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Nézzünk szét az „utcában”!

Az épület szerkezetkész, a gépészet nagyjából 

már a helyén van, itt-ott elkezdtek dolgozni a 

burkolók is, de messze még a házavató; annál is in-

kább messze van, mert házépítésnél soha nem elég 

a pénz: a megtakarított forintok mellett szükség 

van még hitelre és állami támogatásokra is. Mégis: 

amikor szükség van a takarékoskodásra, a hitel-

re és a támogatásokra, akkor is megülik a családi 

ünnepeket, akkor is van együttlét, több-kevesebb 

szórakozás, talán még kirándulás is. Sőt – horribile 

dictu – a ház sem feltétlen úgy épül, hogy csak a leg-

szükségesebb igényeket elégítse ki – hisz ebben az 

esetben körülbelül a háromhelyiséges parasztházak 

ismétlődnének generációról generációra –, hanem a 

családtagok számához igazított szobaszámmal, nap-

palival, illő mennyiségű mellékhelyiséggel, fürdővel, 

gardróbszobával.

A város építése főbb elemeivel a fenti folyama-

tot ismétli. Szerkezetkészek vagyunk, s bár hosz-

szan állt az építkezés, már kész a gépészet, itt-ott 

kialakult a végleges burkolat is. Amikor több jut 

rá, gyorsabban haladunk az egyelőre beláthatatlan 

befejezés irányába, amikor szűkösebb idők jönnek, 

meglassúdunk az előrehaladással. Nem csak a mai 

igényeknek építünk, mert akkor mindaz, ami elké-

szült, holnapra már avítt lesz, holnaputánra pedig 

bontandó. Nemcsak a szükség vezérel minket, de az 

igények is; kicsivel többet burkolhatnánk, de meg-

tartjuk az ünnepeinket, mert az tisztázza visszaté-

rően, hogy összetartozunk. Megtartjuk az ünnepein-

ket, a rendezvényeinket, mert a sok munka közben 

jár a kikapcsolódás mindenkinek. Nem csak konyhát 

és hálószobát építünk, mert kell a tér valamennyi-

ünknek, ráadásul visszatérően vendégeket is várunk 

magunkhoz.

A közösségi médiát követve különösebb megfon-

tolás nélkül kijelenthető, hogy még nem épült olyan 

a városban, aminek ne lettek volna meg rögtön a 

mérsékeltebb vagy dühödtebb helyi ellenfelei. Rossz 

helyen újult meg a járda, nem kell sportlétesítmény, 

jobb volt az aszfaltos, parkolós Fő tér, nem idézi meg 

gyerekkorunkat a strand, minek a koncert stb., stb. 

Az építtető a házépítés hosszú ideje alatt gyak-

ran elbizonytalanodik; aztán van, amikor nem is 

elbizonytalanodásról van szó, inkább arról az örök 

emberi indulatról, ami a sajátot a máséhoz méri. 

Olyankor körbenéz a többi építkezésen: burkolato-

kat, cserepet, nyílászárókat, épülettömeget, hom-

lokzatot, meg számtalan miegyebet. A vizsgálat után 

kedvetlen lesz, esetleg büszkén kihúzza magát, de 

leginkább értékeli mindazt, amit a saját világában 

elért. Javaslom, nézzünk szét az „utcánkban”: mér-

jük össze az eredményeket, becsüljük föl és meg a 

helyünket a nagy sürgés-forgásban, de kedvetlenek 

semmiképp ne legyünk! Húzzuk ki magunkat, de mi-

előtt elbíznánk magunkat, mindig emlékezzünk rá: 

sok az elvégzendő munka, haladunk, de egyelőre ne 

tervezzük még a házavatót!

dr. Áldozó Tamás
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Januári polgármesteri döntések

A koronavírus-járvány miatti veszély-
helyzet idején a képviselő-testület 
és bizottságai hatáskörét a polgár-

mester gyakorolja. A veszélyhelyzet meg-
szűnéséig a képviselő-testület nem tart 
üléseket, az önkormányzati képviselők 
azonban valamennyi napirenden szereplő 
előterjesztésről értesülnek, azokról eljut-
tathatják véleményüket dr. Áldozó Tamás 
polgármesterhez.

A városvezető januárban három alka-
lommal hozott döntéseket a fenti felhatal-
mazás alapján.

A január 14-i napirenden egy előterjesz-
tés, egy helyi kereskedelmi rádióról szóló 
pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés 
szerepelt.  A Nemzeti Média- és Hírközlé-
si Hatóság Médiatanácsa 2020. december 
11-én pályázati felhívást tett közzé a Pápa 
95,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médi-
aszolgáltatási lehetőség használatára. A 
pályázat benyújtásának határideje január 
18. volt. 

Az előterjesztésből kiderül, hogy a 100 
százalékos önkormányzati tulajdonban 
álló́ Pápai Platán Nonprofit Kft. 2020. ok-

tóber 1. óta működteti a Médiacentrumot, 
mely televíziós műsorszolgáltatást, havon-
ta nyomtatott formában megjelenő közéle-
ti magazint és egy online hírportált foglal 
magába. 

A rádiós médiaszolgáltatás a Média-
centrum által kínált médiatartalmak sorá-
ba illeszkedik, de portfóliójában még nem 
szerepel. A pályázatot a Pápai Platán Non-
profit Kft. időközben már benyújtotta, pozi-
tív elbírálás esetén a nyár folyamán meg-
szólalhat az új pápai rádió.

Január 28-án több fontos kérdésről, így 
például a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és azok megsértésének jogkö-
vetkezményeiről szóló önkormányzati ren-
delet módosításáról, valamint a kedvtelés-
ből tartott állatok tartásának szabályairól 
is döntött a városvezető. Mindkét döntés 
a kedvtelésből tartott állatok többlakásos 
épületek közös használatra szolgáló terüle-
tein történő tartásával kapcsolatban fogal-
maz meg szabályokat.

