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Pannonhalma
Eddig azt hittem, Pannonhalmát jól ismerem. Bár
18 éves koromban elszármaztam Gyôrszentmártonból,
anyám, testvérem, unokatestvéreim „megszámlálhatatlan” hada továbbra is a város (akkori falu) lakója.
Nem beszélve arról, hogy a bencés gimnázium
tanulójaként a Kolostorral is élô kapcsolatban
maradtam. 37 éve minden húsvétot szülôfalumban
töltök családommal együtt, utóbbi években a Pannon
panzió törzsvendégeként.
Gyakori hazalátogatásaim során örömmel
tapasztalom, hogy a városban mindig akad valami
újdonság. Egy-egy üzlet, kávéház, egy-egy új épület,
új szolgáltatások mind-mind örömmel töltenek el, s
némi büszkeséggel a magaménak is érzem azt, ami a
várost gazdagítja.
Mégis, a Generációk találkozása alkalmával valami
egészen újat tapasztaltam. Örömmel tettem eleget a
megtisztelô felkérésnek, hogy egy beszélgetésben
vegyek részt a háromnapos gazdag program keretében.
Beszélgetô társaim, fôképpen azonban a hallgatóság
érdeklôdése, a nagyszámú jelenlévô kérdései során
elôször éreztem meg a várost „belülrôl” is. Arra
kellett ráébrednem, hogy az idônként hazalátogató
– bármennyire szorosak legyenek is kapcsolatai a város
lakóival – igazában egy-egy ilyen fesztivál alkalmával
tapasztalhatja meg, élheti át, hogy a közösségnek
saját, belsô élete is virágzik. A külsôleg is nyilvánvaló
fejlôdés mellett a város, mint élô organizmus, elevenen
lüktet, s terem új értékeket.
Nem véletlen, hogy a beszélgetés során a város
nevének a közelmúltban történt megváltoztatása
(40 év egy ilyen történelmi kérdésben közelmúltnak
minôsíthetô), vagyis a város önazonosságának kérdése
is felvetôdött. Míg 40 évvel ezelôtt az ezeréves
kolostor az identitás (és ismertség) magasabb fokát
kölcsönözhette, ma már joggal vetôdik fel a városnak

ismeretlen arca

saját, a kolostortól bizonyos fokig független arculata
is. (Ezért javasoltam évekkel ezelôtt, s most is, hogy
a város neve igazában: Pannonszentmárton legyen.
A római idôkre visszanyúló, több mint másfél ezer éves
eleven hagyományt nem szabad föláldozni rövid távú
idegenforgalmi érdekek oltárán).
A legnagyobb fokú elismerés kifejezése mellett
emlékezem meg azokról, akik a Pándzsa Egyesületet
létrehozták, munkájában aktívan részt vesznek, ilyen
és hasonló rendezvények megszervezésén fáradoznak.
Ôk a pannonhalmi „föld sója”. Áldás kísérje a közösség
érdekében folytatott tevékenységüket.
Más szemmel látogatok haza ezután. Az ismerôs
arcok ugyan elhalványulnak az évtizedek során, a
nevek feledésbe merülnek, s egyre inkább csak a
temetô fejfái láttán bukkan fel egy-egy ismerôs, régi
arc. A generációk váltják egymást, a temetô mögött új,
korszerû lakóházak sora nô ki a földbôl. A fesztiválok,
közösségi ünnepek alkalmával azonban a generációk
kilépnek az idôbôl, a múlt és a jövô kezet nyújt
egymásnak egy város örök jelenében.
dr. Tringer László
egyetemi tanár
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Fontosabb közérdekû rendeletek, határozatok a képviselô-testület
2004. március, április, május, június havi üléseirôl
17/2004. (IV. 01.) rendelete a 2003. évi
zárszámadásról: (kivonat) Pannonhalma
Város Képviselõ-testülete az önkormányzat 2003. évi költségvetése végrehajtásáról
szóló beszámolót az alábbiakban
foglaltaknak megfelelõen:
439. 668 E Ft bevétellel
418. 833 E Ft kiadással
14. 858 E Ft helyesbített fejlesztési pénzmaradvánnyal
10. 503 E Ft helyesbített mûködési
pénzmaradvánnyal elfogadta.
8/2004. ( IV.1.) rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról: (Kivonat) 3.§ (1) A gyermekvédelem olyan a gyermek családban
történõ nevelkedésének elõsegítésére,
veszélyeztetettségének megelõzésére,
és megszüntetésére, valamint a szülõi
vagy hozzátartozói gondoskodásból
kikerülõ gyermek helyettesítõ védelmének
biztosítására irányuló tevékenység, melyet
az önkormányzat pénzbeli, természetbeni,
illetve személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokkal biztosít az
alábbiak szerint:
a) pénzbeli és természetbeni ellátások:
– rendszeres gyermekvédelmi támogatás;
– rendkívüli gyermekvédelmi támogatás;
– tankönyvtámogatás.
b) személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások:
- gyermekjóléti szolgálat,
-gyermekek napközbeni ellátása érdekében mûködtetett óvoda, általános
iskolai napközi,
- gyermekek átmeneti gondozása.
(2) A rendeletben meghatározott a
gyermekek védelmét biztosító feladat és
hatásköröket
a./ az önkormányzat képviselõ-testülete
b./ az önkormányzat jegyzõje
c/ a gyermekjóléti szolgálat vezetõje
gyakorolja
Pénzbeli és természetbeni ellátások
A pénzbeli ellátások megállapítását a
nevelési oktatási intézmény, a gyám-hatóság,
a családvédelemmel foglalkozó intézmény,
a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó
társadalmi szervezet, és természetes
személyek kezdeményezhetik.
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
4.§ A rendszeres gyermekvédelmi
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támogatás célja a szociálisan hátrányos
helyzetben lévõ családok anyagi
támogatása, a gyermek családi környezetben történõ ellátásának elõsegítése,
illetve a gyermek családból történõ
kiemelésének megelõzése.(Gyvt.19.§ /1/)
(1) Az önkormányzat a gyermeket
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesíti, ha a gyermeket gondozó
családban az egy fõre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
és a családban történõ nevelkedés nem áll
a gyermek érdekével ellentétben feltéve,
hogy az e rendelet alapján elrendelt
vagyoni helyzet vizsgálata során a
gyermeket gondozó családban az egy
fõre jutó vagyoni érték nem haladja meg
külön-külön számítva az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének huszonötszörösét,
vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének hetvenötszörösét.
(2) A jövedelem megállapításánál a havi
rendszeres jövedelemmel rendelkezõk
esetében a kérelem benyújtását megelõzõ
3 havi átlagát, a nem rendszeres
jövedelemmel rendelkezõk esetében
pedig a kérelem benyújtását megelõzõ
1 évi jövedelem átlagát kell figyelembe
venni.(Gyvt.131.§ /2/)
A rendszeres gyermekvédelmi támogatás
összege gyermekenként és havonta az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 22- %-a. (Gyvt.20.§ /2/)
Rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás
5.§ (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek, akinek
családjában az egy fõre jutó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét
és a család idõszakosan létfenntartási
gondokkal küzd, vagy létfenntartást
veszélyeztetõ rendkívüli helyzetbe került.
Elsõsorban azokat a gyermekeket, illetve
családokat kell alkalmanként rendkívüli
támogatásban részesíteni, akiknek az
ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve alkalmanként jelentkezõ
többletkiadások – gyermek tartós beteg-sége,
elemi kár, beiskolázás, szülõk munkanélkülivé
válása, egyik szülõ elhalálozása – miatt
anyagi segítségre szorulnak.

