
 2007. tavasz

Tisztelt Pannonhalmiak !
Kérem engedjék meg, hogy röviden beszámoljak 

Önöknek a Pannonhalmi Hírek hasábjain keresztül 
az  elmúlt  hónapok fontosabb történéseiről , 
eseményeiről.

A hivatal  átvételét  követően igyekeztem az 
önkormányzat munkáját a legapróbb részletekig 
megismerni. A munkatársakkal lefolytatott beszélgetések 
és a néhány hónap alatt összegyűjtött tapasztalatok 
megerősítettek abban, hogy hivatalunk munkáját 
gyorsabbá, hatékonyabbá, még inkább ügyfélbaráttá  
kell tenni. Az elektronikus ügyintézés megteremtése  
e hosszabb folyamat egyik első mérföldkövét jelenti. 
A keretfeltételek megteremtése nemcsak technikai 
beruházást, hanem a hivatal munkatársainak 
továbbképzéseken való részvételét is előrevetíti.

A decemberben megtartott lakossági közmeghallgatás 
sikere egyértelmű jel volt számomra,  hogy a 
kapcsolattartást minden lehetséges módon erősíteni 
kell városunk lakosságával, ezért a havi rendszerességgel 
megtartott fogadóórámon várom az Önök  észrevételeit, 
javaslatait. Mind a közmeghallgatáson elhangzott 
ötletek, mind az egyéb lakossági javaslatok értékes  
forrásul szolgálnak a bizottságok munkájához, 
amelyek a városunkat érintő döntések előkészítésének 
letéteményesei.

A 2007. év pénzügyi szempontból sajnos nem ígér 
sok jót az önkormányzatok számára.  Az állami 
megszorítások mindenütt éreztetik hatásukat, a kötelező 
működési feladatok ellátásához szükséges  anyagi 
erőforrást  sem kapják meg teljesen az önkormányzatok. 
Az észerű takarékoskodás mellett  a 2007. évi 
költségvetés kiegészítette az előző ciklusban betervezett 
– és pénz hiánya miatt elmaradt – beruházásokat 
néhány újabb tétellel. 

Pannonhalma idén is pályázik az „önhibáján kívül 
hátrányos helyzetű”  települések által elnyerhető pénz 
egy részére, amely működési költségek finanszírozásában 
jelenthet némi  könnyebbséget. Mindez azt is jelenti, 
hogy a pályázati összeg elnyeréséig a takarékosság kerül 
középpontba. 

A civil szervezeteknek juttatott összeg szeretné 
kiaknázni Pannonhalma belső erőforrásainak rejtett 
tartalékait. A településünkön működő egyesületek 
nagy segítséget jelenthetnek az önkormányzatnak 
bizonyos feladatok részbeni átvállalásával, az összefogás 
alapjainak lerakásával. 

Ezúton szeretném kérni városunk minden lakóját, 
hogy lehetőségeihez mérten tegyen meg mindent 
lakókörnyezete csinosabbá és otthonosabbá tétele 
érdekében. 

Köszönöm a város polgárainak és az iskolának, 
hogy ilyen szép számmal részt vettek a március 15-i 
ünnepségen. Bízom abban, hogy jövőre már több 
nemzeti zászló kerül fel házainkra is.

A tavasz közeledtével mindenkinek  jó egészséget 
kívánok.

Bagó Ferenc
polgármester

T i s z t e l t  P a n n o n h a l m i 
V á l l a l k o z ó k !

Szeretnénk segíteni Önöket azzal, hogy a megújuló váro-

si honlapon szolgáltatásaikkal, elérhetőségi adataikkal  

ingyenesen megjelenhessenek.

Kérjük, keressék fel a Városi Könyvtárat, és a közzé tételhez 

szükséges adatlapot szíveskedjenek kitölteni, vagy regisz-

trálják magukat a www.pannonhalma.hu/beta weboldalon 

és a kérdéseknek megfelelően adják meg a tájékoztatásra 

szánt adataikat!

Bízom abban, hogy ezzel a lehetőséggel is  segíteni tudjuk 

az Önök munkáját!

Tisztelettel:
 Bagó Ferenc
 polgármester
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Fontosabb közérdekû rendeletek,  határozatok a képviselő-testület 
2006. december - 2007. január, február, április havi üléseiről

December 
26/2006(XII.19.) rendeletében a képviselő-
testület módosította a gyermekintézmény 
étkezési térítési díjait az alábbiak szerint:

óvodai étkezés: 290 Ft/nap/fő
napközi 3x-i étkezés 300 Ft/nap/fő
menza (csak ebéd) 250 Ft/nap/fő 

27/2006(XII.19.) rendeletében a képviselő-
testület módosította az önkormányzat 
illetékességi területén érvényes ivóvíz és 
csatorna szolgáltatás díjait az alábbiak 
szerint:

lakosság: 150 Ft/m3 + ÁFA
szennyvízelvezetés díja:

lakossági díj: 271 Ft/m3 + ÁFA 
környezetterhelési díj: 7 Ft/m3 + ÁFA
 278 Ft/m3 + ÁFA

Január

2/2007 (II.28.) rendeletével a képviselő-
testület elfogadta az önkormányzat 2007. 
évi költségvetését. / kivonat külön lapon /

4/2007(IV.4.) rendeletével a képviselő-
testület efogadta az önkormányzat 2006. 
évi költségvetésének zárszámadását. 

5/2007(IV.4.) rendeletével a képviselő-
testület módosította a közterület 
használatáról szóló 10 /1999 (IX.01.) 
rendeletét, melynek legfontosabb új 
szabályai az alábbiak:

- A bérleti szerződés megkötését a bérbe 
adó által kiadott formanyomtatványon 
a tevékenység megkezdése előtt kell 
kezdeményezni.

A bérbeadó legkésőbb 3 munkanapon 
belül köteles nyilatkozni az igényelt 
közterület bérelhetőségével kapcsolatban.  

Közúti közlekedési szolgáltatást végző 
3500 kg összsúlyt meghaladó jármű, 
valamint mezőgazdasági gép 22.00-06.00 
óra között  közterületen csak bérleti 
szerződéssel tárolható. 

Üzemképtelen jármű főútvonalon, 
járdán, járdaszigeten, zöld területen 
való közterületi tárolása tilos, egyéb 
közterületen az üzemképtelenséggé 
válástól számított 15 napon túl csak bérleti 
szerződéssel tárolható legfeljebb további 
15 napig. 

A u t ó s z e r e l ő  ( j a v í t ó ,  f é n y e z ő , 
karosszérialakatos, gumijavító) műhely 
felőli közterületen telek szélességében 
egyidőben legfeljebb 3 darab javításra 
váró gépjármű tárolható megjelölt módon 

(autószerelő neve, címe feltüntetésével) 
Nem kell bérleti díjat fizetni: e) a

Pannonhalmán adóköteles tevékenységet 
folytató vállalkozásnak, egy legfeljebb 0,5 
m2 méretű a vállalkozás elérhetőségét jelző, 
eligazító tábla kihelyezéséért.

A R. a közterület használat díjszabásáról 
szóló 1. számú melléklete az alábbiak 
szerint módosult: 

- A közterületbe 10 cm-en túl benyúló 
üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, 
hirdető berendezés, fényreklám, üzleti 
védőtető (előtető), ernyőszerkezet, cég és 
címtábla 100 Ft/m2/hó

- Árusító és egyéb fülke pavilon: 150 
Ft/m2/hó

- Idényjellegű árusítás: 200 Ft/m2/nap 
(nincs kivétel)

- Alkalmi és mozgóárusítás, javító és 
szolgáltató tevékenység: hangjelzéssel 
1200 Ft/nap, hangjelzés nélkül 800 Ft/nap 
(kivétel pannonhalmi lakos kistermelők)

- Vendéglátás, vendéglátó-ipari elő-
kert: 300 Ft/m2/hó (50m2 felett egyedi 
elbírálás)

- Hasznot nem hajtó sport és kulturális 
tevékenység 0 Ft. Non profit tevékenység 
0 Ft.

- Személy, illetve 3500 kg összsúly alatti 
haszongépjárművek közterületen lévő 
tárolása 50 Ft/nap. 
6/2007(IV.4.) rendelet Pannonhalma 
Váro s  Ön kor m ány z at  k é pv is e l ő -
testülete megalkotta az SZMSZ-ről szóló 
rendeletét, a  6/2003 (IV.30.) SZMSZ-ről 
szóló rendeletét hatályon kívül helyezte.

Fontosabb közérdekű határozatok

December

172/2006(XII.11.)  Kt .  határozat : 
a képviselő-testület  a Pannonhalmi 
Gyógyfürdő és Szállodakomplexum 
leendő helyszínéül a volt TSZ Major 
területét javasolta.

181/2006(XII.18.) Kt. határozat: a 
képviselő-testület 5 éves időtartamra 
Horváth Rolandot választotta meg 
a Kazinczy Ferenc Művelődési Ház 
vezetőjének. 

189/2006(XII.18.) Kt. határozat: a 
képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a jelenleg funkcionáló hulladékszigetek 
mellett a Tóthegyben és a tűzoltószertárnál 
is létesít hulladékgyűjtő szigetet.