Mindezek mellett a „Nemzeti Ovi-Sport” 
Program újabb pályázatáról is döntés szü-
letett. Pozitív elbírálás esetén már a harma-

dik ovi-sportpálya épülhet meg városunk-
ban. 

A napirenden szerepelt továbbá Pápa 
Város Önkormányzatának Települési Ér-
téktár Bizottságának 2020. évi II. féléves 
tevékenységéről szóló beszámoló is.

A január 28-i napirendi pontok közt 
szerepelt még a polgármesteri hivatal 
szervezeti és működési szabályzatának 
módosítása, emellett Pápa Város Önkor-
mányzatának Városgondnoksága és Köz-
terület-felügyelete szervezeti és működési 
szabályzatának, valamint a Pápai Város-
fejlesztő Társaság Kft. felügyelőbizottsága 
ügyrendjének jóváhagyásáról is döntés 
született ezen a napon. 

Ezek mellett január 29-én a 2019. évi 
maradványkorrekcióról döntött a polgár-
mester.

A hatályos rendelkezések értelmében 
februárban még a polgármester gyakorolja 
a képviselő-testület és bizottságai hatáskö-
rét, így márciusig biztosan nem tart ülést a 
képviselő-testület.

Szerző: Pintér-Papp Eszter
  Fotó: Pintér Ádám

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
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Januárban három időpontban hozott 
döntéseket a képviselő-testület ha-
táskörében eljárva dr. Áldozó Tamás 

polgármester, akit arra kértünk, ismertes-
se, melyek voltak ezen döntések közül a 
legfontosabbak.

- A január vége, február eleje a képvise-
lő-testületi ülések hagyományos ütemter-
ve szerint a költségvetéssel kapcsolatos 
ülés, azonban a jelen helyzetben ezt meg-
próbáljuk minél későbbre tolni. A költség-
vetés kapcsán két határidőre kell tekintet-
tel lenni, az egyik, hogy február 15-éig be 
kell terjeszteni a képviselő-testület számá-
ra – ez meg is történik, hiszen a költség-
vetésünk gyakorlatilag elkészült. A másik 
határidő március 15., eddig a napig kell el-
fogadni a rendeletet. 

Az iparűzési adó 1 százalékra való csök-
kentése miatt arra számíthatunk, hogy 
kompenzációt kap a város a központi költ-
ségvetésből. Ezzel kapcsolatban a 25.000 
főnél nagyobb településekkel egyénileg 
tárgyal a Kormány – hangsúlyozta dr. Ál-
dozó Tamás. A városvezető hozzátette, 
amennyiben ez a döntés március 15-éig 
megszületik, a kompenzáció összegét be 
kell építeni a költségvetésbe, ezért nem ke-
rült januárban napirendre a városi büdzsé.

Január 14-én született döntés a Pápai 
Platán Nonprofit Kft. által benyújtott pályá-
zattal kapcsolatban, mely egy kereskedelmi 
rádió beindítását célozza. A polgármester 
ennek kapcsán elmondta,  a Médiacent-
rumra építve a Pápai Platán Nonprofit Kft. 
megpályázza a Pápa 95,7 MHz helyi vétel-
körzetű rádiós médiaszolgáltatási lehető-
ség használatát. Az önkormányzat ennek 
kapcsán  vállalta,   hogy kialakít  egy rá-
dióstúdiót, megfizeti a megfelelő szolgál-
tatási díjat és a kiírásban megfogalmazot-
taknak  megfelelően  működteti  a  rádiót.   
Dr. Áldozó Tamás arról is szólt, hogy tudo-
másuk szerint egy pályázó volt, ez azonban 
nem jelenti azt, hogy a Platán pályázata 
automatikusan nyert, a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elutasít-
hatja a pályázatot. - Pozitív elbírálás esetén 
azt vállaltuk, hogy július elsejétől meg-

szólal a pápai rádió. Azt gondolom, hogy 
ez egy jó lehetőség, hiszen a rádiózásnak 
is megvan a maga törzsközönsége, mi pe-
dig szeretnénk azt az állapotot elérni, ami 
más településeken már természetes, hogy 
a helyi vendéglátóhelyeken, helyi üzletek-

ben a helyi rádió szóljon és autózás közben, 
vagy odahaza is minél többen hallgassák. 
Az pedig már a szerkesztők felelőssége, 
hogy mennyire lesz érdekes a műsor és jól 
válogatott a zene. Általánosságban a rádi-
óval szemben is az lesz az  elvárás, mint  
a Médiacentrum 
többi felülete felé, a 
gyors, pontos, kor-
rekt tájékoztatás 
– hangsúlyozta a 
városvezető.      

Mint megtud-
tuk, nagyon fon-
tos feladat, hogy 
folyamatosan vizsgálják a rendeletek ha-
tályosulását és ha azt tapasztalják, hogy 
valamelyik rendeletet módosítani kell, ak-

kor azt megtegyék. Ilyen a januári módo-
sítások közül az állattartással kapcsolatos 
szabályozás, amely több helyi rendeletet is 
érint. Ezenkívül a közterülethasználatról 
szóló rendeletet is módosították, a rendelet 
mellékletét képező kérelem nyomtatvá-

nyok adattartalma 
változott. 

