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Adventi gondolatok
Tisztelt Pannonhalmiak!
Nagy örömömre szolgált a helyi újság szerkesztőségének
felkérése, amely lehetőséget biztosított számomra, hogy a
közelgő ünnepek alkalmával néhány szóban köszönthetem
városunk lakosságát.
Megtiszteltetésnek érzem ezt a felkérést, és itt szeretném
megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem ezt a
megszólalási lehetőséget, amely egyben jó alkalom arra,
hogy az év végének közeledtével néhány szóban ismertessem
városunk jövőjével kapcsolatos elképzeléseimet, az
önkormányzati munka első lépéseit.
Pannonhalma Képviselő-testülete egyhangú szavazással
megválasztotta a bizottságok tagjait, akik a döntések
előkészítésében fognak fontos szerepet betölteni.
Kiemelt feladat Pannonhalmán a munkahelyteremtés,
ezzel kapcsolatban előrehaladott tárgyalásokat folytatok
az önkormányzat nevében. A választások előtt tett
ígéretemhez híven szeretném a kapcsolatomat a lakossággal
a lehető legszorosabbra fűzni, minden véleményt, ötletet
szívesen meghallgatok, a fontos döntések előtt szeretném
minél jobban megismerni az Önök véleményét is. Ezt
a törekvésemet támasztja alá a 2006. december 1-jén
megtartott közmeghallgatás, ahol a városunkat érintő
minden kérdésben vártam az Önök észrevételeit, javaslatait,
ötleteit. Néhány hét tapasztalata után elmondhatom, hogy a
polgármesteri székkel járó feladat nem könnyű, de az Önök
biztató szavai megadják a kellő erőt a munkámhoz, ehhez
kérem a továbbiakban is az Önök odaadó segítségét.
Advent időszaka előkészület Jézus születésének
megünneplésére, egyben felkészülés a karácsonyra. A
házak, utcák, terek lassan ünnepi fénybe öltöznek, kedves
meghitt hangulatot teremtenek. Ködös, egyre hidegebb
reggelek, rövidülő nappalok kíséretében már kopogtat az
ajtónkon a december, elhozva az ünnepek áhítatát és melegét.
Megnövekszik a bevásárlási láz, az ajándékozás öröme jár a
fejekben – anyagiasodó világunkban egyre inkább tárgyiasul
az ünnep, és háttérbe szorul a lélek felkészítése. Fontos,
hogy a szeretet ünnepén gondoljunk azokra is, akik nem
ünnepelhetik meg békében, biztonságban, fűtött szobában
a karácsonyt.
A mai idők tapasztalatai, a félelmet keltő hírek, az
elbizonytalanodott jövő szorongást ébresztenek sokakban. A

közösségi kapcsok egyre lazábbak, sokakat a kilátástalanság
réme fenyeget. Kérek mindenkit, hogy segítsük elesett
embertársainkat, hisz sokukban eluralkodott a magány
és az egyedüllét érzése, akikben erős a vágy, hogy valaki
gondoskodjon róluk. Ígérem, hogy lehetőségeimhez mérten
megteszek mindent azért, hogy a közös jövőbe vetett hitünk
soha ne hagyjon alább, és egyre többen érezhessék úgy,
hogy egy összetartó közösség hasznos tagjaiként élhetik
mindennapjaikat Pannonhalmán. Jártak már nehéz idők az
országra máskor is, ezt a történelemből ismerjük. A kivezető
utat mindig megtaláltuk, ha a szeretet és összefogás fáklyája
világította meg az utat, a keresztény humanizmus volt az
iránytű, és követtük az európai hagyományokat. Amikor
meggyújtjuk a karácsonyi gyertyát, érezzük át az ünnep
pillanatának szépségét, fogjuk meg gondolatban egymás
kezét, legyünk együtt lélekben és szeretetben. Ajándékainkat
is a helyes lelkület és szeretet készítse elő, mert ez teszi igazán
hitelessé. Jövőnket még jobban hassa át a szolidaritás, a
környezetünkben élőkre való odaﬁgyelés, a rászorulók felé
nyújtott segítő kéz vagy egy-egy biztató jó szó.
Közös a jövőnk, közös a felelősségünk.
E gondolatok jegyében kívánok az Önkormányzat
Képviselő-testülete, a Polgármesteri Hivatal dolgozói és
magam nevében településünk minden lakójának boldog,
meghitt ünepeket, jó egészséget és lélekben megerősödve
felkészülést egy új esztendőre.
Bagó Ferenc
polgármester
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Fontosabb közérdekű rendeletek, határozatok a képviselő-testület
2006. szeptember, október és november havi üléseiről
17/2006.(IX.12.) rendeletében a képviselőtestület a Radnóti Miklós Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben
ﬁzetendő térítési díjakról és tandíjról rendelkezett. A rendelet szerint a térítési díj
mértéke zeneművészeti ág esetén 10.500.Ft/tanév, más művészeti ág esetén: 11.800.Ft/tanév. A rendelet szerint a tandíj mértéke
1.500.-Ft/hó.
23/2006.(XI.29.) rendeletében a képviselő-testület módosította az önkormányzati
lakások és helyiségek bérletéről, valamint
elidegenítésükről szóló 1/2004.(I.29.)
rendeletét. Az első módosítás szerint a
nem közösségi feladatok ellátása céljából
fenntartott önkormányzati tulajdonú lakások esetében ﬁzetendő lakbér mértéke
2007. január 1-től a következő:
- összkomfortos lakás esetén: 350.-Ft/m2
- komfortos lakás esetén: 285.-Ft/m2
- félkomfortos lakás esetén: 193.-Ft/m2
- komfort nélküli lakás esetén: 110.-Ft/m2
- szükséglakás esetén: 60.-Ft/m2
A második módosítás szerint a bérlő által
ﬁzetendő helyiségbér összege 1 hónapot
meghaladó gazdálkodó tevékenység esetén
600.-Ft/m2/hó.
24/2006.(XI.29.) rendeletével a képviselőtestület hatályon kívül helyezte a települési
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
szóló 2/2004(I.29.) rendeletét, s e tárgykörben
új rendeletet alkotott. A rendelet szerint a
képviselőket havonta tiszteletdíj illeti
meg megválasztásuk időpontjától a megbízatásuk megszűnéséig terjedő időre. A
képviselő havi tiszteletdíja a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
43 § (1) bekezdése szerint megállapított
illetményalap: jelenleg 36.800.-Ft.
Határozatok
124/2006.(IX.11.) Kt. határozat: a
képviselő-testület úgy döntött, hogy
helyt adva az Országos Mentőszolgálat
lakásbérleti kérelmének, a Petőﬁ u. 9.
szám alatt található 92 m2 alapterületű
önkormányzati lakást bérbe adja a
szolgálatnak azzal a feltétellel, hogy jelölje
ki a bérlakásba beköltöző mentőtisztet, de
a bérlet csak addig tart, amíg a mentőtiszt
ténylegesen mentőtiszti tevékenységet lát
el Pannonhalmán.
138/2006.(X.16.) Kt. határozat: a
képviselő-testület 2006. október 2-től
460.000.-Ft/hó összegben határozta meg
a polgármester illetményét és 92.000.-Ft-
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ban a költségátalányát, mindkét esetben a
törvény által szabályozott legalacsonyabb
mérték.
139/2006.(X.16.) Kt. határozat: a képviselőtestület Horváth Ferenc képviselőt
választotta meg társadalmi megbízatású
alpolgármesterré, és illetményét 52.500.Ft/hó összegben határozta meg.
161/2006(XI.28.) Kt. határozat: a képviselőtestület elfogadta a Polgármesteri Hivatal
2007. évi belső ellenőrzési tervét.
166/2006.(XI.28.) Kt. határozat: a
képviselő-testület úgy döntött, hogy a
Petőﬁ u. 12/b szám alatt megüresedett
62m2-es önkormányzati bérlakását licit
útján értékesíti. A licit során az induló
ár: 4.000.000.-Ft. A licit megkezdése előtt
ﬁzetendő árverési előleg 50.000.-Ft, lefelé
licitálás nincs. A licit helye és időpontja:
Polgármesteri Hivatal, tárgyalóterem
(Dózsa György u. 10.) 2006. december 11.
14.00 óra. A megtekintés iránt érdeklődni
lehet dr. Szabó György aljegyzőnél a
Polgármesteri Hivatalban (554-210)
162/2006.(XI.28.) Kt. határozat: a képviselő-testület jóváhagyta a Szociális bizottság javaslatát, miszerint 2006. évben is
karácsony előtt kérelem benyújtása nélkül támogatásban részesíti a 70 év feletti
pannonhalmi lakóhellyel rendelkező, nem
intézményben élő lakosokat az alábbiak
szerint
• 90 év feletti lakosok 5000,- Ft/fő/
ajándékcsomag /
• 80 év feletti lakosok 4000,- Ft/fő
• 75-79 év közötti egyedül élő lakosok
3000 Ft/fő
• 75-79 év közötti egyedül álló lakosok
2500 Ft/fő
• 70-74 év közötti egyedül élő 2000,- Ft/fő
támogatásban részesülnek.
Az önkormányzat Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat útján 8 pannonhalmi
főiskolai hallgatót 2007.évtől kezdődően
havi 2800,- Ft/fő támogatásban részesít.
A képviselő-testület által megválasztott
bizottságok és tagjai
A képviselő-testület 2006. október 16-i
ülésén megválasztotta Ügyrendi Bizottságát:
Ügyrendi Bizottság: Elnök: Siska Béla,
Tagok: Szabó Attila, dr. Bertalan Péter.
A képviselő-testület 2006. október 31-i
ülésén megválasztotta bizottságait:

Pénzügyi Bizottság (5 fő):
Elnök: Horváth Tamás,
Tagok: Siska Béla, Szabó Attila,
Lendvai Ferencné, Tóth László
Szociális Bizottság (7 fő):
Elnök: Szilágyi Kemál,
Tagok: Kádi Antal, Németh Zoltán,
Pusztai Antal, Fehérné Németh Márta,
Koczka Józsefné, Lengyel Tamásné
Kulturális és Turisztikai Bizottság (7 fő):
Elnök: Baki László, Tagok: Siska Béla,
Szabó Attila, Szilágyi Kemál, Horváth
György, Horváth Roland, Izer Zoltán
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság (7 fő):
Elnök: Czumpf András, Tagok: dr.
Bertalan Péter, Németh Zoltán, Szabó
Attila, Horváth Endre, Kádi Richárd,
Mészárosné Szanati Erzsébet
Oktatási- Sport és Ifjúsági Bizottság (7 fő):
Elnök: Németh Zoltán, Tagok: Horváth
Tamás, Czumpf András, Baki László,
Koller Ervin, Németh Anett, Szabó Rita
Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Közrend- Közbiztonsági Bizottság (9 fő):
Elnök: Kádi Antal, Tagok: Baki László, dr.
Bertalan Péter, Horváth Ferenc, Horváth
Tamás, Pusztai Antal, Tanai Lajos, Valler
Tamás, Wachler János. Állandó meghívott:
Huszár Levente

Egyéb közérdekű információ
Szociális tárgykör:
Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény igénybevétele jogosultság
kérelem benyújtását követően
• azon családok részére biztosítható, ahol
az egy főre jutó jövedelem az öregségi
nyugdíjminimumot nem haladja meg,
továbbá, ha
• a gyermeket egyedülálló szülő ( más
törvényes képviselő ) gondozza,
• a gyermek tartósan beteg, súlyos
fogyatékos, vagy
• nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytató, illetve felsőfokú
iskola nappali tagozatán tanuló nagykorú
gyermek, az egy főre jutó jövedelem
összege az öregségi nyugdíjminimum
110 %- át nem haladja meg.
Lakásfenntartási támogatás
Normatív lakásfenntartási támogatásra
jogosult az a személy, a kinek a háztartásában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át (2006. évben
38.700,-Ft), feltéve, hogy a lakásfenntartás
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elismert havi költsége a háztartás havi
összjövedelmének 20 %-át meghaladja.
A kérelem folyamatosan benyújtható,
és a jelen szabályozás alapján egyéves
időtartamra lehetséges megállapítani.
Helyi lakásfenntartási támogatásban
részesül az a személy, akinek a háztartásában
az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének
a) családban élők esetén 200 %-át (2006.
évben 51.600,-Ft)
b) gyermekét egyedül nevelő szülő vagy
tartósan és súlyos beteget gondozó
személynél 230 %-át (2006. évben
59.340,-Ft)
c) teljesen egyedül élő személy esetében
250 %-át feltéve, hogy a lakásfenntartás
elismert havi költsége a háztartás havi
összjövedelmének 15 %-át meghaladja.
A támogatás a kérelem benyújtását követően
egy fűtési szezonra - október 15-étől -.
április 15-ig kerülhet – megállapításra.

Ügyfélkapu regisztráció
kötelezettség
2007. január 1-től a kiﬁzetésekkel,
juttatásokkal összefüggő adóról, és
egyéb adatokról szóló bevallást, valamint
ezen bevallást meghaladó valamennyi
adóbevallási, illetőleg adatszolgáltatási
kötelezettséget az interneten keresztül,
elektronikus úton kell benyújtani.
Ez a kötelezettség minden havi adó- és
járulékbevallás benyújtására kötelezett
munkáltatóra és kiﬁzetőre, továbbá a
kiegészítő tevékenységet nem folytató
egyéni vállalkozóra vonatkozik.
Az elektronikus bevallás feltétele
az okmányirodákban történő
ügyfélkapu regisztrálás.
Tájékoztatom az adatszolgáltatás
benyújtására kötelezett adózók közül
azokat, akik - a korábban postázott
APEH ér tesítések ellenére – nem
te tte k e l e g e t r e g i s z t r á c i ó s k ö te lezettségüknek, azt lehetőség szerint
2006. december 20-ig tegyék meg.
Üg yfélkapus regisztráció bármely
okmányirodában megtehető.
2006. december 12-én és 2006. december
19-én az okmányirodában keddi napon is
teljeskörű ügyfélfogadást tartunk.
Önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóbejelentési kötelezettség:
- Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetében - az önadózás
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és az adóbeszedés kivételével - az adózó
bevallásának benyújtásával jelenti be
adókötelezettségét.
- Az önadózás és az adóbeszedés útján
megállapított adó esetén az adókötelezettség
keletkezését annak bekövetkeztétől (a
tevékenység megkezdésétől) számított 15
napon belül az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon köteles bejelenteni az
adózó az önkormányzati adóhatóságnál.
Helyi adók bevallása:
- A vállalkozók kommunális adójáról és
az iparűzési adóról az adóévet követő
év május 31-éig kell bevallást tenni. A
naptári évtől eltérő üzleti évet választó
adózó adóbevallását az adóév utolsó
napját követő 150. napig nyújtja be.
- Ha a helyi adót nem az adózó állapítja
meg, az adókötelezettség keletkezését
(változását) követő 15 napon belül kell
adóbevallást tennie.

Önkormányzati adóhatóságnál
teljesítendő beﬁzetések
Helyi adók
1. Építményadó, telekadó
Az adózónak félévenként, két egyenlő
részletben kell az adót az adóév március
15-éig, illetve szeptember 15-éig
megﬁzetnie.
2. Kommunális adó, iparűzési adó
a) A magánszemélynek félévenként, két
egyenlő részletben kell az adót az adóév
március 15-éig, illetve szeptember 15-éig
megﬁzetnie.
b) A vállalkozó adó előleget félé vi
részletekben az adóév március 15-éig,
illetve szeptember 15-éig ﬁzet.
c) A társasági adóelőlegnek az adóévi
várható ﬁzetendő adó összegére történő
kiegészítésére kötelezett vállalkozónak a
helyi kommunális és iparűzési adóelőleget
a várható éves ﬁzetendő adó összegére
az adóév december 20. napjáig kell
kiegészítenie.
e) A vállalkozó a megﬁzetett adóelőleg
és az adóévre megállapított tényleges
adó különbözetét az adóévet követő év
május 31-éig ﬁzeti meg, illetőleg ettől az
időponttól igényelheti vissza.
3. Idegenforgalmi adó
a) Az adóköteles épület utáni adót a
magánszemélynek félévenként, két
egyenlő részletben az adóév március
15-éig, illetve szeptember 15-éig kell
megﬁzetnie.

b ) A z a d ó b e s z e d é s s e l m e g ﬁ z e t e tt
idegenforgalmi adót az adózónak a
beszedést követő hó 15. napjáig kell az
adóhatósághoz beﬁzetnie.
Belföldi rendszámú gépjárművek adója
a) Az adózó a belföldi rendszámú
gépjárművek után - a b) pontban foglaltak
kivételével - a gépjárműadót félévenként,
két egyenlő részletben az adóév március
15-éig, illetve az adóév szeptember 15-éig
köteles megﬁzetni.
b) Az adókötelezettség keletkezése
(változása) esetén az adóalany a félév
időarányos részére őt terhelő adót
az erről szóló határozat jogerőre
emelkedésétől számított 15 napon belül
köteles megﬁzetni.