Természetben nyújtott ellátások
7.§ (1) A rendszeres gyermekvédelmi
támogatás és a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás
formájában is nyújtható.
(2) Természetbeni ellátások különösen a
megállapított támogatás, illetve segély
összegének erejéig:
- gyermekintézményi étkezési térítési
díj átvállalása;
- élelmiszerutalvány biztosítása;
-gyógyszerköltség, egészségügyi
szolgáltatásért fizetendõ díj átvállalása;
- tandíj, kollégiumi díj átvállalása;
- tankönyv-, tanszerellátás költségeinek
biztosítása.
12/2004. (VI.1.) rendelete a köztemetõ
rendjérõl és a temetkezési tevékenységrõl
A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999.
évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdése
szerint köztemetõ tulajdonjogával rendelkezõ
települési önkormányzatnak rendeletben kell
megállapítania különösen az alábbiakat:
a) a temetõ rendeltetésszerû használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és
infrastrukturális feltételeket,
b) a temetõ használatának és igénybevételének szabályait,
c) a temetési hely gazdálkodási szabályait,
d) a sírhely méretezését, sírjelek
alkal-mazását, a kegyeleti tárgyak,
növényzet elhelyezését, a sírgondozás
szabályait,
e) a temetõben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit a temetési hely
megváltási díját, a temetõ fenntartási
hozzájárulás díját, illetve a létesítmények vállalkozók részérõl történõ
igénybevételének díját.
f) a temetési szolgáltatás, illetõleg a
temetõben végzett egyéb vállalkozói
tevékenységek ellátásának temetõi
rendjét,
g) a szabálysértés eseteit.
Fontosabb tudnivalók a szabályozásból:
A sírhelyek méretei:
felnõtt egyes sírhely 220 x100 cm
felnõtt kettes sírhely 220 x 200 cm
gyermek sírhely
160 x 100 cm
urna földbetemetése
60 x 40 cm
Síremlék létesítése csak a temetõ
tulajdonosának történõ bejelentés és
nyilvántartásba vétel után engedélyezett.
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A már felállított síremlékeket a
rendelkezésre jogosult csak a tulajdonos
engedélyével távolíthatja el.
A sírhely használati -lejárati – ideje
a) egyes sírhely esetén 25 év
b) kettes sírhely esetén az utolsó koporsós temetés napjától számított 25
év
c) sírbolt esetén 60 év
Ha a kettõs sírhely megváltásától
számított 25 éven belül a második temetésre
nem kerül sor, a két sírhely használati jogát
az elsõ 25 év leteltétõl számítva csak újra
megváltással lehet fenntartani,
A temetõ tulajdonosa felajánlás esetében
a megváltott, de igénybe nem vett sírhelyet
köteles a sírhellyel rendelkezni jogosulttól
visszaváltani. A sírhely újraértékesítését
követõen a 20 % kezelési és az igénybe nem
vett használati idõre esõ összeg levonása
után - 30 napon belül – a megváltási
összeget vissza kell fizetni.
A temetkezési helyek megváltási díja
Felnõtt egyes sírhely: 5.000 Ft + ÁFA
Felnõtt kettes sírhely díja: a mindenkori
egyes sírhelydíj kétszerese
Gyermeksírhely: 2.000 Ft + ÁFA
Sírbolt – kripta- újbóli megváltási díja: 60
év lejárati idõre a mindenkori sírhelydíj
kétszerese + ÁFA
Rátemetés vagy urnás rátemetés esetén
a sírhely díja : a mindenkori egyes vagy
kettes sírhelydíjnak a lejárati idõre számított idõarányos része.
A megváltási díjakat minden esetben a
temetést, kihantolást, rátemetést megelõzõen egy összegben kell megfizetni.
A megváltási díjat az elsõ megváltás
alkalmával a temettetõ vagy az általa
megbízott, újraváltáskor a sír felett rendelkezõ hozzátartozó köteles megfizetni.
A temetõ nyitvatartása folyamatos.
A temetõ területén 12 éven aluli
gyermek csak felnõtt felügyelete mellett
tartózkodhat.
A sírok, síremlékek melletti terület
gondozása 30 cm szélességben az örökös
– rendelkezni jogosult – kötelessége. A
temetõ ezen kívül esõ területeinek
gondozásáról a temetõ tulajdonosa
gondoskodik.
Az építkezéssel járó törmelék, hulladék
elszállíttatása az építtetõ feladata. Ha az
elszállításról a létesítõ 8 napon belül nem
gondoskodik, az õ költségére a tulajdonos
elszállíttathatja és 2 hónapig megõrzi,
majd hasznosításáról, megsemmisítésérõl
gondoskodik.
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A temetések vagy javítások alkalmával
megbontott síremlékeket, sírboltokat 6
hónapon belül eredeti állapotukba kell
visszaállítani.
Üzletszerû tevékenység – síremlékek
kiszállítása, állítása, szétszedése, összerakása
- a tulajdonosnál tett bejelentést követõen a
2. számú mellékletben meghatározott díjak
megfizetése után végezhetõ.
15/2004. (VI. 30.) számú önkormányzati
rendelete a köztisztaság fenntartásáról,
és a hulladékkezelési közszolgáltatások
igénybevételérõl. (Kivonat)
Az egyes ingatlanok tisztántartásáról a
tulajdonos köteles gondoskodni.
E kötelezettség kiterjed:
a) az ingatlan elõtti járdaszakasz ( járda
hiányában egy méter széles területsáv,
illetõleg ha a járda mellett zöldsáv is van,
az úttestig terjedõ teljes terület)
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és
ennek mûtárgyai tisztán tartására, és a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolítására.
A tulajdonosnak kötelezettsége az ingatlan
határa melletti gyalogjárda területén a hó
eltakarítása, a járda síktalanítása a síkosság
keletkezését követõen azonnal, éjszaka
keletkezett síkosság esetén reggel 8
óráig.
A járdaterület, folyóka, csatorna
megtisztításának elmulasztása miatt
az önkormányzat közérdekbõl a
mulasztó terhére gondoskodik a terület
tisztításáról.
A közterületek tisztántartása és értékeinek
megóvása érdekében TILOS
- hulladékot közterületen tárolni (kivétel
önkormányzat által kihelyezett konténer
edények),
- folyadékot, szennyvizet közterületre
kiönteni, belvízelvezetõ árokba
bevezetni,
- közterületen építési-, bontási
törmelékanyagot engedély nélkül tárolni,
- közterületen gépjármûvet javítani,
kivéve a hirtelen fellépõ meghibásodás
elhárítását,
- közterületen a jármûvet mosni,
- közterületen lévõ fákat és dísznövényeket megrongálni, csonkítani,
leszakítani.
Az állatok által okozott szennyezés
eltakarításáról az állat tulajdonosa
haladéktalanul köteles gondoskodni.
Állati hullát - 1 évben összesen 50 kgot meghaladó súlyhatár felett - fehérje
feldolgozóba kell szállítani.