A polgármes-
ter január 28-án 
elfogadta a Pápa 
Város Önkormány- 
zatának Települési 
Értéktár Bizottsága 
2020-as második 
félévi tevékeny-
ségéről szóló be-
számolót. Ennek 
kapcsán dr. Áldozó 
Tamás emlékezte-
tett, az értéktár bi-
zottság elnöke, dr. 
Hermann István 
a közelmúltban 
ismertette az ér-
téktárat bemutató, 
reprezentatív, igé-
nyes kiadványt. A 
polgármester úgy 
fogalmazott, az 
értéktár azért fon-
tos, hogy számba 
vegyük, hogy szá-
montartsuk mind-
azt, ami Pápa város 
életében érték és 
ezáltal megismer-
tethessék minden 
pápaival, akinek 

ezekről hiányos a tudása, illetve minden-
ki mással, aki pápai akar lenni. Ez a helyi 
identitás alapja, ez különböztet meg min-
ket, pápaiakat másoktól. – Ha ma meg-
kérdezünk valakit a városunkról, aki távol 
lakik, legtöbbször három dolgot ismer ami 

pápai: a húsgyá-
rat, a pápai politi-
kusokat és esetleg 
azt, hogy valaki a 
családból itt volt 
katona. Az iroda-
lom- és történe-
lemtankönyvek is 
csak elvétve foglal-
koznak a várossal. 

Az, hogy az emberek többet megtudjanak 
a városról, a városmarketing feladata, és 
hiteles városmarketinget csak egy biztos 

Pályázatok és rendeletmódosítások januárban
Szerző: Pintér-Papp Eszter  
 Fotó: Pintér Ádám

Március 15-ig kell 
elfogadni a város

 költségvetését

“

Hiteles városmarketinget 
csak biztos és 

közmegegyezésen alapuló 
helyi identitástudatra lehet 

építeni

“
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és közmegegyezésen alapuló helyi identi-
tástudatra lehet felépíteni. Azt pedig, hogy 
a mi identitásunk miből áll össze, egy ér-
téktár összeállítása során tisztázhatjuk – 
mondta dr. Áldozó Tamás.   

A városvezető arról is döntött, hogy 
újabb ovi-sportpályára nyújtanak be pá-
lyázatot a „Nemzeti Ovi-Sport Program” 
keretei közt. Amennyiben a pályázat po-
zitív elbírálásban részesül, hamarosan 
a Szivárvány Óvoda gyermekei is meg-
ismerkedhetnek a speciális kialakítású 
sportpálya adta lehetőségekkel. Az önkor-
mányzat a sportpálya megépítéséhez 5,2 
millió forint önrészt biztosít.

Dr. Áldozó Tamás elmondta, önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanok Magyar 
Állam számára történő térítésmentes át-
adásáról is döntés született. Ez a gyakor-
latban azt jelenti, hogy valamilyen, a múlt-
ban történt félreértés miatt egyes utak 
területe nem került át állami tulajdonba, 
holott állami utak nyomvonala alatti terü-
letekről van szó. Ilyen volt például a Som-
lai út egy része is.     

Módosultak az állattartás szabályai
Szerző: Pintér-Papp Eszter

 Fotó: Pintér Ádám

TUDTA?
A Pápai Városi Óvodák két tagóvodá-

jában, a Nátuskerti Óvodában és a Hu-
szár Lakótelepi Óvodában már megépült 
az ovi-sportpálya. 

Pápán az első ilyen létesítményt a 
Nátuskerti Óvodában építették. Ezt 2019 
szeptemberében vehették birtokba az 
ovisok. Ez a program 390., Veszprém 
megye 10. ovi-sportpályája. A 12x6 méte-
res, műfüves, hálóval védett, több sport-
ág számára is ideális környezetet terem-
tő létesítmény az Ovi-Sport Közhasznú 
Alapítvány támogatásával és az önkor-
mányzat 30 százalékos önrész biztosí-
tásával épülhetett meg. Az alapítványt 
Buzánszky Jenő, a Nemzet Sportolója, a 
legendás Aranycsapat jobbhátvédje ala-
pította azzal a céllal, hogy modern, sok-
féle mozgásra alkalmas infrastruktúra 
létesítésével növeljék a kisgyermekek 
sportolási lehetőségeit. Így született meg 
az ovi-sportpálya, mely 2013-ban Ma-
gyar Termék Nagydíjas lett és elnyerte 
az Innovációért Nívódíjat is.

A Huszár Lakótelepi Óvodában is 
elkészült már a sportpálya, azonban 
annak ünnepélyes átadására a korona-
vírus-járvány miatt még nem volt lehe-
tőség. 

Januárban két fontos, a kedvtelésből 
tartott állatok tartásával kapcsolatos 
helyi döntés is született.

Ezek értelmében az állattartónak tilos 
a többlakásos épület – legalább két önálló 
lakásból álló, alapító okirattal nem rendel-
kező épület – közös használatra szolgáló 
területén, illetve a társasház közös haszná-
latra szolgáló területén kedvtelésből tartott 

állatot tartani. Ez alól a többlakásos épület 
esetében a használat szerint megosztott, 
zárt, lekerített és kizárólagosan használt 
terület jelent kivételt, illetve társasházak 
esetében a házirend megfogalmazhat ettől 
eltérő szabályokat. 

A rendelet kitér arra is, hogy az állattartó 
köteles a többlakásos épület vagy társasház 
közös használatra szolgáló területéről, he-

lyiségeiből a kedvtelésből tartott állat által 
okozott szennyeződést eltávolítani. 

Ezen szabályokkal összefüggésben mó-
dosult az önkormányzat közösségi együtt-
élés alapvető szabályairól és ezek meg-
sértésének jogkövetkezményeiről szóló 
rendelete is. A módosítás értelmében a kö-
zösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást követ el az az állattartó, aki a 
fent említett szabályokat megszegi. 