Karácsony és szilveszter közötti
ügyfélfogadás a Polgármesteri
Hivatalban:
2006. december 27-től –
december 31-ig
az okmányirodában karbantartási
munkálatok miatt csak ügyeleti
ügyfélfogadást tartunk.
Egyéb ügyek vonatkozásában csak
ügyfélfogadási időben tudjuk az
ügyfeleket fogadni.
Téli hóeltakarítás, síktalanítás
Kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy
a tulajdonukat, bérleményüket képező
ingatlanok előtt a hó eltakarításáról, a
síkosság megszűntetéséről a balesetmenetes
közlekedés érdekében szíveskedjenek
gondoskodni.

A POLGÁRMESTERI
HIVATAL DOLGOZÓI
NEVÉBEN
SZERETETTELJES,
KEGYELEMBEN
GAZDAG KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET,
BÉKÉS, BOLDOG ÚJÉVET
KÍVÁNOK
Majer Józsefné jegyző
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ISKOLA

Tartalmi megújulás az iskolában
A Radnóti Miklós Általános Iskola és
Művészetoktatási Intézmény a 2006-2007.
tanévben 225 tanuló oktatását-nevelését
látja el. A gyerekek – mint minden más
településen – sokfélék. Vannak köztük
humán és reál érdeklődésűek, vannak a
művészetek iránt fogékonyak, vannak, akik
a sportolásban teljesednek ki.. Sokan nagyon
sikeresek, kitűnő tanulók, és vannak, akik
tanulási kudarcokkal küszködnek, emiatt
a magatartásuk is változó, sőt olyanok
is, akik komoly hátrányokkal küzdenek
tanulótársaikhoz képest.
Nekünk, pedagógusoknak minden
tanulóhoz egyformán humánusan kell
közelednünk, mindenféle igényt ki kell
elégítenünk, hiszen a gyerekek joga, hogy
képességeikhez mérten részesüljenek
oktatásban-nevelésben, saját magukhoz
képest fejlődhessenek, és jól érezzék magukat
iskolájukban, jussanak sikerélményhez nap
mint nap.
Nemcsak a tanulók joga ez, hanem a szülők
jogos elvárása is, sőt a társadalom változásai
is egyre keményebb megfelelési kényszert
rónak a fennmaradásért küszködő oktatási
intézményekre. Tehát megfelelni akarni és
tudni kell!
A Radnóti Miklós Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a
2006-2007. tanévtől – szélesítve addigi
kínálatát – új tartalmak bevezetését
h at á r o z t a e l , a m i t s z e r e n c s é n k r e
Pannonhalma Város Önkormányzata
is támogatott, és a szülők igényeivel is
találkozott. Köszönjük!
Ezek az új tartalmak beépültek
pedagógiai programunkba , beszivárogtak
mindennapjainkba.
Közülük néhányat emelnék ki olyan
célzattal is, hogy – talán – az iskolából
való tanulóelvándorlás mértéke csökken,
ha a szülők is tudják, hogy gyermekeik
milyen lehetőségeket kapnak meg helyben
az általános iskolában.
Nagyon fontos pedagógiai célkitűzés
valósult meg azzal, hogy iskolánk e
tanévtől többcélú oktatási intézmény lett.
Ez azt jelenti, hogy az általános iskolai
képzés mellett művészeti nevelésben
is részesülnek tanulóink. A művészeti

PANNONHALMI HÍREK

iskolában 21 zeneiskolás tanul, akiket énekzene szakos tanárunk, Kulcsár Katalin tanít
szolfézsra, a szakmai(zongora) órákat pedig
részmunkaidős közalkalmazott kollegánk
Bojtár Imréné tartja, aki a Győri Nemzeti
Színház szólamvezetője. A pázmándfalui
iskola tanulói is csatlakoztak a zeneiskolai
képzésünkhöz, és egy hangulatos közös
Karácsonyi koncertet adunk iskolánk
aulájában 2006. december 15-én 17.00.
órai kezdettel, melyre minden érdeklődőt
szeretettel várunk. Nem titkolt szándékunk
az, hogy más iskolák is csatlakozzanak
tevékenységeinkhez, és szorosabb kistérségi
együttműködés alakuljon ki a környék
iskoláival.
Graﬁka tanszakon két csoportunk
működik 38 fővel, Balla Mária vezetésével.
Modern tánc tanszakon szintén két
csoportunk van, akiket Gaál Marietta
tanít mozgáskultúrára. A csoportok
összlétszáma 29 fő. Őket már többször
láthattuk különböző rendezvényeken
fellépni, legközelebb a Mikulás-délutánt
segítenek hangulatosabbá varázsolni.
Néptánccsoportunk is alakult, sajnos csak
9 fővel, de annál nagyobb lelkesedéssel.
Szeretnénk elérni, hogy az óvodából
érkező kis elsősök (és más évfolyamosok
is) minél nagyobb számban jelentkezzenek
a néptánccsoportba, ápolva ezzel is a
pannonhalmi hagyományt.
A 2006-2007. tanévtől szélesítettük
tehetséggondoz ó és felzárkóztató
tevékenységünket. Ezen lehetőségekről
és időpontjaikról minden szülőt
tájékoztattunk a tanév elején. Szeretném, ha
a foglalkozások kihasználtabbak lennének,
mert a tanulmányi eredmények alapján
több tanulónak kellene élni a térítésmentes
szakmai segítség lehetőségével.
A jelenlegi egyre súlyosabb gazdasági
helyzet miatt sok család kerül igen nehéz
körülmények közé. Rajtuk segíteni kell.
Iskolánk 2005 decemberében beadta
a Humán Erőforrás Operatív Programba pályázatát 3 iskolával közös
konzorciumban, amely sikeres pályázat
lett. Közel 4,8 millió forintot nyertünk
iskolánként arra a célra, hogy halmozottan
hátrányos helyzetű tanulóinkat

fejlesztéssel, programokkal segítsük,
fejlesztő eszközöket vásároljunk, a szülők
bevonásával szülői klubfoglalkozásokat
tarthassunk, és az egész nevelőtestület
részt vehessen egy 90 órás módszertani
képzésen. Legfontosabb célkitűzés a
tanulói hátránykompenzáció csökkentése,
az esélyegyenlőség megteremtésének
lehetősége, a diﬀerenciálás humánus
megvalósítása, az árnyalt értékelés egyénre
szabott kidolgozása, a kooperatív tanulási
technikák elsajátíttatása. E szakmai
megújulás jegyében végezzük oktatónevelő munkánkat a hétköznapokban,
hogy a sok-sok különféle tanuló ( akikről
a cikk elején beszéltem) az iskolában
együttnevelve elérhesse személyisége
teljes kibontakozását. A fejlesztést 4
tanulócsoportban végezzük, heti 1-1
alkalommal. A hátrányok enyhítésében
fejlesztő pedagógus nyújt segítséget
rászoruló tanulóinknak.
Iskolánkban sajnos növekszik azon
tanulóink száma, akik tanulási kudarccal
küszkö dnek, ná lu k kép ess é g-vag y
részképesség-zavart diagnosztizált
a Ta n u l á s i K é p e s s é g v i z s g á l ó é s
Rehabilitációs Bizottság. Ezekkel a
gyerekekkel gyógypedagógus, logopédus
foglalkozhat. A 2006-2007. tanévtől
megkezdődött a gyógypedagógiai fejlesztés
oly módon, hogy az érintett tanulók
integrált nevelése g yóg ypedagógus
segítségével valósul meg.
A halmozottan hátrányos helyzetű
tanulókat, a tanulásban akadályozott
tanulókat a művészeti képzésbe is igyekszünk
bekapcsolni, és szerencsére járnak is a
különböző csoportokba. Elméletünk szerint
a zenei-és mozgásterápia fejlesztőleg hat a
hátrányok megszüntetésében, egészségesebb
embert nevel, és sikerélményhez juttatja a
tanulókat.
A tartalmi megújulás kapcsán
a legfontosabb az, hogy olyan iskolát
működtessünk, amelyben az idejáró
gyerekek – akár ilyenek, akár olyanok – úgy
érezzék, hogy a világ velük gömbölyű.
Koziczné Kele Ildikó
igazgató
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Új ebédlővel gazdagodtunk
Az összefogás eredményeként 2006.
október 27-én iskolánkban ünnepélyes
keretek között Bagó Ferenc polgármester úr
felavatta az új melegítőkonyhás étkezőt.
Az őszi szünet után tanulóink birtokba
vehették az esztétikus, kulturált helyiséget. Ezzel
régi vágya teljesült tanulónak, pedagógusnak
egyaránt. A napköziseknek több idejük marad
a szabadidős foglalkozásokra, a házi feladatok
elkészítésére, mivel nem kell megtenniük az
iskolától a Szabadság térig a mintegy 15 perces
utat. Jó időben nem jelentett ez különösebb
problémát, de az esős őszi, tavaszi és a havas
téli időben kellemetlen volt. A tavasszal
felvetett ötletet Koziczné Kele Ildikó vitte az
önkormányzat képviselő-testülete elé, melyet
engedélyeztek. A nyár elején kezdődött el
a tervezés, az engedélyek beszerzése Valler
Tamás segítségével.
A régi szolgálati lakás válaszfalainak
lebontása augusztus 3-án történt, s
utána gyors ütemben követték egymást a
különböző munkafolyamatok.
A munkák jelentős részét karbantartóink
végezték: Futó Lajos, Tibold István
és Pusztai László. Az Önkormányzat
segítségével gyorsan találtunk vízvezetékszerelőt, Szabó Vilmost, így a munkálatok
folyamatosan követhették egymást.
Hogy a költségeket csökkenthessük,
kértük a szülők támogatását. A járólapozást
Csáfordi Csaba, a csempézést Baracskai