Január

2/2/2007 (I.30.) Kt. határozat: a képviselő-
testület támogatta azt az elképzelést, hogy 
Pannonhalma közigazgatási területén a 
közeljövőben kistérségi járóbeteg ellátó 
központ kerüljön felépítésre. 

8/2007(I.30.) Kt. határozat: a képviselő-
testület a 2007. költségvetési bevételeinek 
növelése és az arányosabb teherviselés 
érd ekéb en  a  fe lnőtt  és  g yermek 
háziorvosi, illetve a fogorvosi vállalkozási 
szerződést   módosította az alábbiak 
szerint: A  vállalkozó orvosok a fűtés, 
világítás, víz-, csatorna-, költség 10-10% -
ának megfelelő összegben egyenlő arányban  
anyagilag vállaljanak részt az orvosi rendelő 
működési költségének finanszírozásában 
2007. február 01. napjától. 

11/2007(I.30.) Kt. határozat: a képviselő-
testület elhatározta , hogy a művelődési 
házban lévő székekből 150 db-ot felújíttat, 
és 180 000,- Ft értékben új székeket is 
vásárol az intézmény részére.

Február

29/2007(II.27.) Kt. Határozat: a képviselő-
testület megbízta az óvodavezetőjét, 
hogy végezzen felmérést a környező 
településeken arra vonatkozóan bölcsödei 
igényre vonatkozóan. 

Április

46/2007(IV.3.) Kt. határozat: a képviselő-
testület a megüresedett pénzüg yi 
bizottsági  hely re  Németh Zoltán 
képviselőt választotta meg. 
47/2007.(IV.3) Kt. határozat: a képviselő-
testület  a megüresedett oktatási bizottsági 
helyre dr. Horváth Benedek képviselőt 
választtotta meg. 
4 8 / 2 0 0 7 . ( I V. 3 )  Kt .  h at á r o z at :  A 
képviselő-testület a megüresedett 
településfejlesztési, környezetvédelmi 
közrend és közbiztonsági bizottság 
helyére dr. Horváth Benedek képviselőt 
választotta  meg. 
54/2007(IV.3.) Kt. Határozat: a képviselő-
testület pályázat benyújtását határozta 
el a temető alatti szilárd burkolatú út 
felújítássára.
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Anyakönyvi hírek 
Újszülöttek 

2006. december 1. - 2007. február 28.

Halottaink 
2006. november 16. - 2007. február 28.

57/2007(IV.3.) Kt. határozat: a képviselő-
testület  a Kazinczy Ferenc Művelődési 
Ház nagytermének ablakaira mini tokos 
redőny vásárlását határozta el  300.000 
Ft értékben.

60/2007(IV.12.) kt : döntés pályázati pénz 
elnyerésére a Dallos utca útburkolatának 
felújításához  (Megvalósítás csak pályázati 
támogatás elnyerése esetén).

61/2007(IV.12.) kt : döntés pályázat 
benyújtására járda felújítás céljára 
- a pályázatban megjelölt járdaszakasz: 
Árpád utca, Ságvári és Zrínyi utca közötti 
szakasza ,   Dózsa György utca  jobb oldali 
szakasz, Hunyadi utca.  (Valamennyi 
járdaszakasz felújítása csak   pályázati 
támogatás elnyerése esetén.)

Adófizetéssel kapcsolatos 
tájékoztatás

 
A még nem postázott gépjármű adó 

megfizetésére vonatkozó határozat alapján 
a fizetés  határidejét a kézbesített befizetési 
csekken jelezzük

Kérjük a Lakosságot, amennyiben az   
adózó személyében, az adó tárgyában 
– elköltözés, értékesítés, öröklés miatt   
változás következik be, úgy 15 napon belül 
a változásról tájékoztassák a hivatalt.

Kérjük adófizetési kötelezettségüknek a 
takarékszövetkezet helyi kirendeltségén 
szíveskedjenek eleget tenni.

Közérdekű információ, kérés
Kérjük  az ebtartókat, hogy az ebek zárt 

helyen történő tartásáról gondoskodjanak, 
vigyázzunk gyermekeink testi éppségére.  
Bejelentés esetén szabálysértési eljárást 
kezdeményezünk.

KÖRNYEZETVÉDELEM, 
KÖZTISZTASÁG 

Kérjük a lakosságot,  az ingatlanok előtti 
átereszeket a  csapadékvíz elvezetésének 
biztosítása érdekében szíveskedjenek 
kitisztítani, az ingatlanok előtti területet 
t isztán tartani,  a  gyomtalanításról 
gondoskodni.

Kérjük az együttműködést az illegális 
szemétlerakó helyek megszűntetésében, 
szemetet a szeméttelelepen kialakított 
hulladékgyűjtő pontra csak szelektíven 
válogatva szabad elhelyezni.  Nyitvatartás 
: kedden és pénteken du. : 15.00 órától- 
20.00 óráig.

A temető rendjének megóvása érdekében 
nyomatékosan kérjük a kegyeleti helyeket 
látógató hozzátartozókat, hogy a szemetet   
csak   az   arra   kijelölt   hulladékgyűjtő  
edényekbe helyezzék. A hulladékgyűjtő 
edények kiürítéséről, a hulladék kezeléséről 
az önkormányzat  gondoskodik.

      
A parlagfű elleni védekezés  egészségünk 

védelme érdekében  továbbra is kiemelt 
feladata kell, hogy legyen az ingatlan 
tulajdonosoknak, földhasználóknak. 
Kérünk mindenkit folyamatosan törekedjen 
e feladat ellátására.

Az FVM  közleménye szerint kizárható 
az a termelő a támogatásokból, akivel 
szemben gyommentesítéssel kapcsolatban 
elmarasztaló hatósági intézkedésre került 
sor. 

COMPUTERES  ÉRVIZSGÁLAT

Az I.C.C. Dr. Phol Kft. Pannonhalmán 
is  végez  ér vizsgálatot computeres 
arteriográffal.

15 perces fájdalmatlan vizsgálattal a 
verőerek( artériák) állapotáról kaphatunk 
korrekt leletet.

Az érelmeszesedés,érszűkület így időben 
észlelhető,azt kezelve megelőzhető  az 
infarktus és /vagy az agyvérzés. 

A vizsgálatot a TB nem támogatja, ára 
7500 Ft/fő.

Amennyib en  a  kap ott  ere dmény 
eltér a normálistól, a további kivizsgá-
lás,gyógykezelés ingyenes.

A vizsgálat 2007. május 7-én lesz a 
védőnői rendelőben 10.00 órától.

A nagy érdeklődésre való tekintettel 
előzetes bejelentkezés alapján osztják be a 
jelentkezőket.

A vizsgálat korhatártól független. 
Bejelentkezés, időpont-egyeztetés: 

06/30/6779012

Hamarosan megújul Pannon-
halma város honlapja, melyen az 
Önkormányzatok menüpont alatt 
letöltheti a képviselő-testületi 
ülésekhez kapcsolódó háttér-
anyagokat.

www.pannonhalma.hu
A tesztváltozaton már most hoz-

záférhet   a 2007. évi dokumen-
tumokhoz.

www.pannonhalma.hu/beta

INTERNET

2006  
12.11. Élő István Olivér Zalka u. 
12.06.  Tokodi Cecilia Imola Váralja 
12.28. Borbély-Burus Kira Kitti 
  Arany J. u.
2007.   
01.20. Gede Dániel Tóthegy 
02.08. Tóth Veronika Szabadság tér
02.16. Gémesi Domonik Szabadság tér 
02.26. Molnár Eszter Imre herceg útja 
02.27. Csonka Izabella Krisztina 
  Arany János u. 

2006
11.24. Pardavi István 27 Dallos S. u. 
12.04. Demjén Imréné 55 Béke u.

2007
01.03. Baracskai Szilveszter 56 Dózsa u.
01.11. Nemoda János 51 Petőfi u.
02.07. Farkas József 82 Attila u.
02.09. Magyar Gyula 83 Várkerület 
02.12. Weichselgartner Ilona 85 
   Arany J. u. 
02.14. Gácsig Sándor 62 Attila u.    
02.18. Csala Benedek János  69
   Tóthegy
02.21. Homor Antal 91 Arany J.  u.

TÁJÉKOZTATÓ 
AZ EGÉSZSÉGÜGYI  

ELLÁTÁSSAL 
KAPCSOLATOSAN  

(OEP közlemény)

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
(OEP) tájékoztatja Önt, hogy 

2007. április 1. napjától 
bevezetésre kerül a jogviszonyhoz kötött 

egészségügyi ellátás rendszere.
Tájékozódásának megkönnyítése 

érdekében – a teljesség igénye nélkül – 
felsoroljuk azokat a tipikus jogviszonyokat, 
amelyek megléte/fennállása esetén Ön 
jogosult egészségügyi ellátásra. 

1. A Magyar Köztársaság területén élő 
valamennyi kiskorú gyermek (18. életévének 
betöltéséig) jogosult az ellátásra, ha 
Magyarországon lakóhellyel rendelkezik.

