
KEDVES
PA��O�HALMI
POLGÁROK!

Mikorra az újság Önökhöz jut, ismét véget

ér egy év. Mindenki mérleget készít, hogy

mi jót vagy rosszat hozott számára az

elmúlt esztendő. Ha értékelnünk kell önkor-

mányzatunkat, nyugodt lelkiismerettel

mondhatom, hogy elvégezte a sokszor

problémás dolgokat, amit ezúton is

szeretnék megköszönni a képviselőknek és

a dolgozóknak egyaránt. Ki kell térnem a

három projektre, amelyek továbbra is

fontosak városunknak.

Iskola
A Radnóti Miklós Általános Iskola

felújításával sok munka adódott. Szinte

hetente néztük a munkálatok végzését,

több esetben tárgyaltunk a kivitelezővel,

de a határidő nagyon kitolódott az átadási

időpontot illetően. Önkormányzatunknak

sajnos nem volt beleszólása ebbe, mert a

szerződést a Pannonhalma Többcélú

Kistérségi Társulás kötötte. Bár ők is

elkövettek mindent a kivitelezővel

szemben, de sajnos nem sikerült az átadás

időpontját előbbre hozni, így erre a

legutóbbi ütemezés szerint december 18-

án került sor. Ezek után a gyerekek

januárban már a kívül és a belül egyaránt

megszépült épületben tanulhatnak már.

Köszönöm minden kedves szülőnek,

diáknak és pedagógusnak a türelmet és a

megértést. Szerencsénk volt, hogy a

Művelődési Házban, a volt orvosi rendelő

épületében és a könyvtárban biztosítani

tudtuk a zavartalan tanítást.

Termál projekt
Pályázatunk jelenlegi állapotáról az alábbi

tájékoztatást kaptuk a Nemzeti Fejlesztési

Ügynökségtől: „Ezúton tájékoztatjuk,

hogy az Új Széchenyi Terv támogatási

rendszerben a Nyugat-Dunántúli Operatív

Program NYDOP-2-1 -1 /H-12 konstruk-

ciójában NYDOP-2.1 .1 /H-12-2012-0001

azonosító-számmal nyilvántartott pályázat-

ának értékelése megtörtént. Felhívjuk

figyelmét, hogy jelen értesítés nem jelenti

a támogatás meglétét. Pályázatát – 4/201 1 .

(I.28.) Korm. rendeletben rögzített projekt

kiválasztási eljárásrendjének megfelelően

– döntésre terjesztjük fel. Pályázatával

kapcsolatos döntésről az NFÜ által

működtetett Pályázati e-ügyintézés felület

útján küldünk Önnek tájékoztatást.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a döntés-

ről szóló tájékoztató levél megküldése

előtt pályázatról további információt nincs

módunkban megadni. Szíves türelmét

ezúton is köszönjük.”

Város rehabilitációs pályázat
Az NYDOP-3.1 .1 /A-09-2009-0004 számú

Pannonhalma Város központjának

funkcióbővítő fejlesztése című pályáza-

tunk közbeszerzési eljárása december

hónapban elindult, és kora tavasszal

megkezdődhetnek a régóta várt projekt

munkálatai. Öröm számunkra, hogy a

Pannonhalmi Főapátság is pályázatot nyert

el a Piac tér melletti majorság épület-

együttesének felújítására. A kivitelezési

munkálatokat össze kell hangolnunk, hogy

az induló beruházások a lehető legkisebb

mértékben zavarják egymást. A Fő tér, a

magtár és környezetének megújulásával,

valamint a majorsági épületek új jászü-

letésével egy új városközpont fog kiala-

kulni Pannonhalmán. Önkormányzatunk

pályázatot nyújtott be az EU-Önerő

Alaphoz 752.254.1 51 ,- Ft értékben.

Bízunk benne, hogy elismert pályázat

esetén csökkenhet, vagy a pályázat által

kiváltásra kerülhet a szükséges önerő.

Játszótér építése
Az önkormányzat és a civil szervezetek

összefogásának eredményeként az óvoda

melletti területen került kialakításra váro-

sunk új játszótere. A játékok már a

helyükön vannak, a munkák zöme elké-

szült. A terület parkosítása és díszbur-

kolattal ellátott járdák építése a jövő év

elején fog megvalósulni, és ünnepélyes

átadás keretében tavasszal birtokba

vehetik már a pannonhalmi gyermekek a

játszóteret.
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Egyéb feladatok, eredmények
Az elmúlt hónapokban – hosszú idő után –

megújult a városháza, amely ezáltal váro-

sunk rangjához, illetve járási központhoz

méltó épületté vált.

Elkészült az útfelújítás a Tóthegy I-II utca

szakaszon, valamint a Tabánban és a

Váralján. Szeretném megnyugtatni a

Cseidervölgy lakóit, hogy a tavasszal – az

időjárási viszonyokat figyelembe véve –

megkezdődik az utca teljes hosszának

útfelújítása közösen az apátsággal.

Rendezvények, programok
Az utolsó negyedévben nagyon sok ren-

dezvény volt városunkban. Az első

rendezvény a minden évben megünnepelt

Idősek Napja, ami a visszajelzések szerint

mindenkinek nagyon tetszett. Ezt követte az

Orvos-muzsikus koncert, amely sikeres

nemzetközi kulturális program volt. A

szervező, dr. Palotás András úr hosszú

levélben köszönte meg városunknak, hogy

lehetőséget biztosítottunk a koncert meg-

rendezéshez, amelyre évente csak egyszer

kerül sor. Remélem, kellemes élménnyel

feltöltődve tért haza a közönség.

Októberben a már hagyományos „Kék Nap”

bemutatói és versenyei szereztek örömet az

iskola tanulóinak a pannonhalmi Szent

Márton Polgárőr Egyesület és a

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás

szervezésében.

Ismét megünnepeltük az 1956-os forradalom

56. évfordulóját a kopjafánál. Köszönetemet

fejezem ki az iskola 8. osztályos diákjainak,

valamint felkészítő tanáruknak, Balla

Máriának. Köszönetemet fejezem ki azok-

nak a polgároknak, akik részt vettek az ün-

nepélyen.

November 25-én Pannonhalma Város

Polgármesteri Hivatalának tanácstermében

a járás összes polgármesterének és

jegyzőjének volt előadás a járási hivatalok

és tankerületek kialakításával kapcsolatban.

Az előadáson Győr-Moson-Sopron Megye

kormánybiztosa, Széles Sándor úr, dr.

Németh Andrea igazgató asszony, dr.

Csontos Béla főosztályvezető és Széles Imre

megyei oktatási igazgató tartotta az előadá-

sokat.

November 20-án és 29-én a Szent Márton

Járóbeteg Szakellátó Központ rendezésében

„Szakmai délutánok” a járóbeteg központ

orvosaival. Szép számmal zajlottak az

előadások a Művelődési Házban, ahol a

járás több településéről is részt vettek.

December 1 -jén ünnepelte a Pannonhalmi

Majorette Egyesület megalakulásának 6.

évfordulóját a Kazinczy Ferenc Művelődési

Házban telt ház előtt. Köszönetemet

fejeztem ki Szandrának és munkatársainak

az elmúlt években nyújtott eredményes szép

munkáért. Az egyesület országon belül és

határon átnyúló bemutatókat tartott több

esetben testvérvárosainkban, nagy ünnep-

lésben részesítették őket. Városunkban

nincs olyan ünnep, vagy összejövetel ahol

ne lépnének fel. Önkormányzatunk ezentúl

is kiemelten fogja kezelni működésüket.

