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PA N N O N HA L M A T E R M Á L - P R O G R A M

Bizonyára sokan hallanak manapság róla. Sok valós és legalább
annyi téves információ terjed városunkban erről, ezért röviden
összegzem az előzményeket, a jelenlegi helyzetet, illetve a
végcélt.
Előzmény:
A 60-as években olaj után kutatva Pannonhalmán is végeztek
próbafúrást. Olajat nem, de 500 méter mélyen 25-27 °C
hőmérsékletű vizet találtak. Erre alapozva akkoriban egy strand
létesítése volt tervbe véve, azonban a munkálatok abbamaradtak.
Azóta többször is előkerült, majd elvetődött az ötlet.
Jelen:
2006 tavaszán felkerestük elképzelésünkkel a termálfürdők
és ásványvizek legavatottabb cégét, az Aquaproﬁt Zrt-t, akik
Magyarország szinte összes termálprogramjának tervezői,
szakértői. Többszöri helyszíni szemlék, tárgyalások, egyeztetések
után arra az álláspontra jutottak, hogy bár az ország már eléggé
telített termálfürdőkkel, azonban Pannonhalma annyira kedvező
adottságokkal bír (világörökségi helyszín, egyenlő távolságra van
három ország fővárosától, autópályán gyorsan megközelíthető, Pér
reptere 6 km-re van, Balaton közelsége…), hogy igenis helye van a
termálnak. A talajtani vizsgálatok szerint 1000 méter mélyen 50-52
°C-os, 2000mg/liter oldott ásványi anyagot tartalmazó vízre lehet
számítani, ami közepesnek tekinthető.
Három helyszínt is megvizsgáltunk, illetve szakemberekkel
megvizsgáltattunk. (1. a kenyérgyár mögötti terület, 2. a sportpályák
és az az alatti a vasút felé eső rész, 3. a major)
Jövő:
Ezek után a képviselő-testület megrendelte a PANNONHALMA
TERMÁLPROJEKT MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY-t,
mely az alábbiakat tartalmazza:
Helyszín: Arany J. út eleje, (majorsági terület). A képviselőtestület rugalmas, a végleges helyszínt úgyis a leendő befektető
fogja eldönteni. A terv szerint lesz egy háromszintes, kb 100

szobás, négycsillagos szálloda étteremmel, konferenciateremmel,
gyógyászati részleggel, egy kemping kb. 80-90 beállóhellyel és
bungallókkal, egy nagy központi parkoló 170 személyautó és 1015 autóbusz számára.
A fürdő 1600 m2 vízfelülettel (800 m2 fedett, 800 m2 szabadtéri)
élményelemekkel, szaunával, valamint egy 20 méteres tanmedence
csoportos öltözőkkel. Természetesen a szokásos kiszolgáló
egységek és gyógyászati kezelők is megtalálhatók lesznek itt.
A projekt 100 főállású és kb. 20-22 idényjellegű munkahelyet
teremt. A beruházás összköltsége 5-5,5 milliárd forint.
Ehhez keresünk egy megbízható, tőkeerős szakmai befektetőt. Az
azonban már most valószínűsíthető, hogy pályázati pénzekre nem
nagyon számíthatunk, bár folyamatosan tárgyalunk a Regionális
Fejlesztési Holdinggal.
A folyamat beindult. Szinte nincs olyan hét, hogy ne keresnénk
meg befektetői csoportokat, de érdeklődnek tervünkről bel-és
külföldi cégek is. Vannak közöttük olyanok is, aki más jellegű
koncepcióval álltak elő, de ezek a megbeszélések még nagyon az
elején tartanak.
Nem lesz könnyű, de bízunk benne, hogy mihamarabb
megtaláljuk a nagy Ő-t.
Ha ez megvan, akkor kb. 3-4 év kell a kivitelezéséhez.
Természetesen folyamatosan egyeztetünk a Főapátsággal, hiszen
ők is egy nagy beruházást terveznek a város szívében. Célunk, hogy
a két projekt egymást erősítse, esetleg közösen valósuljon meg.
Pannonhalmának ez a legutolsó lehetősége, hogy termálfürdője,
tanmedencéje legyen.
Nem szabad hibázni, mindent meg kell tenni a cél érdekében!
Kérjük, aki tud, ötleteivel, tanácsaival támogassa az elképzelést,
hogy gyermekeink, unokáink egy még szebb, még szerethetőbb
városban élhessenek.
Tanay Lajos
projektfelelős
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Fontosabb közérdekű határozatok és rendeletek a képviselő-testület
2007. július, augusztus és szeptember havi üléseiről
113/2007.(VII.05.) Kt. határozat: Pannonhalma Város Önkormányzat képviselőtestülete a Radnóti Miklós Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
pedagógiai programját elfogadta.
114/A/2007(VII.05.)Kt. határozat:
Pannonhalma Város Önkormányzat
képviselő-testülete jóváhag yta a
Radnóti Miklós Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
minőségirányítási programját.
114/B/2007(VII.05.) Kt. határozat:
Pannonhalma Város Önkormányzat
képviselő-testülete jóváhagyja a Pannonhalmi Napköziotthonos Óvoda
minőségirányítási programját.
115/2007 (VII.05.) Kt. határozat:
Pannonhalma Város Önkormányzat
képviselő-testülete a Radnóti Miklós
Általános Iskola és Művészetoktatási
Intézmény Integrációs Pedagógiai
Rendszer programját elfogadta.
116/2007 (VII.05.) Kt. határozat:
Pannonhalma Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a közintézetek energetikai veszteség feltárási vizsgálatainak,
valamint energiahatékonysági témájú
megvalósíthatósági tanulmányainak
támogatására 500 000,-Ft saját forrást
biztosít a pályázatban leírt teljes projekt
elkészítésére.
119/2007 (VIII.22.) Kt. határozat: A
Pannonhalma Város Önkormányzat
Képviselő-testülete felhatalmazza Bagó
Ferenc polgármestert, hogy Pannonhalma
települést képviselje a Sokoró Ökológiai
Alapítvány (Enyingi Tibor) LEADER
Fejlesztési Társulásban, és a Társulásban
való részvételhez a szükséges intézkedéseket
megtegye.
123/2007(VIII.28) Kt . hat ározat:
Pannonhalma Város Önkormányzat
képviselő-testülete a Radnóti Miklós
Általános Iskola és Művészetoktatási
Intézmény 2007-2008-as tanévében
induló 7/a és 7/b osztályában a 2007
augusztusában bekövetkezett tanulólétszám
csökkenések következtében, - mely szerint
a 7/a osztály létszáma 17 főre a 7/b osztály
létszáma 11 főre csökkent - a két osztály
összevonását határozta el, így az intézmény
a tanévet egyetlen 7. osztállyal kezdi meg,
melynek létszáma 28 fő.
124/2007(VIII.28. Kt . határozat:
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Pannonhalma Város Önkormányzat
képviselő-testülete a 2007. évi gazdálkodás
I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatást
elfogadta.
125/2007(VIII.28.) Kt. határozat:
Pannonhalma Város Önkormányzat
képviselő-testülete az önkormányzat helyi
adó bevételeiről, az adó ﬁzetési morál
elemzéséről szóló tájékoztatót elfogadta.
130/2007 (VIII.28.) Kt. határozat:
Pannonhalma Város Önkormányzat
képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a polgármester úr előzetes bejelentését
követően a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanácshoz vis maior támogatás
iránti igénybejelentést nyújt be a 2007.
augusztus 20-án keletkezett szélviharral
érkező felhőszakadás kárigényét illetően.
132/2007(VIII.28.) Kt. határozat:
Pannonhalma Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a Magyar Bencés
Kongregáció Pannonhalmi Főapátság
kérését támogatva szándéknyilatkozatot
ad az 1168 hrsz-ú és az 1407 hrsz-ú
önkormányzati út átépítésére, gyalogos
és kerékpárút kiépítése céljából. Az
ingatlanokat 10 éves időtartamra a
kérelmező kezelésébe átengedi, azzal
a feltétellel, hogy az 1168-as hrsz-on
gépkocsi forgalom céljellegű közlekedését
a belterületi ingatlanokhoz biztosítja és a
közforgalom elől nem zárja el.
137/A/2007 (IX.25.) Kt. határozat:
Pannonhalma Város Önkormányzat
képviselő-testülete a Radnóti Miklós
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény vonatkozásában elhatározta
a szakmai minősítési eljárás második
szakaszának lefolytatását. A szakmai
minősítési eljárási díj összegének - 200 000,Ft - beﬁzetését vállalja.
137/B/2007(IX.25.) Kt. határozat:
Pannonhalma Város Önkormányzat
képviselő-testület a Radnóti Miklós
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2007-2008. tanév
eleji beszámolóját elfogadta.
137/C/2007(IX.25) Kt. határozat:
Pannonhalma Város Önkormányzat
képviselő-testülete a Napköziotthonos
Óvoda 2007-2008-as tanév eleji
beszámolóját elfogadta.
1 3 8 / 2 0 0 7 ( I X . 2 5 . ) Kt . h a t á r o z a t :
Pannonhalma Város Önkormányzat
képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal

munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
1 3 9 / 2 0 0 7 ( I X . 2 5 . ) Kt . h atároz at :
Pannonhalma Város Önkormányzat
képviselő-testület a Radnóti Miklós Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
intézmény alapító okiratának módosítását
az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.
1 4 0 / 2 0 0 7 ( I X . 2 5 . ) Kt . h atároz at :
Pannonhalma Város Önkormányzat
képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
október 23-i megemlékezés időpontja: 2007.
október 23. 17.00 óra. A megemlékezésen
a Radnóti Miklós Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
tanulói tartanak egy rövid előadást.
- Döntött továbbá arról, hogy a 2007. évi
idősek napi ünnepséget 2007. november
16-án tartja a művelődési házbaan.