(folytatás  a 4. oldalon)
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2. Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak: 

A) BIZTOSÍTOTTAK 
Foglalkoztatott személyek

Munkaviszonyban, köztisztviselő
közalkalmazotti

fegyveres szolgálati 
jogviszonyban állók 

• Megbízási
• Vállalkozási
• Bedolgozói
jogviszonyban állók

• Gazdasági társaságok tagjai (társas 
vállalkozók) 

E jogviszonyok bejelentését a foglalkoztató teljesíti az állami adóhatósághoz. 
Önfoglalkoztatók

Egyéni vállalkozók Biztosított mezőgazdasági őstermelők
E tevékenységükről a bejelentést maguknak kell teljesíteniük az állami adóhatósághoz

Munkanélküli (álláskeresési) ellátásban részesülők
• Álláskeresési támogatás pl. álláskeresési járadék, munkanélküli járadék, stb. 

Álláskeresési támogatásban részesülőket a munkaügyi központ (állami foglalkoztatási szerv) köteles bejelenteni az állami adóhatósághoz. 

B)   JOGOSULTAK 
Közép- és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló/hallgató (nagykorú)

Bejelentésére az intézmény vezetője kötelezett az OEP felé
Különböző ellátásban részesülő személyek

- Gyed
- Gyes 
- Gyermek nevelési 
támogatás

-Munkaviszony 
megszűnését követő 
passzív ellátás (pl. 
táppénz) 

- Ápolás díj
- Rendszeres szociális segély 

- Nyugdíjak
- nyugdíjszerű 
ellátások

- Szociálisan rászorultak 
- Szociális intézményben 
elhelyezettek

Az ellátás folyósításának kezdetét és megszűnését az ellátást folyósító szerv köteles bejelenteni az OEP-nek.
A szociálisan rászorult személyt a települési önkormányzat jegyzője, a szociális intézményben elhelyezett személyt az intézmény vezetője 
jelenti be az OEP-re.

Egyéni bejelentés alapján jogosultak

A megváltozott munkaképességű személy, ha a munkaképesség 
csökkenése az 50 százalékot eléri és az illetékes hatóság 
(Országos Orvosszakértői Intézet) erre vonatkozó igazolásával 
(szakvéleményével) rendelkezik. 

Figyelem!
Ha Ön ennek a két kategóriának a valamelyikébe tartozik, egyénileg 
kell a lakóhely szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárnál  
jelentkeznie, mert „Bejelentő lap” kitöltése és az igazolások 
bemutatása mellett kerülhet be a nyilvántartásba. 

Az a személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, 
és a jövedelme nem haladja meg a minimálbér 30 százalékát 
(jelenleg 19.650,-Ft-ot) 

Járulékfizetéssel szerzett jogosultság
Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizető belföldi 
magánszemélyek Egyéni bejelentkezés járulék fizetésre az állami adóhatóságnál 

Egészségügyi szolgáltatásra megállapodást kötő külföldi 
személyek

Megállapodás-kötési lehetőség a lakóhely (tartózkodási hely) 
szerinti megyei egészségbiztosítási pénztárnál 

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogyha Önnek nincs jogviszonya, nem áll pl. munkaviszonyban, nem nyugdíjas és egyéb jogcímen sincs 
regisztrálva, akkor annak érdekében, hogy az egészségbiztosítás természetbeli ellátásaira való jogosultságát megalapozza, a jogszabály erejénél 
fogva köteles egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére 2007. április 1. napjától. E járulékfizetés alapja a minimálbér összege (jelenleg 
65.500,-Ft), mértéke 9 százalék. Amennyiben a települési önkormányzat polgármestere az Ön kérelmére hatósági bizonyítványt állított ki az egy 
főre jutó családi jövedelem összegéről, a 9 százalékos járulékot ezen összeg alapján, de legalább az öregségi nyugdíjminimum összege (jelenleg: 
27.100,-Ft) után kell megfizetni.  A járulékfizetést a lakóhely szerint illetékes állami adóhatósághoz kell teljesíteni. A járulékfizetést a kötelezett 
helyett (pl. nagykorú állásnélküli gyermek helyett a szülő) más személy, szerv is teljesítheti. A járulékfizetés átvállalásához szükséges az 
állami adóhatóság jóváhagyása, így ezt 15 napon belül be kell jelenteni az állami adóhatósághoz. Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy 2007.
április 1. napjától az eltartott közeli hozzátartozó már nem jogosult ezen a jogcímen egészségügyi szolgáltatás igénybe vételére. 

A jogviszonyának rendezését kezdeményezheti elektronikus úton az ügyfélkapu TAJ-szolgáltatások menüpontján keresztül, levélben, az 
OEP honlapjáról letölthető nyomtatvány kitöltésével és a lakóhely szerint megyei egészségbiztosítási pénztárhoz (MEP) történő beküldésével, 
személyesen a lakóhely szerint illetékes MEP ügyfélszolgálatán.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Kormány 2007. december 31-ig türelmi időt biztosít jogviszonyának tisztázására. Amennyiben jogosultságát 
a fenti határnapig nem sikerül rendeznie, úgy jövőre veszélybe kerülhet az egészségügyi ellátás térítésmentes igénybevételének lehetősége.

Egészségügyi ellátási kötelezettség 2007. december 31. napjáig:  2007 december 31. napjáig  a beteg jogviszonya, annak esetleges 
hiánya nem befolyásolhatja az egészségügyi ellátást. A szolgáltatóknak tájékoztatási kötelezettségük van a betegek felé, így a jogviszony 
ellenőrzés eredményétől függetlenül a betegnek - ugyanúgy mint eddig - meg kell kapnia az ellátást, és nem küldhető el arra való 
hivatkozással, hogy nem rendelkezik jogviszonnyal. A jelenlegi jogszabályok szerint a társadalombiztosítás terhére végzett ellátások 
továbbra is térítésmentesen vehetők igénybe.
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ÖNKORMÁNYZAT

Március 2-án szülői fórumot tartottunk 
óvodánkban, ahol vendégünk volt Zilahi 
Józsefné, a soproni Benedek Elek Pedagógiai 
Főiskola docense. Előadásában érintette 
azokat a kérdéseket, amelyek tapasztalataink 
alapján a szülőket foglalkoztatják.

Beszélt a vegyes életkorú csoportok 
szervezéséről, megvilágította életkori és 
lélektani szempontból egyaránt. Többéves 
g yakor lat ,  t apaszta lat  bizonyít ja  e 
csoportszervezési forma létjogosultságát az 
óvodákban. Hallottunk az iskolaérettségről, 
mely elsősorban a nagycsoportos gyerekek 
szüleit érdekelte. Az iskolára való alkalmasság 
elérérését, a gyermekek belső érési folyamata, 
a családi nevelés és az óvodai nevelés együtt 
biztosítja. Előadónk hangsúlyozta, hogy a 
nevelés folyamatában a gyerekek életkori 
sajátosságait mindig szem előtt kell tartani. 
Beszélt az óvodás korú gyermekek tanulási 
formáiról, a tapasztalás útján történő 
tanulásról, a tudat alatti tanulásról és az 
utánzásos tanulásról. 

Hallottunk még a játék fontosságáról, 
ezen belül is a szerepjátékokról. Egy – egy 
szerepbe bújva sok ismeretet szereznek a 
gyerekek, alapvető szabályokat, viselkedési 
formákat tanulnak meg. Közben különböző 
kapcsolatok kialakítására van lehetőség, és 
szervezési feladatokat is elvégeznek. Játék 
közben egész személyiségük fejlődik.

Az óvodás korú gyermekek nevelésében nagyon 
fontos eszköz a mese. Az élőszóban elmondott 
népmesékből alapvető erkölcsi értékeket, 
életigazságokat tanulnak. Mesehallgatás közben 
szórakoznak, használják képzeletüket, fejlődik 
anyanyelvi készségük.

Hallottunk még a korai nyelvtanításról, 
valamint a gyermekek számára felállított 
kevés, de következetesen betartott szabályok 
fontosságáról.

Az előadás igazi élmény volt a szülők és 
dolgozók számára egyaránt.

Összegzés a bölcsődével 
kapcsolatos kérdőívekről

Településünkön a képviselő-testület 
megbízásából felmértük a szülői igényeket 
bölcsődei szolgáltatással kapcsolatban. 42 
család kapott kérdőívet, ebből 28-at küldtek 
vissza.

A bölcsődei szolgáltatást 8 család igényelné, 
14 család abban az esetben, ha valamilyen 
okból rákényszerülne (pl. munkahely…) és 
6 család nem kérné.

Az adatok birtokában a képviselő-testület 
azt a döntést hozta, meg kell vizsgálni,  milyen 
személyi, és tárgyi feltételekre van szükség a 
csoport indításához.  Határidő: május 30.

Köszönöm a családok segítségét.
Erdélyi Istvánné

Hírek óvodánk háza tájáról
 Korunk, a motorizációs társadalom 

égető problémája a közúti közlekedés 
helyzete, a közlekedés fejlesztésének 
szükségessége mellett a közlekedők 
biztonságának garantálása, és az ebből 
adódó ellentmondások feloldása, kezelése. 
Ezen ellentmondások egyike, hogy a 
települések lakott részein az adott területen 
lakók nyugalmának biztosítása mellett 
fejlesszék a közutak állapotát, mely így az 
ott átmenő járműforgalom növekedését 
vonja maga után.  

