdekeit képviselni tudó em-
berre van szükség, akit a polgárok ismernek,  akiben megbíznak.

Programom fő vonalai:
Támogatni  kívánom a polgárőrséget, erősíteni a polgárőrség és a 

rendőrség közötti információcserét, mert meggyőződésem, hogy ezzel 
is megelőzhető számos bűncselekmény. Sebességkorlátozást  kívánok 
bevezetni az Újtelep városrészben  a balesetveszélyesen száguldozó 
motorosok megfékezése érdekében.

Meggyőződésem, hogy a város pénzügyi problémáit nem a város  alkal-
mazottainak elbocsátásával, hanem munkájuk hatékonyabb szervezésé-
vel kell megoldani.  Ezért közös városgazdálkodó szervezetet kívánok 
kialakítani, mely a meglévő eszközöket hatékonyabban működteti és ol-
csóbban nyújt bizonyos szolgáltatásokat a város lakói részére. 

Fontos feladat további befektetők felkutatása, akik a gyógyfürdő és 
egy kisebb szálloda építését finanszírozzák.

Már tárgyaltam olyan  befektetővel, aki a mélyfúrású kút vizének 
palackozásában, ásványvízként értékesítésében érdekelt. Ezt a tárgya-
lássorozatot folytatni kívánom, amíg a város érdekeinek megfelelő 
befektetőt meg nem találjuk.

Az új városgondnokság létrehozásával gondoskodom arról, hogy a 
rászorult,  idős emberek portája előtt a füvet rendszeresen és ingye-
nesen levágják, így sem a munkával, sem a fizetési kötelezettséggel
nem terheljük a tisztességben megőszült polgárainkat.

Programot indítok „JÁRDÁT MINDEN PANNONHALMINAK” 
címmel. Elsősorban pályázati pénzek (hogy a város költségvetését ne 
terheljük) és a polgárok személyes közreműködésének felhasználásával 
a ciklus végéig minden utcában legalább az egyik oldalon legyen be-

tonozott vagy aszfaltozott járda.
Az önkormányzati telkek értékesítésekor a pannonhalmi fi-

atalokat előnyben kívánom részesíteni. Az eladási ár 50 %-áért 
vásárolhatják meg az építési telket azok a pannonhalmi fiatalok,
akik vállalják, hogy  5 éven belül lakóházat építenek a telekre. 
Szeretném megszervezni a Lukács-völgye területen található önkor-
mányzati területen az építési telkek kialakításának előkészítését. 

A Tóthegy városrészben a szennyvízcsatorna rendszer kialakítását 
támogatom pályázati pénzből. A város  autóbusz közlekedésének 
újragondolása szükséges, bekapcsolva a tömegközlekedésbe a Tóthe-
gyet és a Kossuth úti új lakótelepet is. 

Sürgető feladat az óvoda  bővítése, hogy gyermekeink egészségét 
megőrizzük.

A Kisfaludy utcában még 2006-ban, a Fenyvesalja utcában 2007-ben  
megépíttetem a hiányzó aszfaltburkolatot. 

Még 2006-ban tárgyalásokat kezdek egy német befektetővel autó-
alkatrészt gyártó  üzem létesítéséről, (akivel a kapcsolatfelvétel már 
megtörtént), így 15-20  főleg női munkavállaló jutna munkahelyhez 
már 2007-ben. 

Meggyőződésem, hogy a hivatal nem alkalmas valamennyi jóléti, 
kulturális stb. feladat ellátására, ezért fokozottan támogatni kívánom 
a civil szervezeteket az élhetőbb város megteremtése, a nyári sza-
badtéri kulturális rendezvények szervezése érdekében. 

Elégedetlen vagyok a jelenlegi állapotokkal, mert lehetőségeinket 
nem használjuk ki eléggé. Nagyobb figyelemmel, gondosabb szer-
vezéssel jobban élhetnénk. 

Várom az Ön javaslatait is, hogyan tegyük élhetőbbé városunkat!
A közös céljaink megvalósításához kérem  támogató szavazatát!

Vörös Endre
polgármesterjelölt
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Bán Mihály - képviselőjelölt

Csalló Tamás - képviselőjelölt

ifj. Baki László - képviselőjelölt

Czumpf András - képviselőjelölt

Tisztelt Pannonhalmi Lakosok!

1981 óta élek Pannonhalmán feleségemmel (Maár Zsuzsanna) 
és két felnőtt fiammal. A helyi téglagyárban műszakvezetőként
dolgozom.