Az illegális hulladék lerakóhelyek
elterjedésének megelõzése érdekében a
hulladékkezelõ telepre magánszemélyek
által beszállított maximum naponként
1m³ térfogatú települési szilárd hulladék
díjmentesen elhelyezhetõ.
Magánszemélyek és egyéb jogi személyek 1m³ térfogat feletti szilárd települési
hulladék elhelyezését a Pannonhalma Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által
kiadott engedély birtokában tehetik meg.
A hulladékgyûjtõ tartályba nem
helyezhetõ:
a) Emberi ürülék, állati hulla, hó, jég,
építési törmelék, ipari tevékenységbõl
származó fémhulladék, akkumulátor,
elem.
b) Robbanásveszélyes égõ, parázsló,
mérgezõ, fertõzõ anyagok.
Amennyiben a tartály olyan nedves
hulladékot tartalmaz, amely összetömõdött
vagy befagyott, s emiatt nem üríthetõ, a
tartály használója köteles a visszamaradt
hulladékot eltávolítani, és a tartályt
használhatóvá tenni.
A közszolgáltatási díj az ingatlan
tulajdonosát, bérlõjét, használóját terheli.
A lakosság szemétszállítási díj összege
2004. július 1-tõl, heti egyszeri kötelezõ
ürítést és igénybevételt alapul véve 97
Ft/ürítés + 15%ÁFA.
A közszolgáltatást végzõ a közszolgáltatási díj mértékét az ürítendõ tároló
edények számának figyelembe vételével
állapítja meg, mely magába foglalja a
tároló edények használati díját is.
A közszolgáltató évente 1 alkalommal a
közszolgáltatási díj összegét módosíthatja
az önkormányzattal történt egyeztetés után.
A módosításról, illetve változtatásról a
szolgáltatást igénybe vevõket 30 nappal
korábban a közszolgáltató értesíti.
50%-os kedvezményre jogosult az az
egy személy által lakott lakás tulajdonosa,
bérlõje, akinek a jövedelme a legkisebb
öregségi nyugdíj 150%-át nem éri el,
valamint azok, akik az adott közigazgatási
területen állandó lakóhellyel nem, csak
üdülõtulajdonnal rendelkeznek.
A kedvezményes díj összege: 2004.
július 1-tõl 49 Ft / ürítés+15% ÁFA.
25% kedvezmény illeti meg az egy
személy által lakott lakás nyugdíjas
tulajdonosát, bérlõjét.
A kedvezményes díj összege 2004.július
1-tõl: 73 Ft/ürítés + 15% ÁFA.
A kérelmeket a jövedelemigazolással
együtt a Polgármesteri Hivatalhoz kell
benyújtani, minden év november 1-ig.
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A kérelmeket az önkormányzat szociális
bizottsága bírálja el. A díjfizetési kedvezmény a kedvezményre jogot adó ok
bekövetkeztét követõ év elsõ napjától illeti
meg a jogosultakat.
A hulladékkezelõ telep nyitvatartási ideje:
VII.1-tõl –IX.30-ig
hétfõtõl – péntekig: 06.00 – 22.00 óráig,
szombaton 06.00 – 14.00 óráig.
X.1– tõl – XII. 31-ig
hétfõtõl – péntekig: 06.00 – 18.00 óráig,
szombaton: 06.00 – 14.00 óráig.
A hulladékkezelõ telepen elhelyezhetõ
települési és egyéb szilárd hulladék
után fizetendõ díj 1m³ - ig térítésmentes
(maximum napi egy alkalom), 1m³ felett
m³ - enként 290 Ft + 15% ÁFA.
16./2004. (VI. 30.) számú rendelet a
talajterhelési díjról. A talajterhelési díj
fizetési kötelezettség azt a kibocsátót
terheli, aki a mûszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi
vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi
engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést
alkalmaz.
A talajterhelési díj mértékét a felhasznált
vízmennyiség, az egységdíj (120 Ft/
m3), valamint a területérzékenységi és
veszélyeztetési szorzó határozza meg.
A talajterhelési díj fizetési kötelezettség
azt a kibocsátót terheli, aki a mûszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt
rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági,
illetve vízjogi engedélyezés alapján
szennyvízelhelyezést alkalmaz.
A talajterhelési díj mértékét a felhasznált
vízmennyiség, az egységdíj (120 Ft/
m3), valamint a területérzékenységi és
veszélyeztetési szorzó határozza meg.
Díjkedvezményt vehet igénybe, illetve
nem terheli díjfizetési kötelezettség azt
a lakossági kibocsátót, akit a települési
önkormányzat rendelete rászorultsági
alapon díjkedvezményben részesít, illetve
mentesít a díjfizetési kötelezettség alól.
A kibocsátó a negyedévi díjelõleget
a negyedév utolsó napjáig fizeti meg
a tárgyévet megelõzõ év tényleges
kibocsátásai alapján fizetett teljes díj
negyedének megfelelõ összegben.
A Kibocsátó kérelmére a talajterhelési
díj megfizetése alól mentes :
a) családban élõ esetén, ha az egy fõre
jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át,
b) egyedülálló esetén, ha az egy fõre jutó
havi nettó jövedelme nem haladja meg a
nyugdíjminimum 250%-át, vagy ha a 70.
életévét betöltötte.
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Közérdekû képviselôtestületi határozatok
A képviselõ-testület
38/2004. (III. 30.) Kt. határozatával:
pályázat benyújtását határozta el az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévõ (mûködési forráshiányos ) helyi
önkormányzatok támogatására.
40/2004. (III. 30.) Kt. határozatával:
Pannonhalma Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete a pannonhalmi 0238/7
sz. szemétlerakó mûvelési ágú ingatlant - a
Szeméttelepet - jelölte ki hulladékudvar
létesítésének céljára.
4 szelektív hulladékgyûjtõ szigetet jelölt ki
az alábbi elosztásban:
2 db már meglévõ helyen:
- a Váralján (Gesztenyés bolt elõtt)
- az ABC mellett
2 db új létesítése
- Béke u. (Újtelepi üzlet mellett)
- Tóthegy, (kettõs kút mellett)
57/2004. (IV. 27.) Kt. határozatával:
A képviselõ-testülete a Polgármesteri
Hivatal ablakcseréjének megvalósításához
hõszigetelt ablakok cseréjére – a hiányzó
pénzügyi fedezet biztosítása érdekében
– pályázat benyújtását határozta el a
Magyar Államkincstár Gyõr-MosonSopron Megyei Területi Igazgatóságán
keresztül a Gyõr- Moson-Sopron Megye
Területfejlesztési Tanácsa által kiírt
önkormányzati céljellegû decentralizált
támogatás elnyerésére.
Az ablakok hõszigetelt ablakokra történõ
cseréjének teljes költsége: 4 708,- E Ft.
A képviselõ-testület a munkálatok
költségéhez 1 884,- E Ft saját forrás
biztosít.
A pályázatában 2 824,- E Ft biztosítás
elnyerésére nyújtja be kérelmét.
61/2004. (IV. 27.) Kt. határozat:
A képviselõ-testülete a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma által
a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására kiírt
pályázathoz a Városi Könyvtár 2004. évi
állománygyarapítási keretét 150.000 Ft-tal
egészíti ki.

70/2004.(V. 25.) Kt. határozat:
A képviselõ-testület a Zrínyi M. utca
aszfaltburkolat megerõsítése, építése
tárgyban a terveknek megfelelõen
pályázatot nyújtott be támogatás elnyerése
céljából Gyõr- Moson-Sopron Megye
Területfejlesztési Tanács által kiírt
pályázatra..
A beruházás tervezett költsége:
19 890 379,- Ft
Az önkormányzat a saját forrásként
5 967 114,- Ft összeget biztosít.
Pályázati támogatás elnyerésére
13 923 265,- Ft összeget igényelt
önkormányzatunk.
74/2004. (V. 25.) Kt határozat:
A képviselõ-testület Papp Szilviát
nevezte ki Kiss Róbertné vez. távolléte
idejére a Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat vezetõjévé.
77/2004. (VI. 29.) Kt. határozat:
Pannonhalma Város Önkormányzat
képviselõ-testülete a Radnóti Miklós
Általános Iskola 2003/2004. tanév
munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja.
78/2004. (VI. 29.) Kt. határozat:
A képviselõ-testület az általános iskolai
osztályok összevonását a 2004/2005
tanévben nem tervezi.
83/2004. (VI. 29.) Kt. határozat:
A képviselõ-testület a Tabán területén
található 435 m2 921 hrsz-ú és a 324 m2
922 hrsz-ú ingatlant értékesíti 1. 700. 000,Ft induló áron.
Az ingatlanok értékesítése licit útján
történik.
85/2004. (VI. 29) Kt. határozat:
A képviselõ-testülete a Pannonhalma
rendezési terv határidejének meghoszszabbítása tárgyában kérelmet nyújt be a
Megyei Területfejlesztési Tanácshoz. A
határidõ meghosszabbítására december 31.
idõpontot határoz meg.
86/2004. (VI. 29). Kt. határozat:
A képviselõ-testület a Lukácsvölgye
– Sági dülõ területre a Regioplan Kft. által
kidolgozott beépítési tervet jóváhagyja.
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ÖNKORMÁNYZAT -

IS K O L A

Az augusztus, szeptember és október havi képviselôtestületi ülések tervezett napirendi pontjai
2004. augusztus
Napirend elõtt
Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról.
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl.
Napirend
1. Pannonhalma Város Önkormányzat
2004.évi költségvetésének felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása.
Tájékoztató az önkormányzat 2004. I.
félévi gazdálkodásáról.
2. A nemzetközi kapcsolatok értékelése,
távlati feladatok meghatározása.
3. Tájékoztató a civilszervezetek munkájáról.
Munkatervben nem szereplõ napirendi
javaslatok

Közérdekû információk

2004. szeptember
1. Az elhagyott állapotú idegen tulajdonú
ingatlan tulajdonosainak tájékoztatása.
2. Utcanév változtatással kapcsolatos
lakossági vélemények összegzése,
javaslattétel
Munkatervben nem szereplõ napirendi
javaslatok.
2004. október
1. Tájékoztató a település közrend,
közbiztonsági helyzetérõl.
2. Oktatási intézmények tájékoztatója
a 2004/2005. tanévindítással kapcsolatosan.
Munkatervben nem szereplõ napirendi
javaslatok

A II. félévi adófizetési kötelezettség
határideje: szeptember 15.
Szennyvízcsatorna érdekeltségi
hozzájárulások elmaradása esetén meg
kell kezdeni az adók módjára letiltás
útján - történõ behajtást.
A mozgáskorlátozottak részére
kiállított parkolási igazolványok
cseréje - elõzetes, személyre szóló
értesítést követõen - szeptember
hónaptól várható.
2004. augusztus 19-én ( csütörtökön)
a Polgármesteri Hivatal 12.00 óráig tart
ügyfélfogadást.