József szülők csinálták díjazás nélkül. Virág
István nagypapa a villanyszerelésben segített.
Farkas Zoltán ingyen lefestette a bojlert.
Horváth András, Lengyel Sándor, Pintér
Tamás és Pardavi Béla szülők anyagiakkal
járultak hozzá kiadásainkhoz.
A Szülői Munkaközösség, a Pannonhalmi
Iskoláért Alapítvány és a Pannonhalma és
Vidéke Takarékszövetkezet szintén pénzzel
támogatott bennünket.
Sokat dolgoztak takarítónőink is,
egyikük férje, Zsebedics György is gyakran
besegített. Auerné Tolnai Klára és Baracskai
Józsefné virágdíszekkel ajándékoztak meg
bennünket, hogy a frissen festett termet
szebbé tehessük. A függönyöket Zsebedics
Györgynétől kaptuk.
Az ÁNTSZ-engedélyek beszerzésének
gyors intézéséért és az egész ebédlőkialakítási
folyamatban nyújtott segítségét köszönjük
Majer Józsefné jegyzőasszonynak.
Ezúton mondunk hálás köszönetet
mu n k at ár s ai n k n a k , s e g ít ői n k n e k ,
támogatóinknak, hogy hozzájárulásukkal
lehetővé tették az iskolai étkező költségtakarékos,
rekordgyorsaságú létrehozását.
Van olyan gyermek is, aki azért eszik
november óta az iskolában, mert az új
ebédlő nagyon megnyerte a tetszését.
Némethné Petrovicz Gertrúd
igazgatóhelyettes

„Európai Találkozóhely”

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
2006. április 1. - 2006. november 30.
04.08. Stipsits Andor
Ady u.
05.21. Szabó Réka
Tóthegy
05.26. Schulcz Dominik Richárd
Kisfaludy u.
06.06. Bader Renáto
Arany J.u.
06.28. Pongrácz Petra
Lestár
06.30. Karaffa Dina Leila Kossuth u.
07.18. Bors Benedek
Hunyadi u.
08.11. Cabrera Kiara Kármen
08.11. Cabrera Szavanna Szkarlett
Váralja
08.25. Látó Fanni
Arany J. u.
09.01. Bischof Krisztina Attila u
09.06. Barcza Ambrus
Hunyadi u.
10.13. Szabó Milán
Dózsa u.

Halottaink
2006. április 1. - 2006. november 30.
04.08.
04.12.
04.14.
04.17.
04.27.
04.28.
05.07.
05.08.
06.03.
06.03.
06.09.
06.08.
06.29.
07.08.
07.11.
07.27.
07.28.
08.13.
08.13.

Az „Európai Találkozóhely” projekt újabb munkálatait nagy lelkesedéssel végezték
három nemzet ﬁataljai: magyarok, németek és franciák. A tíznapos projekt ideje alatt
jutott idő a munka mellett kirándulásokra, kulturális programokra és sok-sok vidámságra. Ezúton is köszönjük valamennyi támogatónknak és közreműködőnek minden
munkáját és segítségét.
M. Szanati Erzsébet

5

2006. tél

08.20.
08.27.
09.16.
09.17.
09.20.
09.23.
10.07.
10.14.
10.23.
10.28.
10.30.
11.06.
11.15.

Lukácsi István 54 Attila u
Zsolnai Józsefné 65 Arany J. u.
Sári László
58 Rákóczi F. u.
Földes Ferenc 52 Rákóczi F. u.
Szép Ferencné 85 Dózsa Gy. u.
Kovács Imre Lajos 57
Kossuth u.
Akaró Istvánné 72 Ady Endre u.
Lengyel István 74 Újtelep
Krajczár István 82 Tóthegy
Őszik Lászlóné 80 Bocskai u..
Szendi Zoltánné 53 Attila u.
Lengyel Andrásné 62 Árpád u.
Zsolnai József
71 Arany J. u..
Petrik Ottó
83 Rákóczi u.
Sári Gyuláné
83 Rákóczi u.
Steczina József 91
Mátyás király u.
Petrovicz Béla 66 Újtelep
Cabrera Kiara Kármen
Cabrera Szavanna Szkarlett
Váralja
Mozden Béláné 87 Dózsa u.
Fekete Imréné
93 Újtelep
Mohácsi Istvánné 72 Kossuth u.
Bors Istvánné
84 Bajcsy u.
Bors Ferencné 65 Zalka u..
Simon Jánosné 72 Zalka u.
Polgár Zoltán
52 Béke u.
Németh István
69 Rákóczi u.
Nagy József
70 Arany J. u.
Száraz Lajos
85 Dózsa u.
Maurer Matild 87 Kossuth u.
Ress Dénes Mihály 80 Bajcsy u.
Baki Józsefné
80 Tóthegy
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M E G K É R D E Z T Ü K A K É P V I S E LÕT

B esz él ge tés Hor v át h Feren c ké pv is el ővel
-Ön az elmúlt időszakban alig-alig vett részt a közéletben. Hogyan
jött a gondolat, hogy elinduljon képviselőjelöltként?
-Alapvetően két okra vezethető vissza a döntésem. Az elmúlt
esztendőkben az életemben többször is jelentős változás történt.
A legfontosabb talán az életmódváltás volt: hazajöttem, itthon
kezdtem el dolgozni, s volt néhány régi ismerős, aki megkeresett,
s elkezdett agitálni.
A másik ok talán az volt, hogy amikor Tálos Zoli bácsi
megbetegedett, ígéretet tettem neki , hogy még részt fogok venni
a helyi közéletben.
Persze, ahogy korábban, most is megfogadtam, hogy nem
erőszakoskodom, nem kampányolok, amennyiben a választók
úgy döntenek, szívesen képviselem őket a testületben.
-Ezek után jött az eredmény, s Ön az egyik legtöbb szavazattal
lett az új testület tagja.
-Az eredmény több dolgot mutat. Egyrészt az emberek nem
felejtették el azt a munkát, amit végeztem. De azt is ﬁgyelembe
kell venni, hogy az eltelt 8-10 esztendőben felnőtt egy olyan
generáció, akiket én már legfeljebb csak a szüleik alapján ismerek.
Viszont ezt a magas szavazatszámot nem lehet csak az idősek
szavazataival indokolni. A ﬁatalokat is meg kell ismernem, őket
is képviselnem kell.
Emellett azt is látni kell hogy az emberek személyekre, és nem egy
teljes testületre szavaztak, így történhetett meg, hogy a 11 képviselő
közé csupán három új tagot választottak be.
-Mit szólt a testület egyhangú döntéséhez, hogy Ön legyen
az alp olgármester? Hog yan osztják meg a munkát a
polgármesterrel?
-Örültem a döntésnek, de más személyt is el tudtam volna képzelni
ebben a beosztásban. Amennyiben a testület döntése nem lett
volna ennyire egybehangzó, nem biztos, hogy vállaltam volna a
jelölést.