11/2007 (IX.26.) rendelete: az
állattartás helyi szabályairól
II. fejezet
Az állattartás szabályai
3. §
(1) Pannonhalma Város közigazgatási
területén állatot a - közegészségügyi,
állategészségügyi, állatvédelmi, valamint
építésügyi és környezetvédelmi szabályok
betartása mellett is - csak e rendeletben
foglalt szabályok szerint lehet tartani.
Pa n n o n h a l m a Vá r o s b e l t e r ü l e t é n
gyepmesteri telepet létesíteni tilos.
(2) Az á l latok t ar t ás ára szolgá ló
építmények és az ezekhez tartozó kiszolgáló
létesítmények kialakítása építési engedély
alapján történhet a közegészségügyi,
állategészségügyi, környezetvédelmi és
építésügyi jogszabályok betartásával. Az
állattartásra szolgáló és egyéb melléképületek
csak a lakóházzal megegyező oldalhatárral
helyezhetők el. Építmények megvalósítása
során alkalmazandó védőtávolságokat e
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
4. §
(1) Az állattartó köteles gondoskodni
az állatok kedvező életfeltételeinek
biztosításáról, a létesítmények tisztaságáról
és folyamatos fertőtlenítéséről, a káros
rovarok és rágcsálók rendszeres irtásáról.
(2) Az állattartó köteles gondoskodni
állatainak megfelelő tartásáról,
takarmányozásáról és gondozásáról.
Állatai védelme és egészségének megóvása
érdekében köteles az állategészségügyi
re n d e l ke z é s e ke t m e g t ar t an i é s a z
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állatok megbetegedése esetén állatorvos
igénybevételéről gondoskodni.
(3) Amennyiben az állattartó nem kívánja
az állatot tovább tartani, köteles annak
megfelelő elhelyezéséről gondoskodni,
ha az állat elhelyezéséről gondoskodni
nem tud, úgy előzetes bejelentés alapján a
felmerülő költségek megtérítése ellenében
- az állat elszállításáról Pannonhalma
Város Önkormányzat a gyepmester útján
gondoskodik.
(4) Tilos az állattartó által megunt
vagy egyéb ok miatt nem tartható állatot
szabadon engedni elhagyni.
5. §
Az állattartónak biztosítani kell, hogy az
állattartással senkinek kárt ne okozhasson.
Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy
a közterületet, lakóépületek közös használatú
helyiségeit, a lakások erkélyét, teraszát,
loggiáját, ablakpárkányát ne szennyezze. Az
esetleges szennyeződést a tulajdonos illetve az
állat felügyeletével megbízott személy köteles
haladéktalanul eltávolítani.
III. fejezet
Állatok tartása és elhelyezése
6. §
Az állattartás szabályozása szempontjából
a település rendezési terv övezeteinek
megfelelően az alábbi állattartási övezetekre
tagolódik:
a) településközponti övezet
b) váralja rehabilitációs övezet
c) kisvárosias lakóövezet
d) kertvárosias lakóövezet
e) falusisas lakó övezet
f) farmgazdálkodási övezet
g) egyéb külterületi övezet
7. §
A nevelési-oktatási és egészségügyi
l é te s ít m é ny, e g yé b köz i nté z m é ny,
gyógyszertár, temető, élelmiszerbolt,
élelmiszeripari üzem és turisztikai
szálláshely területén és annak 50 m-es
körzetén belül - függetlenül attól, hogy
az intézmény illetőleg az ingatlan a 6. §
értelmében melyik állattartási övezetbe
tartozik – a 6. § a, b, c pontjainak kivételével
a következő állatok tarthatók:
a) saját ellátásra nevelt maximum öt kis
állat
b) egyéb kis állat galamb maximum 30
c) két eb, két macska
d) a), b), c) pontban foglaltak szaporulatai
három hónapos korig
8. §
(1) A település központi, a váralja
rehabilitációs, valamint a kisvárosias lakó
övezet területén, valamint a Kossuth utca
végi új lakóterület és a Lukács völgyében
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tervezendő területen:
a) állattartási épületek elhelyezése,
h a s z on á l l at o k t ar t á s a g a l amb
kivételével tilos
b) az állatok tenyésztése tilos
c) ingatlanonként illetőleg többlakásos
ingatlan esetében lakásonként egy
nagytestű eb vagy két kistestű eb,
valamint maximum két macska
tartható.
(2) A kertvárosias lakóövezet (Kossuth utca
végi új lakóterület és a tervezendő terület
kivételével) lakóövezetben az alábbi állatok
tarthatók:
a) saját ellátásra nevelt maximum öt kis
állat
b) egyéb kis állat maximum ötven,
továbbá
c) maximum két nagyállat, két eb, két
macska, két prémes állat
d) a), b), c) pontban foglaltak szaporulatai
három hónapos korig
(3) A falusias lakóövezetben az alábbi
állatok tarthatók:
a) saját ellátásra nevelt maximum tíz
kis állat
b) egyéb kis állat maximum hatvan,
továbbá
c) maximum négy nagyállat, két eb, két
macska, négy prémes állat
d) az a), b), c) pontokban foglaltak
szaporulatai három hónapos korig.
(4) A farmgazdálkodási területen a
rendezési tervben meghatározott minimális
teleknagyságtól függően az alábbi állatok
tarthatók:
- F3: minimum 3000 m2-es ingatlan
esetében:
a) saját ellátásra nevelt maximum tizenöt
kis állat
b) egyéb kis állat maximum nyolcvan,
továbbá
c) maximum hat nagy állat, két eb, két
macska, hat prémes állat
d) az a, b, c, pontokban foglaltak
szaporulatai három hónapos korig
- F2: minimum 6000 m2-es ingatlan
esetében:
a) saját ellátásra nevelt maximum
harminc kis állat
b) egyéb kis állat maximum százhatvan,
továbbá
c) maximum tizenkét nagy állat, négy eb,
négy macska, tizenkét prémes állat
d) az a, b, c, pontokban foglaltak
szaporulatai három hónapos korig
- F3: minimum 10.000 m2-es ingatlan
esetében:
a) saját ellátásra nevelt maximum
negyvenöt kis állat

b) egyéb kis állat maximum kétszázötven
továbbá
c) maximum húsz nagy állat, négy eb,
négy macska, húsz prémes állat
d) az a, b, c, pontokban foglaltak
szaporulatai három hónapos korig
(5) Egyéb külterületi övezetben ahol a
rendezési terv megengedi e rendelet,
valamint az OTÉK előírásainak betartásával
valamennyi haszonállat tartható.
9. §
Méh a település belterületén lakóépület
udvarában húsz családig tartható.
12. §
(1) Belterületen a trágya- és trágyalé
tárolót résmentes fedéllel kell ellátni,
oldalát és aljzatát pedig vízzáró módon kell
kiképezni. Az ólakban és trágyatárolókban
a m m ó n i a k é p z ő d é s c s ö k k e nt é s é r e
szagtalanító anyagokat kell használni.
(2) Híg trágyalét zárt csöveken kell az
aknába elvezetni. A szilárd trágyát szalmával
keverve kell átmenetileg tárolni.
(3) Külterületen a trágya tárolása az
ideiglenes tartózkodásra használt gazdasági
épülettől legalább 30 m távolságra történhet.
A trágyát földdel, szalmával, fóliával lefedve
kell tárolni.
(4) A trágya- és trágyalé gyűjtő kiürítéséről
heti gyakorisággal kell gondoskodni. A
tárolóból a trágyalé kifolyását illetőleg a
csapadékvíz oda való befolyását meg kell
akadályozni.
(5) A haszonállatok alom nélküli hígtrágyás
tartása tilos.
17. §
E rendelet alkalmazásában:
a) állattartás olyan tevékenység,
amely az állat tartása, állati eredetű
termék előállítására (hús, tej…)
munkavégzésre, sportcélok elérésére,
kedvtelésére irányul.
Nem minősül állattartásnak a
családi szükségletek kielégítése vagy
feldolgozás céljából vásárolt vagy
beszállított állatok legfeljebb egy
hétig történő átmeneti tartása.
b) Nagy állat: ló, szarvasmarha, bivaly,
szamár, öszvér
c) Kis állat: sertés, juh, kecske, strucc
d) Egyéb kis állat: baromﬁfélék,
galamb, házinyúl
e) Prémes állat: nutria, róka, pézsma,
nyérc, nyest, görény, csincsilla
f) Haszonállat: a b) - e) pontokban
megfogalmazottak
g) Kedvtelésből tartott állat: eb,
macska, díszállat
h) Egyéb állatok: Magyarországon
honos állatok
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1. számú melléklet
A haszonállattartást szolgáló építmények elhelyezésénél, valamint az állattartás
során alkalmazandó védőtávolságok, lakó-üdülőépületektől
Adat: m-ben
Kis és prémes állat
Nagy állat
Db
Baromﬁ
Egyéb
Sertés
2-ig
5
5-ig
10
10
15-ig
13
13
25-ig
6
6
16
16
50-ig
8
10
20
külön eng.
100-ig
10
15
25
külön eng.
500-ig
16
külön eng.
külön eng.
külön eng.
a.) A kis és prémes állat ketrece, ólja, kifutója ásott kúttól, fúrt kúttól 5 m távolságra
helyezhető el.
b.) A nagy állatok istállója, ólja, kifutója, pöcegödör, komposztáló, siló, szemétgyűjtő,
almos-trágya, trágyalé tároló ásott kúttól 15 m, csatlakozó vízvezetéktől 2 m,
vízvezetéki kerti csaptól 3 m távolságra helyezhető el.
A haszonállat tartás területi igénye
Nagy haszonállat

