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Pannonhalma Város Önkormányzata által elfogadott PANNONHALMA XXI! Tradíciós és Megújulás
programcsomag alapján a középtávon elérendő cél, hogy a város az itt élő lakosság, és a városba látogató
turisták számára vonzó, a világörökséghez méltó településképet, és magas szintű köz- és kulturális
szolgáltatásokat nyújtson.
Az apátsággal együttműködésben készült programcsomag a városközpont vonatkozásában az alábbi
projekteket öleli fel:
•

Volt TSZ műhelyek megújítása

•

Csapda ház kialakítása

•

Szabadságtéri ligetben helyi termék piac és rendezvényhelyszín kialakítása

•

Gesztenyés Horog rehabilitációja

•

Művelődési ház kialakítása műemlék Magtárban és bortárolóban

•

Szálláshely kapacitás bővítése

•

Rövid Élelmiszerellátási Lánc megszervezése

•

Beruházásokat kísérő szoft programok

•

A volt TSZ műhelyek területén tervezett fejlesztés 2 külön pályázati felhívásra benyújtandó összesen
3 db pályázatból áll össze:

Turisztikai kiállítótér létrehozása
•

volt TSZ műhelyek területén kb. nettó 300 m2 hasznos alapterületű kiállítótér kialakítása korábbi
istálló felújításával, és egy 200 m2-es bővítés a virtuális valóság tárlat számára

•

volt szolgabíróházban csapdaház kialakítása (nem a volt TSZ műhelyek területén valósul meg)

•

installációk, interaktív eszközök és tartalomfejlesztés

Banamező I ütem
•

Mátyás király utca felőli épületszárny felújítása, vendéglátóhely kialakítása

•

parkolóépítés első ütem

•

közösségi programok szervezése

Barnamező II. ütem
•

Fenyvesalja utca felőli támfal megerősítése

•

Parkoló második ütem

•

Kerékpáros centrum kialakítása

•

közösségi programok szervezése

A turisztikai projekt eredményeként Pannonhalma városa a többi releváns helyi turisztikai szereplőjével
(apátság, Győr MJV) együttműködésben, a térség turizmusának egyik zászlóshajójává válik, aki képes a
kisebb turisztikai szolgáltatók kínálatát felfűzni, és az ezekből kialakítandó 2-5 napos programcsomagokat
megszervezni, propagálni.
Jelen turisztikai projekt keretében a volt TSZ műhelyek területén megvalósítandó kiállítás a „Lovagoktól a
tömeghadseregig. Fegyverek, ütközetek, ostromok Magyarországon a 15-17. Században” címet viseli. A tárlat
az oszmán-magyar háborúkon keresztül mutatja be a kor hadügyi fejlődését, így a magyar történelem mellett
technika- és ipartörténeti folyamatokat is ábrázol. A kiállítás a statikus tartalmak mellett nagy hangsúlyt fektet
az élményszerzésre, és a játszva tanulás folyamatára.
A volt TSZ műhelyek területén megvalósítandó kiállítást jól kiegészíti a volt szolgabíró házban tervezett
Csapdaház projektelem, ahol a hungarikumnak számító szabadulós játékok kerülnek kialakításra. A játékban
2-8 fős csapatok vehetnek részt. Három Pannonhalmához, és a kiállításhoz kapcsolódó tematika mentén 5
pálya kerül kialakításra.
Jelen turisztikai projekt a városi attrakciók növelésével alkalmas a jelenlegi, döntően 1 napos tartózkodást
több naposra bővíteni, ezzel támogatva a szálláshely és kapcsolódó turisztikai szolgáltatókat, hogy a jelenlegi
kapacitásaikat, fejlesszék, bővítsék.