Mióta a Pannonhalmi Rendőrőrsöt 
vezetem, többször merült már fel a lakosság 
és az önkormányzat részéről, hogy városunk 
közlekedési helyzetét áttekintve próbáljunk 
olyan közlekedési rendet kialakítani, mely 
főként a helyben élők nyugalmát, a lakosok 
biztonságát szolgálja. Több ötlet is született, 
melyek városunk több részét is érintik. Ezek 
kialakítására tervek is születtek és remélem, 
hogy minél előbb meg is valósulhatnak. 

Itt emelném ki a legrégebb óta meg-
fogalmazódott tervet, melyet a tele-
pülésrendezési bizottság is támogat. Ez 
a Petőfi út, Attila út, Újtelep, Dózsa út
és Bajcsy-Zs. út által határolt családi 
házas övezet lakó-pihenő övezetté való 
átalakítását jelentené. Támogatást és kritikát 
is kaptunk ezzel kapcsolatban, ezért tartom 
szükségesnek, hogy röviden ismertessem 
a közlekedési rend változtatásának cé-
lszerűségét.

Több jelzést kaptunk az említett területről, 
hogy a nemrég felújított utakon az ott 
áthaladók a gépkocsikkal száguldoznak. 
Gyalogos járda nincs mindenhol, így a 
gyalog és kerékpárral közlekedők nincsenek 
biztonságban. A gyermekeket nem szívesen 
engedik ki az utcára a gépjármű forgalom 
miatt. A teherautók tönkreteszik a nemrég 
elkészült utakat. Az útszélen parkolók 
a padkát legyúrják, és nem lehet tőlük 
elférni. A jelzett problémák megoldását 
látom abban, hogy e városrészben lakó-
pihenő övezet kerüljön kialakításra. Ez 
a forgalomszabályozás védené az itt élő 
lakosság érdekeit, biztosítaná és védené a 
gyermekek, az idősek, mozgássérültek, a 
gyalogosok és kerékpárosok közlekedését, 
kisebb zaj- és környezetszennyezéssel járna. 
Itt nem lenne szükség gyalogjárdára, és 
az utak élettartama is jócskán megnőne. 
Európai országokban az életminőség 
javítása érdekében már régóta használják 
ezt a forgalom kialakítást a városok sűrűn 
lakott övezeteiben, valamint a pihenést, 
üdülést szolgáló területeken, és az itt 
tapasztaltak szerint bevált ez a modell. 

A KRESZ szabályai szerint lakó-pihenő 
övezetben csak kerékpár, segédmotoros 
kerékpár, motorkerékpár, állati erővel vont 
jármű és kézi kocsi, az ott lakókat vagy az 
oda látogatókat szállító legfeljebb 2500 
kg megengedett legnagyobb össztömegű 
gépkocsi, és ezekhez kapcsolt pótkocsi, 
továbbá az oda áruszál l ítást  végző 
legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb 
össztömegű tehergépkocsi hajthat be. 
Járművel várakozni pedig csak az erre 
kijelölt területen szabad.

A lakó-pihenő övezetben járművel 
legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad 
közlekedni, és a vezetőnek fokozottan 
ügyelnie kell a gyalogosok (különösen 
a  g yermekek)  és  a  kerékp áros ok 
biztonságára. Ha az úton járda nincs, a 
gyalogosok az utat teljes szélességében 
használhatják, a járművek forgalmát azonban 
szükségtelenül nem akadályozhatják. 

Ezekből a szabályokból egyértelműen 
látható, hogy a lakó-pihenő övezetben 
az  elsőbbség a  g yalogosokat  i l let i 
meg a gépjárművekkel szemben. A 
tehergépkocsikat pedig egyértelműen 
kitiltja erről a területről. Kivételt az ott 
lakók költöztetését végző tehergépkocsi, 
az oda látogatókat szállító autóbusz, az 
oda építkezés céljából építőanyagot szállító 
tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi, 
valamint az út- és közmű építésére vagy 
fenntartására, köztisztasági, rendvédelmi, 
betegszállítási, közegészségügyi feladat, 
illetőleg postai gyűjtő- és kézbesítő 
szolgálat ellátására szolgáló járművek 
részére biztosít, ha ez feladata ellátása 
érdekében elkerülhetetlen.

Kérem az érintett területen lakókat, hogy 
támogassák elképzelésünket, gondolják 
át Önök is, hogy mennyivel nyugodtabb, 
biztonságosabb környezetet jelentene 
a lakó-pihenő övezet kialakítása, a 
gépjárművezetők részéről egy kis csekély 
lemondás ellenében.    

Huszár Levente

Új telep - új szerep - lakó-pihenő övezet
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M E G K É R D E Z T Ü K  A  K É P V I S E LŐT

B e s z é l g e t é s  S i s k a  B é l a  k é p v i s e l ő v e l
- 2006-ban másodszor sikerült „átugrani a lécet” s így tagja lettél 
az új képviselő testületnek. Mikor volt nehezebb a bejutás?

- Szerintem 2002-ben könnyebb volt bejutni. Most ugyanis 
sokkal zártabb volt  a mezőny, s ha megnézzük látjuk, hogy a 
mezőny elejéről és a végéről is hiányzik közel 100 szavazat. A 
sorrend sok esetben csak néhány szavazaton múlott, de ez nem 
is számít. Két korábbi képviselő nem indult, s tulajdonképpen 
az előző testületből csak egy személynek nem sikerült bejutni. 
Az az érzésem, hogy a választókban elég nagy a megtartó erő, s 
ezért kaptunk újra bizalmat.

- Ami viszont korábban nem fordult elő: az elmúlt hónapokban két 
testületi tag is visszaadta megbízatását...

- Igen. Az elmúlt 16 évben összesen egy alkalommal történt 
meg, hogy egy képviselő összeférhetetlenség miatt lemondott 
mandátumáról. Úgy gondolom ez a mostani helyzet nem sok  
pozitív dolgot vetít előre. Egyrészt két olyan személy mondott 
le, aki polgármesternek is indult, másrészt - és szerintem ez a 
veszélyesebb – a visszalépés elindíthat egy kedvezőtlen folyamatot 
a testületben. Véleményem szerint a történtek után egy-egy 
képviselő könnyebben dönthet úgy, hogy valamilyen okból 
lemond. Akkor már nem ő lesz az első. Egy lesz a sorban, s az 
mindig egyszerűbb, mint megkezdeni a sort. Remélem, nem így 
lesz, de a lehetőség adott.

- Nagyon sokáig a kenyérgyárban dolgoztál Pannonhalmán. Hogyan 
éled meg, hogy évek óta kihasználatlan a bezárt épület?

- Huszonegy évig dolgoztam ott. Amikor bezárták, s megszűnt a 
munkaviszonyom, azt gondoltam, nagyon sokat fogok álmodni 
az ottani dolgokkal, de ez egyszer sem történt meg  az elmúlt hat 
évben. Az, hogy az épület üresen áll, azóta is szomorúsággal tölt 
el. Úgy érzem, a vállalatnak nem érdeke eladni az ingatlant.

-Az utóbbi hónapokban  több válllalkozó is jelezte, szeretne 
vállalkozást indítani a településen. Szerinted minek tudható be, 
hogy eddig alig-alig jöttek, most pedig egyszerre többen is?

-Az semmiképpen nem tett jót a településnek, hogy az előző 
ciklusban majdnem két évig „nem volt polgármesterünk”. 
Ennek ellenére nem érzem úgy, hogy személyhez köthetők az új 
érdeklődők, inkább az lehet a változás oka, hogy most jutottak 
el oda a vállalkozók, hogy Pannonhalma is potenciális helyszín 
lehet egy vállalkozáshoz.  Azt mondom, meg kell várni, hogy mely 
vállalkozók gondolják komolyan a tervüket, s hányan létesítenek 
ténylegesen telephelyet Pannonhalmán.

- Köztudottan  kötődsz a Pándzsa Klubhoz. Mit gondosz, egy érintett 
képviselő hogyan „támogathat” egy civil szervezetet?

- Az egyesületi törvény tiltja, hogy több testvér is tagja legyen 
egy egyesület elnökségének. Így én állandó meghívottként 
veszek részt az elnökségi üléseken. Egy hasonló méretű civil 
szervezetben, mint amilyen a Pándzsa Klub, legfontosabb a 
tagok aktivitása. Ötleteket, terveket kell hozni, amiket azután 
meg tudunk valósítani. Persze mint minden máshoz, ehhez is 
pénz szükséges. Az egyik legalapvetőbb támogatási lehetőség egy 
képviselő részéről, hogy a tiszteletdíját felajánlja az egyesületnek. 

Azt is fontos tudni, hogy ezzel a pénzzel a képviselő közvetve 
a települését támogatja, hiszen például az általunk szervezett 
rendezvények a város lakóinak szólnak.

- Az egyik, de talán a legfontosabb rendezvényre éppen most 
készültök. Április végén a Generációk Találkozása várja az 
érdeklődőket. Hogyan álltok a szervezéssel, hányan dolgoznak, 
hogy minden rendben menjen?