A polgármester úrral nem egyeztünk meg, hogy konkrétan mely
területek tartozzanak hozzám. Én azt mondtam neki, maximálisan
segítem munkáját. Ami tudásom, tapasztalatom van, szívesen
megosztom vele. Segíthetek pályázatok keresésében, megírásában,
szakmai munkában, de akár a napi teendőket is intézem, ha
kell.
-Mi a véleménye a testületi ülések TV közvetítéséről?
-Nekünk otthon nincs kábel-tv, s megmondom őszintén, még
nem is láttam ilyen közvetítést. Az biztos, hogy megélni egy
ülést egészen más, mint megnézni egy felvételt. Persze, mondjuk,
interjút adni az megint egy másik dolog, ott biztos lámpalázam
lenne, keresném a szavakat. De a testületi ülésen nem izgultam,
nem „viselkedtem” a kamera előtt, ott az ülésen az ember dolgozik.
A látás azonban az egyik legfontosabb érzékelés, s a felvétel
megtekintésénél biztos sok olyan apró részletet vennék észre
viselkedésemen, ami nem tetszene.
-Milyen céllal vág neki a következő négy évnek?
-Amikor 1990-ben polgármesterré választottak, a legfontosabb
feladat a leépítés, a korábbi közös tanács átalakítása volt. 1994-ben
úgy adtam át a stafétát utódomnak, hogy a ﬁókban sok-sok olyan
kész terv volt, melyekkel bármikor rácsatlakozhattunk egy-egy
pályázatra. Azt gondoltam, hogy az elmúlt ciklusokban összeállt
egy olyan testület, melynek munkájához most ennek a néhány új
embernek csupán csatlakoznia kell, s a munka mehet tovább. Úgy
látom azonban, ez nem így van. Talán a legfontosabb tennivalónk
az, hogy képesek legyünk egy irányba húzni a város szekerét. Jó
lenne végre eljutni arra a szintre, amikor az önkormányzat egy
szolgáltató önkormányzat, amikor az emberek minden gondjukkal
nyugodtan felkereshetik a hivatalt, s ott nyitott kapukat találnak.
Jó lenne, ha a rendeletek, határozatok csak a legvégső lépések
lennének, az ügyeket sikerülne közös akarattal megoldani.
Baki László

NYÁRI SZAKMAI GYAKORLATOK ENGENBEN
Partnervárosunk 2007 nyarán is segítséget nyújt nyári szakmai gyakorlatok végzéséhez Engenben és környékén.
A 3-4 hetes munkára azok a ﬁatalok jelentkezhetnek, akik rendelkeznek
- legalább alapfokú, kommunikálásra alkalmas német nyelvismerettel,
- 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, 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 sikerül helyet biztosítani, de csak akkor tudnak segíteni, ha az igényeket
ismerik.
További információt a 471 294 vagy a 20 430 32 40 telefonszámokon lehet kérni Mészárosné Szanati Erzsébettől.
A jelentkezés határideje 2007. február 15.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

PANNONHALMI HÍREK

2006. tél

6

TESTVÉRVÁROSI HÍREK

Jú lius E ngenb en
Július 2-án hatan pakoltunk be a kisbuszba, és indultunk
németországi testvérvárosunkba, Engenbe, hogy ott gyakorlaton
vegyünk részt. Célunk elsősorban a német nyelv gyakorlása és a
kultúra megismerése volt.
Az időjárással szerencsénk volt, mert idén rekordok dőltek meg
az ott ritkaságszámba menő 38 fokos hőséggel. Esőkabátra és
esernyőre szinte szükségünk sem volt.
Öten a helyi iskola két pici termében laktak, míg nekem olyan
szerencsém volt, hogy egy család meghívott magukhoz, így ott
lakhattam.
Mindenki más helyen volt gyakorlaton: Erdélyi Zsóﬁa
(Werkrealschule Engen), Fekete Annamária (óvoda - Engen),
Horváth Zsóﬁa (F. W. Gymnasium - Singen), Simon Barbara
(óvoda- Engen), Simon Ervin (fodrászat - Engen), Varga Zsóﬁa
(Bürgerbüro - Engen).
Hét közben délutánonként mindenkinek volt szabadideje,
így akkor főztünk, uszodába mentünk, sétáltunk, az interneten
tartottuk a kapcsolatot az itthoniakkal.
A hétvégéink viszont nem lettek volna olyan színesek, ha Ulrich
Scheller úr és Margit Bosslet-Dietrich asszony nem szerveznek
nekünk programokat. Ezért utólag is köszönettel tartozunk
nekik.
Az első vasárnapon Scheller úrral felkerekedtünk, és
Franciaországig, pontosan Strassbourg városáig meg sem
álltunk. Városnézésünket az óváros megtekintésével kezdtük,
ami egy szigeten fekszik, és amelyet az Ill folyó határol. A sok kis
hidacska egyikén átkelve végigsétáltunk a szűk kis utcácskákon
egészen a dómig, amit egy felmérhetetlen csodaként emlegetnek.
Valóban az is, hisz a maga 142 métere mellett az ember törpének
érzi magát. A dóm belsejét megtekintve vállalkoztunk rá, hogy
felmegyünk a tetejére, és onnan körbenézünk. Csalódásunkra lift
helyett lépcsőn kellett megmászni a mintegy 137 métert. A kilátás
viszont kárpótolt bennünket a fáradságért. Az óvárosban érdemes
még a folyó partján végigsétálni, és a tipikus „Fachwerk-házakat”
(fagerendákkal megerősített ház) megtekinteni, amit mi sem
hagytunk ki. A városban megtekintettük még az Európa Tanács
és az Európa Parlament épületét.
Utunk a továbbiakban Szt. Odile kolostorába vezetett, ami egy
hegy tetejére épült. Szt. Odile a szembetegek védőistene, így sokan
keresik fel ezt a helyet a gyógyulás reményében.
Napunkat egy kellemes kis francia falu éttermében zártuk, ahol
a franciák tipikus ételét „Flammkuchen”-t (vékony pizzához
hasonlítható különlegesség) fogyasztottunk.
A következő hétvégén sem unatkoztunk, hisz szombaton BadenWürtemberg tartományi székhelyére, Stuttgartba utaztunk vonattal
Bosslet-Dietrich asszonnyal. A Modern Múzeum megtekintése
mellett nézelődtünk, és vásárlásra is lehetőségünk nyílt.
Vasárnap a nagy meleg miatt a fürdés mellett döntöttünk, majd
este közösen grilleztünk.
Ott-tartózkodásunk 3. hétvégéjén a svájci Schaffhausenbe
utaztunk, hogy a Rajna vízesést megcsodálhassuk, majd a Bódentóban hűtöttük le meleg testünket.
Vasárnap a két patrónussal együtt a Fekete-erdőbe látogattunk
el. Az a napunk az „órák” jegyében telt, hisz egy óramúzeum
mellett a világ legnagyobb kakukkos órájának mondott házhoz
is elvezetett utunk.
Az utolsó hétvége szombatján rendezték meg Engenben az
óvárosi napokat, amit már alig vártunk. Délelőtt a bolhapiacon
nézelődtünk, este pedig virsliztünk, söröztünk és a különböző
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egyesületek zenekarainak muzsikáját hallgattuk.
A felsorolt közös programok mellett is egyikünk-másikunknak
feledhetetlen élményben volt része: Erdélyi Zsóﬁ például az
egyik engeni osztállyal Angliában járt, míg Simon Barbara
meghosszabbította kinnlétét, és még egy hetet maradt.
Mi azért július 30-án nagy örömmel és sok mesélnivalóval
vágtunk neki a hazafelé vezető útnak. Azt hiszem, ez az egy hónap
mindannyiunk számára feledhetetlen és hasznos volt.
Horváth Zsóﬁa