A hatályos jogszabályok értelmében 
kedvtelésből tartott állat  a rendszertani 

besorolásától függet-
lenül minden olyan 
állat, amelyet nem 
kizárólag tudomá-
nyos kutatás, állati 
eredetű termék elő-
állítása, igavonás, 
teherhordás, termé-
szetvédelem, géntar-
talék-védelem és - eb 
és macska kivételé-
vel - közcélú bemuta-
tás céljából tartanak, 
tenyésztenek, forgal-
maznak, továbbá az 

az állat, amelyet más kedvtelésből tartott 
állat táplálása céljából tartanak és szapo-
rítanak, valamint a nem gazdasági céllal 
tartott haszonállat és a vadászatra használt 
állat.

Kedvtelési célra nem tartható és nem 
forgalmazható olyan állat, amelynek tartá-
sa az adott faj fennmaradását veszélyeztet-
heti.

Pedagógus emlékdiploma 2021

A Pápai Polgármesteri Hivatal 2021. évben is közremű- 
ködik a pedagógus emlékdiplomára jogosultak (óvónők, 
tanítók, tanárok, akik diplomájukat 50-60-65-70 évvel ezelőtt  
vették át) kérelmének eljuttatásában az emlékdiplomát kiállító felsőoktatási  
intézmény felé.

A kérelmek Pápai Polgármesteri Hivatalhoz történő benyújtásának határideje:  
március 26.

A kérelmezés feltételeiről (tekintettel arra, hogy  
intézményenként változó) az alábbi elérhetőségen lehet érdeklődni:
 
Pápai Polgármesteri Hivatal 
Önkormányzati és Szervezési Osztály
Horváth Hajnalka köztisztviselő
Pápa, Fő u. 5. 26. iroda
Telefon: 89/515-014
E-mail: horvath.hajnalka@papa.hu

FELHÍVÁS 
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A Magyar Országgyűlés 2012 tava-
szán fogadta el a magyar nemze-
ti értékekről és hungarikumokról 

szóló törvényt, amelynek legfontosabb 
célja, hogy azonosítsuk, összegyűjtsük, 
megőrizzük és minél szélesebb körben 
megismertessük nemzeti értékeinket, így 
gondoskodva azok fennmaradásáról. A 
jogszabály adta keretek között hat évvel 
ezelőtt városunkban is létrejött a telepü-
lési értéktár bizottság, amelynek a kez-
detektől dr. Hermann István, a Jókai Mór 
Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója 
az elnöke.

A települési értéktárak a nemzeti érték-
piramis első lépcsőfokát alkotják. A telepü-
lés helyi jelentőséget meghaladó értékei a 
megyei értéktárba, majd onnan a Magyar 
Értéktárba juthatnak el. A Magyar Érték-
tárban nyilvántartott nemzeti értékek a 
Hungarikum Bizottság döntése alapján a 
Hungarikumok Gyűjteményébe kerülhet-
nek.

A pápai települési értéktár bizottság-
nak jelenleg dr. Baloghné Uracs Marianna, 
a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém 
Megyei Igazgatóságának a vezetője, dr. 
Nagy-L. István történész, Somfai Balázs 
nyugalmazott levéltáros, Tóth Kálmán, a 
Hagyományok Hegye Egyesület elnöke és 
Péterváry Tamás régész a tagja, elnöke pe-
dig dr. Hermann István, aki a városi könyv-
tárban kollégáival a régi pápai képeslapok 
gyűjtésétől, az újságokban, folyóiratokban 
megjelenő helytörténeti anyagok feldol-
gozásáig felbecsülhetetlen várostörténeti, 
hagyományőrző mun-
kát végez hosszú évek 
óta. Az induláskor bi-
zottsági tag volt Pén- 
zes Ferenc középis-
kolai tanár és Petrik 
Iván főlevéltáros is, ők 
azonban az eltelt idő-
ben lemondtak betöl-
tött pozíciójukról.

- A települési érték-
tár bizottság feladata, 
hogy a pápai értéknek 
gondolt, javasolt kérel-
meket elbírálja, azok 
települési értéktárba kerüléséről dönt-
sön – nyilatkozta a Pápa és Vidékének dr. 
Hermann István, aki felidézte lapunknak a 
települési értéktár bizottság megalakulása 
utáni időszakban tapasztalt nehézségeket. 

- Az első másfél évben sokat szenvedtünk. 
Hiába szerveztünk ugyanis rendezvénye-
ket, hiába tartottunk népszerűsítő, tájékoz-
tató programokat és előadásokat, sajnos 
nem érkeztek a pápai 
értékekről beadvá-
nyok, sem javaslatok. 
Az első benyújtan-
dó érték - ami végül 
megtörte a csendet 
- a Pápai Vadvirág 
Néptáncegyüttesről 
szóló felvételi javas-
lat volt. Ők több évti-
zedes folklórhagyo-

mányt tettek közkincsé, sőt a teljes magyar 
nyelvterületen lévő néptánchagyományo-
kat ápolják, és folyamatosan dolgozzák 
fel. Kaptunk az ajánlásukhoz egy igényes 
előterjesztést és egy DVD-t. Egyébként ez 
az érték került be elsőként a Veszprém 
Megyei Értéktárba is, mint pápai érték – 
tekintett vissza az első értéktárba került 
javaslatra dr. Hermann István. Az elsőt az-

óta további 52 követte, Pápa Város Fúvós- 
zenekarától a Pápai Református Kollégium 
szellemi örökségén át egészen a Klára-há-
zig (Jókai Mór pápai lakóhelye). 2020-ban 
a legutolsó elbírált és elfogadott érték a 47. 

Pápa Harcászati Repülőezreddel kapcsola-
tos beadvány volt, amelyet felterjesztettek 
a Veszprém Megyei Értéktárba is. És hogy 
mennyire teljes a jelenlegi pápai értéktár?