A rendszerváltás vesztesei közé tartozom, mint sok más ember 
is. Ez is szerepet játszik abban, hogy a politika iránti érdeklődésem 
megnőtt. A kábel tv-n keresztül rendszeresen követtem a helyi 
események alakulását, és nem voltam elégedett egy-két képviselő 
munkájával, pedig négy évvel ezelőtt bizalmat szavaztam nekik. 
Lokálpatriótának érzem magam és tenni szeretnék a város 
érdekében. Ez motivált abban, hogy az önkormányzati válasz-
táson megmérettessem magam. Az emberek gondját, bajait 
szeretném megismerni és képviselni a testületben. Tisztességes 
helytállást és becsületes munkát fogok végezni megválasztásom 
esetén. Sok feladat vár megoldásra: a város tisztasága, idősekről 
való gondoskodás, munkahelyteremtéssel adóbevétel növelés, a 
befolyt adóforintok jó gazda módjára való elköltése, tiszta, átlát-
hatóbb közélet megteremtése. Sok mindent másként és jobban 
kell csinálni ahhoz, hogy városunk vonzóbb és a fiatalok számára
is lakható legyen. Ehhez a munkához kérem az Önök bizalmát és 
támogatását:

Baán Mihály
képviselőjelölt

Tisztelt Pannonhalmi Választók!

Baki László vagyok, szüleimmel az Újtelepen éltem 
középiskolás koromig. Az egyetem befejezése után 1991-
ben költöztem  ismét haza Pannonhalmára feleségemmel. A 
Váralján vásárolt házunkban neveljük három gyermekünket.

Munkehelyem 15 esztendeje a Főapátság. Jelenleg a 
Tárlatvezető Iroda vezetőjeként munkám a látogatások szer-
vezése, az idegenforgalomban dolgozók munkájának irányítá-
sa.

A település életét folyamatosan figyelemmel kísértem. Nyolc
év óta  a Kulturális és Turisztikai Bizottság külső tagja vagyok.

Szerkesztője voltam a Mártonharang című időszakos kiad-
ványnak, s indulása óta szerkesztőségi tag vagyok a Pannon-
halmi Híreknél.

Képviselőként elsősorban szűkebb lakóhelyemért, a Váraljáért 
szeretnék tenni, hogy a „Világörökség közvetlen környezete” 
előnyt, s ne csupán betartandó előírásokat, szigorú szabá-
lyokat, megszorításokat jelentsen az itt élőknek.

Az idegenforgalomban megszerzett tapasztalatommal igyek-
szem tenni azért, hogy Pannonhalmára ne csak az Apátság mi-
att jöjjenek a látogatók.

TISZTELT PANNONHALMI VÁLASZTÓPOLGÁR!

Csalló Tamásnak hívnak, 1976-ban születtem Győrben.       Pan-
nonhalmára 1989-ben kerültem. Nős vagyok, két  csodálatos 
gyermek apukája.

A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola elvégzése 
után 1990-től a győri Krúdy Gyula Gimnázium és Vendéglátó-
ipari Iskolában szereztem szakács képesítést.

Pannonhalmán több vendéglátóipari egységben dolgoztam, 
mindig fontosnak tartottam, hogy helyben tudok megélhetéshez 
jutni. Jelenleg is itt, a kosaras dombi Szent Márton Étterem-
ben dolgozom. 2000-től 2004-ig alkalmam nyílt Németország-
ban munkát vállalni. Kiváló tapasztalatokat szereztem, mind 
szervezői, csapatépítői és vezetői téren, nem utolsó sorban a nyelv 
elsajátítására is nagyszerű lehetőségem nyílt. Szeretnék ebből az 
uniós szemléletből és morálból minél többet átadni, és a meglévő 
kapcsolatokat tovább ápolni.

2004 év végén indítottuk útjára lelkes helybéli fiatal barátaim-
mal a PiPACS Egyesületet, melynek alapító tagja és azóta is alel-
nöke vagyok. Több sikeres rendezvényünk után remélem még 
sok örömet adhatunk mindenkinek.

Elérkezettnek láttam az időt, hogy a város közösségének hasznos 
és hatékony tagja legyek.

Hiszem, hogy egymást segítve, összefogással ez a város igenis 
tud és akar is előrelépni, fejlődni.

Legjobb tudásommal azon leszek, hogy ez megvalósuljon és az 
ígéreteket inkább a tettek váltsák fel.

„Válasszuk közösen a jobb jövőt!”
Csalló Tamás

Tisztelt Pannonhalmi Lakosok!

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam:
Czumpf András képviselőjelölt vagyok. Győrben születtem 

1981-ben. Iskolai végzettségem műszaki menedzser, mérnök-
tanár, munkahelyem a győri Deák Ferenc Közgazdasági és Infor-
matikai Szakközépiskola. 

Pannonhalmi fiatalok javaslatára indulok a 2006. évi önkor-
mányzati választáson, hogy az újonnan megválasztott testület-
ben legyen olyan fiatal képviselő, aki felvállalja a helyi fiatalok
gondjainak, problémáinak képviseletét. 