December 2-án a PIPACS egyesület ismét

felállította a Betlehemet a templom mellett,

ami a közelgő karácsonyi hangulatot idézi.

Sajnos a kellemetlen idő miatt az előző

évekhez hasonlóan kevesen voltak. Bízunk

abban, hogy a szép megemlékezés nem fog

lankadni a közelgő években.

December 5-én a gyerekek nagy örömére

ismét útra kelt a „Mikulásfogat” a város-

ban. Ezúton is szeretnék köszönetet mon-

dani a szervező PiPACS egyesület-nek,

illetve Acker György úrnak (Mikulás

bácsi), valamint Makkos Tündének, aki

biztosította a feldíszített fogatot, és a

Zsóka fagyizó tulajdonosainak, akik

finom forralt borral és meleg teával

járultak hozzá a rendezvény sikeréhez.
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December 15-én gazdag program várta a

lakosságot a művelődési házban megren-

dezett Városi karácsonyon. A telt házas

ünnepi műsor közönsége a nagyszerű

műsorszámok révén lélekben is közelebb

került a várt ünnepekhez, a karácsonyhoz.

Minden fellépőnek – a Balance TSE-nek,

az iskola énekkarának, illetve 4.

osztályosainak, Szabó Gergelynek –

köszönetet mondok színvonalas szereplé-

sükért. Külön köszönetemet fejezem ki

Gáti Oszkár színművész úrnak és a

Pécsváradi Big Band zenészeinek, hogy

elfogadták meghívásunkat. Köszönet illeti

a művelődési ház vezetőjét, Horváth

Rolandot az ünnepi est szervezéséért és

lebonyolításáért.

Kedves Pannonhalmi Polgárok!

Közeledik a 2012-es év vége és vele

együtt a kereszténység második leg-

nagyobb ünnepe a karácsony. Advent

ideje van, a várakozás, a csendes

elmélkedés időszaka. A reményé, hogy

jobbak, nemesebbek leszünk.

Az ünnep közeledtekor egyre több helyen

felállított betlehemek – akár művészi, akár

amatőr alkotások – az emberiség

történelmének legnagyobb eseményére

utalnak: az Isten emberré lett, emberként

született és közöttünk lakott. A keresztény

hit örömteli üzenete ez a világ számára.

Bárcsak mindenki felismerné, hogy az

Istennek adott dicsőség és az embert

örömmel eltöltő békesség elválaszt-

hatatlanul összetartozó valóságok!

Karácsonyi ajándékként ezt a felismerést

szeretném adni a magam és képviselő

társaim nevében, s ezúton kívánok

minden kedves pannonhalmi polgárnak,

minden embernek boldog új évet.

Bagó Ferenc polgármester

129/2012.(IX.25.) képviselő-testületi határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a

PIPACS egyesület elnökének beszámolóját a játszótér kialakít-

ásával kapcsolatosan elfogadta.

131/2012.(IX.25.) képviselő-testületi határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a Molnár

Rita és Molnár Zoltán Pannonhalma, Arany János utca 57. szám

alatti lakosok részére 2012. május 23-án 231 .000,- Ft-ért

értékesítette a Pannonhalma, Tabán 26. szám mellett található

907/5 hrsz. számú 100 négyzetméteres területű osztatlan közös

tulajdonban álló ingatlan 66 négyzetméteres területét. A vevők

az ingatlanra részletfizetést nyújtottak be, melyet a képviselő-

testület elfogadott, és hat havi részletfizetést állapít meg ebben az

ügyben. A törlesztés részletei: havonta: 38.500,- Ft, melyet

október hónapban kell megkezdeni és legkésőbb minden hónap

15-ig befizetni Pannonhalma Város Önkormányzatának

házi pénztárába.

132/2012.(IX.25.) képviselő-testületi határozat

Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a

nemzeti köznevelésről szóló 201 1 . évi CXC. törvény 97. § (24)

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kinyilvánítja arra

vonatkozó szándékát, hogy az önkormányzat 2013. évi

költségvetési helyzetére való tekintettel, jelenlegi ismeretei

alapján a törvény 74.§ (4) bekezdésében foglalt működtetési

kötelezettségét az önkormányzat saját forrásai terhére biztosítani

nem tudja, így a működtetést nem képes vállalni. Egyúttal

kijelenti, hogy e döntésének a jogszabályban biztosított későbbi

felülvizsgálatára vonatkozó jogát fenntartja, azzal indokolt

esetben élni kíván. Megbízza a polgármestert, hogy a 229/2012.

(VIII.28.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti aláírt szán-

déknyilatkozatot juttassa el az intézményfenntartó központhoz.

133/2012.(IX.25.) képviselő-testületi határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy

határozott, hogy a Lestár utcában található 1077/4 hrsz.-ú

önkormányzati tulajdonú ingatlant 2.300.000,- forint eladási áron

értékesíteni kívánja Gombos Brigitta (an: Almasiova Jolán, szül.

idő: 1 967.05.25.) 2310 Szigetszentmiklós, Akácfa krt. 9. szám

alatti lakos részére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-

mestert az adás-vételi szerződés aláírására.

135/2012.(IX.25.) képviselő-testületi határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy

határozott, hogy a Takács Lászlóné Pannonhalma, Rákóczi utca

47. szám alatti lakos vis maior ügyében hozott korábbi döntést

továbbra is fenntartja, többletforrást azonban biztosítani nem tud

a szükséges munkálatok elvégzésére.

136/A/2012.( X.1.) képviselő-testületi határozat

Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a

Polgármesteri Hivatal (9090 Pannonhalma Dózsa György út 10.)

külső felújításával – festésével – kapcsolatos munkálatok

elvégzésével a beérkezett árajánlatok alapján a Pannon-Net Kft-t

bízza meg. (9090 Pannonhalma Szabadság tér 7.) A képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási

szerződés aláírására.

138/2012.( X.24.) képviselő-testületi határozat

Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a

polgármester által bekért három ajánlat alapján úgy határozott,

hogy az önkormányzat költségvetésében elkülönített 1 millió

forintos keret terhére, a legjobb ajánlatot benyújtott Makadám

TESTÜLETI HATÁROZATOK
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Útépítő és Helyreállító Kft. (9028 Győr Külső Sági út 20.)

ajánlatát fogadja el, melynek keretében a cég murvázási munkát

végezne a Pannonhalma Tóthegy I. és II. számú utakon, illetve a

Tabán utcában bruttó 999.999,- Ft értékben. A képviselő-testület

felhatalmazza a polgármestert az útfelújítással kapcsolatos

szerződés aláírására.

139/2012.(X.24.) képviselő-testületi határozat

Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a

2013.01 .01 -től kialakítandó Pannonhalmi Járási Hivatal

létrejöttéhez 2 üres státuszt köteles átadni a Győr-Moson-Sopron

megyei Kormány-hivatal részére. Tekintve, hogy Pannonhalma

Város Polgármesteri Hivatal üres státusszal nem rendelkezik,

ezért a képviselő-testület az SZMSZ-ről szóló 17/201 1 (VIII.

31 .) rendeletének a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről szóló 2/A

sz. mellékletében a hivatal létszámát 2 státusszal megemeli,

melynek alapján a hivatal létszáma 23 főre emelkedik

A képviselő-testület ezen túlmenően felkéri a jegyzőt, hogy az

önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 29.)

rendeletében a 2 státuszra vonatkozó költségvetési fedezetet

módosítsa, és a soron következő képviselő-testületi ülésen az

SZMSZ módosításáról szóló rendelettel együtt terjessze a

képviselő-testület elé.