- Vannak még 
komoly hiányzók, 
közülük is talán a 
legnagyobb az Es-
terházy-kastély, a 
Nagytemplom vagy 
a Pannonia Reforma-
ta Múzeum kincsei. 
Vagy éppen a pápai 
közlék és a mészkőből 
faragott utcakövek. 
Utóbbiak a pápaiak 

számára is komoly értékkel bírnak, igazi 
kuriózumok, vigyáznunk kell rájuk, hiszen 
hasonló csak néhány középkori magyar 
városban maradt fenn – jegyezte meg dr. 
Hermann István, aki azt is elmondta, hogy 
a városi értéktárba nemcsak építészeti, 
kulturális vagy éppen egyházi örökség ke-
rült, hanem például gasztronómiai is. - So-
káig gondolkodtunk azon, hogy legyenek 
jellegzetes pápai vagy környékbeli ételek, 
amelyek közül a tapolcafői kézműves házi 
savanyítású káposzta, valamint a csülök és 
a cicege  is része már a pápai  értéktárnak 
– mesélte  a  könyvtárigazgató, aki azt is 
felfedte újságunknak, hogy neki melyik pá-

Pápai értékek nyomában
Szerző: Polgár Szilárd

 Fotó: Pintér Ádám, archív

TUDTA?
Az elmúlt év második félévében a 

Veszprém Megyei Értéktár Bizottság két 
pápai nemzeti értéket vett fel a megyei 
értéktár kulturális örökség szakterületi 
kategóriájába. Ezek a Magyar királyi 7. 
honvéd huszárezred, valamint a Magyar 
Honvédség 47. Pápa Harcászati Repülő-
ezred.

Vannak még nagy hiányzói az értéktárnak
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pai érték a személyes kedvence. - Első az 
egyenlők között, nekem a személyes favo-
ritom a Pápa város középkori oklevelei és 
pecsétje című előterjesztés. A városi pecsét 
komoly szimbólum, hatszáz évet kapcsol 
össze, az első lenyomata az 1490-es évek-
től maradt fenn, később 
még legalább tíz nyoma-
tát ismerjük, ezt a pecsétet 
még a Garaiak adományoz-
ták Pápának – mondta dr. 
Hermann István.

A nyugalmazott  könyv-
tárigazgatótól megtudtuk 
azt is, hogy a települési 
értéktár bizottság tagjai 
társadalmi munkában dol-
goznak, semmilyen anyagi 
jellegű elismerésben, tiszte-
letdíjban nem részesülnek, 
egyébként sem tartanának 
rá igényt. A munkaérte-
kezleteik baráti légkörben 

zajlanak, olyannyira, hogy évente egyszer 
szakmai kirándulásra is elutaznak, ahol 
a többi településen működő értéktár bi-
zottságokat látogatják meg. Az első ilyen 
találkozás Balatonfüreden volt, aztán a 
füredi bizottság is eljött Pápára, de voltak 
Siklóson - ebben a várban a Garai-család 
emlékezete is látható, akik egykor Pápa föl-
desurai voltak. Általában a javasolt témák 
tárgyalásakor, nagyjából kéthavonta talál-
koznak a Városházán, ahol a munkájukat 
Horváth Hajnalka, a települési értéktár bi-
zottság titkára segíti. 

A 2014-es megalakulás óta tagja a pápai 
települési értéktár bizottságnak dr. Nagy-L. 
István történész, aki a pápai értéktárba tör-
ténő felvételi folyamatot vázolta fel újsá-
gunknak.

- Pápa Város Önkormányzata hat évvel 
ezelőtt döntött úgy, hogy létrehozza a te-
lepülési értéktár bizottságot. A testülethez 
kerülő javaslatok bárkitől érkezhetnek, 
megvan ennek a hivatalos formanyomtat-
ványa, így bárki javasolhat olyan dolgot, 

amit ő értéknek gondol. Mi ezt a bizottság-
ban megtárgyaljuk, és ha egyetértünk ab-
ban, hogy ez olyan érték, ami a mi városun-
kat megkülönbözteti a többi településtől, 
akkor támogatjuk, és így bekerül a pápai 
értéktárba. Azonban, ha az érték a város 
határain is túlmutat, akkor továbbküldhet-
jük a Veszprém Megyei Értéktárba. Most 
már vannak olyan pápai értékek, amelyek 
a megyei értéktárba is bekerültek. Innen 
lehet aztán a hungarikumok közé tovább-
lépni - ez már országos szint -, megyénket 
itt a Herendi Porcelánmanufaktúra képvi-
seli – hangsúlyozta dr. Nagy-L. István, aki 
beszélt lapunknak a bizottsági munka ku-
lisszatitkairól is.

- Olyan gyakran találkozunk, ahány al-
kalommal előterjesztés van, jellemzően 
ez kéthavonta történik, ám a mi bizottsá-

gunk ennél kicsit többet is vállalt, hiszen 
saját eszközeivel is igyekszik népszerűsí-
teni a pápai értékeket. Erről szól a nemrég 
megjelent Pápa Város Települési Értéktára 
című könyv is, amelyben nekem két sze-
mélyes kedvencem is van. Az egyik – érin-

tettségem okán – a 
Kékfestő Múzeum, 
és nagyon örülök 
annak is, hogy be-
került Lőw Lipót 
rabbi 1848-as be-
széde, amely egy 
fantasztikus, ha-
zafias hittétel. Azt 
gondolom, hogy 
városunk roppant 
büszke lehet erre – 
mondta dr. Nagy-L. 
István.

A Gróf Esterhá-
zy Károly Múzeum 
szakmai vezetője 
arra a kérdésünkre, 
hogy mi a helyzet a 

pápai értéktárból hiányzó értékekkel, vala-
mint a döntések mögött vannak-e viták, a 
következőket válaszolta: - Hiányzókat nem 
szeretnék megnevezni, mert ez a bekerü-
lési folyamat soha nem ér véget. Határidő 
nincs, ez minden esetben az egyéni kez-
deményezés alapján bővül, aminek be kell 
kerülni, azok az értékek előbb-utóbb úgyis 
bekerülnek majd, és megkapják a nekik 
járó elismerést. 