m2/db

légköbméter/db

3,5

8,75

Kis haszonállat

Fajtánként változó, de legalább 0,1

Prémes állatok

Fajtánként változó, de legalább 0,2

12/2007 (IX.26). önkormányzati rendelete
az ebtartás szabályairól
Ebnyilvántartás, veszettség elleni
védőoltás
2. §
/1/ Az eb tulajdonosa vagy tartója köteles az
ebet 3 hónapos korában, annak betöltésétől
számított 30 napon belül
a) saját költségére veszettség ellen beoltani,
majd azt évente egy alkalommal
megismételni
b) nyilvántartásba vétel végett bejelenteni,
továbbá akkor is, ha az eb elhullott vagy
elveszett, tartási helye három hónapnál
hosszabb időre megváltozott, illetve új
tulajdonoshoz kerül
/2/ A 2. § /1/ bek. b./ pontjában említett
bejelentésnek tartalmaznia kell az ebtartó
nevét, lakcímét, az eb tartási helyét,
nyilvántartási számát, fajtáját, születési évét,
nemét, nevét, színét, valamint a veszettség
elleni utolsó védőoltás időpontját.
/3/ A polgármester az eb nyilvántartási
számát a bejelentéskor adja meg.
Az ebtartás általános szabályai
3. §
/1/ A tulajdonos köteles az ebet úgy tartani,
hogy az
a) a házban vagy annak szomszédságában
lakók nyugalmát a tulajdonosnak
felróható okból ne zavarja, anyagi kárt
ne okozzon.
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b) a közterületre felügyelet nélkül
kijutni ne tudjon
c) testi épséget ne veszélyeztessen
értve ez alatt azt is, hogy az ebnek a
bekerített területről a közterületre
vagy szomszédba történő harapásra se
legyen lehetősége.
/2/ Közterületen, többlakásos ház
udvarán, valamint közös használatú
helyiségekben az ebet pórázon kell
tartani, illetve vezetni, valamint a
harapós vagy támadó természetű ebet
szájkosárral kell ellátni.
/3/ Az ebet csak olyan személy vezetheti, aki
képes annak ﬁzikai féken tartására.
Az ebtartás részletes szabályai
4. §
Ház, lakás, kutyával őrzött ingatlan bejáratán
a harapós kutyára utaló ﬁgyelmeztető táblát
kell elhelyezni.
5. §
Az ebtulajdonos vagy az eb felügyeletével
megbízott személy köteles gondoskodni
arról, hogy az a közterületet ne szennyezze.
Az eb által okozott szennyeződés azonnali
eltávolításáról az ebtulajdonos, illetve az eb
felügyeletével megbízott személy köteles
gondoskodni.
6. §
/1/ Tilos az ebet beengedni, bevinni
a) élelmiszert árusító üzletbe

b) é l e l m i s z e r f e l d o l g o z ó ü z e m b e ,
élelmiszerraktárakba
c) egészségügyi, szociális, kulturális,
oktatási és igazgatási intézmények
területére
d) ü g y f é l f o r g a l m a t l e b o n y o l í t ó
közintézmények épületébe
e) élelmiszerszállító járműre
f) játszótérre, sportpályára
7. §
/1/ A polgármester az ebtartást megtilthatja,
ha az ellenőrzés során megállapítja, hogy
az ebtartó engedéllyel nem rendelkezik
é s fe l s z ól ít á s r a 3 0 n ap on b e lü l a z
engedélykérelmet a szükséges lakótársi
hozzájárulásokkal nem nyújtja be, illetve a
kérelem egynél több eb tartására irányul.
/2/ Engedély nélkül tarthat vakvezető
ebet a vak vagy súlyosan látáskorlátozott
személy. A kutya kiképzését hitelt érdemlő
okmányokkal kell igazolni.
/3/ Az /1/-/2/ bekezdésben felsorolt helyeket
a hozzájárulással érintettek körében
bekövetkezett változás esetén a már meglévő
eb további tartásához újabb hozzájárulás
nem szükséges.
/4/ A település területén ebtenyészetet,
ebmegőrzőt létesíteni csak a polgármester
engedélyével lehet. Az engedélyezési
eljárásban szakhatóságként az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat,
valamint az Állategészségügyi hatóság jár
el. Ebtenyészet és ebmegőrző létesítéséhez
a közvetlen és út közbejöttével szemben
lakó szomszédok többségének írásbeli
hozzájárulása szükséges.
/5/ Az ebtenyésztő hely vagy az ebmegőrző
hely felszámolását kell elrendelni, ha az
ellenőrzés során megállapítható, hogy az
ebtenyésztő, ebmegőrző helyet fenntartó
személy nem rendelkezik engedéllyel,
illetve az engedélyező határozatban előírt
követelményeknek nem felel meg és az
ebmegőrző, illetve ebtenyésztő a felhívás
ellenére azoknak 30 napon belül nem tesz
eleget.
/6/ Meg kell tiltani az ebtartást, ha az ebtartó
egy éven belül két esetben az ebtartás
szabályainak megszegésével szabálysértést
követ el.
9. §
/1/ Ebet kínozni, magára hagyni, elhagyni
tilos.
/2/ Az ebtulajdonos köteles ebét kielégítő
módon tartani, gondozni, megbetegedés
esetén gyógyításáról gondoskodni.
/3/ Amennyiben az ebtulajdonos nem
szándékozik ebét tovább tartani, köteles
elhelyezéséről gondoskodni.
A testületi ülés napja:
2007. szeptember 25.
A rendelet kihirdetésre került:
2007. szeptember
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Köztemető fenntartás
A Polgármesteri Hivatal dolgozói az idei évben is folyamatosan gondoskodnak a
köztemetőből történő szemétszállításról. Kérjük az elhunytak hozzátartozóit, hogy
a sírokról leszedett száraz virágokat és egyéb hulladékot a szemét elhelyezésére
szolgáló konténerekbe szíveskedjenek rakni, a temető gondozottságát csak így tudjuk
folyamatosan biztosítani.
A 2007. évi II. félévi munkaszüneti napok körüli- a naptár szerinti munkarendtől
valóeltéréssel járó- munkarend miatt az alábbiak szerint változik a Hivatal nyitva
tartása és ügyfélfogadási rendje:
Időpont
október 19. péntek munkanap
október 20. szombat munkanap
október 22. hétfő pihenőnap
október 27. szombat munkanap
október 30. kedd
november 2., péntek pihenőnap
december 22. szombat munkanap
december 24. hétfő pihenőnap
december 29. szombat
munkanap
december 31. hétfő
pihenőnap

Nyitva tartás
8.00 órától–13.00 óráig
8.00 órától–13.00 óráig
szünetel
8.00 órától–13.00 óráig
8.00 órától–13.00 óráig
szünetel
8.00 órától-13.00 óráig
szünetel
8.00 órától-13.00 óráig
(csak ügyelet)

Ügyfélfogadás
8.00 órától – 12.00 óráig
8.00 órától – 12.00 óráig
szünetel
8.00 órától – 12.00 óráig
13.00 órától - 16.00 óráig
szünetel
8.00- órától – 11.00 óráig
szünetel
Év végi zárás miatt
szünetel

szünetel

szünetel

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
2007. március 1. - 2007. augusztus 31.
03.06.

Németh Sára Mercédesz

Árpád u

03.21.

Nemoda Áron

Petőﬁ u.

04.04.

Koller Daniella

Gizella királyné útja

04.12.

Ombodi Anna

Váralja

04.12.

Ombodi Balázs

Váralja

04.17.

Máj Mira

Dózsa u.

04.08.

Tankovics Melissza

Dózsa u.

05.15.

Kiss Vanda

Attila u.

05.19.

Horváth Mercédesz

Újtelep

05.27.

Nagy Péter

Bajcsy u.

06.04.

Pádár Gergő

Attila u.

06.09.

Csiszár Zalán Milán

Attila u.

06.12.

Ferke Zita

Hunyadi u.

06.30.

Horváth Hunor Attila

Tóthegy

07.29.

Varga Benjamin

Illak alja

08.15.

Borbély András

Béke u.

08.17.

Kovács Joachim

Rákóczi u.

08.25.

Tóth Balázs

Attila u.
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Pannonhalma Város Önkormányzat
15/2004.(VI.30.) sz. rendelete alapján
lehetőség nyílik

hu l ladék közsz olgáltatási díj
ke dvezmény igénylésére.
Igényelhető kedvezmények:
- 50%-os kedvezményre jogosult
az egy személy által lakott lakás
tulajdonosa, bérlője, akinek a
jövedelme a legkisebb öregségi
nyugdíj 150 %-át (2007. évben:
40.695,-Ft) nem éri el;
- 25 %-os kedvezmény illeti meg
az egy személy által lakott lakás
nyugdíjas tulajdonosát, bérlőjét.
A fenti kedvezmények a kedvezményre
jogot adó ok bekövetkeztét követő év első
napjától illeti meg a jogosultat.
A kedvezmény iránti kérelem Pannonhalma
Város Polgármesteri Hivatalában NémethPataky Katalin szociális ügyintézőnél
nyújtható be ügyfélfogadási időben.
Polgármesteri Hivatal

Halottaink 2007. március 1. - 2007. augusztus 31.
03.02.
03.08.
03.13.
03.15.
03.17.
03.24.
03.25.
03.30.
03.30.
04.02.
04.05.
04.21.
04.04.
04.07.
04.25.
04.28.
05.07.
05.11.
05.26.
05.28.
06.08.
06.09.
06.12.
06.14.
06.20.
06.24.
06.23.
06.27.
07.01.
07.16.
08.20.
08.22.
08.22.
08.24.