140/2012.(X.24.) képviselő-testületi határozat

Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a

járási hivatalok kialakításáról szóló tájékoztatót megismerte és

tudomásul veszi. A képviselő-testület felhatalmazza a

polgármestert az előterjesztés 1 . számú mellékletében található a

járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás

aláírására.

141/2012.(X. 24.) képviselő-testületi határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában lévő

9090 Pannonhalma Dallos Sándor u. 2. szám alatti ingatlan

ingyenes használati jogának a Pannonhalma Többcélú Kistérségi

Társulás által Pannonhalma Város Önkormányzata részére

történő átadásával kapcsolatos megállapodást elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. számú

mellékletben szereplő megállapodás aláírására.

145/2012. (X.30.) képviselő-testületi határozat

Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a

nemzeti köznevelésről szóló 201 1 . évi CXC. törvény 74.§ (4)

bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére

álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló

- az állami intézményfenntartó központ által 2013. január 1 -jétől

fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló

- ingó és ingatlan vagyon működtetését a 229/2012.(VIII.28.)

Kormányrendelet alapján benyújtott kérelmét fenntartva nem

vállalja. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a

döntésről a 229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet 5. sz.

melléklete szerinti formában az intézményfenntartó központot

tájékoztassa.

146/2012.(X.30.) képviselő-testületi határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csonka

Tünde 9090 Pannonhalma Dózsa György út 82. szám alatti lakos

kérelmének nem ad helyt, és nevezett részére nem engedélyezi

az általa bérelt önkormányzati lakás vizes falainak gipsz-

kartonnal való burkolását.

147/2012.(X.30.) képviselő-testületi határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

285/2012.(X.9.) Kormányrendeletben foglaltak alapján

pályázatot nyújt be - Pannonhalma Városközpontjának

Funkcióbővítő fejlesztése című projektjéhez - az EU-Önerő Alap

felhasználására vonatkozó pályázati kiírásra. Az igényelt önerő

támogatás 75.254.1 51 ,- Ft. A képviselő-testület felhatalmazza a

polgármestert a pályázat benyújtására.

148/2012.(X.30.) képviselő-testületi határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete az

önkormányzat tulajdonát képező kül- és belterületi szántó és

gyep művelési ágú ingatlanai lejárt haszonbérleti szerződéseit

egy évvel hosszabbítja meg, s a bérleti díjat a 30 AK érték alatti

ingatlanok esetében 35.000.- Ft/hektár, 30 AK érték feletti

ingatlanok esetében pedig 45.000.- Ft/hektár összegben állapítja

meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a

haszonbérleti szerződés aláírására.

149/2012.(X.30.) képviselő-testületi határozat

Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a

Pannonhalma Kultúráért és Sportért Kft. ügyvezetőjének

Harmath László (9090 Pannonhalma Váralja 38. szám alatti

lakosnak) a Kft. ügyvezetői tisztségéről való lemondását

tudomásul veszi. Az ügyvezetői tisztséggel a továbbiakban

megbízza dr. Török Pétert 9082 Nyúl Határ utca 5. alatti lakost,

aki nyilatkozatában vállalta a tisztség betöltését. A képviselő-

testület az új ügyvezető tiszteletdíját 40.000,- forint/hó

összegben állapítja meg. A képviselő-testület a változások

átvezetésével hivatalosan megbízza dr. Baros Attila, 9022 Győr,

Bisinger st. 4. cím alatti ügyvédet.

153/2012.(XI.27.) képviselő-testületi határozat
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2012.

évi gazdálkodás három negyedéves helyzetéről szóló beszámolót

az 1 , 2.1 , 2.2, 2.3 számú mellékletben foglaltak alapján

elfogadja.
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153/A/2012.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját az

előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

156/2012.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

lakástámogatás rendjéről szóló 22/ 2009. ( XII.23.) rendelet

alapján Tóth Győző és felesége Gibicsár Katalin, 9090

Pannonhalma, Illak alja 20. szám alatti lakosok részére 200.000,-

Ft, azaz kettőszáz ezer forint összegű vissza nem térítendő

támogatást biztosít a fenti címen általuk épített lakóház

költségeihez. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,

hogy a támogatásban részesített személyekkel kösse meg a

támogatási megállapodást.

157/2012.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

lakástámogatás rendjéről szóló 22/2009. (XII.23.) rendelet

alapján Szecsődi Klára, 9090 Pannonhalma, Radnóti utca 6.

szám alatti lakos részére 200.000. Ft, azaz kettőszáz ezer forint

összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít a fenti címen

általa vásárolt lakás költségeihez. A képviselő-testület

felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásban részesített

személyekkel kösse meg a támogatási megállapodást.

161/2012.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

Pannonhalma Város Képviselő-testülete támogatja a Ságvári utca

lakóinak kérelmét és a soron következő Képviselő-testületi

ülésen napirendre veszi az utcanevek változtatására vonatkozó ké-

relmet, vonatkozó kérelmek megvitatását.

A Képviselő-testület a 26/2012 (XI.28.) számú rendeletével

módosította a magánszemélyek kommunális adójáról szóló

8/2009. (IV.1 .) számú rendeletét melyben a kommunális adó

mértékét 7000,- forintról 8000,- forintra emelte.

A Képviselő-testület a 27/2012 (XI.28.) számú rendeletével

módosította a telekadóról szóló 21 /2010 (XII.1 5.) számú

rendeletét, melyben a mentességek körét kiegészítette azon

ingatlanokra vonatkozóan, melyek rendezési terv alapján a

beépíthető besorolás alá esnek, de a beépíthetőség feltételei a

telekalakítási eljárás során mégsem biztosíthatóak. Ebben az eset-

ben az építéshatóság igazolása alapján az adó mértéke a

mindenkori adó 50%-a. E mentesség addig érvényes, ameddig a

be nem építhetőség tényleges akadályai fennállnak.

A Képviselő-testület 28/2012 (XI.28.) számú rendeletével

ismételten bevezette az építményadó intézményét a nem

lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan. A rendelet szövege

az alábbiakban olvasható:

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő- testületének

28/2012. (XI.28.) rendelete

RENDELET az építményadóról

Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1 )

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a helyi adókról

szóló többször módosított 1 990. évi C. törvény (továbbiakban:

Htv.) 6. § és 7. §-ának felhatalmazó rendelkezései alapján – az

építményadó vonatkozásában – a következő rendeletet alkotja:

1 .§ Általános rendelkezések

Pannonhalma Város Önkormányzata határozatlan időre

építményadót vezet be.

2.§ Az adókötelezettség

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő

építmények közül a nem lakás céljára szolgáló épületek,

épületrészek. ( továbbiakban együtt: építmény)

3.§ Az adó alapja

Az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete.

4.§ Az adó mértéke

Nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész:

1 .)1 00 m2-ig: 300Ft/m2

2.)1 01 m2 - 200 m2-ig: a 100 m2-t meghaladó részre: 1 50 Ft/m2

3.)A 200 m2-t meghaladó területrészre 75 Ft/m2

5.§ Adómentesség

Mentes az adó alól a Htv. 1 3. §-ában foglaltakon túl:

- azok az adótárgyak, amelyek után a magánszemélyek

kommunális adójáról szóló helyi rendelet alapján adót kell

fizetni,

- magánszemély tulajdonában álló földbe vájt pince, kivéve a

vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye.

6.§ Záró rendelkezések

(1 ) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról

szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi

XCII. törvény rendelkezései az irányadóak.

(2)Ez a rendelet 2013. január 01 . napján lép hatályba.