Véleményem szerint szinte mindegyik 
területen lehet még komoly értékeket ta-
lálni, személy szerint örülnék neki, ha több 
pápai épület kerülne be az értéktárba, mert 
fantasztikus épített örökségünk van. És 
vannak komoly hagyományaink, illetve 
olyan pápai, vagy pápai kötődésű emberek, 
akik méltók arra, hogy pápai értékként ko-
difikáljuk őket. Viták vannak, ami nagyon 
helyes, hiszen ahányan vagyunk, annyifé-
leképpen látjuk a világot. Egy-két esetben 
egészen komoly vita alakult ki, amelyekből 
mindannyian épültünk. Viszont eddig nem 
volt olyan előterjesztés, amit ne fogadtunk 
volna el, inkább azt jártuk körbe, hogy kér-
jünk-e kiegészítést az előterjesztéshez, 
hiszen ennek vannak formai és tartalmi 
követelményei is. A pápai értékek elsöp-
rő többségénél azonban egyhangú döntés 
született. Mi soha nem az alapján döntünk, 
hogy ki volt az előterjesztő, itt az a fontos, 
hogy miről szól a beadvány, és megfelel-
jen a formai előírásoknak – jegyezte meg 
dr. Nagy-L. István, aki azt is hangsúlyozta, 
hogy legyünk büszkék arra, hogy vannak 
pápai értékeink, amelyek fontos részei a 
magyar örökségnek.
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Elég csak átsétálni a történelmi belvá-
roson, és kicsit elidőzni az évszáza-
dos épületek, gyönyörű műemlékek 

között. Újra és újra szembesülhetünk vele, 
hogy nekünk, pápaiaknak van mire büsz-
kének lennünk, hiszen városunk több 
száz éves, rendkívül gazdag építészeti, 
történelmi, irodalmi, kulturális és egyházi 
örökséggel rendelkezik. Ahogy a múltban, 
úgy a jelenben is. Ezeknek a felbecsülhe-
tetlen értékeknek a megőrzésére, doku-
mentálására, rendszerezésére jött létre 
2014-ben Pápa Város  Önkormányzata 
Települési Értéktár Bizottsága. A szakmai 
testület hatéves működése során ötven-
három pápai értéket vett nyilvántartásba, 
amelyekről tavaly karácsony előtt nívós, 
gyönyörű könyv jelent meg Pápa Város 
Önkormányzatának gondozásában. 

A Pápa Város Települési Értéktára cí-
met viselő elegáns kötésű, tervezésű és 
szerkesztésű kötet valóban hiánypótló ki-
advány, amely nemcsak helytörténeti, de 
komoly esztétikai és vizuális élményt is 
nyújt.

- Nem kell az embernek új dolgokat ki-
találni, amikor a Veszprém Megyei Köz-
gyűlésben képviselőként dolgoztam, ott 
találkoztam először egy, a zánkai érték-
tárat bemutató könyvvel. Onnan jött az 
ötlet, hogy nekünk is jó lenne a pápait 

összeállítani – mesélte magazinunknak 
dr. Hermann István nyugalmazott könyv-
tárigazgató, a pápai települési értéktár bi-
zottság elnöke. – Az elmúlt években több 

alkalommal próbáltunk mi is pályázni egy 
pápai értéktárról szóló könyv kiadására, 
ám ez végül nem sikerült. Ezért úgy döntöt-
tünk, hogy megvaló-
sítjuk saját erőből, 
amelyhez Pápa Vá-
ros Önkormányzata 
nyújtott segítséget.

Dr. Hermann Ist-
vántól megtudtuk, 
hogy a könyv szer-
kesztését Szabó Rita 
könyvtáros végezte, 
aki korábban há-
rom sikeres kötetet 
készített már Pá-
páról és a járásról. Segítette őt ebben Tóth 
Kálmán, a Hagyományok Hegye Egyesü-
let elnöke, a lektorálásban pedig Horváth 

Hajnalka, a települési értéktár bizottság 
titkára. A közel három hónap alatt elké-
szült kötet grafikai munkáit Nagy Zoltán 
és Herenkovics László készítette, és ez a 

könyv volt a Jókai Mór Városi Könyvtár 
Kötészeti és Sokszorosító Műhelyének 
utolsó nyomdai munkája. 

- Talán szerénytelen-
ség nélkül mondhatom, 
hogy ugyan ez az egyik 
utolsó könyvünk volt, 
de talán az egyik legjob-
ban sikerült. Közel 120 
oldalas lett a kiadvány, 
amely keménytáblás, 
matt borítóval, telje-
sen színes nyomással 
készült.  Minden pápai 
értéket két oldalon mu-
tattunk be, amelyekhez 

gazdag fotóillusztráció is tartozik, így re-
mek vizuális élményt is nyújt a könyv. A 
Pápa Város Települési Értéktára 250 pél-

dányban készült el, mióta bemutattuk, fo-
lyamatosan érdeklődnek nálam, hívnak 
és keresnek, hogy hol lehet megvásárolni 
az elkészült kötetet. Számukra jó hírrel 
szolgálhatok, hiszen a pápai Tourinform 
irodában a könyv február közepétől már 
kapható – fogalmazott újságunknak dr. 
Hermann István, akitől azt is megtudtuk, 
hogy megújult a pápai értéktár internetes 
oldala is (www.ertektar.papa.hu), ahol sok 
hasznos információval gazdagodhatunk. 
Megismerhetjük például az értéktárak lét-
rejöttének, működésének jogszabályi hát-
terét, a pápai bizottság munkáját, egykori 
és jelenlegi tagjait, valamint az értéktárba 
bekerült összes helyi értékről is részlete-
sen olvashatunk.