A Radnóti Miklós Általános Iskola
2003/2004-es tanév végi információi
15 osztályban 262 diák tanult és 27
pedagógus tanított iskolánkban.
21 tanuló érdemelt kitûnõ bizonyítványt.
Két tanulónak a tanévi munkája elõkészítõ
jellegû volt, õk tanulmányaikat az általános
iskola elsõ osztályában folytatják tovább.
Egy harmadik osztályos tanuló ismétli
az évfolyamot. 3 tanuló 1-1 tantárgyból
pótvizsgázni fog augusztusban.
A 2004/2005. tanévben az 1.a osztályban
14, az 1. b osztályban 15 kisdiák kezdheti
meg a tanulmányait.
Osztályfõnökök Bán Mihályné, ill. Cseténé
Kárász Mária lesznek.
Általános iskolai tanulmányait 20 diák
fejezte be, közülük szakmunkásképzõben
8, szakközépiskolában 9, gimnáziumban 3
tanuló tanul tovább.

Pannonhalma Város Önkormányzata
Orbán Adelina és Horváth Mónika 8.
osztályos tanulóknak az iskola legjobb
tanulója címet, Madarász Róbert 8.
osztályos tanulónak az iskola legjobb
sportolója címet adományozta.
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A tanévben kitûnõ eredményt
elért tanulók:
1. osztály: Koczmann Klaudia
Lampért Ádám
Molnár Melinda
2. a osztály: Komondi Petra
2. b osztály: Szabó Gergely
Szabó Leila
3. a osztály: Horváth Gábor
Lampért Dávid
3. b osztály: Szabó Enikõ
4. a osztály: Fehér Virág
Kapovits Ábel
Koczmann Alexandra
Szabó Kristóf
4. b osztály: Fehér Anna Luca
5. a osztály: Hegedûs Katalin
Lendvai Tekla
Lendvai Tímea
Vargyay Karina
6. a osztály: Horváth Péter
6. b osztály: Kovács Diána
Lendvai Lilla
8. osztály:

Orbán Adelina

A nyári szünetben az alábbi napokon tartunk
ügyfélszolgálatot:
2004. július 20. (kedd) 8.00-12.00 óráig
2004. augusztus 2. (hétfõ) 8.00-12.00 óráig
A javítóvizsgák idõpontja:
2004. augusztus 24. (kedd) 8.00 óra

A 2004/2005-ös tanév rendje:
A tanév elsõ tanítási napja:
2004. szeptember 1. (szerda)
A tanév elsõ féléve 2005. január 21-ig tart.
Õszi szünet: 2004. november 2-5.
Téli szünet: 2004. december 20-31.
Tavaszi szünet: 2005. március 24-29.
Az utolsó tanítási nap: 2005. június 15. (szerda)

Pinezits József tánctanár
a 2004/2005. tanévre várja a társasés moderntánc iránt érdeklõdõ
jelentkezõket minden korosztályból.
A Mozdulat Színház is
vár további jelentkezõket.
Érdeklõdni lehet: minden szerdán
délelõtt a mûvelõdési házban.

PANNONHALMI HÍREK

M E G K É R D E Z T Ü K A K É P V I S E LÕT

B e s z é l g e t é s T a s s y A n d r á s n é k é p v i s e l ôv e l
Két évvel ezelõtt valószínûleg sokan olvasták érdeklõdve a
képviselõ- és polgármesterjelöltek listáján Tassy Andrásné nevét.
A választási eredmények ismertetésekor azután mindenki számára
egyértelmûvé vált, a hölgy a következõ négy évben a képviselõtestület
tagjaként dolgozik Pannonhalma közéletében. Vele készítette soron
következõ beszélgetését a Pannonhalmi Hírek.
- Mikor és hogyan költöztek Pannonhalmára?
- 2001 áprilisában vásároltunk ingatlant, és ekkor költöztünk a
városba. Azonban már korábban is foglalkoztunk a gondolattal, ha
elköltözünk akkori lakásunkból, valószínû, hogy Pannonhalmán lesz
az új otthonunk. Mágnesként vonzott a hely, annak szellemisége,
kisugárzása. Ez az érzés csak fokozódott bennünk akkor, amikor
2002-ben az elsõ Generációk Találkozása zajlott, s egymást érték
a jobbnál jobb programok, rendezvények.
- Miért döntött úgy, hogy polgármesternek és képviselõnek is
jelölteti magát?
- Mindenképpen szerettem volna részt venni a közösség
életében. Az itt eltöltött elsõ néhány hónap bebizonyította, hogy
a település lehetõségei nagyok, a Világörökség sokmindenben
hivatkozási alap lehet. Úgy éreztem, tapasztalataimmal, egy más
szemlélettel jól kiegészíthetem a helyi szakemberek meglévõ tudását.
Polgármesternek is jelöltettem magam, hiszen korábbi munkáim
tudatosították bennem, hogy vezetõként az embernek sokkal
könnyebb az elképzeléseit megvalósítania. Képviselõként nehezebb
ugyanezt elérni, de szeretem a csapatmunkát, s képviselõként is
igyekszem minél több javaslatot a testület elé vinni.
- Most fordul elõ talán elõször, hogy csupán egy hölgy tagja van
a képviselõ-testületnek….
- Nekem nem jelentett különösebb problémát ez a felállás. A
feladatok elosztásakor „megtaláltak” azok a munkák, amelyek
inkább nõi empátiát igényelnek. Például a szociális bizottság elnöki
posztja. Ezzel aztán kezdetben voltak is nehézségeim. Gyorsan
beleéltem magam az emberek helyzetébe, sõt néha haza is vittem
magammal a megoldandó feladatokat. Tudtam, hogy valamit tenni
kell, de természetesen meghatározott keretek között, de fontos
volt tisztázni azt is, hogy mit érdemes tenni. Számomra mindenki
egyformán fontos, próbáltam objektíven értékelni a különbözõ
eseteket. Néha olyan érzésem volt, hogy nekem már korábban is
ezzel kellett volna foglalkoznom. Aztán rájöttem: nem lehet csak
ebben a problémakörben élni.

- Mennyire sikerült megismernie az itt élõ embereket?
- Már a választási kampány idején sokakkal találkoztam, s amióta
képviselõ vagyok, mind többen odajönnek hozzám, megkeresnek
kérdéseikkel, beszélgetnek velem. Amikor valaki kéréssel,
problémával jön, szívesen fogadom és igyekszem az ügyet a tõlem
telhetõ legteljesebb módon intézni. Persze egy új közösségbe
érkezõnek mindig nehéz dolga van, hiszen a sok új arcot és nevet
megjegyezni, bizony beletelik egy kis idõbe. Pláne, ha az embernek
egy kicsit nehézkesebb a névmemóriája.
- A képviselõk, az ülések légkörének megismeréséhez Ön szerint
mennyiben járul hozzá a testületi ülések televíziós közvetítése?
- Én, személy szerint nagyon örültem ennek a tömegtájékoztatási
módnak. Kell, és nagyon fontos, hogy az emberek lássák, hogyan
zajlanak az ülések, hogyan születnek döntéseink. Sokan vannak,
akik – bár nem jönnek el az ülésre - másnap otthon megnézik a
felvételt. Mi, képviselõk, egymás között néha-néha beszélgetünk
arról, mennyire befolyásolja a „kamera jelenléte” a munkánkat.
Biztosan vannak közöttünk olyanok, akik szereplési lehetõségnek
is tekintik a felvételt, de valamilyen szinten közszereplõk
vagyunk, közügyeket tárgyalunk. Talán ez is segít majd abban,
hogy a polgárok egy kicsit aktívabbak legyenek. Kevesen jönnek
el közmeghallgatásra, a rendezvényeken – egy-két kivételtõl
eltekintve - ugyanazokkal az arcokkal találkozom.
- Talán a képviselõk járhatnának elöl jó példával!
- Valóban, sokszor az a legjobb, ha az embereket azzal gyõzzük
meg, hogy mi magunk is ott vagyunk egy kiállítás megnyitóján,
egy érdekes beszélgetésen, ünnepi rendezvényen. Úgy gondolom,
hiányzásunkkal nem segítjük elõ a változást. Érdemes persze
azon is elgondolkodni, hogy egyes rendezvények sikerét – a sikert
most a résztvevõk nagy számán értem- hogyan lehetne átmenteni
más eseményekre, szervezésekre, hogyan lehetne az embereket
gyakrabban, nagyobb létszámban elcsábítani, figyelmüket,
érdeklõdésüket felkelteni.
- 2006-ban újra önkormányzati választás lesz…
- Ha arra kíváncsi, hogy indulok-e újra, a válasz: valószínû.
Mindenképpen szeretnék résztvevõje lenni a közéletnek. Úgy
érzem, aki tenni tud a városért, annak ez kötelessége is valamilyen
szinten.