Lengyel András
Csuppely Józsefné
Bekő Márton
Molnár Tivadar
Kakics Lászlóné
Koller Rezső
Machinek Miklós
Hegedüs Károly
Virág József
Galambos Ferenc
Lendvai Józsefné
Lengyel Mihály
Burján Sándor
Bors Sándor
Havrán Ferenc
Lukácsi Imre
Smeller Lászlóné
Horváth Zoltán
Vörös Endre
Baán Anna
Grund János
Bagó Lajosné
Vörös Ferencné
Guszter István
Kühár Ferencné
Horváth Józsefné
Somogyi István
Kovács Erzsébet
Bors Ferenc
Kovári Jánosné
Pásztori Ernőné
Magyar Jenő
Makkos Lászlóné
Rovák Ferenc

69
81
62
67
57
79
49
48
90
87
82
83
79
60
72
53
74
81
84
84
61
82
66
64
85
85
66
75
70
57
79
77
65
54

Árpád u.
Cseidervölgy
Alkotmány u.
Dózsa út
Lestár
Várkerület
Kossuth u
Dózsa út
Dózsa út
Várkerület
Attila u.
Petőﬁ út
Fenyvesalja
Béke u.
Bocskai u.
Dózsa út
Bajcsy u.
Attila u.
Alkotmány u.
Várkerület
Tóthegy
Dózsa út
Kossuth u.
Béke u.
Várkerület
Bajcsy u.
Attila u.
Szabadság tér
Zalka u.
Szabadság tér
Béke u.
Tabán
Béke u.
Petőﬁ út
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Tisztelt Pannonhalmiak!
A forró nyári hónapok után szeretnék Önöknek röviden az elmúlt
időszak történéseiről beszámolni.
Bár a nyár közéleti szempontból uborkaszezonnak titulálható,
ennek ellenére történtek fontos események városunk életében.
T E R M Á L P ROJ E K T: s z e pt e mb e r 3 0 - i g a bu d ap e s t i
konzorciumnak le kell tenni egy végleges tervezetet a fürdőt
illetően. Befektetőkkel ismét tárgyalásokat folytattunk,
belföldről eddig öten voltak itt, hogy megtekintsék a területet.
Emellett egy érdeklődés érkezett levélben Németországból,
amelyet hamarosan konkretizálni fogok.
MUNKAHELYTEREMTÉS: Megkaptam a műanyag feldolgozó
üzem tulajdonosának, Hess úrnak a levelét, amelyben beszámolt
többek között arról, hogy eddig technikai okok miatt nem tudott
elindulni, de 2008. január 1-től 10-12 fővel szeretné az üzemét
beindítani.
Pannonhalmán a Parfüm Pálinka üzem még ebben az évben
átadásra kerül ( 2007. december 6-án ) és 4 fő helyi lakost tud
alkalmazni.
Tárgyaltam ismét egy befektetővel, aki a szeméttelep alatt
található területet szeretné megvásárolni, ahol betonüzemet
szeretne létesíteni, ezzel 10-15 fő részére tudna munkát biztosítani.
Ehhez a képviselő-testület döntése szükséges, remélhetőleg ez
nem jelenthet akadályt. Emellett más irányú tárgyalásokat is
folytatok munkahelyek létesítése céljából, remélem, a következő
alkalommal megjelenő újságban már ezekkel kapcsolatban is több
konkrétumról tudok beszámolni Önöknek.
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, INFRASTRUKTÚRA: Dr. Várszegi
Asztrik Főapát Úrral tárgyaltam Pér és Ság települések
polgármestereivel egy Pér – Ság – Pannonhalma – Kosaras - domb
közötti kerékpárút megvalósításáról , amelyhez a Főapátság is
támogatását adta és amelyre pályázni kell.
Az augusztus hónap sajnos nem volt kegyes hozzánk, hisz
városunkra hatalmas zápor zúdult, amely sok helyen megrongálta

az amúgy is javításra szoruló utakat. A terveknek megfelelően
mindenképpen kijavítjuk a Fenyvesalját és Praudik közt. A Rák
utca (temető mellett) és a Dallos Sándor utca teljes felújítást
kap. Tervbe van a Tóthegy és a Cseidervölgy zúzalékkal való
feljavítása is.
Az Arany János utcában egy építőipari fatelepre adtunk ki
engedélyt, jelenleg bérben, később lehetséges lesz a terület
értékesítése is. Szintén tervezési fázisban van a Lukács – völgyi
játszótér megvalósítása. A járóbeteg – központ létesítése is
folyamatban van, eddig nem ütköztünk különösebb akadályba.
Gondot jelent városunknak a közmunkások alacsony száma, hisz
az elvégzendő munka sok a jelenlegi létszám mellett.
ÜNNEPI ESEMÉNYEK, CIVIL SZERVEZETEK: Az augusztus
19-i tűzijáték látványos és szép volt, amely sok embert vonzott.
Az augusztus 20-i ünnepély szintúgy nagy érdeklődésre tett
szert, ezúton is köszönöm a színvonalas lebonyolítást és minden
résztvevő megjelentését.
Szeptemberben Pécsváradon voltunk ( 8 fő ), ahol testvérvárosi
kapcsolat felvételének lehetőségéről beszélgettünk.
Az ott töltött idő tanulságos és szép volt, ezt talán minden
jelenlévő képviselő-társam nevében állíthatom. A szeptember
22-én megtartott szüreti nap a Pipacs egyesület kiváló
szervezőmunkáját dicséri, amely nagyon színvonalas programot
kínált minden érdeklődő részére.
A szüreti felvonulás pedig idősebb lakóink szívét is megdobogtatta,
akiknek így otthonukba sikerült belopni valamit a szüreti mulatság
nagyszerű hangulatából. Ezúton is szeretném megköszönni a
szervezők munkáját ! Szeptember 29-én kerül sor Alsószelivel
a testvérvárosi ünnepség lebonyolítására, amelynek keretében
zászlóátadásra és szerződés aláírására kerül sor.
Beszámolóm végén szeretnék Pannonhalma minden lakójának
jó egészséget és derűs őszi hónapokat kívánni.
Tisztelettel: Bagó Ferenc
polgármester

Füstbe ment terv
Az augusztusi képviselő testületi ülésen tárgyaltuk a „XXI. század
csemetéi” címmel beadott önálló képviselői indítványomat. Amint
a közvetítés során is elhangzott, ennek lényege az volt, hogy minden
2000 után Pannonhalmára született gyermek részére faültetéssel
tennénk emlékezetessé a napot, azaz minden jövevénynek lenne
a városban emlékfája. Az ötletet az internetről lestem el, ahol más
településeken a lakóhelyhez való kötödést, a környezettudatos
nevelést és a zöld felület növelését ötvözik ily módon. Városunkban
régóta nem volt szervezett faültetés, pedig igény van rá, amit
jeleztek is a lakossági közmeghallgatáson. Augusztusban a
képviselő-testület úgy döntött, hogy dolgozzam ki a részleteit úgy,
hogy a hivatalnak ebben kevés teendője legyen. A kivitelezésben

részt vállaltak volna a védőnők, a PANNTÚRA civil szervezet, akik
lelkesedéssel fogadták a terveket. A Településfejlesztési Bizottság
nem támogatta az elképzelést, ezért nem került tárgyalásra a téma
a szeptemberi ülésen. A ellenzői érvelések között elhangzott, hogy
Pannonhalma felülnézetből kellőképpen zöld, ezzel a rendelettel
20 év alatt erdőt hozunk létre a városban...
Szintén nem kapott támogatást az a korábban beharangozott
elképzelés, mely értelmében lakó- pihenő övezetté lenne nyilvánítva
a Dózsa Gy. u.,Bajcsy Zs. u.,Petőﬁ S. u, Attila u. által határolt
településrész. A többség így döntött, melyet tiszteletben tartok.
(Kádi Antal a Településfejlesztési Bizottság elnöke)

I N G Y E N E S A P R Ó H i R D E T É S I lehetőség a Pannonhalmi Hírekben
100 karakterig. Hirdetését feladhatja személyesen a könyvtárban, sms-ben a 20/468-4621
számon vagy e-mailben konyvtar@vk-pannonhalma.bibl.hu.
F I Z E T E T T H i R D E T É S I lehetőség
1 oldal 20.000,- Ft + Áfa, 1/2 oldal 10.000,- Ft + Áfa, 1/4 oldal 5.000,- Ft + Áfa
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Beszélgetés Szabó Atti la képv iselővel
- Most október elseje van, 19.30. Emlékszel, mit csináltál egy éve
pontosan ilyenkor?
- A választások nemrég fejeződtek be, barátaimmal vártuk az
interneten érkező eredményeket.
- Mire gondoltál, milyen érzéseid voltak, amikor megjelentek az
első adatok?
-Előszőr a Tóthegy és a Tüzoltószertár eredményeit tették közzé.
Ezeken a helyeken már 2002-ben sem voltak túlságosan jók az
eredményeim. Arra gondoltam, ha ez kell a választóknak, akkor
belőlem nem lesz képviselő. Miután sokáig az újtelepen éltem, az
ottani eredmények már biztatóak voltak, akárcsak a Polgármesteri
Hivatal számadatai. Úgy mentem el aludni, hogy tudtam - bár nem
a végleges eredményből -, hogyan áll fel az új képviselő-testület.
- A választások óta eltelt egy év. Egy összehasonlításban mit
mondanál: miben más a mostani testület mint az előző ciklusé?
-Talán a legnagyobb különbség az, hogy az előző négy évben
nagyjából ki lehetett következtetni, az egyes kérdésekben ki hogyan
fog szavazni. Persze a döntések többsége akkor is és most is a többség
egyetértésével született, de a vitás kérdésekben akkor könnyebb
volt előre gondolkodni mint most. Persze ez nem azt jelenti, hogy
az volt a jobb. Most, amikor egy-egy kérdésen sokat vitázunk, az
ember többet foglalkozik az adott dologgal, sokkal árnyaltabban
látja a kérdést,s néha az is előfordul, hogy képesek vagyunk egymás
véleményét úgy elfogadni, hogy a sajátunkat esetleg módosítjuk.
Egy másik különbség az, hogy most a bizottsági munka sokkal
hatékonyabb. A döntések előkészítése már ott megtörténik, így a
testületi ülésen jóval kevesebb a tisztázni való, mint az előző négy
évben; a TV előtt nem vitázunk annyit, mint régen.
-Ha már szóba került a közvetítés, Te mit gondolsz a jelenlegi
helyzetről?
-Nem számítottam arra, hogy ilyen sokan és ilyen kitartóan nézik
közvetítést. Szerintem nézhetőbb lenne egy olyan szerkesztett
összefoglaló, hírszerű változat, ahol a napirendi pont ismertetését
követnék az érdekesebb hozzászólások majd végül a szavazás.
Nekem az is tetszene, ha a nézők a TV-közvetítéssel párhuzamosan
a honlapon is követnék a napirendet, hiszen ott minden írásos
anyag megtalálható, s a testületi ülésen mi is abból dolgozunk.
-Jelenleg a Pénzügyi Bizottság munkáját vezeted. Milyen érzéssel
készülsz egy-egy megbeszélésre?
- Az ember igyekszik mindig a lehető legjobbat kihozni egy adott
szituációból. Év elején, a költségvetés tervezésekor viszonylag
könnyebben fogadjuk el a tervezetet, még akkor is, ha tudjuk: a hiány
nehezen kezelhető mértékű. Szerintem mindenki arra gondol, az év
folyamán meg tudjuk oldani a problémákat. Ilyenkor viszont, amikor a
második félévben módosítanunk kell a tervezetet, már sokkal nagyobb
gondot jelent az, hogy honnan, kitől vonjunk meg pénzeket.
-Talán a legnehezebb a civil szervezetek támogatásának kérdése.
-Ez okozza az egyik legnagyobb fejtörést. Ez a támogatás jelentősen
megterheli a város költségvetését, de a civil szervezetek nagy
része számít az önkormányzat támogatására, működésükhöz
elengedhetetlen az onnan kapott pénz. Az ilyen szervezetek
jövőképe nem lehet negatív. Ugyanakkor a képviselőknek
mindegyik fontos, hiszen például jónéhány olyan szervezet van,
amelyik részben önkormányzati feladatokat vett át. Szerintem az
ő támogatásukat új alapokra kellene helyezni. Ne a képviselők
döntsenek csupán. Írjunk ki pályázatokat, létrehozhatnánk egy
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olyan bizottságot, amely felügyeli a civil szervezeteket, meghozza
a szükséges döntéseket. Szerintem valamilyen módon át kellene
szervezni a támogatások odaítélését.
- Sokáig életed egyik meghatározó eleme volt a tánc. Hogyan bírod
nélküle?
- Kettősség van bennem ezzel kapcsolatban.
Egyrészt hiányzik a rendszeres mozgás, a társaság, az a közösségi
érzés, ami jellemezte az összejöveteleinket. Furcsa például, hogy
egyre ritkábban nézek táncot a tévében, alig-alig megyek olyan
rendezvényre, ahol táncosok is fellépnek. Már kevésbé van meg
bennem az a kíváncsiság, hogy megtudjam: ki hol tart ebben a
műfajban, kik ma a legjobbak.
Ugyanakkor viszont azt gondolom, hogy más lépett a helyére.
Már nehezen tudnám elképzelni például azt is, hogy két-három
hetente fellépésre járjak.
-Az a más például egy kutya? Gyakran látni Téged a városban egy
póráz végén.
-Igen, de inkább fogalmazzunk úgy: az állatok. Kutyám azért
lett, mert gyerekkoromban megharapott egy német juhász,s
akkor megfogadtam: legalább egy olyan legyen, amitől nem
félek, ezért vettem egyet. Aztán jött minden: kutyaovi Győrben,
alap engedelmességi tanfolyam, s most a kutyasétáltatás. Néhány
elkötelezett kutyatartó kutyaiskolát is szervezett Pannonhalmán,
s ha nem megy el a kedvük az indulás buktatóin, talán egyszer itt
a városban is komoly kutyásélet lehet.
- Egy teljesen más téma befejezésként. Munkádból adódóan jó
rálátásod van arra, hogyan áll Pannonhalma a telefon, internet
ellátottság tekintetében a kistérségben.
- A vonalas telefonra szerintem nem érdemes sok szót vesztegetni,
az már túl van a csúcsponton. Most, amikor bárki vehet
mobiltelefont, a vonalas készülék már kevésbé hiányzik. Viszont
az internet kérdése nagyon érdekes. Szerintem több helyen van a
városban mint ahol nincs. És ez megyei szinten is nagyon jónak
mondható arány.
Baki László