Foglalkozásom révén napi kapcsolatban vagyok tizenéves fiata-
lokkal. Ismerem problémáikat, segíthetek ezek megoldásában, 
ezért úgy gondolom, tapasztalatomat kamatoztathatnám az 
Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottságban.

Megválasztásom esetén szívesen állítom tudásomat a város gaz-
dasági és kulturális életének szolgálatába. 

Hiszek abban, hogy a kitartással elvégzett munka meghozza a 
várt pozitív változásokat városunk életében.

Kérem, szavazzanak rám, szavazzanak a tettre kész fiatalságra,
hogy megmutathassam munkabírásomat és elhivatottságomat 
városunk iránt.

Tisztelettel:
Czumpf András
képviselőjelölt

VÁLASZTÁS 2006 - képviselőjelöltek
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Horváth Ferenc - képviselőjelölt

Gyarmatiné Tomasits Magda Dr. Horváth Benedek - képviselőjelölt

Horváth Tamás - képviselőjelölt

HORVÁTH FERENC
PANNONHALMA, HUNYADI U. 15.

Nyolc éve távol maradtam a pannonhalmi közélettől. Úgy 

érzem újra feladatot kaptam.

Képviselem:

- a település jobbításának minden dolgát.

- Az emberek ügyes-bajos dolgainak korrekt, elfogult-

ság nélküli segítését.

Különösen 

- a 20-30 évesek támogatását,

- az erkölcsi értékek érvényesítését (őszinteség, 

nyíltság, hitelesség stb.)

- magamat, mert a fentieket csak szigorú önfegye-

lemmel lehet teljesíteni.

KÖSZÖNÖK MINDEN TÁMOGATÁST.
    
Horváth Ferenc

Horváth Tamás önkormányzati képviselőjelölt vagyok,  12 

éve veszek részt az önkormányzat munkájában, 8 éve önkor-

mányzati képviselő vagyok az Önök bizalmából. A Képviselő- 

testület Pénzügyi Bizottsága elnöki posztját is betöltöm. Az 

elmúlt évek alatt Önök a helyi TV közvetítéseken is láthatták és 

megszokhatták, hogy önkormányzati munkámat felkészülten, 

határozottan, mások véleményét meghallgatva és tiszteletben 

tartva, a tőlem megszokott nyugodt, nyílt stílusban végzem. 

Minden olyan elképzelést és tervet támogatok és tudásom 

szerint segítem a megvalósulását, ami a település és lakói 

javát szolgálja. A következő négy évben különleges figyelmet 

kívánok fordítani a helyi civil közélet fejlesztésére és erősítésére. 

Meggyőződésem, hogy az ellátórendszerek reformjának ne-

hézségeit csak egymást ismerő, elfogadó és támogató lako-

sokkal rendelkező települések lesznek képesek kivédeni. 

Ilyennek kell lennie Pannonhalmának is. Amennyiben szava-

zatukkal megtisztelnek, önkormányzati képviselőként munkát 

és ilyen módon szeretném tovább folytatni.  

Gyarmatiné Tomasits Magda vagyok, a Pannonhalmi Szent 
Márton Idősek Otthonának vezetője. Boldog házasságban élek, 
egy gyermekünk van. Első diplomám agráripari üzemmérnök.  
Szociális területen több mint 10 éve tevékenykedem. Az  intéz-
mény vezetőjeként és mint pannonhalmi lakos naponta szembe 
találom magam az idős emberek gondjával, napi problémáival: 
félelem az egyedülléttől, elhagyatottság érzésétől, betegségektől, 
anyagi gondoktól. Kormányunk pénzügyi politikája és egészségü-
gyi reformjai egyre nehezebb terhekkel súlytja állampolgárait és 
ezen belül a kisnyugdíjasokat. Gyógyszerárak emelése, vizitdíjak 
bevezetése, kórházi ágydíj bevezetése stb. A legfontosabb dolog-
nak tartom az egészség megőrzését, azonban félő, hogy egyre töb-
ben lesznek, akik kis nyugdíjukból nem tudják kigazdálkodni az 
egészségükre szánt forintjaikat. Nem jutnak időben orvoshoz, el-
látáshoz. Ezen kívánnék segíteni egy idősek napközi otthonának 
létrehozásával, valamint egy házi gondozási és figyelő rendszer
kiépítésével, hogy egyetlen idős ember se maradjon magára 
betegségével. Segíteni és támogatni kívánom a civil szervezetek 
és egyesületek munkáját, a turizmus fellendítését, hogy Pannon-
halma valódi városi rangra emelkedjen. Ezeknek a terveknek a 
megvalósításához kérem az Önök megtisztelő támogatását. Most 
van mód a változtatásra! Október 1-jén minden pannonhalmi 
választópolgár szavazatára számítunk, akiknek településünk 
fejlődése fontos. VÁROSUNK JÖVŐJE AZ ÖNÖK KEZÉBEN 
VAN! Éljenek a lehetőséggel, melyhez jó erőt, egészséget és bol-
dogságot kívánok! Tisztelettel: 