Testületi ülés napja: 2012. november 27.

Pannonhalma 2012. november 27.

Kihirdetve: Pannonhalma, 2012. november 28.

Kovács Szabolcs jegyző
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL
Ü��EPI �YITVA TARTÁSA
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2012. december 27. és

28. napján az Okmányirodában és a Gyámhivatalban átadás-

átvételi leltár készítése miatt nem lesz ügyfélfogadás.

A Polgármesteri Hivatal többi szervezeti egységeinél 2012.

december 27. és 28. napján 8-tól 1 2 óráig tart az ügyfélfogadás.

Kovács Szabolcs jegyző

RE�DŐRSÉGI FELHÍVÁS

Dr. Albert Gábor rendőr alezredes, a Pannonhalmi Rendőrőrs

parancsnoka tájékoztatást adott arról, hogy hatóságuk

nyomozásokat folytat a Btk. 318.§ (1 ) bekezdésében

meghatározott csalás vétség bűncselekményének elkövetése

miatt ismeretlen tettes ellen. A bűncselekmények elkövetési

módszere a következő: A sértettek többnyire idős, egyedül élő

emberek. Az elkövetés módszere, hogy az ismeretlen tettes

vezetékes telefonon felhívja a későbbi sértettet az ő közeli

ismerősének vagy hozzátartozójának (jellemzően unokának)

adva ki magát, majd arra hivatkozva, hogy bajba került, nagyobb

összegű, azonnali kölcsönt kér tőle. Amennyiben a sértett

hajlandóságot mutat a kölcsönzésre, az elkövető közli, hogy az

„ügyvédjét” hamarosan küldi a pénzért. A telefonhívás után 10-

1 5 perccel megérkezik az „ügyvéd”, aki átveszi a pénzt, majd

sietősen távozik.

Az elkövetők szinte mindennap próbálkoznak a Pannonhalmi

Rendőrőrs területén, a kiszemelt áldozatok többsége azonban

éberségének köszönhetően már a telefonbeszélgetés során

felismeri, hogy megpróbálják becsapni, ezért a bűncselekmény

többnyire kísérleti szakaszban marad.

A rendőr alezredes felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben

bárkinek hasonló eset jut a tudomására, az értesítse a hatóságot.

FELHÍVÁS HÓME�TESÍTÉSRE

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a téli időszakban

az ingatlanok előtti járdaszakaszok hómentesítése – a

köztisztaság fenntartása, hulladék-kezelési közszolgáltatásról

szóló 15/2004 (VI.30.) számú rendelet alapján – az adott ingatlan

tulajdonosának, használójának, bérlőjének, kezelőjének

kötelessége. Ezen túlmenően az üzletek, vendéglátóipari

egységek a nyilvántartási idejük alatt kötelesek gondoskodni az

előttük jelen lévő járdaszakasz takarításáról.

Kérjük a Lakosságot, folyamatosan és maréktalanul tegyen

eleget ezen előírásoknak és kötelezettségeknek.

Kovács Szabolcs jegyző

PANNNONHALMI HÍREK2012. TÉL

ÓVODAI KÍ�ÁLÓ…

Immár 5. alkalommal képviselhette magát a pannonhalmi Játék -

Vár Óvoda és Bölcsőde a Márton napi vásáron. Az óvónők a

szülői munkaközösség tagjaival együtt kínálták saját készítésű

finomságaikat a kedves látogatók számára. Lehet, hogy a finom

pannonhalmi bor, lehet, hogy a támogató szándék

eredményeként szép bevételhez jutott óvodánk és bölcsődénk,

amelyet gyermekeink játékaira és oktatására fordíthatunk.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak a támogatását,

akik munkájukkal és felajánlásukkal vagy akár egy pohár jó

forralt bor, tea vagy sütemény elfogyasztásával támogatták

közös célunkat.

A szülői munkaközösség nevében: Barnáné Visztricz Adél
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A járások kialakításának elveiről és az előkészítés feladatairól a

kormány tavaly szeptember 1 -jén döntött. 201 3 januárjától

országszerte 175 járási, Budapesten pedig 23 kerületi

kormányhivatal kezdi meg működését. A nagyobb településeken

ügyintézésre a járási hivatalok részeként működő kormányabla-

kokban lesz lehetőség, amelyek hétfőtől péntekig 8 órától 20

óráig tartanak majd nyitva.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közleménye

szerint a járások és a járási székhelyek kialakításának alapelve az

volt, hogy a megyék határaihoz igazodva az állampolgárok

számára biztosítsa az államigazgatási szolgáltatásokhoz való

gyors és könnyű hozzáférést.

A pannonhalmi járáshoz tartozó települések az alábbiak:

Bakonypéterd, Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Écs, Fenyőfő,

Győrasszonyfa, Lázi, Nyalka, Pannonhalma, Pázmándfalu,

Ravazd, Románd, Sikátor, Táp, Tápszentmiklós, Tarjánpuszta,

Veszprémvarsány. 2013. január 1 -jétől a Pannonhalmi Járási

Hivatalhoz kerülő államigazgatási feladatok a következők:

Okmányirodai feladatok: személyi adat- és lakcímnyilvántartás,

útlevéligazgatás, közlekedési igazgatás, stb. Gyermekvédelmi és

gyámügyek egyes kiemelt építéshatósági feladatok, egyes

szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi és igazgatási

ügyek.

A Kormányhivatalhoz már 2012 áprilisában átadásra kerültek a

szabálysértési ügyek, melyek szintén a járásokhoz kerülnek.

A helyi szabályozáshoz kapcsolódó, helyismerethez kötődő, mér-

legelési jogkörbe tartozó ügyek maradnak a jegyző hatáskörében.

Az államigazgatási feladatokkal együtt a járási hivatalok át-

vesznek a polgármesteri hivataloktól álláshelyeket, illetve

megfelelő iskolai végzettségű, adott munkakört ellátó köztisztvi-

selőket. Pannonhalma esetében ez 7 főt + 2 üres álláshelyet

jelent. Az ő jogviszonyuk így kormányzati szolgálati jog-

viszonnyá alakul át. Nemcsak a munkatársak, hanem a feladat-

ellátáshoz szükséges ingó (számítógépek, esetlegesen igény

szerint bútorok) és ingatlan vagyon (okmányirodának helyet adó

épület) is átkerül a járási hivatalokba, ezek a magyar állam

ingyenes használatába kerülnek, a vagyonkezelő a

Kormányhivatal lesz.

A járási hivatal székhelye Pannonhalmán a Dallos Sándor u. 2.

szám alatti – korábban kistérségi központ – ingatlanban lesz.

Az új járási hivatal épületében kezdi meg a működését 2013.

január 1 . napjával a Gyámhivatal, a szabálysértési ügyintézés és

az átkerülő szociális és népességnyilvántartási ügyintézés is. Az

Okmányiroda a járási hivatal egységeként 2013 őszéig még az

eredeti helyszínen, a Polgármesteri Hivatal (Dózsa u.1 0.)

épületében fogadja az ügyfeleket.

A Pannonhalmi Járási Hivatal vezetője 2013. január 1 . napjával

dr. Szabó Eszter lesz, aki korábban Vámosszabadi község

jegyzője volt.

A járáshoz átkerülő államigazgatási ügyek, köztisztviselők és be-

rendezési tárgyak átadás-átvételi eljárását illetően hivatalunk

igyekszik azt a lehető legkisebb zökkenővel lefolytatni.