Baki László

Dallos Utcai Fesztivál

Idén második alkalommal, a tavalyi sikeres rendezvény után
immár hagyományõrzõ szándékkal rendeztük meg II. Dallos Utcai
Fesztiválunkat. A gyõrszentmártoni születésû író, Dallos Sándor
tiszteletére tavaly felavatott emléktábla elõtt a polgármester úr
megemlékezésével vette kezdetét az esemény. Az utcán felállított
színpadon színes kulturális program szórakoztatta a borongós idõ
ellenére is szép számban összegyûlt nézõsereget. A tavaly is oly
sikeres tánccsoportok és ütõsök elõadása mellett nagy sikerrel
mutatkozott be a Fesztivál alkalmából alakult lelkes énekes trió, a
Bandi Angyalai, akik az esti utcabálhoz is megadták az alaphangulatot.
Üde színfoltja volt fesztiválunknak a fiatal tehetségekbõl álló
rockzenekar és a félhomályban megszólaló tárogatómuzsika is. A
rendezvény – eredeti szándékainknak megfelelõen – ezúttal is teret
adott utcabeli vállalkozó szellemû tehetségek fellépésének.
A szervezõk nem feledkeztek meg a gyerekek szórakoztatásáról
sem, az ifjabb korosztályt légvár, az idõsebbeket íjászat várta.
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A pálinkaverseny keretében – szakértõ zsüri közremûködésével
– utcabeli pálinkák mérték össze erejüket, zamatukat és illatukat,
melyek egyúttal étvágygerjesztõül szolgáltak az idén is több
bográcsban rotyogó vadételeknek. Profi és önkéntes szakácsaink a
gyerekeknek palacsintával kedveskedtek.
A rendezvényt ismét nosztalgia-disco zárta, amely idén is egy
hajnalig tartó utcabálban teljesedett ki.
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Visszatekintés Engenbõl
a II. Pannonhalmi Generációk Találkozása Fesztiválra

Az engeniek kis delegációja szívbõl
köszöni a Generációk Találkozása
Fesztiválra szóló meghívást és mindazt
a sok szép, változatos élményt, amit
hazahozhattunk magunkkal.
A Generációk Találkozása Fesztivál
ismét nagy sikerû, sokrétû rendezvény
volt, melybõl az tükrözõdik, hogy
a Magyarország számára oly fontos
kisvárosban milyen jelentõs személyi és
kulturális erõ lakozik.
Nagyon jó volt érezni azt, hogy a
kultúrának és a mûvészetnek mennyire
jelentõs páneurópai és összetartó szerepe
van, nagyon jó volt együtt átélni azt, hogy
az Engen és Pannonhalma között létrejött
partnerségi kapcsolatok ezúttal is milyen
erõs összetartozásról tanúskodnak.
A Pándzsa Egyesület szervezõi és
munkatársai ismét tudtak a sok szép
különbözõ mozaikkõbõl olyan képet
összeállítani a jelenrõl, amely a tegnapot
is bemutatja és a jövõre is gondol.
Nagyon örülünk annak, hogy mi is
aktívan hozzájárulhattunk a fesztivál
sikeréhez dr. Manfred Müller-Harter
mûvészeti kiállításával, Ulrich és Urs
Scheller betlehemépítõ generációként
való bemutatkozásával, Walter Papa
gasztronómiai ízelítõjével és egy Engenrõl
szóló prezentációval.
Ez példaszerû az egyre szorosabban
összetartozó Európa számára is, melynek
szüksége van az elkötelezettséget érzõ,
önkéntes közösségi munkát végzõ
emberekre minden nemzetben. Magának
Európának az egyedi lehetõségek és
képességek kiaknázása mindig az
alábbiakat is kell, hogy jelentse: az
értékeket tudatossá tenni, értékeket
alkotni és értékeket kapni.
Ulrich Scheller
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Zajlanak a tanulmányi
és szakmai gyakorlatok Engenben
Amint arról a legutóbbi számunkban hírt adtunk, több fiatal tölthet néhány hetet
Engenben, hogy tanulmányaihoz szakmai gyakorlatot végezhessen, közben pedig német
nyelvtudását fejlessze, illetve ismerkedjen az európai munkahelyek miliõjével, ezáltal
az ottani elvárásokkal, lehetõségekkel, munkamorállal.
Mire ez a szám olvasóink kezébe kerül, a rendelkezésre álló idõ felén már túl lesznek ezek
a fiatalok, ugyanis július 4-én, vasárnap reggel indultak útra egy különjáratú kisbusszal,
mely háztól házig szállította õket, és július 28-án Ulrich Scheller úr hozza haza õket saját
kisbuszával. Az eddig eltelt néhány napot mindannyian kellemesen töltötték, túl vannak
az elsõ „ijedtségen”, az ismerkedésen, reméljük, hogy a „munkás hétköznapokkal” is
elégedettek lesznek.
Nem kis feladatot kapott és vállalt a csoport legfiatalabb tagja, a hetedik osztályos
Horváth Alexandra, aki a német nyelvi tanulmányi versenyen elért kiváló eredménye
(megyei II. helyezés) jutalmául kapta az engeni iskolától a lehetõséget, hogy ez alatt
az idõ alatt ottani kisgimnazistaként iskolába járhat annak a családnak a gyermekével
együtt, amelyik családtagjává fogadta õt ebben az idõszakban. (Baden-Württembergben,
így Engenben is, július 28-ig tart a tanév.)
A fiatalok elhelyezésérõl és ellátásáról a „Szomszédok Európában” Egyesület
gondoskodik. Ötüknek az iskolában rendeztek be átmeneti szállást, étkezésüket is
biztosítják. A többieket az ezelõtti kapcsolataik révén ismert családok fogadták. Az
útiköltségbõl csak az odafelé utat kellett maguknak a gyerekeknek fizetniük, melyet
szintén kedvezõ áron sikerült megszervezni (15.000,- Ft/fõ), valamint az utasbiztosítás
összege terhelte õket (8.750, Ft,-/fõ). Ez utóbbit természetesen mindenki önként döntötte
el, hogy igénybe veszi-e.
Élményeikrõl és tapasztalataikról következõ számunkban készítünk majd egy összeállítást.
Mindegyiküknek jó munkát és kellemes idõtöltést kívánunk!
M. Szanati Erzsébet

F E L H Í V Á S

2005 nyarára is lehet jelentkezni nyári tanulmányi/szakmai gyakorlatra
Engenbe.
Az ideihez hasonlóan a 3-4 hetes munkára azok a fiatalok jelentkezhetnek,
akik
- rendelkeznek legalább alapfokú, kommunikálásra alkalmas német
nyelvismerettel,
- közép- vagy felsõfokú tanulmányokat végeznek, ill. végeztek,
- nyári szabadságuk ideje alatt szeretnének némi tapasztalatot szerezni
németországi munkahelyeken, miközben német nyelvtudásukat is
fejleszthetik.
A jelentkezõknek meg kell jelölniük azt a szakterületet, amelyben szívesen
dolgoznának, ugyanis 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.
A jelentkezéseket 2004. október 31-ig kell leadni Mészárosné Szanati
Erzsébetnek az adott formanyomtatványon az alábbi adatok feltüntetésével:
- Név; Lakcím; Életkor
- A jelentkezõ oktatási intézménye és szakja, ill. iskolai végzettsége
- A szakmai gyakorlat kívánt szakterülete
Részletesebb információ és a szükséges formanyomtatvány a 471-294
vagy a 20/430-3240 telefonszámokon kapható.
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ISMERETLEN ISMERÕSÖK

Egy kiállítás emlékére
Új sorozatunk második cikkének apropója
a Generációk Találkozásának talán egyik
legsikeresebb rendezvénye.
A rendezõknek sikerült négy olyan
személyiség munkáit összeválogatni,
akik mindannyian Pannonhalmán
élnek, de közösen még nem rendeztek
kiállítást. A tárlat zárása után néhány
héttel beszélgettünk Horváth Györggyel a
kiállítás megnyitójával, Horváth Ferenc,
Papp Gábor festõ- és Pardavi Márton,
Rujsz Ferenc fafaragó mesterekkel.