Gyarmatiné Tomasits Magda

 Tisztelt Választópolgárok, kedves Pannonhalmiak!
Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutatkozzam, majd elképzelé-

seimet röviden megismertessem Önökkel, így igyekszem választ adni 
arra a kérdésre, hogy miért szeretnék önkormányzati képviselő lenni.

Dr. Horváth Benedek jogász, önkormányzati képviselőjelölt vagyok. A 
Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségiztem, majd jogi diplomá-
mat Budapesten szereztem meg. Jelenleg egy győri ügyvédi irodában 
dolgozom ügyvédjelöltként. Mindezt azért kívántam megosztani 
Önökkel, mert úgy gondolom, hogy ezen végzettségemmel és szakmai 
tudásommal a helyi önkormányzásban a település javát szolgálhatom.

Minden Választópolgárt kellően józan gondolkodásúnak tartok ah-
hoz, hogy nem a felelőtlen ígérgetésekre van szüksége, hanem a meg-
szavazott bizalomért cserébe aktív munkával töltött 4 esztendőre.  

Véleményem szerint a képviselők a választópolgárok egészének 
képviselete mellet egy–egy kisebb csoport, az őket leginkább tá-
mogatók érdekeit hivatottak képviselni. Megválasztásom esetén 
elsősorban a fiatalság érdekeit fogom képviselni, hiszen magam is
egy vagyok a pannonhalmi fiatalok közül, így én is átélem az őket
foglalkoztató problémákat. Ilyen az iskola, a munkahely, a szóra-
kozás, illetve legfőképpen a lakás, vagyis a Pannonhalmán való 
megmaradás és letelepedés lehetősége. Ezek mind olyan kérdések, 
amelyekben a település lemaradása bizony nagy, és emiatt lesznek 
vonzóvá sokak számára más települések.  A problémákra a megoldás 
Pannonhalma kistérségi központ szerepének erősítése, ez a település 
felemelkedésének egyetlen lehetséges útja és egyben alapja is.

Arra kérem Önöket, hogy október 1–jén éljenek választójogukkal, 
és ennek során adják meg nekem a lehetőséget arra, hogy együtt 
dolgozhassak Önökkel, mindannyiunkért! 

Megtisztelő bizalmukat előre is köszönöm!  
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KEDVES PANNONHALMI LAKOSOK!

Én mindig is az egyenes, őszinte beszéd híve voltam, ígérem, 
hogy ezután is ilyen maradok. A választások közeledtével sok 
képviselő fog ígérni utat, járdát, fűt-fát, színes üveggolyót, majd 
a választások után jön a csalódás. Minden volt képviselőtől le-
gyenek szívesek számon kérni az ígéreteiket! Én 4 évvel ezelőtt 
három elképzelésre tettem ígéretet. Ígértem az ülések közvetítését 
– megvalósult; ígértem a döntések meghozatalánál a lakossági 
érdekek maximális képviseletét – kérem, ezt ítéljék meg Önök; 
ígértem hosszú távú terveim között termálberuházást – a kezdő 
lépéseket a képviselőtestület megtette. Most is csak olyat ígérek, 
ami teljesíthető: őszintén és megingathatatlanul fogom továbbra 
is képviselni a lakosság érdekeit, harcolni fogok a korrupció és 
az összefonódás ellen, támogatok minden olyan kezdeményezést, 
ami a település felemelkedését, erkölcsi megújulását hozza 
magával. 

Kiemelt feladatként kell kezelni a helyben megvalósuló mun-
kahelyteremtést. Olcsó önkormányzati telkek létrehozásával a 
fiatalok letelepedését kell biztosítani. Továbbra is folyamatosan
kapcsolatot fogok tartani az emberekkel, véleményükre támasz-
kodni fogok. 

Ha rokonszenvesnek találják a gondolataimat, akkor válasz-
szanak mellém még 10 fő hasonló értékrendű képviselőt.

Kádi Antal 
képviselőjelölt

Kádi Antal - képviselőjelölt Kovács József - képviselőjelölt

Kovács Viktor  - képviselőjelölt Mészáros Kálmán - képviselőjelölt

Kovács Viktornak hívnak, 1982-ben születtem Győrben. Érettsé-
gi után a Phoenix Pharma Rt. Gyógyszertári Központjában he-
lyezkedtem el. Városunk közéletében szívesen veszek részt. Tagja 
vagyok a helyi színjátszó körnek, valamint a tánccsoportnak is. 