Kovács Szabolcs jegyző

KÖZIGAZGATÁSI REFORM, JÁRÁSOK, JÁRÁSI HIVATALOK
KIALAKÍTÁSA – 2. rész

KÖSZÖ�ET...

A Pannonhalmi Iskoláért Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk 1%-át az alapítvány javára ajánlották fel.

A támogatásukat ebben az évben is a Pannonhalmi TKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és AMI intézmény oktatásának

tárgyi, technikai feltételeinek javítására, a művészeti tárgyak, az idegen nyelvek és az informatika hatékonyságának elősegítésére,

tanulmányi, sport- és kulturális versenyek, vetélkedők lebonyolításának előmozdítására, a nehéz körülmények között élő, illetve a

hátrányos helyzetű – jól tanuló – diákok segítésére, valamint a tanulók tanulmányi és művészeti teljesítményének jutalmazására

fordítottuk.

Ezúton kívánunk Önöknek kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet!

Pannonhalmi Iskoláért Alapítvány

�émeth Tamás a kuratórium elnöke
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Gyorsan telnek a napok, hetek, lassan a

tanév első félévének végére érünk.

Kiemelt feladatnak éreztük, hogy az

iskolaépület birtokbavétele nélkül is bizto-

sítsuk tanulóink számára a tanuláshoz

szükséges feltételeket, lehetőségeket.

Legfontosabb a gyermekek alapkész-

ségeinek, kreatív, önálló gondolkodásának

fejlesztése, valamint felzárkóztatása, a

tehetséggondozás, a versenyekre való fel-

készítés.

Örömmel számolhatok be arról, hogy

művészeti iskolánk továbbra is nagy

népszerűségnek örvend. Tanulóink zongo-

rázni, furulyázni, oboázni tanulnak,

nagyon szeretnek rajzolni, festeni, s

nagyon kedvelt a modern-tánc tanszak is.

ÖKO iskolai feladataink közül kiemel-

endő a sok tanulót, szülőt, pedagógust

megmozgató papírgyűjtés, mely során az

osztályok gyarapíthatták osztálypénzüket.

Minden osztály kihasználta a „vén-

asszonyok nyarát”, túrákkal, bakonyi osz-

tálykirándulásokkal.

Ehhez kapcsolódott a napközisek „Erdő”

témahete, mely során megismerték az

erdő értékeit, életközösségét. S mindezt

változatos tevékenységi formák keretében,

pl. verset, fogalmazást írtak, tablót

készítettek, gyönyörű rajzokat csináltak.

Egy új szabadidős tevékenységet is

kínálunk ebben a tanévben tanulóink-

nak. Lehetőségük van ellátogatni a győri

Mobilis Interaktív Kiállítási Központ

Európában is egyedülálló, tematikus,

tudományos játszóházába.

Itt 74 interaktív játék, látványos és

szórakoztató kísérleti bemutató várja az

érdeklődőket. Iskolánk erre a tanévre 15

tanuló és egy pedagógus számára szóló

bérletet vett, mellyel diákjaink korlátlanul

bemehetnek a kiállítási központba.

„Együtt, egymásért, a közösség szolgála-

tában!” – ez volt a mottója október hónap

egyik legjelentősebb eseményének.

A Radnóti Miklós Általános Iskola és a

Szent Márton Polgárőr Egyesület

vezetőségének kiváló együttműködése és

elhatározása alapján 2000-től „KÉK

NAP” elnevezéssel új programot

indítottunk útjára.

Célja, hogy intézményünk – a tűz- és

bombariadóval egybekötött kataszt-

rófavédelmi, tűzvédelmi-, polgári védel-

mi-, bűnmegelőzési- és elsősegélynyújtó

ismereti nap keretén belül – a

társszervezetekkel közösen minél

szélesebb körű ismeretek megszerzéséhez

és alkalmazásához nyújtson hathatós

képzési anyagot a pannonhalmi kistérség

diákjainak.

A rendszeres felkészítés és verseny-

helyzetek tapasztalatai segítenek az

aktuális élet veszélyhelyzeteinek felisme-

résében, a gyors és hatékony

segítségnyújtásban. A hagyományterem-

tő szándékkal elindított nap célja

továbbá, hogy az évről évre elsajátított

elméleti és gyakorlati tevékenységek által

diákjaink egy egészséges és ember-

társaikért felelősséget vállaló felnőttekké

váljanak, ezzel is Pannonhalma jó hírne-

vét öregbítve. Ezúton is köszönjük az

alapítóknak és a társszervezetek

vezetőinek évtizedes támogatásukat!

Ebben az évben a sok színes program

mellett iskolánk 37 ifjú polgárőr diákja

ünnepélyes keretek között vehette át

polgárőr igazolványát. Reméljük, hogy

közös összefogással a jövő szövetségeseit,

a környezetét védő, óvó, embertársait

tisztelő és értük felelősséget vállaló fiatalt

tudunk a cél érdekében megnyerni.

Bizonyára emlékezetes marad a 2.

osztályos tanulók számára a Szent Márton

témahét. A kis diákok ellátogathattak az

apátságba, ahol lúdtollal névjegyet

készítettek, megismerkedtek Szent

Márton életével. A Pannonhalma étterem-

KÉPEK ISKOLÁNK ÉLETÉBŐL

Játék a Mobilisben

Ismerkedés a tűzoltó autóval

A rajzverseny díjátadása

Erdő témahét a napköziben

Mozdulj a Kék �apon!
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ben lúdlakomán vettek részt, így aztán

éhezni sem fognak egész évben.

Nyolcadik osztályosaink ismerkednek a

továbbtanulási lehetőségekkel, mert

hamarosan dönteniük kell, melyik

középiskolát választják.

A sok érdekes délutáni elfoglaltság mellett

ajánlatos több időt fordítani a tanulásra,

hiszen a közelgő ünnepek után egykettőre

véget ér az első félév.

November közepén iskolánk összes diákja

bekapcsolódik az Egészségvédelmi téma-

hétbe, melynek keretében vetélkednek,

játékos sorversenyeken vesznek részt,

utána pedig elfogyasztják a finom gyümöl-

csökből készült salátákat. Érde-kesnek

ígérkezik „A virtuális tér kockázatai” című

előadás, melynek témája a facebook- és in-

ternethasználat. Zenészeink szorgal-masan

készültek a 2012. november 26-án

megrendezett Ifjú Muzsikusok Találkozó-

jára, valamint a december 17-i karácsonyi

koncertre. A 4. osztályosok karácsonyi

műsorukkal a városi és az iskolai

ünnepségen egyaránt megörvendeztették a

közönséget.

Karácsony küszöbén valóra vált leghőbb

vágyunk, hogy visszaköltözhetünk a

megújult iskolaépületbe.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a

tornacsarnokból való kirakodásban

segítettek. Kérjük a kedves szülők,

szervezetek további segítségét is!

Ebben bízva kellemes karácsonyi

ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

�émethné Petrovicz Gertrúd

megbízott igazgató

ÉPÜL MÁR A VÁROS
ÚJ JÁSZÓTERE!
Örömmel és némi büszkeséggel jelentjük, hogy mire ezt a lapot a

kézhez kapja a kedves olvasó, 90%-ban elkészült a pannonhalmi

gyermekek álma, a háromtornyos mászóváras, drótkötélpályás, fé-

szekhintás, hajóhomokozós, rugóhintás, mérleghintás városi

játszótér! A cikk írója mindenesetre már november végén, a

számítógép klaviatúrájának nyomogatása közben is látja lelki

szemeivel a játszóteret birtokba vevő gyerekek elégedett

mosolyát, no de ne szaladjunk előre ennyire: lássuk, mit

végeztünk eddig, és mik a további lépések. Első és legfontosabb

beszámolnivalónk, hogy a játszótér korábban kijelölt helyszínét,

a rendőrség melletti régi teniszpálya területét módosítanunk

kellett, mert Pannonhalma Város Önkormányzata nem kapta meg

a játszótér telepítéséhez szükséges területkezelői jogot. Hosszas

vívódást, tanácskozásokat, helyszíni bejárásokat követően a

városvezetéssel egyetértésben megtaláltuk az ideális, fákkal

körbevett, árnyékos, zárt, tágas, városi tulajdonban álló területet:

a Szabadság téri régi leányiskola udvarát az óvoda mellett.