Francia ﬁatalok Pannonhalmán 2006 nyarán az európai
találkozóhely építésekor
Engen francia partnervárosából – Ulrich Scheller kezdeményezésére és szervezésében, ill. a trilport-i polgármester
vezetésével – a magyar partnervárosba látogatott közel 50
érdeklődő trilport-i polgár, hogy megismerkedjen Pannonhalmával és Magyarországgal. Az augusztus végén tett egyhetes
kiránduláson ízelítőt kaptak fővárosunkból, megismerték nemcsak a pannonhalmi, hanem a tokaji bort és borvidéket, a Balatont, valamint Bécs nevezetességeit is megtekintették. A helyi
kulturális értékekből is csemegézhettek a vendégek a művelődési
házban bemutatásra kerülő műsorban. Az itt közreműködő
előadókkal együtt vidám, vacsorával egybekötött esttel záródott
a sokszínű program.
M. Szanati Erzsébet
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A Pannonhalma Többcélú
Kistérségi Társulás
A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás 2005. május
10-én alakult meg, melynek közvetlen előzménye volt a 2004.
július 20-án megalakult területfejlesztési társulás. A kistérségbe tartozó 18 település mindegyike tagja a társulásnak. A társulásoknak két fő feladata van: a területfejlesztés tekintetében
a kistérséghez tartozó települések összehangolt fejlesztése,
közös területfejlesztési programok kialakítása, a fejlesztések
megvalósítását elősegítő közös pénzalap létrehozása; a közszolgáltatási feladatellátás tekintetében: a közoktatási, gyermekjóléti, egészségügyi, belső ellenőrzési, mozgókönyvtári,
kistérségi ügyintézés korszerűsítési feladatok magasabb szakmai színvonalon történő, összehangoltabb, hatékonyabb
megszervezése, ellátása, korszerűsítése. A Többcélú Kistérségi
Társulás elnöke Mondovics László, Écs polgármestere, elnökhelyettesei: Bagó Ferenc, Pannonhalma polgármestere,
Kálmán Józsefné, Tarjánpuszta polgármestere.
A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás döntéselőkészítési és feladat végrehajtási teendőit kezdetben a
székhely település, Pannonhalma Önkormányzata képviselőtestületének hivatala látta el. Ezt követően a Társulási Tanács
a 2006. június 14-én megtartott ülésén hozott 42/1/A/2006.
(VI.14.) számú határozatával önálló munkaszervezetet alapított.
A Munkaszervezet teljes jogkörű költségvetési szerv, amely
ellátja a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás döntés
előkészítési, gazdálkodási, végrehajtási feladatait. A Munkaszervezet székhelye: 9090 Pannonhalma, Dallos S. u. 2., telefon: 96-554-021, e-mail: postmaster@kistersegpan.t-online.hu
A Munkaszervezet jelenleg 4 fővel (dr. Hoﬀer Ákos munkaszervezet-vezető, Kovács Lászlóné gazdasági vezető, Hindrich Júlia pénzügyi adminisztrátor, Balogh Zsóﬁa területfejlesztési szakreferens) látja el feladatait, melynek munkáját
segíti Fonyódiné Kiss Anikó vidékfejlesztési menedzser.
A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa a gyermekjóléti szolgáltatási, gyermekvédelmi feladatok ellátására Gyermekjóléti Szolgálatot alapított (vezetője:
Lengyel Tamásné) a 2005. november 14-én megtartott ülésén
hozott 27/2005. (XI.14.) számú határozatával, melynek
székhelye: 9090 Pannonhalma, Dallos S. u. 2., telefon: 96-554021, e-mail: gyermekjolet@kistersegpan.t-online.hu
A pannonhalmi kistérség települései:
Bakonygyirót, Bakonypéterd, Bakonyszentlászló, Écs,
Fenyőfő, Győrasszonyfa, Győrság, Lázi, Nyalka, Pázmándfalu, Ravazd, Románd, Sikátor, Táp, Tápszentmiklós, Tarjánpuszta, Veszprémvarsány.
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Foglalkoztatási
információk
a könyvtárban
Ingyenes technikai és személyi segítséget adunk az Interneten
való álláskereséshez.
Segítünk önéletrajza megszerkesztésében, motivációs levele
megírásában.
Praktikus információk a www.pannonhalma/fip címen.
Nyitva tartás: kedd
9-13
szerda
14-18
csütörtök
9-13
péntek
14-18
szombat
14-18
Tel.: 96/554-050, 20/468-4621
E-mail: ﬁp@vk-pannonhalma.bibl.hu

Véradó ünnepség
A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete 2006. november 10-én
tartotta a véradó ünnepséget Pannonhalmán, melyen 45 fő jubiláló
véradó kapott elismerő oklevelet és ajándékot.
Az ünnepség szerény vacsorával zárult.
Kitüntetett véradóink:
10-szeres véradó
Baki Ferenc, Sokorai Szilveszter, Tóth László,
Horváth György, Sári László, Kovács Tamás
Erdélyi László, Doktor Attila, Fél Zolánné, Guszter Mihály,
Tittrich Péter, Horváth Tihamérné, Koller Szilárd,
Michna Istvánné, Kakics József, Nagy Balázs, Szabó Attila,
Gaál András, Sziﬀer Franciska, Tóth Tamásné
20-szoros véradó
Papatyi Ernőné, Kovács Józsefné, Pór Tamás, Krajczár Tibor,
Kovács Imre, Horváth Ferenc, Csiszár Róbert, Bögi László,
Kuraliné Bagó Márta,
25-szörös véradó
Giczi Tiborné, Erős László, Krajczár Zoltánné,
Harmath Lászlóné, Kiss István
Molnár Tamás, Bakos István, Baki Ferencné
30-szoros véradó
Kovács József, Tóth Ferenc, Szabó Imre, Nagy Tibor,
Gerencsér Mihályné, Farkas Viktor
40- szeres véradó
Hajnal Kálmán
50-szeres véradó
Borbély Katalin, Takács Gézáné
Ezúton szeretnénk ismételten megköszönni véradóinknak azt
az önzetlenséget, amivel évről-évre több alkalommal segítenek
beteg embertársaikon.
A Magyar Vöröskereszt
helyi szervezete
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Helyreigazítás

Idei táborunk július 31-én kezdődött. A Piac-térről reggel 8
órakor indultunk, a célunk Eger volt. A jól megrakott busszal
délben zötyögtünk be Andornaktályára. A szállást délutánra
teljesen belaktuk, s felfedezőútra indultunk Egerbe. A felnőttek
szerint fél óra gyaloglás után a belvárosba értünk volna, de mi
bizony csak egy óra menetelést követően értük el a célunkat,
a Dobó teret. Elfogyasztottuk a jól megérdemelt fagylaltadagunkat, s a buszmegállóba siettünk, a visszaútnál már a
könnyebbik megoldást választottuk.
Egy jó alvás után kedden a városnézés következett. Délután
a strandra látogattunk. Az esti programból aznap sem
maradhatott ki az Ancsa néni által szervezett táborolimpia.
Minden napra jutott egy-egy versenyszám, amelyet teljesíteni
kellett.
Szerdán az egri váré lett a főszerep táborunk történelmében.
Csütörtök délelőtt az andornaktályi szállásunkon maradtunk,
hogy készüljünk a Ki mit tud?-ra, számháborúzhassunk
és kézműveskedjünk. Délután fürdés következett a már
megismert strand medencéiben.
Pénteken Szilvásváradra buszoztunk, de félúton járművünk
defektet kapott, így mentesítő-járattal utaztunk tovább. A híres
kis faluból kisvasúttal döcögtünk föl az erdőbe, a vízeséshez.
A számháború után sajnos elromlott az idő, így a tervezettnél
előbb vissza kellett fordulnunk.
Szombaton még utoljára bejártuk Eger városát, megnéztük
az ünnepélyes őrségváltást, majd szállásunkon a felnőttek
által szervezett vetélkedőn vettünk részt. A feladatok nagyon
egyszerűek voltak, néhány közülük: szellemi totó, mocsárjárás,
vízhordás, egri vár esküje stb. Az esti órákban érkezett el a tábor
fénypontja: a Ki mit tud? Nagyon érdekes és vicces történetek
kerültek színpadra. Az előadások után hamar megszületett a
végeredmény. A zsűri tagjai – Tamás bácsi és Szűcs Marika
– igazságosan döntöttek. Az első díjat a Beépített szépség
című produkció szereplői kapták. Aznap este későn tértünk
nyugovóra, hiszen a hosszúra, ám nagyon élvezetesre sikerült
vetélkedő után még csomagolnunk kellett.
Vasárnap az összes táborlakó részt vett a reggeli szentmisén,
és közösen adtunk hálát a jól sikerült hétért. 10 órára mindent
összeraktunk, eljött az indulás ideje. A buszon hazafelé nagyon
jó volt a hangulat, szinte elszállt a 4 óra. Itthon már tárt
karokkal vártak minket.
Nagyon jól sikerült az idei táborozásunk, ezt a résztvevő
gyerekek nevében megköszönöm a rólunk gondoskodó
felnőtteknek: Ági néninek, Szűcs Marikának, Márti, Kati, Ancsa
és Jutka néninek, Dodó és Tamás bácsinak, és természetesen
József atyának, aki lélekben végig ott volt velünk.
A nyaralásunk nem sikerült volna ilyen jól, ha nem
támogatnak bennünket olyan sokan: a Pannonhalmi Pándzsa
Klub, Pannonhalma Város Önkormányzata, a Pannonhalma és
Vidéke Takarékszövetkezet, a Szent Márton Otthon, a Kisalföld
Volán, Burján Sándor és Zsebedics Zsolt.

Néhány, magát polgárőrnek nevező egyén által terjesztett
alaptalan és hazug hírt szeretnék a település nyilvánossága előtt
cáfolni. A polgárőrség augusztusi, rendkívüli ülésén egy (vagy
több?) névtelenségbe burkolózó, magát többszöri felszólításra
megnevezni nem hajlandó tag a polgárőrség titkárán keresztül a
polgárőrség elnökén a polgárőrség által a PiPACS Egyesületnek
juttatott kétszeri, 50-50 ezer Ft-os támogatást kért számon.