Azért indulok képviselőjelöltként a helyi választásokon, mert 
úgy érzem, hogy a fiatalok tehetnek a legtöbbet városunk kul-
turális fejlődéséért, és ehhez az én korosztályom összefogása 
nélkülözhetetlen, melyet célként kívánok felvállalni. 

Fontosnak tartom a művelődési ház tevékenységi körének 
bővítését, mellyel a szabadidős és kulturális szórakozási 
lehetőségeket szeretnénk színesebbé tenni. 

Ahhoz, hogy a fiatalok, vállalkozók ide költözzenek, itt te-
lepedjenek le,  szeretném, ha a leendő-képviselő testület kedvező 
áron telkeket értékesítene. Ezzel elősegítenénk a lakosság gyara-
podását is. Nagyon fontosnak tartom, hogy minél hamarabb 
munkahelyek létesüljenek Pannonhalmán, hiszen a munkahe-
lyeknek is megtartó szerepe van. 

Turisztikai egyesületünk egyik alapító tagjaként a környe-
zetvédelem kiemelt célként fogalmazódott meg bennem. Több 
utcai szeméttároló kell. A szelektív hulladékgyűjtés átszervezése 
– a szállítások gyakoribbá tétele fontos. Környezetvédelmi prog-
ramokat minden korosztály résztvételével gyakrabban szer-
veznénk. Meg kell becsülnünk az idősebbeket, támogatni kell a 
rászorulókat. Mindezen programok megvalósításához kérném 
a választópolgárok támogatását. Pannonhalmán a fiataloknak
biztos jövőt szeretnénk, ezért szavazatára tisztelettel számítok, 
köszönettel:

Kovács Viktor

Tisztelt Választópolgárok!

Kovács József vagyok, 49 éves, három gyermek édesapja. 19 éve 
dolgozom a Pannonhalmi Főapátságnál mint karbantartó. 9 éve 
vagyok a Pannonhalmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka.  

A helyhatósági választásokon képviselőjelöltként indulok, 
mert úgy érzem, hogy a településünkön folyó önkormányzati 
irányító munkában hatékonyan részt tudnék venni, mellyel a 
lakosság életminőségének javítását szolgálnám. Kiemelt cél-
jaim a következők: Kedvező költségű telkek értékesítésével ösz-
tönözném a fiatalok, vállalkozók letelepedését. Kiemelten tá-
mogatnám az új munkahelyek létrehozását, a helyi vállalkozók 
támogatását.  Összefogással városunkat biztonságos, tiszta, ren-
dezett otthonná szeretném tenni. Kiemelt célom a Pannonhalmi 
Főapátsággal történő szorosabb kapcsolattartás, melyre városunk 
lakói méltán büszkék, hiszen a világörökség része. A Pannonhal-
mi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint a többi helyi védelmi 
tevékenységgel foglakozó szervezet összefogása, munkájuk 
erkölcsi és anyagi támogatása, felszereltségük fejlesztése - a 
hatékonyság növelése érdekében. Fontosnak tartom a helyi civil 
szervezetek és egyesületek munkájának támogatását, hiszen csak 
velük közösen érhetjük el céljainkat. Kék Napok elnevezéssel, 
ahol a polgárőrség, rendőrség, mentők, tűzoltóság és a katasztró-
favédelem hatékony védelmi tevékenységét bemutatná nemcsak 
a felnőtt lakosságnak, hanem az iskolás diákoknak is, hiszen a 
korai ismeretszerzés, a megelőzés rendkívül fontos a minden-
napokban is. Kérem, szavazzanak a változásra, a fejlődésre! Bi-
zalmukat, szavazatukat tisztelettel megköszönve:

Kovács József

Mészáros Kálmán vagyok, szüleim 1949-ben költöztek 

Győrszentmártonba. Az általános iskolát helyben végeztem, 

majd a Jedlik Ányos Gépipari Technikumban érettségiztem 

1965-ben. A Rába Magyar Vagon és Gépgyárban dolgoztam 

minőségbiztosítóként. 

Azért indulok képviselőjelöltnek, mert úgy látom, Pannon-

halmán változásra van szükség. Változásra azért van szükség, 

mert a fejlődés megtorpant, nincsenek új munkahelyek így 

csökken a bevétel. 

Pannonhalmáért elkötelezett, tenni akaró és tudó vezetést 

kell választani.

Független jelölt vagyok.
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VÁLASZTÁS 2006 - képviselőjelöltek

Pusztai Antal - képviselőjelölt Steczina Imréné - képviselőjelölt

Németh Zoltán - képviselőjelölt

„Nem halat kell adni az embereknek, 
hanem hálót, amivel kifogják a halat.”