Szeptember 8-án a PiPACS Egyesület már ezen az új területen

rendezte meg „Az én rajzom a játszótéren” mini projektet.

A játszótér megtervezésére a PiPACS Egyesület megbízást adott

a KERTMŰVEK Táj- és Kertépítészeti Kft-nek. A játékok

gyártására és helyszíni telepítésére a Játszótér 2006 Kft-t kértük

fel, amely cég számos környékbeli településen épített színvonalas

és biztonságos játszótereket. Szeptember közepén állhattunk neki

a terület tereprendezésének társadalmi munkában, ami nem várt

nehézségeket és buktatókat hozott egy átszakított villanyvezeték

formájában, és ez még csak a kezdet volt. Széleskörű lakossági

összefogással, lelkes és áldozatkész szülők, nagyszülők kétkezi

munkájának köszönhetően október második felére a terep

alkalmassá vált a játékok fogadására, amelyek 2012.1 0.20-án

meg is érkeztek. Ami még hátravan, az a játékok alatti

ütéscsillapító réteg kialakítása, ezt követően a drótkötélpálya és a

hinták is üzembe helyezhetőek lesznek. A játszótér füvesítésére

tavasszal kerül sor, terveink között szerepel továbbá jövőre új

játékelemek, köztük egy dombcsúszda és a kényelmet szolgáló

padok és asztalok elhelyezése is, hogy a városi játszótér igazi

találkozóhellyé válhasson a kisgyerekes családok számára!

Köszönjük a segítséget annak a 85 személynek, akik személyi

jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával 229.509 Ft-tal járultak

hozzá a játszótér megépítéséhez, és kérjük, hogy jövőre is

tiszteljék meg egyesületünket a bizalmukkal!

Látogassanak el honlapunkra, ahol további információkat

olvashatnak és fotókat nézhetnek az eddigi eredmény-

einkről: www.pannonhalmajatszoter.hu

Áldott, békés karácsonyt és játszótéri találkozásokban gazdag,

boldog új esztendőt kíván minden pannonhalmi lakosnak a

PiPACS Egyesület!

dr. Valler Zsuzsanna PiPACS Egyesület elnök
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A médiában egyre bátrabban, a tabuk döntögetésével rávilágí-

tanak 1956 szerepére, a világban elfoglalt helyére.

A történelmet mindig a győztesek írják, ezért ne csodálkozzunk

azon, hogy a mai napig elhallgatják 1956 legfontosabb üzenetét:

a forradalmárok nem akartak a kommunista birodalomhoz

tartozni, de nem kértek a kapitalista embertelen kizsákmá-

nyolásból sem. Függetlenségre és szabadságra vágytak, bíztak

egy harmadik út jövőbe mutató képében. Ennek sikeréhez

megvolt a bizalom, a gazdasági felemelkedés lehetősége, a

dolgozó nép vágya, önszervező képessége. A forradalomnak ez a

máig ható üzenete.

56 év elteltével sok közös vonást ismerünk fel napjainkban a

lejátszódó folyamatok elemzésekor. A megingathatatlannak tűnő

neoliberális szellemen nyugvó birodalom válságban van, ismét

előtérbe kerül és felértékelődőben van a nemzetállam szerepe,

háború folyik az egész világon. No nem mindenütt a

hagyományos „meleg” fegyverekkel vívják ezt a háborút, hanem

a legtöbbször kamatfegyverekkel, árfolyam-fegyverekkel, kiber-

netikai technikával, ahol egy-egy billentyű lenyomásával

nagyobb károk keletkeznek, mint bombázással. Ráadásul az

ellenség kiléte is nehezen azonosítható.

Ilyen körülmények között kell ma a magyar kormánynak

megvédeni az országot az összeomlástól, látva azt, hogy a

mediterrán országok már megrogytak az államadósság terhe

alatt. 56-ot leverte az orosz birodalom a potsdami

megállapodásból érzett felhatalmazása alapján belső kommunista

segítséggel.

Az ünnep kapcsán ne feledjük, hogy a forradalom leverőinek

szelleme máig jelen van a politikai életünkben. Gondoljunk csak

a kommunista rendszer kiszolgálóinak leszármazottjaira, a

globalista rendszer új kiválasztottjaira, akik kormányra kerülve

az ötvenedik évfordulón a békés tüntetőket erőszakkal verték

szét. Napjaink belső ellenségei – akik nyugati egyetemeken

képzett, globalista szellemi és anyagi tőkével támogatott, a

média segítségével a fókuszba állított személyek – kihasználják

a tömegek politikai tudatlanságát, manipulálhatóságát, a szilárd

erkölcsi és szellemi talapzat hiányát, a nemzet megosztottságát.

Restaurációs szándékaikat, a birodalmi függést 56 évvel 56 után

fontosabbnak tartják a nemzeti függetlenségtől. Anyagi

szempontból többségük megtollasodott, 1 956 szellemét eláruló

személy, aki mindent megtesz a nemzeti érzés pusztítása,

kigúnyolása érdekében, hogy a népi támogató bázist eltántorítsák

a nemzeti oldaltól.

Biztató jel, hogy egyre többen ismerik fel e ránk leselkedő

veszélyt, és vállalnak szolidaritást a nemzeti jobboldali értékrend

mellett. Nagy Imre utolsó rádióbeszédének szavai a mára is

igazak: „Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van.

Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.” Saj-

nálatos tény, hogy városunkban ezen a jeles ünnepen jelen lévők

száma nem tükrözi egy átlagos településen ilyenkor ünneplő

résztvevők számát. Pedig köztünk él sok-sok túlélő, aki átélte a

nehéz időket, városunknak van 56-os áldozata is, akire büszkék

lehetünk. Az ünnepek mindig hordoznak üzeneteket a jövő

számára. Legyen e néhány sor gondolatébresztő az ünnep

kapcsán, a jövőt illetően.

Kádi Antal
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IDŐSEK �APJA
Október 1 -jét az ENSZ közgyűlése 1991 -ben nyilvánította az

Idősek világnapjává. Pannonhalmán is évente egy alkalommal

összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket,

megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú,

munkában eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt

nyugdíjas éveiket.

Ennek szellemében városunkban 2012. október 5-én péntek dél-

után a Kazinczy Ferenc Művelődési Ház adott otthont a már

hagyománnyá vált, minden évben megrendezett Idősek Napjá-

nak. A rendezvényre szép számmal gyűltek össze az idősek,

ahol színes műsorral, vacsorával és finom borral látták

vendégül őket.

A rendezvényt Bagó Ferenc polgármester nyitotta meg

köszöntőjével. Ezután a Radnóti Miklós Általános Iskola és

AMI műsora következett, melyben a kis nebulók verssel,

énekkel, furulyaszóval és tánccal köszöntötték az időseket.