Nyár Engenben
Egy csodálatos hónapot töltöttem Engenben pannonhalmi
főiskolásokkal és középiskolásokkal a nyár közepén. Az út célja
számomra elsősorban a német nyelv gyakorlása és tanulása volt. Ennél
azonban sokkal többet kaptam az ottani kollégáktól, gyerekektől, Ulrich
Scheller úrtól és feleségétől, valamint Margit Dietrich asszonytól. Az
utazás egy olyan fantasztikus nyári programmá nőtte ki magát, amelyre
egyáltalán nem számítottam. A tanítási órák után - melyek egyébként
nagyon gyermekközpontúak, kreativitást előtérbe helyezők, az önálló
gondolkodást fejlesztők voltak -, valamint a hétvégéken rengeteg
érdekes, színes és természetesen felejthetetlen programot szervezett
mindannyiunk számára Scheller igazgató úr. Nemcsak a várost és
annak környékét barangoltuk be, ismerhettük meg, hanem az ország
több pontjára is eljutottunk. Ezenkívül Svájc több városát és csodálatos
tájait is „felfedezthettük”. Olyan kulturális programokba nyerhettünk
betekintést, amelyek igazán magas színvonalúak és sokrétűek voltak.
Németország egy újabb, fantasztikus arcát mutatta meg nekem, azt
az arcot, amely végtelen kedvességgel, óriási vendégszeretettel tekint
az érkezőre. Bátran mondhatom, nemcsak a német nyelvtudásom
gyarapodott, fejlődött, hanem emberileg is sokat adott nekem ez az út.
Innen a távolból is szeretném megköszönni mindazt a sok szépet,
amelyben részem volt.
Balla Mária
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TESTVÉRVÁROSI HÍREK
Barátok közt barátaink barátainál Trilport-ban
2006 nyarán három nemzet ﬁataljai gyűltek össze Pannonhalmán,
hogy valami maradandót alkossanak. Németek, franciák és
nem utolsó sorban mi magyarok dolgoztunk a „Pannonhalma
Találkozóhely” projekten. Ennek keretében olyan épületet szeretnénk
létrehozni, amely alkalmas lesz rendezvények lebonyolítására
a testvérvárosunkból ideérkező emberek számára. Szorgalmas
munkánk jutalmául 2007 nyarára néhány napos meghívást kaptunk
Trilport-ba, Engen franciaországi partnervárosába.
Július végén tehettünk eleget a meghívásnak, mely természetesen
Engen Város közreműködésével és támogatásával történt. Engenig
azzal a busszal utaztunk, amelyik a nyári gyakorlatukat ott töltő
pannonhalmiakért ment (lásd a másik cikket!), onnan pedig Scheller
úr vitt tovább bennünket Franciaországba. Michel Vallier, Trilport volt
polgármestere és a vendéglátó családok szívélyes fogadtatással vártak
bennünket.
Az itt eltöltött három nap eseményeit és élményeit csak egy regény
részletességével lehetne igazán bemutatni, ezeken az oldalakon
azonban erre sajnos nincs lehetőségünk. Így meg kell elégedniük
rövid összefoglalónkkal.
A francia partnerváros megtekintése során megállapítottuk, hogy
Trilport egyik jellegzetessége a rengeteg virág. Franciaországban
ugyanis a városok között versengés folyik, hogy kié a legszebb, a
legvirágosabb település, és ezt évente többször is értékelik és bírálják
1-5-ig terjedő virágjelképpel. (Trilport 3 virágot kapott legutóbb.) A
városházát is nagyon részletesen megismerhettük: megtudtuk, melyik
helyiségben milyen feladatokat látnak el és kik végzik el azokat.
A városháza egyik munkatársa a ﬁatalokért felelős feladatokat
látja el. Őt már jól ismertük, hiszen a projekt francia csoportjának
vezetőjeként ő is itt volt az elmúlt nyáron Pannonhalmán. Vele
vehettünk részt egy kiránduláson a francia gyerekekkel együtt egy
hatalmas területen fekvő szórakoztató központban, ahol mindenféle
sporttevékenységet lehet űzni (úszás, labdajátékok, küzdősportok,
BMX, tánc, pónilovaglás stb...)
Szerveztek számunkra egy kerti partit, amelyen a város vezetői és a
Pannonhalmán járt ﬁatalok vettek részt. Megkóstolhattuk a francia
ételspecialitásokat és italkülönlegességeket (különféle salátákat,
sajtokat, ill. borokat).
A számunkra legérdekesebb és leginkább várt program Párizs volt! Egy
nap Párizsra nem elég, de Maﬃoli Chantal jegyző asszony nagyszerű
idegenvezetőnk volt, így mindent megnéztünk, amit csak lehetett!
Emeletes vonattal utaztunk (Trilport Párizstól 40 km-re fekszik), ami
számunkra élményt jelentett. Egy rövid séta után a Notre Dame tűnt fel,
majd megpillantottuk a 326 m magas „acélcsodát”, az Eiﬀel-tornyot is.
Sétahajóztunk a Szajnán, majd megcsodáltuk a Louvre monumentális
épületét és üvegpiramisait. Az acélcsodát közelebbről is megtekintettük:
hatalmas és gyönyörű! És felejthetetlen! Ezután még körülnéztünk a
Notre Dame-ban, hátha találkozunk Quasimodóval vagy Esmeraldával,
de a nagy tömeg miatt ez egyikünknek sem sikerült.
Voltunk a polgármester vendégei is, ahol az öt fogás elfogyasztása
közben ismét lehetőségünk nyílt megismerni egy kicsit a francia
konyhát. Finom és ízletes!
Nem maradhatott el a pincelátogatás sem, mégpedig nem is
akárhol: Champagne-ban! Elmagyarázták a szőlőtermesztés,
valamint a pezsgő- és a borkészítés minden lépését. Mindez egy
hatalmas, összesen 100 km hosszú pincerendszerben zajlott, ahol
elektromos kisvasút vitt minket körbe, miközben megcsodálhattuk
a többszázezer palackot és a folyamatokat. Az egyik teremben egy
hatalmas, magyar tölgyfából készült hordó állt, melyben 170 000
(százhetvenezer!) üvegnyi pezsgő fér el, s amelyet annak idején,
amikor először bemutattak, 24 db magyar szürke szarvasmarha tudott
csak mozgásba hozni.
Jutalomutazásunk nagyon gyorsan és kellemesen telt el, és rengeteg
élménnyel tértünk haza.
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazoknak, elsősorban
Ulrich Scheller úrnak, akik részt vettek ennek lebonyolításában és
szervezésében!
Kovács Ádám, Hercsel Attila
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Nyári tanulmányi gyakorlat Trilport-ban
2007 júliusában négy hétre elutazhattam Trilportba, Engen
franciaországi testvérvárosába.
Trilport, Párizstól 40 km-re keletre fekvő kisváros, 5000 fő körüli lakosa
van, a testvérvárosi kapcsolat néhány évvel ﬁatalabb, mint a pannonhalmi.
A nyelv gyakorlása mellett több lehetőséget is kaptam, úgy, mint a francia
oktatás, közélet, a közigazgatás az önkormányzati munka egy-egy kis
szeletének megismerésére. Két hétig a helyi önkormányzati hivatal egyegy részlegén (osztályán) segédkeztem Chantal Maﬃoli jegyző asszony
irányítása mellett. Az ifjúsági ügyekkel foglalkozó osztály volt számomra
a legérdekesebb. Ennek kapcsán néhány napot egy napközis otthonban
töltöttem, ahova óvódástól alsó tagozatig járnak a gyerekek fakultatívan. A
cél, hogy a gyerekek ne legyenek otthon egyedül. Ugyanez az „intézmény”
megtalálható a nagyobb korosztály számára is, ahol minden nap másmás programokkal várják az ifjúságot. A hasznos időtöltés mellett a helyi
ﬁatalok lehetőséget kapnak az önkéntes munkára is. Éppen júliusban
töltötték jutalomutazásukat azok a diákok, akik heteken át önként részt
vettek az önkormányzati munkákban. Maﬃoli jegyzőasszony a helyi
ifjúsági ügyei mellett elkötelezett pártfogója a pannonhalmi találkozóhely
megvalósításának is. Nagyon sokat tesz annak érdekében, hogy ez
mielőbb megvalósuljon és működjön. Irodájában gyakran találkoztam
a város polgármesterével is, aki tavaly augusztusban járt Pannonhalmán
egy egyesülettel, és mivel Franciaországban a polgármesterség nem fő
foglalkozás, tanári munkája mellett mindennap megfordult a hivatalban,
éjszakánként pedig a honlap szépítésén, tökéletesítésén dolgozott. Ide
érdemes is ellátogatni (www.trilport.fr) , hiszen megtalálhatjuk rajt mindazt,
ami érték, és amire ők is büszkék. Indulásom előtt szerettem is volna kicsit
megismerkedni ezzel, és ekkor még nem értettem, miért is fontos a „Ville
Fleurie” vagyis „virágos város” cím. Sőt kicsit meg is lepődtem, amikor a
helységtábláknál felhívták a ﬁgyelmemet az apró virágocskákra a külön
sárga táblán. Sajnos idegen számunkra - legalábbis nekem –, mert nálunk
nem versenyeznek a települések, sőt a magánházak sem ilyen „komolyan”
és magas szinten. Tudniillik az egyes házak és települések is nevezhetők,
helyi, megyei, regionális és országos szinten is értékeli ezeket a hivatalos
zsűri csapata, amely szakértőkből áll. A fődíj sem elhanyagolandó: külföldi
utazások, települési szinten pedig viszonylag magas pénzösszeg. Mindezt
először apró mosollyal fogadtam, de látva az emberek igyekezetét és
gyönyörű, szebbnél szebb körforgalmakat, városházákat, vagy éppen
társasházakat, átértékelődött bennem. A bírálati szempontokról Michel
Vallier úr mesélt. Ő korábban biológiatanár volt, most pedig 30 év
polgármesterség után alpolgármesteri posztot tölt be, 31. éve tagja a megyei
közgyűlésnek és számos bizottságnak, egyesületnek (tiszteletbeli) tagja.
A Vallier házaspárnál töltött napok egyike sem telt anélkül, hogy ki ne
kirándultunk volna. Nagyon nagy tudású fantasztikus emberek, akikkel
számomra felejthetetlen élmények maradtak az utazások, a kastélyok
– hiszen tipikusan a királyi vadászerdők találhatóak ezen a részen.
A szép tájak és helyek illetve a nyelvgyakorlás mellett sok emberrel
találkozhattam, önkormányzati ülésen vehettem részt, és a helyi
városrendezési tervet is térben, a helyszínen magyarázta el nekem egy
képviselő úr, aki a kialakítandó arculat minden pontját megindokolta.
Képviselőtársa pedig Champagne-t mutatta meg – elöljáróban, hiszen
a hónap végén a két magyar ﬁúval együtt is bejártuk. Minden esetben a
lehetőséget a testvérkapcsolatra nyitott embereknek köszönhetem, akik
örömmel fogadnak bárkit, aki hozzájuk érkezik – nemcsak Engenből.
Azok az ismeretségek és barátságok pedig - bár csupán néhány hónapja
tartanak - az informatika csodáinak köszönhetően máig is élnek és napi
kapcsolatúak.
A Trilport-ban töltött hónap nemcsak az újdonsága és a hely szépsége
miatt marad emlékezetes, hanem elsősorban az ottani emberek miatt,
akik rendkívül kedvesek és barátságosak, és számos dolgot megtanultam
tőlük: főképp azt, hogy milyen jó adni valakinek a tudásból, az
élményeinkből, a világunkból (függetlenül attól, hogy ki is a másik fél),
és megmutatni, értékelni a sajátunkat.
Azt pedig, hogy mindebből részesülhettem, azt Ulrich Scheller úrnak
köszönhetem – rendkívül.
Lengyel Krisztina
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EGYESÜLETEK, KLUBOK
Díszlövések a partnerkapcsolat tiszteletére
2007. szeptember 29. és október 3. között Ulrich Scheller úr szervezésében
és kíséretével Pannonhalmára látogatott az engeni Történelmi Polgárőrség,
hogy megismerkedjenek városunkkal és Magyarországgal, s kapcsolatot
teremtsenek a pannonhalmi Szent Márton Polgárőr Egyesülettel.
Megérkezésükkor Pusztai Antal, az egyesület elnöke fogadta, majd Bagó
Ferenc polgármester úr köszöntötte a vendégeket.
Másnap hagyományt őrző egyenruhájukban vonultak fel engeni barátaink
a vasárnapi istentiszteletre a Kistemplomba, ahol ez alkalommal Várszegi
Asztrik főapát úr celebrálta a szentmisét, és a Cantate kamarakórus énekelt.
Ezt követően díszmenetben sorakoztak fel a „katonák” a bástyafal előtt.
Horváth Ferenc alpolgármester úr köszöntője után három díszlövéssel
tisztelegtek az Engen és Pannonhalma közötti barátságnak, Pannonhalma
polgárainak és a főapát úrnak.
A nap programja borkostolóval folytatódott Hajduk Henriett
Borbirodalmában, akinek ezúton is köszönjük a szíves meghívást.
A Főaátság megtekintése után a művelődési házban került sor a már
hagyománynak számító kulturális műsorra és az azt követő vacsorára,
melyet ezúttal a polgárőrség szervezett. Az alpolgármester úr megnyitója
után Lengyel Krisztina és Kovács Ádám németül és magyarul konferálta
a programot. Horváth György csodálatos tárogatójátéka, Bertalan Fanni
gyönyörű énekei, a Cantate kamarakórus népdalokból összeállított igényes
műsora, Siska Ádám káprázatos zongorajátéka és a dzsessz-balettos lányok
fergeteges táncprodukciója bűvölte el a közönséget. A találkozón megjelent
és köszöntőt mondott Gangl András, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Polgárőr Szövetség elnöke és az ifjú polgárőrök képviseletében Horváthné
Rozsnoki Zsuzsanna. A rendezvényt megtisztelte megjelenésével Várszegi
Asztrik főapát úr is Paulus bencés atya társaságában. A vidám esten, melyet
ifj. Horváth Endre tett még szórakoztatóbbá egyszemélyes zenekarával,
ismét új barátságok szövődtek, a partnerkapcsolat tovább mélyült.
A további két napban kirándultak vendégeink Budapestre és Győrbe, és
nem maradhatott el az Apátsági Pincészet megtekintése sem.
Az engeni polgárőrök látogatása a jövő évben megünneplésre kerülő
tízéves partnerkapcsolat évfordulójának nyitánya volt.
Szanati E.