Lassan egy hónap telt el a kiállítás
óta, de érezhetõen mindannyian az
események hatása alatt ültek le az
asztalhoz, s meséltek. Horváth Györgynek
elsõsorban azért marad emlékezetes
a megnyitó, mert nagyon készültek
a rendezvényre, s izgalommal várták
milyen lesz a látogatottság - eljönnek-e
az emberek egyáltalán - s a vendégek
mit szólnak a gondosan összeválogatott
anyaghoz. Szerinte régen voltak ilyen
sokan helyi amatõr mesterek tárlatán,
s ami nagyon örvendetes, nem csak a
megnyitó idején, de az egész kiállítás alatt
sokan látogattak el az alkalmi galériába.
Szerencsés volt a különbözõ stílusú
munkák összeválogatása is - ezt már
Papp Gábor fûzte hozzá a mondottakhoz.
Úgy gondolja jó anyag gyûlt össze.
A festmények és fafaragások száma
meghaladta a kétszázat, s ezek között
mindenki találhatott kedvére valót.
A kiállítás résztvevõi közül talán Horváth
Ferencrõl tudták legtöbben, hogy régóta
amatõr festõként is alkot. Több kiállítása
volt már, de a legutolsó is jónéhány évvel
ezelõtt. Voltak új képei is, bár ma már egy
újabb terület foglalkoztatja inkább s ez a
restaurálás. Igazi kihívást jelentett például
a csanaki templom stációinak felújítása.
Azonban egy-egy ilyen felkérés jó alkalom
lehet arra, hogy újra kezébe vegye az
ecsetet, hiszen „mégsem lehet mindig
ugyanazokkal a képekkel megjelenni”.
Neki talán az egyik legnagyobb élménye
a kiállítás kapcsán az volt, mikor egy esti
rendezvényrõl hazafelé sétálva azt látta,
hogy az éjszaka közepén többen is a
kivilágított kiállítást nézegették.
Rujsz Ferenc leginkább azon
csodálkozott, milyen barátságos a
hangulat a kiállítók között. Neki Gyõrben
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már többször volt közös tárlata más
fafaragókkal, de ott inkább a szakmai
féltékenység, a hûvös légkör jellemezte a
kiállítást. Itt viszont leültek egymással s
megbeszélték az egyes mesterfogásokat,
közelebbrõl is megismerték a másik
munkáját. Persze az is jólesõ érzés volt
számára, hogy éppen a kiállítás idején
ünnepelte 70. születésnapját, s ahogy
fogalmazott, ez nagyon szép ajándék
volt.
Pardavi Márton a többiektõl eltérõ módon
viszonylag késõn kezdett fafaragással
foglalkozni. Szobafestõként persze
próbálta ellesni a különbözõ technikákat:
hogyan lehet az egyes fafajok mintázatát,
erezetét a falra festeni, de akkor még nem
is gondolta, hogy egyszer majd a fával
ilyen közeli kapcsolatba kerül. Orvosi
utasításra – szívbetegsége miatt keveset
mozoghat - és egyik kórházban fekvõ
unokája kívánságára kezdett faragni. S
ahogy fogalmazott, õ csak kihámozza a
fából, ami benne van.
Jó volt hallgatni, ahogy szinte egymás
szavába vágva mesélték történeteiket.
Szinte kérdés nélkül adták egymásnak
a válaszokat, s az idõ elõrehaladtával
olyan érzésem volt, õk négyen továbbra is
figyelni fognak egymásra, még biztosan

lesznek közös dolgaik. S persze érezhetõ
volt az is: mindannyiuk életében meghatározó volt ez a kiállítás. Rujsz Ferencben
egyre inkább érlelõdik a gondolat,
hogy – elõzõ lakhelyéhez hasonlóan
- Pannonhalmán is megpróbálkozik egy
iskolai fafaragó szakkör beindításával.
Pardavi Márton lelkesen mesélte, bizony
nála már jelentkezett egy „kisinas”, aki
szeretné, ha megtanítaná neki a fafaragás
ábécéjét. Horváth Ferenc ismét azon
gondolkodik, hogy az 1970-es évek után
újra létre kellene hozni Pannonhalmán
egy amatõr mûvészeti társaságot. Papp
Gábor egy következõ kiállításán szeretné,
ha a többiek mukái is jelen lennének.
Úgy gondolom, amellett hogy egy-egy
ilyen kiállítás fontos része egy nagyobb
rendezvénynek, a jelentõsége nem
csupán abban van, hogy minél többen
megnézhetik a kiállított tárgyakat.
Mind a négy kiállító órákon keresztül
beszélgetett a látogatókkal. Amikor
éppen kevesebben voltak a vendégek,
lehetõségük nyílt egymást, egymás
munkját megismerni, tapasztalatot
cserélni, s bizony elég jó hangulatban
telt az a néhány nap.
Baki László
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Tóthegyrôl szólva
Kevés szó esik a Tóthegyrôl - mondják
a városrész szülöttei, lakói, barátai vagy
éppen csak helyzetének-sorsának figyelôi.
Mondják tûnôdve, aggódva, szeretettel,
elvárással és jobbat remélve. Megállapításuk alig cáfolható, az én könyvemben is túl
rövidre sikerült a bemutatás.
Igaz, a kutatónak elég kevés anyagból kell
dolgoznia, és a terep szemlélhetô valósága
se túlságosan gazdag. Így hát a Tóthegyrôl
- ha az emlékezés még oly gazdag képei
mögé akarunk tekinteni - leginkább a
hogyanok és miértek kérdéseivel lehet
nyomósabban beszélni.
(A válaszok a mindenkori várospolitikusok
jogosítványához tartoznak.)
A kérdések a ma felôl vetôdnek föl, pedig
végighúzódnak a tegnapon, és a jövô felé
tekintenek. Nem oldották volna meg ôket a
jelentkezésük idejében? Ha így van, miért?
Átlépett fölöttük az idô? Képtelenség volt
velük megbirkózni? Vagy önhibájukon
kívül nem értek föl hozzájuk az illetékesek,
esetleg még gazdája sem volt a kérdések
megoldásának?
Ezek a kérdések kérdései és sarkalatos
sorskérdések, vizsgálatukra a múltba kell
tekintenünk.
Tóthegynek az idôben mindmáig három
korszaka volt és van. Hétszáz éven át
szôlôhegy volt olyan birtokosokkal és
szôlômunkásokkal, mint az Apátság,
a külsô tulajdonosok és a szolgákjobbágyok. Kétszáz éven át a település
részeként lakott hely, földmûvesek
és iparosok otthona, néhány évtizede
pedig üdülôkörzeti városrész. Volt-e
kapcsolódás, így folytonosság a korszakok
között, vagy „Hátraarc, lelépni!” alapú
ôrségváltás történt? Ha az utóbbi felel
meg a valóságnak, annak oka, hogy más
és más volt a korszakok létalapja. Elôbb
egy gazdálkodási rendszer mûködtetése,
majd egy közösségi és azonos életmód,
ezt követôen pedig a „fô élet” mellett egy
„mellék élet” megélése: életpótlék. Az
eredmény? Az elsô idôk szôlôhegye eltûnt,
a második korszak után pedig a lakók
levonultak a porondról.
A sorskérdésekkel való megbirkózás
szervezettséget, szellemi vezetôket kíván.
Ilyesmiben csak 150-200 éven át részesült
a hely, amikor volt elöljárósága vagy
legalább tanácstagja. Hát pap? Hát tanító?
A lelki gondozást a 18-19. században
nehezítette a nemzetiségi megosztottság:
magyarok, németek és tótok (szlovákok)
ellátása, vallási vezetése. Az is kérdéses,
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hogy igazi hatóerôt jelentett-e az itteni
lelkészek helyzete, amikor a rendelkezés
a konventet, a szerzetesközösséget
tekintette plébánosnak. Iskolájuk, tanítójuk
csak mintegy negyven éven át volt a
tóthegyieknek, ennek súlyát csak ma, az
országos iskolabezárások idején érezzük
át igazán. Igaz, ott volt a bolt, a kocsma,
a kovácsmûhely és más hasonló hely, ahol
találkozhattak az emberek; és ezeknek a
hiánya is mennyire sajgó ma!
A településrész nehéz, mostohás helyzetét
beláttatják, részben magyarázzák a város
egészének a fejlôdési sajátosságai, de a
környezô települések másféle megtett
útjai is. Így nálunk Tóthegy volt a hegy,
de a városi gazdák irtásföldeken telepített
szôlôi Kisécsen voltak, és ez meghatározta
a Váron túli rész helyzetét, formálta a
sorsát. A tóthegyi rész hiába kapcsolódik
szervesebben a városhoz, ha viszonylag
kicsi és túl van a nagy hegyen: nehéz
nekik eggyé lenni. Aprónak látszó, de
nem lényegtelen sajátosság, hogy a név is

esetleges: egyik részének, az Alsó-hegynek
a fölvett neve, a Tóthegy kiszorítja az egész
eredeti nevét, a Hegy-et. (Écshegynek is
van részneve, a Mesterfai-hegy, az egészet
mégsem nevezik Mesterfának.)
Mármost a múlt rossz lépései, mulasztásai után várható-e szerencsésebb alakulás
a mában? Szaporodnak az üdülôépületek,
sokasodnak az üdülô emberek. mi a
háttérelképzelés Tóthegy új profiljához?
Ki vagy mi lesz a lelke a fizikai együttéléseknek. Egyelôre mintha a kivételes
adottság, a Vár ott valósága töltene be
fontos szerepet a kötôdésekben. De kellene
más is. Integrálnia az új Tóthegyet nyilván
a városnak kell.
A településrész a mostanit elôzô
szakaszban sok értéket kicsikart magából,
sok a vesztenivalója. Nagy László szép
aggódó kérdésével kívánhatjuk, hogy
affélék csírázzanak ki az újban is:.
„…ki viszi át fogában tartva
a Szerelmet a túlsó partra!”
dr. Ábrahám Imre