Őket követte a Pannonhalmi Sport- és Majorette Egyesület

majd a Diamond Dance fellépése. A táncos program után a dal

és a zene vette át a főszerepet. Szombathelyi Szaniszló adta elő

dalait, melyet saját maga kísért gitárral. Az este sztárvendége

az RTL klub népszerű műsorának, a Csillag születik

versenynek a nyertese, Mészáros János Elek volt, aki opera- és

operett-részleteket, valamint ismert slágereket és mulatós

dalokat énekelt, melybe a közönséget is bevonta, így teremtve

fergeteges hangulatot.

A vacsora után Vörös Árpád és zenekara muzsikált, ami

meghozta a kedvet egy kis nótázáshoz is. Külön köszönet

minden fellépőnek, és azoknak, akik munkájukkal

hozzájárultak ahhoz, hogy együtt köszönthessük idős

embertársainkat.

Orbán Péter

Az iskolások műsora

A figyelem a színpadra szegeződik

Mészáros János Elek énekel
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�YÁRI SZAKMAI
GYAKORLATOK E�GE�BE�

Partnervárosunk 2013 nyarán is segítséget nyújt nyári szakmai /

tanulmányi gyakorlatok végzéséhez Engenben és környékén

A 3-4 hetes munkára azok a 18 év feletti fiatalok

jelentkezhetnek, akik középfokú, kommunikálásra alkalmas

német nyelvismerettel rendelkeznek, közép- vagy felsőfokú

tanulmányokat végeznek, ill. végeztek, nyári szabadságuk ideje

alatt szeretnének némi tapasztalatot szerezni németországi

munkahelyeken, miközben német nyelvtudásukat is

fejleszthetik. A jelentkezőknek kell megjelölniük azt a

szakterületet, amelyben szívesen dolgoznának. A beérkezett

igények alapján keresik meg Engenben vagy környékén azokat

a vállalatokat és intézményeket, ahol a kérés megvalósulhat.

Nem biztos azonban, hogy minden területre tudnak helyet

biztosítani, de csak akkor tudnak segíteni, ha az igényeket

ismerik.

További információ és jelentkezési lap Szanati Erzsébettől

kérhető az alábbi telefonszámokon:

+3620 430 32 40; 0696 471 294

A jelentkezés határideje 2013. március 1 .

Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

15 ÉVES A TESTVÉRVÁROSI
KAPCSOLAT - FELHÍVÁS

Pannonhalma és Engen 1998-ban kötött testvérvárosi kapcsolatot

egymással. Ez a döntés azóta megszámlálhatatlan közös eseményt

eredményezett, melyekben mindkét város apraja-nagyja sok

örömet talált.

Engen Város polgármestere, Johannes Moser a 15 éves jubileumi

ünnepségre hívja Pannonhalma Város polgárait 2013. május 2-től

5-ig. Bagó Ferenc polgármesterhez írt levelében így fogalmazott:

„A brüsszeli Európai Bizottsághoz benyújtott pályázatunk sikeres

volt, s már most örülünk a 100 pannonhalmi vendégnek,

akiket Engenbe várunk.

Ulrich Scheller május 3-ra előkészített egy látogatást az Európa

Parlamentben Strassbourgban, mely bizonyára érdekes lesz

minden meghívottnak: a partnerkapcsolatot létrehozóknak, a

partnerkapcsolat eredményességéért még mindig elkötelezetten

tevékenykedő pannonhalmiaknak és a város azon lakóinak, akik

eddig még nem tudtak Engenbe jönni.”

Felhívásunk most elsősorban azoknak a pannonhalmiaknak szól,

akiknek eddig még nem volt alkalmuk Engenbe utazni, majd

azoknak, akik újra szívesen ellátogatnának a németországi

testvérvárosba.

Az Engenből hivatalosan (név szerint) is meghívottakon kívül

kb. 50 fő jelentkezését várjuk. A részvételi szándékot a Városi

Könyvtárban személyesen vagy telefonon lehet jelezni Szanati

Erzsébet partnerkapcsolat-felelősnél a 06 20 430 32 40-es telefon-

számon.

Jelentkezési határidő: 2013. március 31 .

Az utazás és a program részleteiről később adunk tájékoztatást.

Örömmel várjuk a jelentkezéseket!

VÉRADÁS

2012. november 9-én ismét véradás volt városunkban.

A „retro” véradásnak – amelyen virsli és forralt bor volt a

„menü” – nagy sikere volt, hiszen nagyon sokan (94-en! )

eljöttek, hogy segítsenek a rászorulóknak.

Minden kedves véradónak nagyon köszönöm a részvételt, és

külön köszönet a vári végzős diákoknak, hogy olyan szép

számban megjelentek. (Bár ennyi pannonhalmi fiatal is eljönne

legközelebb! )

Támogatóinknak - Vaszary pincészet, Mini Mani abc, Annus

Ferencné (Csöpi) – szintén köszönjük a segítséget.

Várhelyiné Fehér Márta

KÖSZÖNET

A Pannonhalma és Vidéke Mentésügyének Támogatásáért

Közhasznú Egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik

adójuk 1%-át az egyesület javára felajánlották. Az Önök 201 1 .

évi felajánlásával 140.000 Ft érkezett egyesületünk számlájára,

mely összeget a pannonhalmi mentőállomás esetkocsi és a

mentőgépkocsi eszközparkjának modernizálására fordítottuk,

hogy Önök és hozzátartozóik sürgősségi ellátását jobban,

magasabb színvonalon tudjuk végezni.

Sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk!

Pannonhalma és Vidéke Mentésügyének Támogatásáért

Közhasznú Egyesület
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ORVOS-MUZSIKUS
KONCERT

2012. október 6. szombaton egy különleges koncertnek adott

helyet a Művelődési Ház: Dr. Palotás András orvos, kutató, festő

az Asklepios-Med vezetője városunkat választotta a nemzetközi

Orvos-Muzsikus koncert következő állomásának.

A koncerten bemutatkoztak azon hazai és külföldi orvosok és

egészségügyben dolgozó szakemberek, kiknek a zene a hobbijuk.

Bagó Ferenc polgármester úr köszöntője után a koncert során a

komolyzenétől egészen a szlovák népdalokig bezáróan mutat-

koztak be énekesek, kórusok és zenekarok.

Az est résztvevői voltak:

DR. FAREED CURMALLY (India), TERÉK BLANKA

(Budapest), dr. NAMÉNYI MIKLÓS (Farkasgyepű) és L.

KOVÁCS ILDIKÓ (Veszprém), KÁTAI MEDISONG KÓRUS

(Karcag) DEOSIL EGYÜTTES (Budapest), PETRIK G

BAND (Cegléd) KELLA CSELLÓ-ZENEKAR (Pápa/Győr),

TANURDZSITY EDIT és FARAGÓ MÁRTA (Budapest), dr.

VARGA RÉKA (Budapest) ŠTEFANKA EGYÜTTES

(Szlovákia), JAFKÓ TÁNCCSOPORT (Budapest).

Palotás úr és a fellépők a koncertet követően köszönetüket

fejezték ki a vendéglátásért és a nagyszerű szervezésért, és

ígérték: ha tehetik, legközelebb is ellátogatnak városunkba.

Horváth Roland

PILLA�ATKÉPEK AZ ŐSZI KÖ�YVTÁRI HÉT PROGRAMJÁBÓL

2012-ben október 1 -7. között került sor az Országos Könyvtári Napok eseményeire az Informatikai és Könyvtári Szövetség

szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Az idei évben az Összefogás programsorozat az Európai Unió „Az aktív

idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve 2012” eseményeihez kapcsolódott. A pannonhalmai Városi Könyvtárban

is sok rendezvény várta az érdeklődőket, ebből válogattunk össze egy kis ízelítőt.