Pápai értékek egy kötetben
Szerző: Polgár Szilárd
 Fotó: Babos Petra, Pintér Ádám

Minden pápai értéket 
két oldalon mutatnak 
be, amelyekhez gazdag  

fotóillusztráció is 
tartozik a 

250 példányban meg-
jelent kötetben

“
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• „Söprik a pápai utcát” című nóta
• A pápai Berta család kaptafakészítő  

hagyománya
• A pápai cseréppipák

• A pápai ferencesek több évszázados  
szolgálata a patriotizmus és a  
társadalmi haladás érdekében

• A pápai középfokú iskolák közös  
városi ballagása

• A Pápai Lutheránus Sziget kincsei, 
avagy a pápai evangélikusság hit- és 
közéleti értékei

• A Pápai Református Kollégium  
Képzőtársasága

• A pápai Türr István Gimnázium és  
Kollégium fizika szertárának egyik 
eszköze: „Falitáblák”

• A pápai Türr István Gimnázium és  
Kollégium fizika szertárának egyik 
eszköze: „Röntgenfelvételek Pápán”

• A Perutz-család öröksége, a Perutz- 
embléma

• A XX. századi Pápa város imázsa  
(Somfainé Pados Mária rajzai és  
festményei)

• Az első nyomtatásban kiadott Jókai- 
elbeszélés, a Pápán írt „Istenítélet”

• Az Isten velünk vagyon - Lőw Lipót  
pápai rabbi tábornok beszéde - 1848

• Bakonyalja Népművészeti és  
Kézműves Egyesület

• Cicege
• Címerek a pápai középületeken és  

emlékműveken
• Csülökpörkölt

• Dr. H. Szabó Lajos: Pápa város jeles  
díszpolgárai a 19. században című  
könyve

• Gáty Zoltán nyitányok
• Győry-gyűjtemény
• Ipartörténeti gyűjtemények
• JMSZK Bakancsos Természetjáró Kör
• JMSZK Bélyeggyűjtő Kör
• JMSZK Kamarazenekar
• Jókai Mór pápai díszpolgári  

oklevele és Herz Dávidnak, a  
díszpolgári oklevelek alkotójának 
munkássága

• Kékfestő Múzeum
• Klára-ház, Jókai Mór pápai lakóhelye
• Korsós Bálint: „Áldott legyen a láng...”  

(Pápai hatások Jókai írásművészeté-
ben) tanulmánya

• Magyar Éremgyűjtő Egyesület Pápai  
Csoportja

• Magyar Honvédség 47. Pápa Harcásza-
ti Repülőezred

• Magyar királyi 7. honvéd huszárezred
• Nagy László költő pápai emlékezete
• Pápa (mező)város középkori oklevelei 

és pecsétje

• Pápa Város Fúvószenekara
• Pápa város kiváltságai, kiváltság- 

levelei
• Pápa-Tapolcafőn eredő Tapolca-patak 

és forrásvidéke a közvetlenül hozzá-
kapcsolódó tanösvénnyel

• Pápai Csülök-, Cicege- és Borfesztivál
• Pápai Edvy malom fogadó és barokk  

udvarház

• Pápai Huszár Egyesület
• Pápai Játékfesztivál
• Pápai Jókai Kör
• Pápai Kaszinó
• Pápai katolikus-bencés hagyományok
• Pápai Képzőművész Kör
• Pápai magyar királyi „vitéz Bertalan 

Árpád” 1. Honvéd Ejtőernyős Zászlóalj, 
később Ezred emlékezete

• Pápai Megújulás Klub
• Pápai Református Kollégium szellemi 

öröksége
• Pápai zsidó temetők
• Pegazus Színház
• Petőfi Sándor költővé érésének pápai  

motívumai és dokumentumai
• Somogyvári Gyula író pápai  

emlékezete
• Tapolcafői kézműves házi savanyítású  

káposzta

• Vadvirág Néptáncegyüttes és  
utánpótlás csoportjai

• Váli Mari visszaemlékezései

Pápa Város Települési Értéktára
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Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Babos Petra, archív

Évekkel ezelőtt még csak ismerked-
tünk a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program kifejezéssel, 

amikor 2016 májusában dr. Áldozó Tamás 
polgármester bejelentette, addig az idő-
pontig már hat TOP-os pályázatot nyúj-
tott be a város. Ezek közül a hatodikként 
ismertetett projekt a Huszár lakótelepi 
orvosi rendelő felújítását és korszerűsíté-
sét célozta, és az Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése című kiírásra 
nyújtották be.

A polgármester szinte pontosan egy 
évvel később, 2017. május 19-én adott tájé-
koztatást arról, hogy meg-
érkezett az értesítés, mely 
szerint a Huszár lakótelepi 
orvosi rendelő felújítását 
célzó pályázatot támoga-
tásra méltónak ítélték a 
döntéshozók, így a hatvan-
millió forintos támogatás-
nak köszönhetően lehető-
ség nyílik az épület komplex felújítására. 

Az épület a hatvanas években épült, ere-
detileg kereskedelmi célokat szolgált és 
csak ezután, egy átalakítást követően lett 
az egészségügyi alapellátás rendelője. Ez 

nagy előrelépést jelentett annak idején a 
környéken élők egészségügyi ellátásában, 
ám az épület mostanra már nem felelt meg 
a kor követelményeinek. A korszerűsítés 
nemcsak jogszabályi előírásokból adódó 
kötelezettség volt, de az épületben dolgo-
zók és az ide járók részéről is megfogalma-
zódott a felújítás igénye. A pályázat csak 
az épület rekonstrukcióját tartalmazta, de 
az önkormányzat azt tervezi, hogy amint 
anyagi lehetőségei engedik, a környező te-
rület rendezését és parkolóhelyek kialakí-
tását is megvalósítja.