Engedjék meg, hogy azoknak, akik nem ismernek, röviden be-
mutatkozzam. 

Steczina Imréné vagyok, 54 éves, három felnőtt gyermekem van,  
férjem tősgyökeres győrszentmártoni. 1970-ben költöztem a község-
be, jelenleg a Tóthegyben élek. Vegyesbolti eladó szakmám mellett 
szakácsnak tanulok, ez év őszén fejezem be a tanulmányaimat. Fontos 
számomra a megújúlásra és az újrakezdésre való készség.

Nem igérek olyan dolgokat, amit nem lehet megvalósítani. Nyi-
tott vagyok, és saját lehetőségeimhez mérten szívesen dolgozom 
olyan célokért, melyek az itt élők javát szolgálják.

Fontos feladatnak tartom a város és a Bencés Főapátság közti kap-
csolat javítását, keresem a szorosabb együttműködés lehetőségét.

Szükséges a Tóthegy és a Váralja útjainak rendezése.
Olyan alkat vagyok, akit érzékenyen érintenek a hátrányos

helyzetben élők problémái, úgy gondolom, a segítségnyújtás nem 
mindig pénzen múlik. 

Tevékenyen részt vennék a szociális ellátás fejlesztésében, a 
nagy családosok rendszeres segítésében.

Célom egy olyan hely kialakítása, mely az idősek számára  a 
szabadidő közös és tartalmas eltöltésére alkalmas.

Azt gondolom, hogy közösen együtt, egyetértve lehet előbbre 
jutni, ehhez szükség van arra, hogy őszinték legyünk egymáshoz, 
és szemtől szembe is vállaljuk véleményünket. 

Kívánom, hogy az eljövendő négy évben városunk olyan 
pozitív változáson menjen keresztül, mely mindannyiunknak 
örömet szerez majd!

Németh Józsefné Szabadi Piroska

A 2006. évi választások alkalmából köszöntöm Önöket.
Pusztai Antal vagyok, két felnőtt gyermekem és négy unokám 

van. Feleségem Torma Margit (Babi).  Mindketten Győrszent-
mártoniak, illetve Pannonhalmiak vagyunk. A rendszerváltás 
előtt is és után is sokat segítettem, mindig szívügyemnek tartot-
tam a közösség érdekeit.

A 90-es évek közepétől sok betörés és lopás történt te-
lepülésünkön, a nyugodtabb élettér kialakítása érdekében aktív 
közreműködésemmel megalakult Pannonhalmán a polgárőrség. 
Sok éjszakát  és szabadidőt áldoztam a pannonhalmi emberekért, 
az Önök nyugalmáért. Tevékenységem elismeréseként 2000-ben 
a Győr-M.-S. Megye Polgárőr Szövetség titkárává és az Országos 
Polgárőr Szövetség választmányi tagjának, majd 2004-ben újra 
megválasztottak megyei titkárnak. 2006-ban magas kitüntetést, az 
érdemkereszt arany fokozatát vehettem át a polgárőrség elnökétől. 

Nyugalmat, biztonságot és fejlődést Pannonhalmának!
Szavazzanak rám, Pusztai Antalra! Bizalmukat előre is köszönöm!
Szeretnék segíteni városunk fejlődésében, fontosnak tartom 

többek között az alábbi célok megvalósítását:
- Elhanyagolt útjaink építését: Váralja, Tóthegy, Tabán, Újtelep
- Járdáink burkolatának felújítását: Rákóczi út, Újtelep, Kossuth L. út
- Csapadékvíz elvezetése és áteresz építése.
Fontosnak tartom a gyógyfürdő megépítését, új munkahelyek 

létesítését, az idegenforgalom  fejlesztését, az idősek szociális el-
látását, fiatalok gondjainak kezelését.

A biztonság és a közrend megszilárdítását.
Jó együttműködést városunk fejlődésében, ehhez kérem segít-

ségüket, mint képviselőjelöltre szavazzanak rám.
Pusztai Antal

TISZTELT PANNONHALMI VÁLASZTÓPOLGÁROK! 
Németh Zoltán vagyok. 1971 óta élek és dolgozom Pannon-

halmán az Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt-nél.
Az Önök bizalmából az előző ciklusban már dolgoztam 