Az oldalt összeállította: Szanati Erzsébet
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Biztonságos időskor - Pollreisz Tibor előadása

Író-olvasó találkozó Bőröndi Lajossal

Ganzer Katalin festőművész kiállítása

Siska Ádám ezúttal verseivel mutatkozott be
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Iskolai találkozó az engeni Werkrealschule és a pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola,
valamint a veszprémvarsányi és az alsószeli iskolák 8. osztályos tanulói számára

Mint minden tanévben, most is élvezhették nyolcadikosaink Engen város és az engeni Werkrealschule
vendégszeretetét. Ezúton is köszönjük a nem mindennapi lehetőséget!

A nyolcadikosok nevében is: Szanati Erzsébet

2012. október 14-1 8.
ENGEN
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Csoportkép a városháza lépcsőjén Az engeni tanácskozóteremben testvérvárosi diákokkal

A fiúk

Grillezés a Hochenhewn tetején

Csoportkép Birbauban

A menzán
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MEGÚJULT A
PA��O�HALMI
BAZILIKA

Ahogyan azt sokan tudják, idén

augusztusban Várszegi Asztrik főapát úr

felszentelte a megújult pannonhalmi

bazilikát. Sokakat érdekelt a felújítás

menete és koncepciója, ezért szeretnénk

röviden bemutatni, milyen gondolatok

vezérelték ezt a nagy munkát.

A 996-ban alapított pannonhalmi bencés

monostor több mint ezeréves története

során minden kor művészettörténeti

irányzata hagyott itt valami épített

emléket, mely az adott időszakra jellemző.

Az Úr Temploma, Isten hajléka élő

kövekből, a Krisztusban hívők sokaságá-

ból épül fel. Az épített tér és a közösség

kölcsönösen hatnak egymásra.

A ma is látható bazilika nagyrészt Oros

apát idejében épült a 1 3. században, de

korunkig folyamatosan épült, változott. A

legutóbbi felújítás Kreusz Krizosztom

főapát és Stornó Ferenc nevéhez fűződik a

19. században. Ebben az időben a

bencések nem használták imatermüknek a

bazilikát, az elsődlegesen székesegyház-

ként funkcionált. A beépítések, az

átalakítások, és a díszítések (a szószék, a

baldachinos főoltár, a Szent Mártont

ábrázoló üvegablak) elsősorban a hívek

jelenlétében végzett szentmisék ünnepé-

lyességét hivatottak megteremteni.

A szerzetes közösség szempontjai háttérbe

kerültek.

Néhány évtizede a bazilika újra a bencés

közösség napi imádságának helyszíne.

Fontos, hogy a naponta többször temp-

lomba lépő szerzetes otthon érezze magát

itt. Lényeges, hogy a közösség hitét,

imádságát hordozza a tér, ugyanakkor a

templomba belépő hívek szavak nélkül is

megérthessék és magukkal vihessék nem-

csak a hely, de az azt belakó szerzetes-

közösség üzenetét és értékeit is.

A bazilika 21 . századi felújítása,

átalakítása tehát időszerűvé vált. Minden-

képpen figyelembe kellett venni, hogy a

mai modern korban milyen feladatokat lát

el a bazilika. Itt zajlik a szerzetesek

mindennapi liturgiája, de emellett jelen

vannak a diák- és zarándokmisék, koncer-

tek, ugyanakkor az évi százezer

látogatóról sem feledkezhetünk meg.

Világossá vált, hogy nem lehet azonos

súllyal eleget tenni a sokrétű használat

minden követelményének.

A John Pawson építész tervei alapján

átépített bazilika elsődlegesen a szerzetesi

jellegre, a mindennapos liturgiára helyzete

a hangsúlyt. Az új térelrendezés arra az

útra épül, amit a szerzetes és keresztény

közösség a hite megélése során bejár.

Induljunk el a torony alatti főbejárattól,

gondolatban járjuk végig ezt az utat.

A torony alatti tér a beavatási út kezdete, a

keresztség helye, középpontban a kereszte-

lőkúttal. Az emberi élet kezdetének, a

keresztény közösségbe tartozásának első

stációja. A második (középső) szint a

közös liturgiának a helye. A hívek szintje

után következik a szerzetesi stallumokból

álló kórus, ahol maguk a bencés szerze-

tesek foglalnak helyet. Ezen tér legfon-

tosabb eleme az oltár és az ambó, hiszen a

katolikus egyházban az áldozat

(Eucharisztia) és a Szentírás a szertartás

két fő része. Az új kőoltár a templom

mértani középpontjában áll, melynek

anyaga süttői mészkő és ónix.

(A Teremtés könyvében az Édenkert

egyik drágaköveként szereplő hófehér

ónix megjelenik a keresztelőkútnál, az

oltárnál, az ambónál, a rózsaablaknál és

Szent Márton ereklyetartójánál.) Az oltár

alatt elhelyezték Szent Adalbert bencés

vértanú-püspök ereklyéit, akinek Prágából

érkező szerzetesei alapították Pannon-

halma monostorát. A beavatási út 3.

szintje a szentély, a mennyei Jeruzsálem

előképe, Krisztus második eljövetelének

szimbolikus tere. A kelet felé nyíló ónix-

rózsaablak tisztasága is ezt jelképezi. Új

funkcióként ezentúl itt őrzik az Oltári-

szentséget. Az altemplom is új szerepet

kapott, miután tours-i Szent Márton

szerzetes-püspöknek, a bazilika, a

monostor és a Magyar Bencés

Kongregáció védőszent-jének ereklyéi

kaptak itt helyet. Ide érkezhetnek meg a

zarándokcsoportok.

A bazilika ünnepélyes újraszentelésére

2012. aug. 27-én került sor Várszegi

Asztrik főapát, Notker Wolf prímás-apát,

a bencés szerzetesek és a hívek jelen-

létében. A letisztult, bensőséges tér, a

magával ragadó csend és a több mint ezer

éves falak imára hívogatnak minket.

Pannonhalmi Főapátság
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TŰZOLTÓBÁL PA��O�HALMÁ�

A hagyományokhoz híven, az idei évben november 17-én került

megrendezésre a Tűzoltó Egyesület jótékonysági bálja. A nagy

érdeklődésre való tekintettel, a vezetőség döntése alapján új

helyszínen a Kazinczy Ferenc Művelődési Házban tartottuk meg

a rendezvényt. Vendégeink nagy megelégedésére sikerült

elegáns környezetet teremteni. Az önfeledt szórakozáshoz

minden feltételt sikerült megteremteni. A bált megtisztelte

jelenlétével Kósa Mihály tűzoltó őrnagy a Pannonhalmi

Katasztrófavédelmi Őrs parancsnoka, aki a megnyitó után

köszöntötte a megjelent kedves vendégeket. A bőséges és ízletes

vacsora után, a Baráti Dalszínház tagjai egy fergeteges műsorral

kedveskedtek a jelenlévőknek, ezzel megalapozva a bál

hangulatát. A hagyományokhoz híven a tűzoltó bál nem

múlhatott el játék, zene, tánc és tombola nélkül. Ezúton

szeretnénk megköszönni támogatóinknak és minden kedves

bálozónak, hogy adományaikkal és felajánlásaikkal segítették

rendezvényünk sikeres lebonyolítását.

Békés boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új

esztendőt kívánunk!

Pannonhalma Város Tűzoltó Egyesületének vezetősége

1 5