Anyakönyvi
hírek
Újszülöttek
2004. március 2 - május 26.
04.02.
04.04.
04.06.
04.13.
04.28.
05.12.
05.17.
05.18.
05.26.

Nemoda Eszter
Petôfi út
Farkas Rubina Lilien Tabán
Izer Márta
Tóthegy
Pintér Virág Ágnes
Újtelep
Orbán Vanessza Lorina Újtelep
Mák Roland
Radnóti u.
Derényi Csilla
Cseidervölgy
Lôre Patrik
Mátyás k. u.
Anghelyi Máté Csaba Dózsa út

Halottaink
2004. március 16 - május 31.
03.15.
03.20.
04.02.
04.10.
04.19.
04.24.
04.26.
05.01.
05.09.
05.21.
05.27.

Csordás Istvánné
Lóth Piroska
Németh Mihály
Tóth Béláné
Reizinger László
Hegedûs Józsefné
Józsa Lajos
Vigh Lászlóné
Birbauer Ferencné
Polgár Józsefné
Kiss Gyuláné

74
94
79
73
52
91
60
82
73
81
79

Dózsa út
Dózsa út
Dózsa út
Ságvári u.
Béke u.
Dózsa u.
Bajcsy-Zs. u.
Dózsa út
Dózsa út
Béke u.
Vár

Helyreigazítás: az elôzô számban két név hibásan jelent meg, a hibáért elnézésüket
kérjük! A nevek helyesen:
2003. december 15-én született Stummer Botond
2003. dececember 3-án elhunyt Lipták Istvánné
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A Magtár megújításáért
Néhány napja kedves levelet kaptam Szilveszter atyától, aki egy naplóbejegyzés
másolatával igazolta, hogy a pannonhalmi Magtár épületét 1749 március 17-én szentelték
fel és így most már több mint 250 éve szolgálja az itt élôket. Igaz, lassan húsz éve, hogy
már nem az eredeti rendeltetésének megfelelôen használják, és funkciója nem lévén a
pusztulás lenne a sorsa.
Az épületek megóvásának legtermészetesebb útja, ha lakói, használói vannak, akik
maguk is védik, szépítik azt. A Magtár mostani tulajdonosai és a felújítás gondolatának
pártolói egy alapítványt hoztak létre. Elhatározták, hogy megmentik ezt a település arculata
szempontjából is meghatározó jelentôségû épületet. Céljuk, hogy megôrizzék, mint
gazdaság- és helytörténeti emléket, és ezért elsôként a város számára kívánják megnyitni.
Úgy gondolják, hogy benne jó helye lenne a városi helytörténeti múzeumnak.
Az összesen 1600 m2 hasznos alapterületû Magtár több más feladatra is alkalmas lehet.
Így akár könyvtár, információs és dokumentációs központ elhelyezésére, mûvészeti és más
témájú kiállítások, alkotó táborok, konferenciák megrendezésére is. A Magtár Mûvészeti
Alapítvány céljai közé tartozik, hogy mûvészeti érték- és hagyományôrzô, értékteremtô
tevékenységet folytasson, hogy jelentôs mûvészeti, kulturális események helyszíneként,
kiállító intézményként, mûvészeti alkotótelepként is mûködtesse. Az alapítók mindezt
pályázatok és adományok segítségével kívánják megvalósítani, és abban bíznak, hogy a
rendszeres mûködés során kellô bevételt is hoz majd a tevékenységük.
Az elmúlt hónapokban elkészült a felújítás terve, amit a II. Generációk Találkozása
Fesztivál idején az érdeklôdô közönség is megtekinthetett magában a Magtárban. A közel
kétszáz látogató érdeklôdése, véleménye igazolta: a település lakói is fontosnak tartják,
hogy a Magtárnak a várost szolgáló, új közösségi funkciója legyen. Ez bizatást is jelent,
mert a szervezôk készek az együttmûködésre mindenkivel, aki szeretné, hogy a Magtár
a város egyik megújuló régi-új értéke legyen.
dr. Kováts Flórián
a Magtár Mûvészeti Alapítvány tanácsadója
Az épületrôl és a felújítás terveirôl a világhálón magtaralapitvany.hu címen
részletes tájékoztató található.

Az ország több mint kétezer településén
nyílt az elmúlt hónapokban eMagyarország
pont.
Sikeres pályázattal városunkban a
könyvtár lett ez a pont. 2005 végéig
továbbra is ingyen használhatják az
ide látogatók az internetet, és további
számítástechnikai fejlesztéseknek köszönhetôen októbertôl az alábbi új szolgáltatásokat is igénybe vehetik:
- fénymásolás (térítési díjas)
- faxolás (térítési díjas)
- szkennelés (2 oldalig ingyenes)
- digitális fényképezôgépekrôl
képolva-sás és DVD-re vagy CD-re
írás (ingyenes)
- távtanulási lehetôségek (ingyenes)
Kísérje figyelemmel az eMagyarország
pontok közös honlapját, ahol elérheti a
helyi információkat, és tájékozódhat a
szolgáltatásokról.
A lapon lehetôség van reklámmentes
ingyenes e-mail fiók nyitására.
A honlap címe:www.emagyarorszag.hu

Újdonságok
a könyvtárban
- A Britisch Council könyvtárától
angoltanulást segítô könyveket és kazettákat
kaptunk ajándékba.
- ECDL tananyag saját gépre másolható
CD-rommal.
- A pannonhalmi irodával mûködô
Reflektor Kiadó az általa készített
természetfilmekbôl ajándékozott egy
sorozatot, melyet a könyvtár olvasói
kölcsönözhetnek.
Az ajándékot ezúton is köszönjük
Szilágyi Mártának és Jósa Jánosnak.
- Négy folyóirattal gazdagodott a
könyvtár 2004. évi kínálata - Lakáskultúra,
Liget (irodalmi és ökológiai folyóirat),
CHIP számítógépes magazin, National
Geographic.

Megjelent a nyári szám, mely a
könyvtárban is olvasható!
A felújítás terveit Ferencz István Ybl díjas építész, egyetemi tanár készítette.
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„Miénk itt a” tér

1077 és 2004 között 924 év telt el, de egy
valami biztosan összeköti a két évszámot.
Pannonhalmán egy közös cél érdekében
gyûltek össze patrióták és lokálpatrióták.
A XI. század végén az ország fôurai
Szent László király vezetésével, a XXI.
század elején pedig azok, akik az együttlét,
a közösséghez tartozás, valamint a közös
étkezés élményét és örömét keresték.
A lovagkirály II. törvénykönyvének
Pannonhalmán (a „szent hegyen”) történt
megalkotására, illetve a pannonhalmi
országgyûlésre való emlékezés okán
szervezte meg a Pándzsa Klub már második
alkalommal a Pándzsa-parti Pándzsa-party
vadétel fôzô fesztivált. A sajátos ünneplési
mód mögött mély tartalom húzódik. Szent
László király, a róla szóló legenda szerint, a
besenyôk elleni csata után az éhezô seregét
úgy tudta táplálni, hogy imájára az erdôbôl
csodás módon szarvas- és marhacsorda
vonult a serege felé.
A szervezô egyesület számára mindig
is fontos volt a hovatartozás érzésének
erôsítése, ezért helyezôdik komoly hangsúly
a városhoz kötôdô jelentôs eseményekrôl és
személyekrôl történô megemlékezésre.
„Felszállt a füst.” A polgármester úr
találóan megfogalmazott nyitó szavai
többirányú gondolatokat ébreszthetnek, de
a rendezvényre karakteresen jellemzôek,
illetve biztatóak a jövôre nézve. Akik ott
voltak, láthatták, hogy fehér füst szállt fel.
Tehát pozitív döntés született: szükség van
e rendezvényre.
Az elôzô évihez képest megduplázódott a
bográcsok száma. A zsûri: Fenyô Gyuláné,