- A szervezők létszáma jelenleg hat fő. Ennyien maradtunk, de 
azt gondolom, minden renben lesz. Most először a kistérség 
településeit is megpróbáljuk bevonni a rendezvénybe - ez köti le 
energiáink nagy részét. Sajnos az információ áramlása még nem 
mindig olyan mint szeretnénk. Néha  több időbe telik megtalálni 
azt a személyt akivel együtt kell dolgoznunk, mint magának a 
feladatnak az elvégzése.

- Ha már az információ áramlásáról beszélünk: mi a véleményed a 
képviselő-testületi ülések tv közvetítésével kapcsolatban?

- Megszoktam. Úgy gondolom, nem ez a legjobb módja a 
tájékoztatásnak. Szerintem sokkal hatékonyabb lenne egy 
megszerkesztett, kellően összeállított anyag. Az a 3-4 óra, 
amit végig kellene ülni egy-egy alkalommal képernyő előtt, 
nagyon hosszú. Az embereknek - szerintem - nincs türelmük 
végignézni. Másrészt nem látják azt az előkészítő munkát, 
amelyet a bizottságok végeznek, így akár félre is érthetik egy-egy 
döntésünket.

- A tájékoztatással, információval kapcsolatban nem szabad 
kihagyni, hogy te vagy a számítógépes fejlesztés, az internet 
egyik legelkötelezettebb híve a testületben. Mennyire lesz része a 
munkánknak ez a technika?

- Én nagyon remélem, hogy egyre inkább alkalmazzuk a 
számítógépet. Sokat egyszerűsít a munkánkon. Azt látom, hogy 
a testületben megvan a hajlandóság, a szándék. Ma már olyan 
képviselőtársak is használják ezeket az eszközöket, akikről 
korábban nem gondoltam volna. A Polgármesteri Hivatalban 
is egyre inkább támaszkodnak a számítástechnikára, s egy kis 
pénzügyi támogatással a szükséges feltételeket is meg tudnánk 
teremteni, hogy mindenki használhassa munkájához. 

Baki László

A „Pannonhalmi Iskoláért” Alapítvány 
a jövőben is várja városunk lakóinak és vállalkozóinak 
felajánlásait, melyet továbbra is az általános iskola oktatási 
feltételeinek, infrastruktúrájának javítására, a tanulók 
elégedettségének növelésére fordítunk. A támogatások 
befizethetők az 59300247-11010333 számlaszámra vagy az 
iskolatitkárnál az alapítvány házipénztárába. 

Köszönjük!
ifj. Horváth Endre

a kuratórium elnöke
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Mire ezeket a sorokat olvassák, a fesztivál programajánlata 
minden pannonhalmi családhoz eljutott, ezért ebben a 
cikkben olyan praktikumokat és kiegészítéseket teszünk 
közzé, amelyek a műsorfüzet jellegéből adódóan talán nem 
egyértelműek, vagy Mi szervezők úgy érzik, hogy fontos külön 
is felhívni rájuk a figyelmet.

Az egyik, és talán a legfontosabb az a négy fizetős produkció 
(nagykoncert), emely mind három nap estéjének a fénypontja 
lesz, hisz ide várjuk a legtöbb nézőt, akik várhatóan nagy 
számban érkeznek a környező településekről is. A koncertekkel 
kapcsolatban fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy minden 
produkció eredeti, élő és az adott előadók legmagasabb szintű 
produkciói. A koncertekre jegyeket elővételben a művelődési 
házban, a takarékszövetkezet kirendeltségén és a Zsóka 
fagyizóban (itt akár hétvégén is), a fesztivál ideje alatt a liget alsó 
végénél felállított információs pavilonban lehet vásárolni.

Jelentős kedvezménye van a Kisalföld előfizetőknek Ők 700 
forinttal olcsóbban vásárolhatnak belépőket akár a tak.. zzöv. 
kirendeltségein is, ezen kívül figyelmükbe ajánljuk az úgynevezett 
fesztiválkártyát, ami az összes fizetős rendezvényre biztosít 
kedvezményt. Ezen felül különleges menük  várják Önöket 
nagyanyáink hagyományos ételeiből, a fesztivál három napján:

Liget Kávéházban:
Kisécsi tárkonyos betyárleves
Sertésborda Sokoróalja módra galuskával

Pannon Panzióban:
Bakonyalji sertésborda apátság módra galuskával
Pannonhalma szelet rizskörettel

Kolostor Vendéglőben:
Egészben sült Ilaki csülök, párolt káposztával
Cipódombi töltött csirkecomb rizibizivel

Szent Márton Étteremben:
Pándzsa tekercs szezámmagos bundában, kosaras- 
dombi burgonyával
Szentmártoni zsiványleves tejfeles pogácsával

Nosztalgia Kávéházban:
A Pannontáj diós süteménykülönlegességei.

István Étteremben:
Pannon borvidéki pincepörkölt sós burgonyával
Hegyaljai betyár pecsenye pirított burgonyával

Fesztiválkártyával a menük 20%-os kedvezménnyel 
vásárolhatók meg!

Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a három napban a lLiget 
és az óvoda közötti útszakaszon népművészeti kirakodóvásár 
lesz, várhatóan nagyszámú résztvevővel. A Liget felső részén 
kialakított sétányon borászok kínálják a legjobb boraikat.

A ligetben felállított pódium színpadon sok érdekes produkciót 
láthatunk főként a környező települések delegálásában.

Nagyszerű kiállítások lesznek a Kistemplomban, a Kolostor 
étteremben, a „Szilveszter galériában”, a Kistérségi központ 
ideiglenes kiállító termében, a Horváth fazekasházban.

Meg kell  említeni az elmaradhatatlan „kávéházi 
beszélgetéseket”, a két komolyzenei koncertet (gitár, zongora), 
a művelődési házban a fesztiválnyitó Kulturális Mozaikot, 
a Mozdulat Színház előadását, a divatbemutatót, és nem 
utolsósorban a minden generációt megszólító Berecz András 
mesemondót, de nem szaporítjuk a sorok számát, a részletes 
programot mindenki megtalálja a műsorfüzetben és a város 
honlapján.

Néhány szó az anyagiakról:
A fesztivál 16 millió forintos költségvetéséhez 15%-ban 

Pannonhalma Város Önkormányzata, a Pándzsa Egyesület 
eredményes pályázata alapján 15%-ban a Regionális 
Fejlesztési Tanács nyújt támogatást, illetve 10%-ban a 
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet. A fennmaradó 
60%-ot a szervezőbizottság a „Legyen Ön is a kultúra és 
a művészet mecénása!” szlogennel felkeresett támogató 
cégektől, valamint a négy belépőjegyes rendezvényből teremti 
elő. Ennek köszönhető, hogy a programok 90%-a díjmentesen 
látogatható. A teljesen civil szervezésű fesztivál rendező- és 
segítőgárdája térítésmentesen, társadalmi munkában dolgozik, 
és nem alkalmaz fizetett szervezőt.

A fesztivál eredetileg a Pannonhalmi Pándzsa Egyesület 
kezdeményezésére jött létre, és a mai napig megmaradt ebben 
a non-profit formában.

 III. Generációk Találkozása Regionális  Kulturális Fesztivál

ápri lis  28-29-30.

K e d v e s  O l v a s ó !
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Beszélgetés dr. Hoffer Ákossal, a Pannonhalma Többcélú Kistérségi
Társulás munkaszervezetének vezetőjével.

Pannonhalma legújabb középületének egyik elegáns irodájában 
ültünk le beszélgetni Ákossal. 

Erre vonatkozott első kérdésem is:
- Mióta „lakjátok” az épületet?
- Pontosan tavaly év végén, a két ünnep között kezdtük meg a 

költözést, és hivatalosan január 2-án kezdtük meg itt a munkát. 
Eddig a Váralja úti régi iskola épületében végeztük feladatainkat. 
Az új épülettel kapcsolatos történet tavaly év őszére nyúlik vissza, 
amikor a PTKT (Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás) 
közbeszerzés keretében választotta ki azt az épületet, ahova 
véglegesen költözni fog. Így lehetünk ma itt, és a szervezet szinte 
teljesen ki is tölti az irodaépület teljes szintjét.
- Mutasd be, kérlek egy kicsit az épületet, mert bár én is pannonhalmi 

vagyok, mégsem nagyon tudjuk, mi minden található itt?
- Az épület magánberuházásban épült. A teljes földszintet lakjuk 

mi, ez pontosan 212 m², ez a Társulás tulajdona. Az emeleten öt 
kisebb lakás van, amelyek még gazdára várnak. Ugyanígy kiadó 
még az utcaszinten lévő üzlethelyiség is. A pinceszinten pedig 
teremgarázs van. Az általunk lakott rész legnagyobb helyisége az 
a 40 fős tárgyaló, ahol a kistérség minden képviselőjét egyszerre 
tudjuk egy asztal köré leültetni, tehát a Társulási Tanács ülései is 
túlnyomórészt itt kerülnek lebonyolításra. A többi helyiség főleg 
kisebb irodákból áll, úgy, mint ez is, ahol beszélgetünk.
- Nem volt nagy hírverése az ünnepélyes átadásnak, pedig prominens 

vendégek látogattak ez alkalomból Pannonhalmára!
- Igen, Pannonhalmán mint városban ritkán látott országos 

és regionális vezetők részvételével zajlott az ünnepélyes átadás 
január 26-án. Maga az önkormányzati és területfejlesztési 
miniszterasszony, dr. Lamperth Mónika volt a díszvendég, itt volt 
dr. Várszegi Asztrik főapát úr, dr. Molnár Csaba, a Nyugat-dunántúli 
Regionális Területfejlesztési Tanács elnöke, dr. Németh Éva, a 
Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal megbízott 
vezetője, dr. Medgyasszay László országgyűlési képviselő, Kara 
Ákos, a megyei önkormányzat alelnöke és nem utolsósorban a 
kistérség településeinek polgármesterei, jegyzői is.
- Mivel érdemelte ki Pannonhalma ezt a kitüntető figyelmet?
- Ilyen jellegű beruházás az elsők között készült el az országban, 

másrészt a társulás vezetősége és a társulás munkaszervezete is 
komoly hangsúlyt fektetett a fejlesztésekre, aminek meg lett az 
eredménye. Az elért eredmények a társulás minden tagjának 
köszönhetőek, hiszen a beruházásokat mindenki egyöntetűen 
támogatta.