Jutalomutazás

Az Engen - Pannonhalma Baráti Kör Engenben és
Strasbourgban járt
1999 októberében az Idősek éve alkalmából Engenbe utazott
közel ötven nyugdíjas korú pannonhalmi polgár a partnerváros
meghívására. Az akkori csodálatos élmények és a különösen
szeretetteljes vendéglátás mindenkiben mély nyomokat hagyott. Ezért
alakult meg még abban az évben az Engen - Pannonhalma Baráti
Kör Horváth Endre volt polgármester vezetésével. A Kör azóta is
feladatának tekinti a partnerkapcsolat támogatását és ápolását. Ezért
minden alakalommal, amikor csoportok érkeznek Pannonhalmára
Engenből, tagjai készen állnak a vendégfogadás sikerét biztosító
munkákban való részvételre. Lassan tíz éve végzik állhatatosan a
dolgukat, s közben nagyon jól érzik magukat.
Ezt a hozzáállást tapasztalva érkezett az újabb meghívás számukra az
idei nyárra Engenből. A programban ezúttal azonban nemcsak Engen
és környéke, hanem Európa fővárosa, Strasbourg is szerepelt.
Augusztus első hete örök emlék marad mindenkinek, aki részt tudott
venni ezen a kiránduláson. A gyönyörű látnivalókon túl a szívből
jövő vendégszeretet tette felejthetetlenné a találkozást a régi és az új
barátokkal. A csoport teljes ellátásáról a város, az egyesületek és a
vendéglátó családok közösen gondoskodtak. Az útiköltség terhének
felét a „Szomszédok Európában” Egyesület vállalta magára. Nem lehet
elégszer megköszönni Ulrich Scheller úrnak fáradhatatlan munkáját
az út megvalósulásáért és teljes megszervezéséért. Ugyancsak
köszönet illeti Margit Boßlet-Dietrich asszonyt, aki ﬁnom főztjével
rendszeresen gondoskodott a csoport jólétéről. Megható volt a fogadás
a Városházán, ahol Johannes Moser polgármester úr elődjével, Manfred
Sailer volt polgármester úrral együtt az idősebb korosztállyal való
őszinte törődés szellemében köszöntötte pannonhalmi vendégeit.
Azt kívánjuk, minél többen érezzük és éljük át ennek a kapcsolatnak
a fontosságát és szépségét, és élhessünk át ilyen szép napokat mindkét
városban engeni barátainkkal.
Szanati E.