Önökért, a városért. Képviselői munkám során igyekeztem a város 
fejlődéséért, a különféle fejlesztésekért tenni, a város életében 
felmerülő gondokkal foglalkozni.
Tevékenykedtem:
• Az Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságban az iskolai oktatás

színvonalának emeléséért;
• A Szociális Bizottságban a szociálisan nehéz helyzetben lévők 

megsegítéséért;
• A Településfejlesztési Bizottságban a település életét befolyásoló 

fejlesztésekkel.
Az elkövetkezendő időszak fontos célkitűzései:
• Az oktatási intézmények - iskola, óvoda felújítása, az iskolai 

oktatás színvonalának további emelése a művészeti oktatás be-
vezetésével, felkészülni az iskola várható kistérségi szerepkörére;

• Munkahelyteremtő beruházások ösztönzése (pl.: termálprog-
ram) és a pannonhalmi vállalkozások támogatása;

• A szociális ellátás terén az indokolt segélyek mellett ösztönzés 
munkavállalásra, időskorúak életkörülményeinek javítása;

• A városvezetés kistérségi kapcsolatainak fejlesztése;
• A városközponti rehabilitációs terv megvalósítása;
• Városunkban a letelepedni vágyók segítése. 
Megköszönöm eddigi bizalmukat. Továbbra is szeretnék Önökért, 

városunkért képviselőként dolgozni. Kérem támogatásukat.
Tisztelettel:

Németh Zoltán

Németh Józsefné Szabadi Piroska vagyok,  Győrszentmártonban 
születtem 1955-ben. Három gyermekünk van. Településünk 
tóthegyi részén édesanyámmal lakunk. Kereskedelmi vég-
zettségem van, melyben 1970 óta dolgozom. 

Azért indulok képviselő jelöltként, mert szeretnék az itt 
élő emberek gondjain segíteni. Szeretném elérni az Önök tá-
mogatásával, hogy kisvárosunk virágzó, igazi turista paradi-
csom legyen, mely méltó a világörökségi ranghoz. 

Céljaim közé tartozik az infrasruktúra fejlesztése, főként az 
eddig elmaradt területeken – a lakókörnyzetem a Tóthegy, vala-
mint a Cseidervölgy és a Váralja településrészeken. 

A lakók életminőségének javításához egy éjjel-nappali vagy 
egy nagyobb bevásárló központ letelepedését maximálisan 
támogatnám. Az itt élők kapcsolatának szorosabbá tétele 
érdekében gyakrabban szerveznék beszélgetéseket, fórumokat, 
mely elősegítené közös céljaink elérését.

Ehhez kérem szavazatukat október 1-jén, támogatásukat tisz-
telettel megköszönve:

Németh Józsefné Szabadi Piroska

Steczina Imréné



11 2006.  ősz PANNONHALMI HÍREK

VÁLASZTÁS 2006 - képviselőjelöltek
Siska Béla - képviselőjelölt

Szeitz László Pál - képviselőjelölt Szilágyi Kemál - képviselőjelölt

Szabó Attila - képviselőjelölt
Amit elvégeztünk, látszik a városon!Nevem, Siska Béla, 44 éves vagyok, nős,  

két gyermek apja. Születésem óta Pan-
nonhalmán élek, itt is dolgozom. 

A jelenlegi képviselő-testületben a Kul-
turális Bizottság elnökeként és több más 
bizottság tagjaként szolgálom városunkat. 
Javaslatomra jött létre a Pannonhalmi 
Hírek című újság, aminek a működtetésében is tevékenyen 
szerepet vállalok. Irányításommal működik a város honlapja.

Szabó Attila vagyok, 42 éves tősgyökeres 
pannonhalmi lakos. Feleségem óvónő, 
van egy 15 éves lányunk és egy 13 éves 
fiunk. Mérnöki beosztásban dolgozom egy
piacvezető távközlési cég győri mérnök-
ségén. A képviselő-testület öt bizottságának 
munkájában veszek részt. A Generációk Ta-

lálkozása szervezőbizottságának alapító tagja, a Pándzsa Klubnak 
pedig alelnöke vagyok.

Közös célunk: az előző években elindítottak eredményes folytatása, személyünk mögött egy sikeres csapat áll! 
LOKÁLPATRIOTIZMUS  - A legnemesebb értelemben vett tartalmát, a szülőföld és a lakóhely szeretetét, a hovatartozás (identitás-

tudat) érzésének növelését saját eszközeinkkel, programjainkon keresztül próbáljuk elérni (fesztiválok, kulturális programok, stb.).
SZOCIÁLIS ÉRZÉKENYSÉG - Egyesületünk e tevékenységét egyedülállónak nevezhetjük a civil szervezetek között. Rászoruló gyer-

mekeknek nyújtunk anyagi segítséget nyaranta táborozáshoz, hasonló módon, minden évben karácsony környékén -a Vöröskereszt 
helyi szervezetén keresztül– rászoruló családokat támogatunk, a támogatottak személyéről tudatosan nincs ismeretünk, a rászorult-
ság megállapítását szakemberekre bízzuk. 