- Valóban. Ritkán foglalkozik Pannonhalmával az országos média 
úgy, mint ez alkalommal. Más téma: úgy tudom, a rendőrség régi, 
Bajcsy Zs. úti épületét is megkapta a társulás. Mi a tervetek vele?
- Igen, jó az információd. Tervezzük „Szolgáltató házként” az 

épület közösségi célú hasznosítását, de ma pontosabbat még nem 
tudok mondani. Előkészítő tárgyalások folynak már, és figyelembe
véve a pályázati lehetőségeket, a várossal együttműködve próbáljuk 
közszolgáltató funkciókkal megtölteni ezt a viszonylag nagy 
épületet. Gondolunk itt többek között például a már helyben 
meglévő munkaügyi kirendeltségi, gyámhivatali, okmányirodai, 
vagy földhivatali ügyfélszolgálatokra. Persze az épületre magára 
is ráfér egy komoly felújítás. Az előttünk álló időszakot nagyban 
fogja az erre való összpontosítás kitölteni.
- Térjünk vissza a társulásra. Mik a főbb napi feladataitok?
A munkaszervezet feladata, hogy biztosítsa a tanács és 

szervei folyamatos működését, ellássa a tanács és szervei 
hivatali, a döntés előkészítéssel és végrehajtással kapcsolatos 
feladatait, a társulás pénzügyi-gazdasági feladatait. A négy 
fős szakmai munkaszervezet mindennapi munkáját segíti 
a vidékfejlesztési menedzser is. A gyermekjóléti szolgálat 
önállóan dolgozik szintén a társulás keretei között. Egyébként 
mindenki számára hozzáférhetőek a velünk kapcsolatos 
közérdekű és egyéb információk, alapdokumentumok az 
interneten a www.nydregio.hu  oldalon, a pannonhalmi 
kistérségre kattintva.
- Befejezésül még egy kérdés: kulturális témáról nem is hallottam 

tőled, pedig a Generációk Találkozásán ti is szerepeltek?
- Ez csak félig igaz. A valóság az, hogy a szervezők kérték 

együttműködésünket egy kistérségi kulturális program 
szervezéséhez. Mivel nekünk tényleg napi kapcsolatunk 
van a településekkel, így szívesen segítettünk egy kulturális 
kerekasztal megszervezésében. A szervezők szerencsére 
kitekintettek a kistérségre, sőt azon túlra is, így a területfejlesztéssel 
foglalkozó kollégák bevonásával próbáltuk segíteni a szervezőket. 
Felajánlottuk továbbá a konferencia sátrunkat is a rendezvény 
lebonyolításához.
- Úgy érzem, tényleg kimerítően bejártuk a társulás ügyeit. 

Köszönöm a tájékoztatást, és remélem hamarosan lesz újra 
valamilyen, Pannonhalma város lakóinak is fontos hír, aminek 
kapcsán elbeszélgethetünk.
- Köszönjük a lehetőséget, s remélem hozzájárultunk e sorokkal 

ahhoz, hogy az itt élő emberek egy kicsit átfogóbb képet kapjanak 
a viszonylagosan új intézményről: a kistérségi társulásról.

papp

Közp ont  épü lt

KUTYÁS KLUB - KUTYAISKOLA
Pannonhalmán, természet közeli környezetben, megfelelő számú érdeklődés esetén Kutyás klub-kutyaiskola indul.

Ha szeretné, hogy kedvence, társa fegyelmezett legyen, kezelhető, hogy parancsait maradéktalanul végrehajtsa, hogy az együttélés 
kényelmesebb legyen és szorosabb, keressen minket, és tegyünk érte!

Klubunkban alapvető fegyelmező gyakorlatokra- sétáltatástól a munkavizsgáig- kiállításhoz, igény szerint őrző- védő 
gyakorlatokra, személyvédelemre képezheti kutyáját, FAJTAKORLÁTOZÁS NÉLKÜL – MINDENKINEK!

Mi oktatók, többéves szolgálati kutyás múlttal, több kiképzett kutyussal a hátunk mögött várjuk érdeklődőink jelentkezését!
KELLEMES, HASZNOS IDŐTÖLTÉS  GAZDÁNAK, KUTYÁNAK!

Elérhetőségeink: 70/376-65-86 ( Fekete Roland), 
20/563-36-89( Szabados Levente)
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T E S T V É R V Á R O S I  H Í R E K
Hegaukurier, 2007. március 28. szerda

Intenzív kapcsolatok Pannonhalmával
Tíz éve német-magyar diáktalálkozók

„A melegszívű fogadtatás Engenben feledteti velünk a hideg 
időjárást” – így viszonozta Johannes Moser polgármester 
szívélyes köszöntő beszédét az elmúlt héten a Városháza 
tanácskozótermében egy fogadás során a magyar partnerváros, 
Pannonhalma új polgármestere, Bagó Ferenc. Vele utazott 
a Radnóti Miklós Általános Iskola több mint 25 tanulója 
tanáraik kíséretében, hogy a Hauptschule mit Werkrealschule 
10. osztályosaival diáktalálkozón vegyenek részt.

Ez volt a 11. iskolai csoport Pannonhalmáról, akik Engenbe 
látogattak, mert iskolai szinten már a hivatalos partnerkapcsolat 
megalapítása előtt létrejöttek baráti kapcsolatok. „Ezáltal már 
körülbelül 300 fiatal ember vendégeskedett nálunk Engenben 
a partnervárosból” – örült Moser polgármester. Ezt viszonozta 
nemrégen Magyarországon a Werkrealschule végzős osztálya. 
„Régiónkból több mint 220 tanuló ismerte már meg Pannonhalmát” 
–  mondta Moser.

Szívélyesen üdvözölte a polgármester Irene Völlinger képviselő 
asszonyt is, mint annak a hajdani delegációnak elkötelezett 
tagját, amelyik Ulrich Scheller partnerkapcsolat-felelőssel 
megalapozta a partnerkapcsolatot Pannonhalmával, s melynek 
tízéves évfordulóját ünnepelhetik a jövő évben. „Ebben a tíz 
évben nagyon sok szép és intenzív kapcsolat született minden 
korcsoport találkozásai során” – örült Moser. „Mi nemcsak 
városaink barátságán dolgozunk, hanem Európa békéjén is.” 
Örült annak, hogy ezzel a legújabb találkozóval a partnerkapcsolat 
újabb fejezetét nyithatták meg. „Ti vagytok az a korosztály, akik 
az elkövetkező években életben tartjátok a partnerkapcsolatot.” 
– fejezte ki óhaját a polgármester. 

A magyar polgármester Bagó Ferenc is megerősítette beszédében 
az Engen – Pannonhalma közti partnerség jelentőségét, és kifejezésre 
juttatta azt a kívánságát, hogy még tovább mélyüljön az együttműködés. 
Több mint mély benyomást tett rá Engen történelmi hangulata. „Itt 
csak jól érezheti magát az ember” – köszönte meg a barátságos 
fogadtatást Bagó Ferenc. Változatos programot állított össze Ulrich 
Scheller iskolaigazgató és tantestülete. Városnézés, múzeumlátogatás, 
túra a jégkori parkba és a Peters-sziklához, ill. körutazás Hegauban, 
kirándulás a Rajna-vízeséshez gondoskodtak a fiatal magyar vendégek 
szórakoztatásáról. Nagyszerű volt a hangulat Radolfzellben az éjszakai 
diszkóban, akárcsak a záró esten a „Milchhäusle”-ban – nyilatkozta 
Stephan Gebauer, Engen Város ifjúsági felelőse.

A két polgármester szoros kézfogással erősítette meg az engeni Városháza 
tanácskozótermében a partnerkapcsolat továbbmélyítését és ápolását.