Pillanatképek pannonhalmi Őszikék Nyugdíjas Klub életéből
A Pannonhalmi Őszikék Nyugdíjas Klub közel 100 fős tagságával
minden hónap második csütörtökén tart klubösszejövetelt, melyen
igyekszünk minél színesebb, változatosabb programokat biztosítani
tagjainknak. Fontosnak tartjuk, hogy közösségünk jól érezze magát
rendezvényeinken, és új ismeretekkel, élményekkel gazdagodjanak.
Programjaink közül az alábbiakat emelném ki:
- Egészséges életmóddal összefüggő előadások, bemutatók; Filmvetítések
-Részvétel a megyei nyugdíjas egyesületekkel közös programokon,
kiállításokon, koncerteken
- Énekkar megalakítása, versenyeken, rendezvényeken történő fellépés
- Versmondó házi ill. megyei versenyen való részvétel – kiemelten
az Arany János évfordulóra
- Idősek tornája - hetente keddenként
- Idősek Napja; Karácsonyi ünnepség; Farsangi összejövetel
Megemlékeztünk a nemzeti ünnepekről, családi évfordulókról,
közösen kirándultunk Bécsbe. A klub művészeti csoportjai szép
sikereket értek el a térségi, megyei szintű találkozókon. Öröm olyan rendezvényeken részt venni, ahol érezhető a közösség teremtő
ereje.
Láthatjuk, hogy a szeretet, törődés, milyen példaértékűen összefogta az elmúlt negyedszázad alatt ezt a kis közösséget. Az időseket
meg kell becsülnie minden közösségnek. Az élet velük együtt teljes.
És milyen magasságba emel fel bennünket a szeretetük! Ennek a bizonyossága vitathatatlan. Életükhöz a beszélgetések kínálnak kulcsot, az ünnepi alkalmak, a vallomások, s valójában minden lényegest
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elmond róluk az arcuk, a szemük, a kezük, a szívük.
Az egészséges társadalomban az emberek között szeretet él, és
felelősséget éreznek egymás iránt. Ez csak úgy lehetséges, ha a
közösség teljes, a gyermekeknek, a szüleiknek és az időseknek,
nagy- és dédszüleiknek is megvan a helye és szerepe. Az idősebbek
tapasztalataikkal, életükkel összekötik a nemzedékeket, a történelmi
korokat. Az idősek nélkül nincs “egészséges” település. Az ő tapasztalataik és energiájuk nemcsak a családok számára jelentenek segítséget az unokák nevelésében, a családok összetartásában, de a települések közösségi életében is meghatározó szerepet játszanak.
Európa vénül, egyre többen vannak az őszülő nemzedék tagjai,
mi is leszünk öregek, de kötelességünk az idősek szeretetét átadni
az utódoknak, kötelességünk gondoskodni azokról, akik segítségre
szorulnak, akik méltósággal szeretnének élni, akiknek a munkáját
minden fórumon köszönni kell.
Vezetőségi tagjaink a klub fennállásának 25 éve alatt nagy ﬁgyelemmel és odaadással végezték munkájukat a közösségért, idősebb
klubtársaikért. Márai Sándor elismert írónk gondolatát idézve szeretném megköszönni mindazon vezetők, támogató szervezetek, személyek segítségét, akik a negyedévszázad alatt támogatták közösségünk
működését, klubéletét. „Az életnek értéket csak a szolgálat adhat,
amellyel az emberek ügye felé fordulunk.”
Az idősek világnapja alkalmából kívánok valamennyi klubtagnak
és minden pannonhalmi nyugdíjas lakótársnak nagyon sok örömet
és jó egészséget!
Horváthné Rozsnoki Zsuzsanna
klubvezető

PANNONHALMI HÍREK

EGYESÜLETEK, KLUBOK
Természetes Egészség Klub
Valószínűleg senki sem mentesítheti magát a médiából
folyamatosan ránk zúduló információáradatot alól, hogyan
is kellene egészségesen élnünk. Régi és új praktikák, olcsó és
drága gyógyszerek, vitaminok, igazolt hatású vagy éppen kétes
származású gyógyhatású készítmények, esetleg csodaszerek.
Ezen a rendkívül széles palettán nehéz egy laikusnak eligazodni.
Gyógyszertárban dolgozom néhány éve, és szomorúan tapasztalom,
hogy az emberek leginkább a reklámok alapján választanak
gyógyírt a betegségükre. Igaz, szörnyülködnek a készítmények
magas árán, ám a legritkábban gondolnak arra, hogy nagyanyáink
jól bevált gyógyteáit, gyógyító praktikáit alkalmazzák magukon,
vagy netán az életvitelükön változtassanak azért, hogy például
megszabaduljanak egy kínzó ízületi fájdalomtól.
Mikor megbetegszünk, megpróbáljuk lábon kihordani a betegséget,
s lehetőség szerint tudomást sem veszünk róla. Esetleg kúráljuk
magunkat – ahogyan olvastuk, láttuk, vagy a szomszédasszony
tanácsolta -, s amennyiben nincs javulás, elmegyünk orvoshoz.
Amikor aztán felépültünk, ott és úgy folytatjuk az életünket, ahol
megálljt parancsolt nekünk a betegség.
Természetgyógyászként meggyőződéssel vallom, hogy az
egészséget, a „jó-lét”-et mindennap újra kell teremtenünk testileg
és lelkileg is. Ennek megvalósításához szeretne segítséget adni a
Természetes Egészség Klub, amelyet Farkas Viktor kollégámmal
szeretnénk életre hívni.
Magamról néhány szó: Kecskemétről származom, kertészmérnök
diplomát szereztem 1990-ben. 1991 óta élek Pannonhalmán.
A természetes gyógymódok, az „egész-ség” megtartása másfél
évtizede érdekel, újságíróként, rádiós szerkesztő-riporterként is
sokat foglalkoztam ezzel a területtel. 1999 óta képzem magam
tudatosan ebben az irányban: szakterületem a reﬂexzóna terápia,
és a gyógynövényes gyógyítás (ﬁtoterápia). Jelenleg a gyógyszertári
asszisztens képesítés megszerzése a célom, mert úgy gondolom,
hogy a klasszikus orvoslás és a természetgyógyászat csak együtt
lehet igazán hatékony.
Bakiné Farkas Ilona
természetgyógyász

Üdvözlöm Önöket, engedjék meg, hogy néhány mondatban
bemutatkozzam, és röviden írjak arról is, mi várja az érdeklődőket
a Természetes Egészség Klubban.
Pannonhalmán nőttem fel, itt jártam általános iskolába, majd a
Bencés Gimnáziumba. Katonaság után Szombathelyen, a Berzsenyi
Dániel Tanárképző Főiskolán végeztem magyar–orosz szakos
tanárként, majd 1997-ig ott dolgoztam a Megyei Művelődési
Központban népművészet szakterületen mint művelődésszervező.
A Kőszeg-hegyalján, Velemben, saját táboraimat a kollégák
életreform-táborában kipihenve „fertőződtem meg” a
természetgyógyászat iránti vonzalommal, és kezdtem megismerni
a szelíd gyógymódokat. - Szakmai önéletrajzom a honlapomon, a
www.foldanya.hu oldalon megtalálható.
Hivatásszerűen 1998 óta élek a gyógyításból, először az állami
egészségügyben próbáltam ki magam, mint gyógymasszőr, 2001 óta
vagyok természetgyógyász vállalkozó. Gyógymaszázst, yumeiho
és thai masszázst végzek, Chi-Kungot, jógát, légzéstechnikát
tanítok, életmód-tanácsokat adok, és negyedik éve vagyok
az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (ETI),
a természetgyógyászképzés magyarországi vizsgaközpontja
megbízásából a távoktatásban tanuló leendő természetgyógyászok
nyugat-magyarországi tutora, vagyis konzulense. Fitoterapeuta,
vagyis „füvesember” tavasz óta vagyok, már tudom, mi mindent
nem tudok… - a tanulást soha nem lehet abbahagyni !
Meggyőződésem, hogy az ember természetes állapota az
egészség, és azoknak szeretnék segíteni, akik hajlandóak tenni
az egészségükért - lehetőleg megőrizni azt, illetve a rossz
beidegződések megváltoztatásával, jó szokások, helyes életmód
kialakításával visszanyerni az egészséget, mindezt lehetőleg
egyszerűen, olcsón és élvezetesen. Szemezgetve a lehetőségekből:
előadás és beszélgetés a természetgyógyászat egyes szakágairól,
étel- és teakóstoló, gyógynövénytúra, recept cserebere, mozgásos
gyakorlatok, és amire még Ön kíváncsi.
Szeretettel várjuk!
Farkas Viktor
természetgyógyász

A Te r m é s z e t e s E g é s z s é g K l u b
első találkozója
2007. október 20-án, szombaton
lesz 17:00 órától
a Művelődési Ház kis termében.
A témajavaslatokat, kérdéseket
várjuk a
farkas.viktor@foldanya.hu és az
ilona.farkas@gmail.com
e-mail címekre, vagy a művelődési
házban.

A Pannonhalmi Kistérségi Idegenforgalmi
Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesület
(PANNTÚRA) szervezésében
- Szent Márton útjai - címmel autóbuszos kirándulást szervezünk
2007. november 17-én, szombaton.
Az útunk során Szent Márton tiszteletére, a hazánk Nyugat-dunántúli részein megtalálható - a szentről elnevezett
- emlékhelyekre látogatunk el (Somló-hegy: Doba, Kemenesszentmárton, Zsédeny, Vámoscsalád, Szombathely,
Söpte, Kőszegdoroszló, Ólmod, Und, Kópháza). Tartson
velünk, és egy nagyon kellemes, tartalmas, élményekben
gazdag kirándulásban lesz része!
Jelentkezési határidő: 2007. október 30.
Az érdeklődőknek részletes információt a
96/471-189-es vagy 70/213-8858-as telefonszámokon
tudunk nyújtani.