Koczka Józsefné, Majer Józsefné, dr. Bertalan
Zoltán, Seres József, Pánczél Benedek, Csóka
János, Szombathelyi Szaniszló és Szabó
Vilmos 3x3 fôs csoportban nehéz feladatot
kapott, de mindenki megelégedésére hozták
meg döntésüket.
Elsô díjas ételeket készített: Gombás
Ákos, Horváth Tamás, Roll Csilla és Németh
Anett.
A fôzés mellett kulturális program is
szórakoztatta a mintegy ezer fô látogatót.
A kivetítô elégtelensége és a hajnalban
kissé hangos zene, valamint a nagy füst és
az útlezárás okozta kellemetlenség ellenére
remélhetôleg a jó hangulat és a pannonhalmiak kiváló közösségéhez való tartózásának
öröme, és nem utolsó sorban a finom ételek
emléke marad meg mindannyiunkban.
A rendezvény védnöke dr. Medgyasszay
László úr hirtelen jött, halaszthatatlan
kötelezettsége miatt, méltányolható okból,
nem tudott részt venni a programon, de el
kell mondani, hogy a díjakat – ahogy már
tavaly is – parlamenti képviselônk ajánlotta
fel.
Az már bebizonyosodott, hogy
Pannonhalma fesztiválváros. E képet erôsíti
a „Pándzsa-parti Pándzsa-party” elnevezésû
fesztivál is. Talán nem túlzott a Zsinórmérték
címû könyvben megfogalmazott célkitûzés,
miszerint egyszer a Pándzsáig állnak majd a
bográcsok. Úgy legyen!
Hajnalban felcsendült egy nagyon szép
LGT nóta: Miénk itt a tér, mert mi nôttünk
itt fel….
A 2004. évi Szent László napi rendezvényen
több százan érezték így.

Pannonhalmi olvasókönyv
“Olvasókönyvet” szeretnék összeállítani Pannonhalma város múltjából
1945-tôl visszamenôleg kb. 300 évbôl. Tehát nem a helység történetét kívánom
megírni, hanem múltjából szeretnék felvillantani eseményeket, képeket,
emlékeket.
Örülnék, ha ehhez kapnék bárkitôl is segítséget. Gondolok itt elsôsorban az
alábbiakra: régi szokások, babonák, szóbeli vagy írásos hagyományok, játékok,
énekek, vagy egyéb, a közösséget érintô régi írások, levelek, fotók, tárgyak,
melyeket feldolgozásra kölcsönkaphatnék.
Lehetôleg július 20-tól szeptember végéig kérném a jelentkezést telefonon
vagy levélben.
Sólymos Szilveszter
bencés
Telefon: 96/570-127
Cím: 9090 Pannonhalma, Vár 1
A Szilveszter atyának szánt anyagokat a Városi Könyvtárban is átvesszük és
továbbítjuk.
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Program elôzetes

THÁLIA SZOLGÁLATÁBAN
- „Zsidó színházmûvészek a magyar
mûvelôdéstörténetben” címmel az
Országos Színháztörténeti Múzeum és
Intézettel közösen rendez kiállítást a Karzat
Alapítvány a volt zsinagóga épületében.
A kiállítás a Zsidó Nyári Fesztivál
vidéki programjaként augusztus 29-én
este nyílik.
Megnyitó beszédet mond Szalai Anna
irodalomtörténész, a jeruzsálemi Héber
Egyetem tanára, fellép Zsidó mesék címû,
közös elôadásával az Almemor színház és
a Klezmer stúdió.
A kiállítás mintegy száz dokumentum,
fényképek, levelek, grafikák, könyvek
segítségével, mozgókép- és hanginstallációval mutatja be a magyar színháztörténet 1837 és 1944 közé esô idôszakát,
a zsidó mûvészeket állítva a középpontba.
A történeti anyag színháztörténész kutatója
és a kiállítás szakértôje Gajdó Tamás
színháztörténész.
A kiállítás megtekinthetô 2004. augusztus
29-tôl szeptember 5-ig, naponta 10.00 és
17.00 óra között a volt zsinagógában.
A kiállítás létrejöttét az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet és a Nemzeti
Kulturális Alapprogram, Ideiglenes
Holocaust Kollégiuma támogatja.

Olvass
és rajzolj!
Ha 7-14 év közötti vagy és a
nyáron egy izgalmas könyvet
olvasol, akkor itt az alkalom, hogy
olvasmányélményedet lerajzolva
újabb izgalmas könyvet nyerj.
Minden induló három rajzzal
pályázhat.
Az elkészült rajzokat 2004.
szeptember 15-ig adhatod le a
könyvtárban.
Eredményhirdetés és kiállítás
októberben.

PANNONHALMI HÍREK

VIII. PRO PATRIA NAPOK
2004. AUGUSZTUS 20-22.
AUGUSZTUS 20.
PÉNTEK
9-18.00 III. Nemzetközi galamb- és díszmadár
kiállítás (belépõdíj 200 Ft)
Mûv. ház
10.00 Szent István napi szentmise
Bazilika
Családi délután - szabadtéri színpad - Majális tér
14.00 Középkori étkek udvara,vásári fotózás, Mûv. ház
kovács- és fazekasbemutató
udvara
14.00 Drogprevenciós sátor
Majális tér
15-18.00 Antikvár könyvek vására
Könyvtár
16.00 Középkori lovagi bemutató – a Pápai
Lovas Klub közremûködésével
Majális tér
17.00 A nyúli Grácia mazsorett csoport
bemutatója
Majális tér
17.30 A zenekar – a Mozdulat Színház elõadása Majális tér
18.00 A Picool hip-hop tánccsoport bemutatója Majális tér
18.30 Gombócevõ-verseny, majd drogtotó
eredményhirdetés
Majális tér
19.00 Asian hastánc csoport bemutatója
Majális tér
15.00
15.30
18.00
20.00
22.00
24.00

Kis Péter grafikusmûvész
kiállítás megnyitója
Zsinagóga
Elekes Zsuzsa orgonahangversenye
Bazilika
(Belépõdíj: felnõtt 1200 Ft, diák, nyugdíjas: 500 Ft)
János Vitéz hiteles története képekben
Zsóka
elmesélve – Boka Gábor elõadása
fagyizó
A szekszárdi Jazz Steps együttes koncertje
(belépõdíj 500 Ft)
Zsinagóga
Utcabál a komáromi Elektron Banddel
Majális tér
Tûzijáték

AUGUSZTUS 21.
SZOMBAT
9-14.00 Nemzetközi galamb- és díszmadár kiállítás
(belépõdíj 200 Ft)
Mûv. ház
10.00 Kölyök Mozi: Némo nyomában cínû
animációs film vetítése
Mûv. ház
16.00 A kiskondás - a pannonhalmi Mesevár
Marionett Bábcsoport elõadása
Zsinagóga
18.00 Szinpadikus utcatánc- a Picool
táncszínház elõadása (belépõdíj 500 Ft) Mûv. ház
20.00 Charlie Chaplin: Aranyláz – burleszkfilm
vetítés, élõ zongorakísérettel
Zsinagóga

22.00
22.00

Pik Party, éjfélkor sztárvendég: Fekete Pákó
(belépõdíj 700 Ft)
Mûv. ház
Music Garden a Tom’s Diner Club udvarán
Tûzzsonglõr bemutató

AUGUSZTUS 22.
VASÁRNAP
17.00
19.00
19.30
20.00
21.00

Bajnoki labdarúgó mérkõzés
Sportpálya
Szombathy Géza roma naiv festõmûvész
kiállításának megnyitója
Mûv. ház
Roma ételek kóstolója
Roma Est
Mûv. ház
Házigazda: Bicskei Horváth Károly és zenekara
Sztárvendég: Gáspár László (Megasztár)
(belépõdíj: felnõtt 600 Ft, diák, nyugdíjas 400 Ft)

Hirdessen a Pannonhalmi Hírekben!
1/8 A/4 bruttó 5.000,- Ft
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