Március 21-25.
A pannonhalmi 8. osztályosok cserelátogatása, ill. Bagó Ferenc 
polgármester bemutatkozó látogatása Engenben dr. Szabó 
György aljegyző kíséretében

Május 2-6.
A Találkozóhely-projekt ötödik szakasza: engeni, hartensteini és 
pannonhalmi tanulók munkálkodása: tereprendezés 

Május 26-31.
Az engeni „Liederkranz” kórus látogatása Pannonhalmán a 
pannonhalmi Cantate kamarakórus meghívására. A látogatás 
fő programja a 2007. május 27-én 16 órakor megrendezésre 
kerülő közös Pünkösdi koncert.

Június 3-4. 
Tanulmányi kirándulás Magyarországra Engen és környékéről 

Július 
Nyári tanulmányi és szakmai gyakorlatok Engenben

Augusztus
Az Engeni Baráti Kör kirándulása Engenbe

Szeptember 
Az engeni Hauptschule mit Werkrealschule tanulói Pannonhalmán 
(A 2007/2008-as tanév végzős diákjainak cserekapcsolata)

Október eleje
Az engeni Bürgerwehr (polgárőr) Egyesület kirándulása 
Pannonhalmára

MEGHÍVÓ
A Cantate kamarakórus és az engeni „Liederkranz” vegyeskar
szeretettel meghívja Pannonhalma lakosságát és minden más 

érdeklődőt 

2007. május 27-én (pünkösdvasárnap)
16 órakor

a Kazinczy Ferenc Művelődési Házban
megrendezésre kerülő

PÜNKÖSDI KONCERTRE.

A műsorban fellépnek:
Az ENGENI „LIEDERKRANZ” vegyeskar

Sani Singers énekegyüttes
Gyertyaláng Kis együttes

Horváth György – tárogató
Farkas Zsuzsa – vers

CANTATE kamarakórus

Nagy örömünkre fog szolgálni, ha megtisztelnek bennünket 
érdeklődésükkel és részvételükkel, 

és sokukat a közönség soraiban köszönthetjük majd ezen a szép 
tavaszi ünnepen.

A koncertre a belépés díjtalan.

Pa n n o n h a l m a  –  E n g e n  2 0 0 7  e s e m é n y e i
(Németből ford.  M. Szanati Erzsébet)
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I S M E R E T L E N  I S M E R Õ S Ö K

V e n d é g s é g b e n  Hefter Lászlónál
Hefter László Ferenczy díjas üvegművész, tagja a Magyar Köztársaság
Művészeti Szövetségének, a Magyar Üvegművészek Társaságának és a 
Restaurátor Kamarának. Az ólmozott üvegablak készítés és az üvegfestés 
tanára, a Győri Képzőművész Szakkör vezetője. Számos képzőművészeti 
és iparművészeti elismerés tulajdonosa. 2007. április 28-án nyílik 
üvegművész kollegáival közös kiállítása a tóthegyi galériájában.

- Miért döntött úgy, hogy  Pannonhalmára költözik Győrből?
- Először is azért, mert itt dolgoztam az Apátságban az 1990-es években 
– több mint 10 évig restauráltam az itt található színes, festett, ólmozott 
üvegfestményeket és készítettem egy új üvegablakot is „Áttörés” címen 
a Bazilika torony alatti bejáratához. Olyan sokat voltam Pannonhalmán, 
hogy felfedeztem magamnak, és megszerettem ezt a környezetet. 
Nagyon szerencsésnek éreztem magam, amikor feleségemmel 
megvehettük ezt a házat, amely akkor éppen eladó volt. 
- Már akkor felmerült a műhely és a galéria ötlete?
- Igen, már akkor gondoltam rá, a feleségem mindenben segített és 
támogatott, de az elképzelésem realizálása hosszú időt vett igénybe. 
Az elsődleges szempont az volt, hogy kihozhassam a műhelyemet 
Győrből. Mégis csak más itt a környezet, mint a belvárosban, a 
harmadik emeleten. Arról viszont már többféle elképzelésem is volt, 
hogy milyen formában dolgozhatnék itt. Végül egy uniós pályázat 
segítségével sikerült megvalósítani azt, amit Ön is lát.  A tervem az, 
hogy helyben élő, a szakma iránt érdeklődő embereket alkalmazok 
majd. Aki nagyon ügyes, az megtanulhatja a mesterséget, szakmunkás 
bizonyítványt is kaphat, és ha van kedve, egy idő után még dolgozhat 
is a műhelyemben, vagy éppen elindulhat a saját útján.
- Ezen kívül volt még más kötődés, ami miatt Pannonhalma mellett 
döntött?
- Más kötődésem nem volt. Azt tudtam és magam is tapasztaltam, 
hogy ez egy jó hely. Van egy olyan atmoszférája, amelyben a kultúra és 
a művészet élő és eleven lehet. Szerintem ez egy ilyen hely – garancia 
és példa erre az Apátság, de magának a városnak is táplálkoznia kell 
ebből. 
Eredetileg csak a műhelyt akartam kiköltöztetni, de ma már az a 
tervem, hogy egy üvegművészeti centrumot hozok létre, amely más 
művészeket vagy művészeti ágakat is ide vonzhat. A galéria éppen arra 
hivatott, hogy az itt készült munkákat bemutathassuk. Magyarországon 
két üvegművészeti centrum működik: az egyik Kaposvár mellett 
Bárdibükkön, a másik pedig most alakul Kecskeméten. Ez utóbbi 
inkább alkotóbázisként szolgál a főiskolásoknak és elsősorban a 
kerámiához kapcsolódik, míg a kaposvári az üvegfújásra fekteti a 
hangsúlyt. Az ólmozott, festett üveg nem található meg ezeken a 
helyeken, s úgy gondolom, a pannonhalmi műhely lesz arra hivatott, 
hogy ezt a területet képviselje.
- Április végén nyílik a galéria hivatalosan. Elkészül addigra az egész 
alkotóház?  
- Ez a munkáimtól függ. Országszerte dolgozom, a folyó munkáim 
sok időt elvesznek. Talán ősszel sikerül kiköltözni a műhellyel is.
- Hogyan indult a pályája? Miért éppen ezt a művészeti ágat választotta? 
Volt valami meghatározó élménye, amely elindította ezen az úton?
- Szerettem a művészeteket, szerettem rajzolni, kitanultam az 
üvegműves szakmát, megszereztem a megfelelő gyakorlatot, majd 
elvégeztem a Magyar Iparművészeti Egyetemet üvegszakon. Ott 
szerettem meg az üvegfestést, az ólmozott üvegablak készítést.
- Ön azok közé a művészek közé tartozik, aki régi korok mesterségét 
műveli.  Restaurál, de készít új alkotásokat is - megrendelésre. Mennyire 

keresik manapság a festett üvegablakokat?
- Ez a terület az építészethez kapcsolódó művészeti ág. Voltak nagy 
korszakai, mint a gótika és a szecesszió, és az 1960-as években kezdődött 
egy újabb fellendülés, amikor is a háborúban elpusztult üvegablakokat 
kellett pótolni.  Nálunk csak a 80-as évek végétől indult el ez a folyamat, 
s így került sor pl. a pannonhalmi üvegablakok teljes felújítására is, 
amit egy pályázat keretében nyertem el. Ez a hullám magával hozta 
azt is, hogy az építészeti megoldások között – a középületek mellett 
a magánlakásokban és más privát terekben is megjelentek ezek az 
alkotások. Készítettem a pannonhalmi takarékszövetkezet részére 
is egy nagyméretű térelválasztó üvegfalat. Legutóbbi munkám az új 
győri Ítélőtábla épületében van. A megrendelőnek volt igénye arra, 
hogy új, modern, ólmozott üvegablakok kerüljenek a belső építészeti 
terekbe díszítő, művészeti alkotásokként.
- Ez egy ezer éves kézműves műfaj, amelyben még mindig lehet 
újat mutatni, különleges atmoszférát teremteni. Itt van például az új 
műhelyem, amelyben az ajtóbetétek szintén színes, ólmozott üvegből 
készültek, visszafogottságuk ellenére is egyedi hangulatot adnak a 
térnek. 
- Van kapcsolata a városban élőkkel?
- Hát...,sok kedves ismerősöm van, leginkább a tóthegyi szomszédok, de 
természetesen ismerem azokat az embereket is, akikkel vannak közös 
gondjaink, elsősorban kulturális kérdésekben. Szívesen veszek részt 
kulturális rendezvényeken. A galéria is egy olyan hely lesz, amelyek 
programjai legyenek azok szakmai, művészi, ismeretterjesztői, vagy 
tudományos kötődésűek, ennek a térségnek és az itt élő embereknek 
az ilyen irányú igényeit szolgálják. Sok tanítványom volt az elmúlt 
30 évben, hiszen a többi között én vezetem Győrben évtizedek óta 
a rajzszakkört. Van közöttük jó néhány pannonhalmi is. Tanítottam 
Győrben a Kovács Margit Művészeti középiskolában, üvegfestő 
kurzusokat vezettem a művészeti egyetemeken és főiskolákon, ahol 
szinte minden évben referensi feladatokat is ellátok Sok hazai és 
külföldi művésszel és diákkal van kapcsolatom, akikkel gyakran 
dolgozom együtt a győri műtermemben. Biztos vagyok abban, hogy 
ők itt a tóthegyi műhelyemben és galériámban is megfordulnak majd, 
dolgoznak, kiállítanak és színesítik Pannonhalma város kulturális 
arculatát. Farkas Ilona