Horváth Dóra
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A felvetést a gyűlésen -mint polgárőr és egyben mint a PiPACS
Egyesület elnöke- visszautasítottam, annak valótlansága mind
a polgárőrség, mind saját egyesületem könyvvezetésével
bizonyítható. Az ilyesfajta gyanúsítgatás nemcsak rosszindulatú
és hazug, de minden logikát nélkülöz, hiszen a két egyesület
ugyanazon forrásokból (önkormányzati támogatás, vállalkozói
és képviselői felajánlások, pályázaton elnyert összegek)
működik. Bár költségvetésünk szerény, de egyre bővülő, és
nem szorulunk más civil szervezet támogatására. A polgárőrség
elnöke egyébként, mint képviselő és magánszemély, képviselői
tiszteletdíjával valóban támogatta egyesületünket, amit ezúton
is köszönünk. A polgárőrség által rendezvényeinkhez nyújtott
egyetlen támogatás rendezvényeink helyszínének biztosítása,
a forgalomelterelés bonyolítása.
Néhány „polgárőr” tag minősíthetetlen viselkedése, alaptalan
vádaskodása, folyamatos bomlasztó tevékenysége és kicsinyes,
öncélú érdekeinek a szervezet érdekei elé helyezése miatt
tagsági viszonyomat a polgárőrségben megszüntettem, ezekkel
az emberekkel a továbbiakban még a köz érdekében sem
vagyok hajlandó együtt dolgozni.
ifj. Horváth Endre
a PiPACS Egyesület elnöke

Gó

A gó 4000 éves játék, melyet Magyarországon 1960-as évektől
játszanak. A szabályok egyszerűsége mellett, a gó kifogyhatatlan lehetőségeket rejt magában.
Nemcsak mások, de saját magunk jellemvonásai is jól kirajzolódnak egy-egy játék során. A gó fejleszti a játékosok önismeretét, önfegyelemre és mások tiszteletére tanít.

2007. januártól minden pénteken 18-19.30-ig
gó-klub a könyvtárban,
9-99 éves korig.
Játéktanítás és játék!
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O L VA S Ó I L E V É L
Kedves Olvasóink!
Nagy örömünkre szolgált, hogy az önkormányzati választások
kapcsán egyik olvasónk megosztotta velünk véleményét, s
elküldte szerkesztőségünkbe levelét, melyből – a teljesség igénye
nélkül közlünk gondolatokat. Szerintünk a hozzászólásban feltett
kérdéseken érdemes mindenkinek egy kicsit elgondolkodnia.
Köszönjük az írást Kapovits Istvánnak, s reméljük ennek a levélnek
hatására mások is kedvet kapnak alakítani közéletünket.
baki
Tisztelt Szerkesztők!
Élve az írott sajtó adta kedvező lehetőséggel - ha úgy tetszik, olvasói
levélként is - az alábbi gondolataimat, ötleteimet adom a pannonhalmi
lakossági tájékoztatáshoz a szavazással kapcsolatban.
VÁLASZTOTTUNK
a szavazás előtt…
- Érdekes, hogy a polgármesteri székre hatszoros, a képviselői
székre több, mint kétszeres volt a jelöltek száma. Ezek szerint
sokan voltak, akik erőt és lehetőséget éreznek magukban, hogy
közszereplést vállaljanak. Azt is mondhatjuk, hogy az eddigi
négy év munkájával nem voltak megelégedve ill. a 4 év előtt
delegált személyek helyére szívesen pályáznának.
- Furcsállom és sajnálom, hogy az újság és a honlap létét, a szerkesztőit,
az önkormányzati munkára pályázó jelöltek egyike sem méltatta,
bár elképzeléseik és saját maguk bemutatását nagyban segítették a
médián keresztül. A kábeltévés bemutatkozások nézőinek számáról
úgy tudom, nincsenek adatok. Célszerűnek tartom a továbbiakban a
kábeltévében leadott helyi ülések, egyéb programok honlapra történő
feltöltését. Regisztrálás után a honlapról le lehessen tölteni ezeket
a műsorokat , hisz nem mindenki éppen a közvetítések idejében ér
rá tévét nézni , manapság pedig DVD-n több adat tárolható, mint
egy hagyományos videoszalagon. Nincs akadálya!
- Az idei önkormányzati választásban Tassyné visszalépésének ténye
a Kisalföldben jelent meg, a kábeltévében, helyi tájékoztatásban
úgy tudom a választás napjáig sem. A pannonhalmi polgárok
hogyan és mikor szerezhettek erről tudomást? Csak az urnák
előtt? Kinek kellett volna erről tájékoztatást adni ? Mit jelent az,
hogy Vörös Endre javára lépett vissza? A visszalépett jelölt a helyi
újságban adhatna egy tájékoztatót erről az elhatározásáról .
- Nem derült ki, hogy az egyes képviselők a testületi üléseken
tulajdonképpen hogyan szavaztak, mit is végeztek a négy év alatt.
Szinte csak Kádi Antal és Vörös Endre képviselőtől kaptunk saját
oldalról kiinduló konkrét leírást az önkormányzati munkáról
ill. munkájukról.
- Vajon milyen igazolható felmérés, kérdőívek, tájékozódás alapján
gondolták a jelöltek, hogy mik a lakosok igényei?
a szavazás után …
- A pannonhalmi honlapon a szavazás után pár órával már láthatóak
voltak a részeredmények, a honlap írók becsületére váljon ez a
fáradságos, önzetlen munka.
- Azt inkább megértem, hogy az országos szavazásra a helyiek közül
sokan nem mentek el (azt gondolván, hogy szavazatuk nem
fontos a nagy politikában), de a helyi választás alacsony részvételi
arányát (átl. 55 %) nem tudom megérteni. A távolmaradók talán
azt gondolták, hogy a helyi ügyek mellett kötelező volt a megyei
közgyűlésre is szavazni? Nem volt szabadidejük reggel 6 – tól este 7-ig? Azt gondolják, hogy az ő véleményük nem számít? Azt
gondolják, hogy nem számít az, hogy kik lesznek a település vezetői?
Nem érdekli őket, hogy ki lesz a polgármester és a képviselő? Nem
volt olyan jelölt , akire szavazhattak volna? Nem kaptak elegendő
tájékoztatást? Az alkotmányos jogukkal nem élőknek milyen
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kritizálási joguk van? A helyi közösségi tudatformálásban bizony
van mit fejleszteni, hogy büszkék lehessünk magunkra.
- A leköszönő polgármesternek és alpolgármesternek is jó volna
egy összegző, búcsúzó riportra lehetőséget adni, melyben
elmondhatnák személyes gondolataikat a lakosságnak.
A választási eredmények elemzésére, véleményezésére jó
volna, ha testületi ülés vagy lakossági hozzászólás is érkezne. A
továbbiak a tényeken alapuló saját véleményemet tükrözik:
- A Bagó Ferenc polgármesterjelöltre leadott fölényes számú
szavazatok (a szavazók 41 % -a, majdnem minden második
szavazó) azt mutatják, hogy a jelenlegi változtatás érdekében
az elmúlt években közszereplést nem vállaló, de közismert (?)
személyben bíznak a szavazó lakosok.
- A győztes személy az elmúlt években képviselőként dolgozó
polgármesterjelölteket is maga mögé utasította, így az látszik,
hogy a lakosság számára kevésbé fontos szempont az, hogy
hosszú képviselői évek után váljon valakiből polgármester.
Vörös Endre és Horváth Tamás ketten nem kaptak összesen
annyi bizalmat, mint amennyit Bagó Ferenc.
- Érdekes, hogy csak a győztes polgármester nem adott ki tetszetős,
színes prospektust elképzeléseiről. Egyébként őt semelyik
szervezet nem támogatta (vagy nem kért támogatást). Talán ez
is a siker egyik kulcsa?!
- Dr. Bertalan Pétert négyszer annyian akarták inkább képviselőként
látni, mint polgármesterként.
- Vörös Endrét 120 fővel több szavazó akarta polgármesternek,
mint Horváth Tamást, viszont Horváth Tamást 69 fővel többen
akarták képviselői szerepkörben, mint Vörös Endrét.
- Választókörzetek tekintetében pedig csak a Tóthegyben tudta
Horváth Tamás megelőzni Vörös Endrét a polgármesteri
szavazatok számában.
- Az eddigi képviselők közül a következő 4 évben 8 főben, sorrendben
az alábbiakban bíznak leginkább a szavazók: Kádi Antal, dr. Bertalan
Péter, Horváth Tamás, Vörös Endre, Pusztai Antal, Siska Béla, Németh
Zoltán és Szabó Attila. Tassy Andrásné nem került be az új testületbe.
Ezen szavazatok szerinti sorrend a polgárok szimpatizálását,
véleményét fejezi ki róluk ill. feltehetőleg munkájukról.
- A három új képviselő közül legszívesebben ifj. Baki Lászlót,
Horváth Ferencet látná a testületben kb. 650 fő. Őket csak két
régi képviselő előzte meg. Szilágyi Kemálra kb. 560 fő szavazott,
ő négy régi képviselőt is megelőzött szavazataival.
- Érdekes látni , hogy Czumpf András elég jól szerepelt a
választókörzetében, Csalló Tamással jobb eredményt értek el
az összesítésben képviselőnek megválasztott Pusztai Antalnál
és Németh Zoltánnál. A lakóhely közelsége ebben az esetben
fontos tényező volt.
- A tűzoltószertár környékén egy kicsivel többen akarták
polgármesternek dr. Bertalan Pétert Horváth Tamásnál.
- Tassy Andrásnét csak a tűzoltószertári, Horváth Sándorné
Rozsnoki Zsuzsannát pedig csak a tóthegyi körzetben juttatták
volna be a képviselők sorába.
Összességében elmondható, hogy a választókörzet/lakóhely
szerinti ismeretség nagyban befolyásolta az eredményeket, ezért
azt gondolom, hogy a személyes kapcsolatra, szimpatizánsok
megtalálására az egész település területén kell törekedniük (ill.
kellett volna) a leendő jelölteknek.
Kapovits István
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K arácsony i koncer t
Az ünnep misztériumának kezdetén mennyei zene
és angyalok éneke hallatszott, melynek hatására a
napi foglalatosságukat töltő pásztorok megérezték,
megértették, hogy a SZERETET életükbe költözött.
„Én is mennék, mennék; Énekelni mennék…”
Tisztelt Olvasók, kedves pannonhalmi Családok!
Az ádventi készülődés közben álljunk meg egy pillanatra,
és az ünnepi kellékek előteremtése érdekében folytatott napi
ténykedéseinket félretéve fordítsunk gondot a lelki és szellemi
készülődésre is.
Immár harmadik alkalommal rendezzük meg az ünnepváró
karácsonyi koncertet december 16-án, este 6 órakor a művelődési
házban, melyre nagy tisztelettel várjuk kedves mindnyájukat.
A koncert előtt és a szünetben, az udvaron felállított karácsonyfa körül, adventi hangulatban forralt borral, forró teával és
süteménnyel látjuk vendégül a közönséget.
Az élőzene és az éneklő emberi hang képes teljesebbé, meghittebbé, bensőségesebbé varázsolni a mindannyiunk által leginkább
ünnepelt ünnepet.
Kisvárosunk mindennapjainak üde színfoltja, amikor a helyi
generációkból az idősebbtől az egészen ﬁatal korosztályig a
művészetet kedvelők és gyakorlók megmutathatják tehetségüket.
Valódi zenei csemege vár mindazokra, akik elfogadják meghívásunkat és megtisztelik jelenlétükkel az énekeseket és
zenészeket, akik a műsorban fellépnek.