Tai chi
október 18-tól minden csütörtökön
18 órakor a művelődési házban
Bővebb információ: 30/578-1073
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Egy régi-új rendezvény
Sokan meglepődve tapasztalták, hogy az idei évben az augusztus
20-i hétvégén a hagyományos búcsú mellől hiányzott azon
rendezvények nagy része, melyek évek óta meghatározták a
település e fontos ünnepét. A város képviselő testülete a tavasz
folyamán döntött úgy, hogy a Pro Patria Napok helyébe egy olyan
rendezvénysorozatot tervez, amely egy más időpontban kínál
kulturált kikapcsolodást a település lakóinak. Javaslatunk a Márton
nap környéke volt, mely tradícionálisan kapcsolódik a településhez,
s több szempontból is megközelíthető az ünnepkör. Tervünk az,
hogy a programok színvonala, hangulata méltó legyen az ünnephez,
s szeretnénk egy olyan rendezvénysorozatot létrehozni, amely a
pannonhalmi lakosoknak/ról/hoz szól elsősorban.
Első lépésként nem tettünk mást, mint körülnéztünk, melyek
azok az események amelyek már évek óta működnek.
A leghosszabb múltra a Márton napi vásár tekint vissza. Valljuk
be azonban őszintén, egyre kisebb a kínálat, a vásár már évek óta
csak „vegetál”, egyre kevesebb az árus és a vevő is. Programunk
nyitásaként szeretnénk egy kicsit „életet lehelni” a vásárba.
Környékbeli népművészeket, mestereket keresünk s hívunk
Pannonhalmára. Utána már csak rajtunk múlik, hogy legközelebb
is eljönnek-e a vendégek.
A „Márton-napi Libanapok” éttermi ajánlata szintén több éve
élő hagyomány a város vendéglátóhelyein. Megkerestük őket is;
szívesen csatlakoztak az eseményhez.
A város ﬁataljai rendszeresen készítenek lámpásokat az őszi
kézműves foglalkozásokon, s Márton nap környékén esti
lampionos felvonulást tartanak a Főapátsághoz, ahol Főapát
úr fogadja, köszönti őket. Talán az egyik leghangulatosabb
rendezvénye lehet ez hétvégénknek.
Tervünk, hogy minél több generációt szólítsunk meg. Ezért
az iskolásoknak több pályázatot is kiírtunk, ahol rajzokat,

fogalmazásokat várunk tőlük, s az elkészült alkotásokat egy
kiállítás keretében tekinthetik meg az érdeklődők az iskolában.
Ugyancsak a ﬁatalokat várjuk majd régi, népi játékok készítésére,
s ahogy a korábbi években már megszokhatták a gyerekek, idén is
lesz számukra ﬁlmvetítés.
A felnőtteknek is több lehetőséget kínálunk a hasznos időtöltésre. A
Mozdulat Színház újra bemutatja Rikkancsok című előadását, amit
a Generációk Találkozásán nem mindenkinek sikerült megnéznie.
Persze azokat is várjuk, akik korábban látták a műsort, hiszen a tervek
szerint most magyarul éneklik dalaikat a szereplők.
Szervezünk egy olyan kiállítást is, ahol a települést mutatjuk
be fotókon. A XX. század elején több képeslap is készült
Győrszentmártonról (Pannonhalmáról), s ezek mellett mai
fotósok is megmutatják, hogyan látják ők a várost.
Lelki tápláléknak szánjuk azt az előadást, ahol Bánhegyi Miksa
atya, az apátsági könyvtár igazgatója osztja meg Szent Mártonnal
kapcsolatos gondolatait hallgatóságával.
A programok zárásaként egy olyan társas összejövetelt képzeltünk
el, ahol a „Szent Márton-i” gondolatot igyekszünk ötvözni egy
bál hangulatával. Mindenki elhozhatja és átadhatja a többieknek
mindazt, amit szeretne megosztani másokkal. Lehet szó versről,
énekről, örömzenéről éppúgy, mint ﬁnom süteményről, jó
pannonhalmi borról.
Örömünkre szolgál, hogy már most, az induláskor több civil
szervezet az ügy mellé állt. A Nyugdíjas Klub süteménysütő
versennyel, a Panntura egyesület őszi tárlatával, s egy újboroknak
kiírandó borversennyel színesíti programunkat.
Részletes és pontos műsorrenddel a kábeltévében, a plakátokon
és a háztartásokhoz eljuttatott szórólapokon találkozhat majd
mindenki.
a szervezők

Új információs tábla a városközpontban

A PANNTÚRA
tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait
a 2007. november 11-én
megrendezésre kerülő
I. Pannonhalmi Márton Napi Újborfesztiválra.

Az embereket mindig is vonzzották a kultikus helyek és
személyek. Szinte minden vallásban vannak olyan zarándokhelyek,
ahova évszázadok óta nagyon sokan mennek el, hogy testben és
lélekben megtisztuljanak és erőt merítsenek további életükhöz.
Talán a legismertebb keresztény zarándoklat a spanyolországi
Santiago de Compostellaba vezető Szent Jakab út. Évente több
tízezer ember gyalogol végig a Franciaországot és Spanyolországot
érintő zarándokúton.
Az elmúlt évtizedben több kezdeményezés is indult Európában
újabb zarándokutak létrehozására, s nemrég hivatalosan is
elfogadták a Szent Márton zarándokutakat (Via Sancti Martini).
Magyarországon Mártonnak a legnagyobb hagyománya, kultusza
Szombathelyen van, s így talán nem véletlen, hogy a zarándokutak
központja az egykor a Savaria nevet viselő római település helyén
álló város lett. Az egyes útvonalak Magyarországon kívül eljutnak
Ausztriába, Szlovéniába, Horvátországba is.
Pannonhalmára idén szeptemberben hozták el azokat a
kellékeket, amelyek jelzik, hogy településünk is része ennek a
kezdeményezésnek. A legfeltűnőbb az az információs tábla, mely a
város központjában, a Márton szobor mögötti parkban tájékoztatja
három nyelven az érdeklődőket. A Tourinform irodában pedig
részletesen tájékozódhat mindenki a lehetőségekről. Egy nagyon
igényes kiadású Vándorkönyv mutatja be a zarándokutak egyes
helyszíneit, és e kis könyvecske hátsó oldala egyúttal pecsétgyűjtő
hely is. Aki ugyanis egy adott szakaszt megtesz ebből az útból, s
ezt pecsétekkel, fotókkal, aláírásokkal igazolja - hasonlóan a többi
zarándoklathoz –, az átélt élmények mellé Szombathely városának
névre szóló díszoklevelét is megkapja.
bl
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Magyarországon a Szent Márton napi hagyományok több évszázados múltra tekintenek vissza. Az utóbbi időben mind jobban
újjáéled ez az újborhoz és lúdhoz kötődő ünnepünk.
A Borfesztivál mára Közép-Európa egyik legrangosabb,
legnépszerűbb szakmai rendezvényévé és összművészeti fesztiváljává nőtte ki magát, ahol évente több tízezren sajátítják el a
kultúrált borfogyasztást és ismerkednek meg a borok készítőivel
és a borkultúrához kapcsolódó hagyományokkal. Egyesületünk
a pannonhalmi Szent Márton Nap színes programsorozatához
kíván kapcsolódni e rendezvényével.
Borszakmai, gasztronómiai és hagyományőrző programjainkról, a nevezés feltételeiről, a borutas fesztiválkártya megvásárlási
lehetőségéről részletesen a szórólapokon, médiákon keresztül lehet majd információt kapni.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az I. Pannonhalmi
Márton Napi Újborfesztiválra! Márton nevű kedves vendégeink
meglepetés ajándékot is kapnak!
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Jubileumi�nyereményjáték:
Igényeljen�hitelt,�nyisson�számlát
2007.�szeptember�3�és�december�14�között
Takarékszövetkezetünknél
és részt�vehet�a�karácsonyi�sorsoláson!
Nyerje�meg�Ön�a�3�ajándék�egyikét!

Ismerje�meg�Ön�is

új

termékeinket!

Sorsolás�2007.�december�19-én�10�órakor
közjegyzõ�elõtt�történik�a
Mosonmagyaróvári�kirendeltségen.

Hitelkártya:�hogy�zsebben�legyen,�ha�sürgõsen�kell�egy�kis�anyagi�segítség
Deviza�hitel
-�szabadfelhasználású�jelzálog�hitel�és�lakáscélú�hitel
Már�240�hónapos�futamidõre,�2008�június�31.ig�kezelési�költség�nélkül,
ajándék�200.000,-Ft�összegû�hitelkártyával.
Rendezze�tartozásait�a Takarékszövetkezetnél�felvett�deviza�alapú�hitellel,
hogy�könnyebb�legyen�a�törlesztés.
Váltsa�ki�máshol�felvett�magasan�kamatozó�forint�hiteleit!
Fogyasztási�hitel
már�2.000.000,-Ft.ig,�akár�kezes�nélkül.
Törlesztõ�részlet�már�2300,-Ft/hó-tól.
Fundamenta�szerzõdések
Gyûjtsön�gyermekeinek,�vagy�saját�magának�egy�késõbbi�felújításra,
használja�ki�az�állami�támogatást!�����������������(Akár 72.000,-Ft/év)
Esetleg�azonnal�kellene�a�pénz? Kompakt�hitel keretében�a�megtakarítási�idõszak�elején,�azaz elõre�hitelezzük
a�felújítás�összegét.�(már ingatlan�fedezet�nélkül is)

Biztosítás�kötése�helyben�a�Takarékszövetkezetnél.
--�életbiztosítás
--�casco�és�gépjármû�felelõsségbiztosítás
--�utasbiztosítás
Sokallja�a�lakásbiztosítás�díját?�Ellenõrizze�le�biztosítási�kötvényét,�és hallgassa�meg�ajánlatunkat.
Kösse�újra�lakásbiztosítását�egy�akár olcsóbb,�de�teljes�körû�konstrukcióban,�hogy�„biztonságban�lakjon�a�család”.
Gépjármûvet,�motort�vásárol?�Utazni�kíván?�Életbiztosítást�kötne�gyermekének,�unokájának?
Ne�menjen�máshova,�itt�vagyunk�helyben, hallgassa�meg�ajánlatunkat!
Gépjármû�felelõsség�biztosítása�forduló�napján�se�feledkezzen�meg�róla,
hogy�a Takarékszövetkezetnél�helyben�is�megkötheti�biztosítását,�akár�kedvezõbb�díjakkal!
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