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS ÉS TÁRSADALMI AKTIVITÁS - Az elmúlt 4 év eseményei kronológiai sorrendben: 2002-ben az 
első Generációk Találkozása háromnapos fesztivál, 2003–ban az első városi Majális, alig két hónappal később az első pannon-
halmi Bográcsfesztivál. 2004-ben a második Generációk Találkozása Fesztivál egy hét múlva a második Majális, majd a második 
Bográcsfesztivál, még ebben az évben az első Karácsonyi Koncert és az első városi Karácsonyfa állítása. 
2005-ben az immár hagyományos rendezvényeink mellett az új ravatalozó építésében vállaltunk és végeztünk szakmunkát a költ-
ségek enyhítésére, saját forrásból, négy zászlótartó oszlopot állítottunk, amit augusztus 20-án várossá válásunk 5. évfordulójára 
rendezett ünnepségen ajándékként átadtunk a városnak. Ekkor vehettük át a „Pannonhalmáért” kitüntető címet, amit először 
kapott meg civil szervezet.
2006-ban, a már fent említett állandó rendezvényeink mellett, köszöntöttük és jelentős anyagi támogatást adtunk át a 10. születés-
napját ünneplő Polgárőrségnek, és természetesen ennek az évnek még nincs vége….!
Büszkék vagyunk, hogy a Pándzsa Klub Egyesület tevékenysége példa lett a fiatalabb korosztálynak is.

A következő 4 évben is a Pándzsa Egyesület jelszavának szellemében 
végeznénk a szolgálatnak tekintett képviselői munkánkat:   JÓT S JÓL! 

Tisztelt Polgártársaim!
Szilágyi Kemál Lászlónak hívnak, Pécsett születtem 1949-ben. 

Boldog házasságban élek, egy fiam van. 30 éve dolgozom az Orszá-
gos Mentőszolgálatnál megyei szolgálatvezetőként, alakulásától 
pedig a pannonhalmi Mentőállomás vezetőjeként. Hivatásomat 
választottam életem céljának, ezért empátiával és szeretettel for-
dulok embertársaink felé, ha segítségre, megértésre szorulnak. 
Mint Pannonhalma jövőjéért aggódó és tenni akaró helyi polgár 
a következő okok miatt indulok a helyhatósági választásokon: 

• Munkahelyeket kell teremteni környezet- és műemlékbarát 
cégek letelepítésével; A helyi kis- és középvállalkozóknak jobb 
körülményeket biztosítani - pl.: adózási kedvezmény 

• Az orvosi rendelőt és szolgáltatásait kibővíteni - fizikoterápia,
laborvizsgálatok, röntgen; Eset mentőgépkocsis szolgáltatás be-
vezetése; Lehetőség szerint - a termálvíz előnyeit ki kell használni 
mozgásszervi kezelésekre – gyógyturizmus; Idősek napközi ott-
honát létrehozni, mely az idősek életét teszi tartalmasabbá

• Partnerkapcsolat kiépítése a világörökséggé nyilvánított Pan-
nonhalmi Főapátsággal; A helyi civil szervezeteknek össze kell 
fogni városunk fejlődéséért 

• Helyi és helyközi közlekedés javítása 
Nagyon sok elképzelésem van a turizmus fejlesztésére, ezért is 

csatlakoztam az újonnan megalakult turisztikai egyesületünkhöz, 
melynek céljai városunk fejlődésének, turisztikai vonzerejének, 
bevételi lehetőségeinek növelése. Ha úgy érzik, hogy elképzelé-
seim megvalósítása a városunk és az Önök érdekeit is szolgálják,  
kérem, hogy szavazzanak rám. Tisztelettel:  

Szilágyi Kemál

Szeitz László vagyok a Tóthegyben lakom.
Egy lány, 2 fiú édesapja és 7 unoka és 1 dédunoka nagypapája.

Életkorom 63 év.
Virágkereskedőként dolgoztam, jelenleg nyugdíjas vagyok.

A Polgárőrség tagja vagyok 10 éve.
Sok társadalmi munkák vállaltam – útbiztosítás stb. a 

Polgárőrségen belül.

Városunk – főleg Tóthegy – fejlődésében sokat szeretnék tenni:
- utak kiépítése, felújítása
- közlekedés fejlesztése
- idősek és rokkantak szociális ellátása
- a biztonság, közrend megszilárdítása.

Köszönöm figyelmüket!
Ha megnyertem támogatásukat, kérem, hogy 2006. október 1-

jén a szavazófülkében a nevem mellett elhelyezett X-szel segítse, 
hogy az Ön érdekeit, mint képviselő támogatni tudjam.

Bizalmát előzetesen is köszönöm!

Tisztelettel:     Szeitz László
          független jelölt
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