Kamarakórus:
dr. Ábrahám Imre
kórusvezető
Csala Benedek
Erdélyi Istvánné
Fenyő Gyuláné
Horváthné Sári Bernadett
Kolos Tiborné
Kulcsár Katalin
Lengyel Tamásné
Mészárosné Szanati Erzsébet
Nagy Tiborné
Ribb József
Szabó Ferencné
Szabó Zoltán
Szabóné Tichy Márta
Szücs Ferencné
Szücs Katalin
Valler Józsefné
dr. Valler Zsuzsa

Gyertyaláng Kisegyüttes:
Baki Flóra
dr. Bejczy Katalin
Horváth Dóra
Hunyadi Éva
Krajczár Zsuzsa
Kránicz Bence
Kránicz Norbert
Krániczné Nagy Orsolya
Kurali Attila
Kurali Nóra
Simon Bernadett
Simon Katalin
Simon László
ifj. Simon László
Simon Tamás
Bertalan Fanni -ének
dr. Bejczy Katalin - cselló
Faragó Zsóﬁa - zongora
Horváth György – klarinét,
tárogató
Bélyei Adél hárfaművész
Sani Singers - ének
Siska Ádám - zongora
Szabó Sára - vers

Az idei évben felajánlott szja 1%-ból a Pándzsa Klub Egyesület
számára juttatott támogatás eredményeként a rendezvényen a
részvétel mindenkinek ingyenes.
A Pándzsa Klub elnöksége nevében:
Siska Sándor
elnök

Kistemplom Cantate

PiPACS-hírek
Szeptemberben immár második alkalommal rendeztük meg
Szüreti Napunkat, hangulatos programokkal és igényes gasztronómiai bemutatókkal, étel- és borkóstolókkal. Szeptember
folyamán három alkalommal bemutatkozó beszélgetéseket
szerveztünk a polgármester- és képviselőjelöltekkel a Liget
Kávéházban. Novemberben író-olvasó találkozó keretében
Schfäﬀer Erzsébetet fogadtuk a Városi Könyvtárban. December
3-án a plébániatemplom bástyája alatt szabadtéri, életnagyságú
betlehemet építettünk és avattunk.
2007-ben jogosultak leszünk az SZJA 1 %-ának beszedésére.
Várjuk városunk polgárainak felajánlásait, hogy egyre emelkedő
színvonalon, egyre változatosabb programokkal továbbra is
Önöket szolgálhassuk.
Ezúton kívánunk Pannonhalma minden kedves polgárának
békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új
esztendőt.
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Szabadtéri betlehem
A PiPACS Egyesület 2006. december 3-án ünnepi műsor keretében szabadtéri, életnagyságú betlehemet avatott a plébániatemplom bástyája alatt. Ezúton is köszönjük Ulrich Scheller úr
hathatós közreműködését, önzetlen segítségét, amit a betlehem
megépítéséhez nyújtott.
A betlehem vízkeresztig látogatható, szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt.

PiPACS Egyesület

PANNONHALMI HÍREK

A művelődési ház
decemberi programja
December 12. kedd 17 óra
TÉLI TÁRLAT
- pannonhalmi művészek közös kiállításának
megnyitója

Kiállítók:
Balla Mária, Balosi Sándor, Baracskai Józsefné,
Farkas Zsuzsanna, Gaál András, Ganzer Katalin
Horváth Ferenc, Horváth György, Papp Gábor,
Pardavi Márton, Petrovitz Mihály, Rujsz Ferenc
és a Kézimunka Varázs Kör tagjai
A kiállítást megnyitja: Horváthné Rozsnoki Zsuzsanna
A kiállítás december 14-ig naponta 10-18 óráig látogatható.

December 14. csütörtök 15 óra
Maci Brúnó karácsonya

a Holle Anyó Meseszínház előadása

December 16. szombat 17 órától
a Pannonhalmi Fotókör első kiállítása
A fotókat készítették : Farkas Ilona, Ferenczy Júlia,
Pardavi Lilla, Bara Lóránt, Gaál András,
Horváth Tamás, Izer Zoltán, Potyondi Ákos,
Szabó Zoltán, Takács Péter, Talabér Tamás
A kiállítás megtekinthető december 18-án, 19-én 10-18 óráig.

Ünnepi nyitva tartás

december 24-26-ig zárva
december 27-29-ig 8-14 óráig nyitva
december 30. szombat zárva (zártkörű rendezvény)
december 31. vasárnap zárva

A könyvtár december 23-tól 26-ig, és
december 30-án zárva,
a többi napon szokásos nyitva tartás.

Hirdessen
a Pa n n o n h a l m i H í r e k b e n !
Lapunk 1200 példányban jelenik meg.
Eljut az összes pannonhalmi háztartásba,
és az interneten is olvasható.
1/4 A/4 oldal hírdetés bruttó ára 12 000,- Ft.
Bővebb információ:
konyvtar@vk-pannonhalma.bibl.hu
tel.: 96/554-050, 20/468-4621

H i t e l e k másképpen!
Nehéz eligazodnia a hitelek és bankok között?
Nincs ideje a hitelének intézésére?
Rosszak a tapasztalatai vagy bizalmatlan volt?
Sikertelenül járt hiteligényléskor?
Gondot okoznak a kezdő költségek?
BAR-os ? Végrehajtás előtt áll?
Egyéb bejegyzett tartozásait rendezné?
Velünk megoldódhatnak hitelgondjai !
- Személyi kölcsön,
- Szabad felhasználású jelzáloghitel,
- Lakásvásárlási, építési hitel,
- Ingatlanlízing 0% önerőtől,
- Gépjárműhitel, saját gk.-ra is,
- Jelzáloghitel BAR-osoknak,
- Vállalati hitelek,
- Biztosítások.

Centrum Hitelközvetítő Kft.
9021 Győr, Baross G. u. 27. I/5
Vörösházi György
Mobil: 20/96-58-340

Honlapszerkesztő tanfolyam
indul a Városi Könyvtárban
2007. januártól.
A tanfolyam célja, hogy a résztvevők elsajátítsák:
•

a weboldalszerkesztés különböző technológiáinak
alapjait és helyes használatát,

•

a felhasználóbarát és jól használható honlapok
készítését.
Jelentkezni december 20-ig lehet.

További információ a könyvtárban.
Tel.: 96/554-050
e-mail: ﬁp@vk-pannonhalma.bibl.hu

Gó

Játék a téli szünetben

általános iskolás gyerekeknek
a könyvtárban.
December 28-án (csütörtökön) 15-16.30-ig,
29-én (pénteken) 10-11.30-ig
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