Hefter László honlapja
 www.hefterlaszlo.hu
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A betlehem-avató sikere után az év elejét a szükséges háttérmunkák 
(elnökségi ülés, közgyűlés) jellemezték, melyek során meghatároztuk 
a 2007. év várható költségvetését és programtervezetét. 
A 2007. május 27-i Pünkösdi Koncert támogatójaként a 
szervezőmunkában és az engeni fellépők vendéglátásában 
veszünk részt tevékenyen. A megszokott időben (2007. június 
16-án) és a megszokott helyen a Dallos Fesztiválra várjuk 
városunk lakóit. Fesztiválunk immár ötödik (egyesületi 
szervezésben harmadik) alkalommal kerül megrendezésre. A 
„kisjubileumi” rendezvényünkön az eddigieknél is színvonalasabb 
színpadi produkciókkal (sztárvendég: DEMJÉN FERENC) és 
a HELLOKIDS zenekar élőzenés utcabáljával várjuk majd az 
érdeklődőket. 
Köszönjük, amennyiben adójuk 1 %-ának felajánlásával 
megtiszteltek, megtisztelnek bennünket, adószámunk: 

18981733-1-08
     ifj. Horváth Endre  
              az egyesület elnöke

PiPACS-hírek

A Kézimunka Varázs Kör kezdeményezésére „Téli Tárlat” címmel 
múlt év december 12-én sokarcú kiállítást nyitottunk meg a 
művelődési otthonban.

A kiállítás megszervezésére az adott ösztönzést, hogy 
festőművészekkel, fafaragókkal, gyöngyfűzővel közösen 
mutatkozzunk be városunk művészetet és kézimunkát kedvelő 
közönségének.

A megnyitóra nagy örömünkre sokan eljöttek és nézték meg a 
nagy gondossággal és tele várakozással kiállított munkáinkat.

Köszönjük a művelődési otthon vezetőjének, hogy lehetőséget 
kaptunk átnyújtani egy darabkát abból, amit sok munkával, 
szeretettel és örömmel készítettünk.

Köszönjük a városunkban alkotó művészeknek, hogy első szóra 
elfogadták közös bemutatkozásra szóló meghívásunkat.

Reméljük, hogy 2007-ben is kíváncsiak lesznek készülő 
munkáinkra barátaink, ismerőseink, a szépet kedvelő és szerető 
pannonhalmi emberek, és ismét megtisztelnek bennünket 
érdeklődésükkel.

A Kézimunka Varázskör nevében: Kaczor Lászlóné
a K.V. Kör tagja

„Téli Tárlat Pannonhalmán”

Programokkal kapcsolatos információk tel: 06-96-471-733
 e-mail: pannonhalma@tourinform.hu 
web: pannonhalma.hu

FEBRUÁR
3. szombat Valentin napi játszóház
9. péntek A Diabetes Klub farsangi bálja
10. szombat A Szülői Munkaközösség bálja

MÁRCIUS
9. péntek Az év fotója, az év fotósa kiállítás megnyitó
15. szerda  Ünnepi megemlékezés

ÁPRILIS
20. péntek A Föld Napja 
26-27. Radnóti Napok
28-30. III. Generációk Találkozása Fesztivál

MÁJUS
26-27. vasárnap Pünkösdi koncert
 Gyermeknap

JÚNIUS
16. szombat V. Dallos Fesztivál
21-24. Népművészeti és kézművestalálkozó
29. péntek Régiós óvónők konferenciája
30. szombat Szent László napi főzőverseny 

JÚLIUS
16-21. Aratótábor és bál

SZEPTEMBER
8. szombat Egészségnap
22. szombat Szüreti nap

OKTÓBER
6. vasárnap Idősek Napja
23. hétfő Ünnepi megemlékezés

NOVEMBER
10-11. Márton-napi vigasságok
24. kedd Őszi várostakarítás

DECEMBER
1-15. Adventi Feszitvál

PANNONHALMA 2007. ÉVI 
TERVEZETT RENDEZVÉNYEI

K U L T Ú R A

Csala Benedek halálára
„Az Úr Illésként elviszi mind,
Kiket nagyon sújt és szeret:
Tüzes, gyors szíveket  ad nekik,
Ezek a tüzes szekerek.”

(Ady Endre)

Meghalt egy rövidebb-hosszabb ideig városunkhoz kötődő 
társunk: Csala Benedek. Haláláig a Győri Nemzeti Színház vezető 
karmestere volt, utolsó két évében nyugdíjasként Pannonhalmáról 
járt be a ráosztott próbákra és előadásokra. Mintegy 20 éve már, 
hogy házat és szőlőt vásárolt a Tóthegyben, utóbb pedig már 
családjával ki is költözött az itteni otthonukba.

 Ebben a mostohán rövidre mért életszakaszban lett alkalmunk 
találkozgatni vele, ekkor alakult az ismeretség észrevétlenül 
megbecsüléssé, barátsággá és tiszteletbe öltözött szeretetté. Hogy 
minek köszönhetően? Egyértelműen az ő rendkívüli, ritka kedves 
egyéniségének. 

 Példamutató polgárerényeket képviselt. Gondos, jó gazda 
volt, nem restellt a hivatásától-mesterségétől távol eső dolgokkal 
foglalkozni, értelmét látta a tisztességes fizikai munkának. Igazi, aktív 
lokálpatriótaként ismerték Győrött is, ahol többek között bevezette 
a rendszeres operajátszást, de Pannonhalmán is rögtön az érdekelte, 
hogy mit kellene és lehetne tenni a város fölvirágoztatásáért. 
Kereste a közélet gyengeségének okait, elképzeléseket fogalmazott, 
összefogást sürgetett. Hitt Pannonhalmában, segítő szándékkal járt 
a különböző rendezvényekre, hallatta hangját is.

 Demokrata volt, nem tett különbséget ember és ember között.
Krisztus útján járt, amikor művészi rangját, kivívott társadalmi 

elismertségét nem tartotta olyan dolognak, amire való tekintettel 
fennsőbbrendűségi érzéssel járt volna közöttünk. 

 A templomi énekkar kitüntetésnek érezte, hogy szabad idejében 
közénk jött, velünk énekelt, és nem könyörögtetett egy kis szakmai 
segítségért.

 Váratlanul, korán ment el. Isten nyugtassa, jóságáért, 
emberségéért vezesse be örök örömeibe.

Dr. Ábrahám Imre



122007.  tavaszPANNONHALMI HÍREK

PANNONHALMI HÍREK - Kulturális és információs kiadvány - Megjelenik negyedévente az önkormányzat támogatásával 1200 példányban.
 ISSN 1785-2919 Elektronikus formában elérhetõ a http://www.pannonhalma.hu címen. Nyomda: Wasco Trade Kft. http://www.wasco.hu
 Szerkesztõség: Városi Könyvtár 9090 Pannonhalma, Petõfi Sándor út 25/a. Tel.: 96/554-050 E-mail: ujsag@pannonhalma.hu
 Szerkesztõbizottság: Baki László, Izer Zoltán, Mészárosné Szanati Erzsébet, Pálfi Mária Éva, Papp László, Siska Béla

Népművészeti és kézműves találkozó
 Programajánlatunkból

- A pannonhalmi kistérségi népművészeti és kézműves találkozó 
ünnepélyes megnyitója

- Térségi népművészek munkáinak bemutatása
- Néptáncbemutató
- Gyerekprogramok, népi bábjáték, népi fajátékok kipróbálása 

játszóház keretén belül, csuhéjátékok készítése, gyöngyszövés
- Jurta bemutató, népi íjászat
- Hagyományőrző népzenei bemutató
- Kézműves foglalkozások, népi kismesterségek bemutatkozása 

(fafaragó, nemezelő, hímző, szövő, fazekas, gyöngyös)
- Népi mesemondó est
- Népi gasztronómiai ételek és italok készítése szabadtűzön
- Borpince látogatás borkóstolással egybekötve

A PANNTÚRA, a Pannonhalmi 
Kistérségi Idegenforgalmi Turisztikai 

– és Környezetvédelmi Egyesület 
szervezésében, 

2007. június 21-24. között, 
népművészeti és kézműves találkozó

 kerül megrendezésre
Pannonhalmán a Cseidervölgyben 
az Esthajnal Vendégház parkjában.  

A találkozó célja, hogy a pannonhalmi kistérség 
népművészeti értékeit népszerűsítse, idegenforgalmát 
felpezsdítse, és hagyományt teremtve gazdagítsa a kistérség 
közösségi életét.

A könyvtár nyitva tartása márciustól megváltozott
új nyitva tartás kedd 9-13
 szerda 14-18
 csütörtök 9-13
 péntek 14-18
 szombat  16-20

A Pannonhalma Se itthoni mérkőzései
04.22. vasárnap 16.00 ellenfél Intertec Ablak Bajcs Se 
05.06. vasárnap 16.00 ellenfél Fertőszentmiklós Se 
05.19. szombat 17.00 ellenfél Lipót Se Pékség 
06.03. vasárnap 17.00 ellenfél Abda Sc 
06.10. vasárnap 17.00 ellenfél West Hungária Bau Győrújbarát Se