Dr. Áldozó Tamás akkor úgy fogalma-
zott, a Huszár lakótelepi orvosi rendelőben 

két gyermekorvosi, 
egy felnőtt házior-
vosi és három vé-
dőnői praxis műkö-
dik, az e praxisokba 
bejelentkezett gyer-
mekek és felnőttek 
száma meghaladja 
a 4.200 főt, így azt is 

mondhatjuk, hogy ez egy városrészi egész-
ségügyi alközpont.

Még 2017 júliusában adhattunk hírt ar-
ról, hogy a projekt már az építési engedély 
beadásának fázisában jár. 

Az első befejezett projekt 
a Huszár lakótelepi orvosi rendelő

ORVOSI RENDELŐ

- Sajnálom, hogy a Huszár lakótelepi 
orvosi rendelőnél a felújítást követően 
nem tudtuk megvalósítani a parkoló-
építést – mondta el a város első befe-
jezett TOP-projektje kapcsán dr. Áldozó 
Tamás polgármester.

A városvezető rámutatott, a parko-
lóval kapcsolatos terveket egyeztették 
a lakókkal is, akik véleményezhették 
azokat. Ezt a beruházást azonban el 
kellett halasztanunk, sajnos pillanat-
nyilag nincs rá forrás. Azért kellett el-
halasztani a parkoló kialakítását, mert 
hitelből terveztük biztosítani a fedeze-
tét. Sajnos forráshiány miatt azt a hi-
telrészt más célra át kellett csoporto-
sítanunk. Amennyiben többletforrást 
kap az önkormányzat, előállhat az a 
helyzet, hogy visszatérnek a Huszár 
lakótelepi orvosi rendelő parkolójának 
megépítéséhez, azonban egyelőre a 
2021. évi költségvetés erre forrást nem 
tartalmaz. 

Dr. Áldozó Tamás hangsúlyozta, az 
önkormányzat nem vetette el a tervet, 
amint az anyagi lehetőségek engedik, 
megépül az ígért parkoló is.    

A PARKOLÓÉPÍTÉS MÉG 
ELŐTTÜNK VAN

Az épület eredetileg 
kereskedelmi célokat 
szolgált és csak egy 

átalakítást követően 
lett orvosi rendelő

“
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A projekt kivitelezése 2017. szeptember 
19-én, a munkaterület átadását követően 
vehette kezdetét. A város legkisebb ösz-
szegű TOP-projektjének indulása törté-
nelmi pillanat volt, hiszen ez volt az első 
TOP-os beruházás, ahol elkezdődhettek a 
kivitelezési munkálatok. 

A munkaterület átadásakor dr. Áldozó 
Tamás emlékeztetett, az elmúlt években, 
évtizedekben folyamatosan újultak meg a 
város háziorvosi rendelői. Ezek közül volt, 
melyet saját forrásból korszerűsítettek, 
volt amihez hitelt vettek fel. A városvezető 
ugyanakkor azt is kijelentette, hogy az ön-

kormányzatnak ezt követően is lesz még 
feladata az egészségügyi alapellátás terén, 
hiszen vannak még felújításra váró orvosi 
rendelők.

A Huszár lakótelepi orvosi rendelő fel-
újítása során szigetelték az épületet és a 
födémet, új, hőszigetelt nyílászárókat épí-
tettek be és megújították a fűtési rendszert. 
A beruházás során 20 négyzetméterrel  
bővült is az épület, a bejáratoknál lévő fe-

dett közlekedő beépítésének köszönhető-
en. A bővítés lehetővé tette, hogy mindhá-
rom egységben vizesblokkot  alakítsanak 
ki mozgássérültek számára,  és így nyílt 
lehetőség babakocsitároló építésére is. A 
munkálatok során a belső terek – így pél-

dául a várótermek –  is átalakultak, a dol-
gozók számára pedig szociális helyiséget is 
kialakítottak.

Alig 3 hónap múl-
va, 2017. december 
14-én a kivitelező cég 
képviselője, Zsegraics 
Gyula arról számol-
hatott be az épületet 
megtekintő egész-
ségügyi dolgozóknak, 
hogy a beruházás el-
érte a 90 százalékos 
készültségi fokot.

A Terület- 
és Telepü-
lésfejleszté-
si Operatív 
Program el-
sőként elké-
szült pápai 
beruházásá-
nak ünnepé-
lyes átadá-

sát jóval a 2018. 
augusztus 31-es 
határidő előtt, 
2018 márciusá-
ban tartották az 
egészségügyi al-
központban dol-
gozók, a város-
részen élők és a 
város képvise-
lő-testületének 
tagjai jelenlété-

ben. Bocskay László, a városrész akkori ön-
kormányzati képviselője a rendezvényen a 
következőket mondta: 

-  Szeretnék köszönetet mondani el-
sősorban a betegeknek, a városrészben 
élőknek, akik ebben a néhány hónapban 

elviselték, hogy nem a megszokott helyen 
kereshetik fel orvosukat. Köszönet az or-
vosoknak, védőnőknek, akik türelemmel 

viselték a kivitelezés 
idejét és segítségére 
voltak a kivitelezőnek. 
Köszönet illeti a pályá-
zat elbírálóit is, akik 
támogatásukkal hozzá-
járultak a sikerhez és a 
kivitelezőt is, aki gyors 
és precíz munkát vég-
zett a beruházás során. 

Dr. Áldozó Tamás az 
addig ismert TOP-os 
pályázati eredmények-

ről szólt a megjelenteknek, hangsúlyozva, 
a 15 pozitívan elbírált pályázatnak köszön-
hetően 8,5 milliárd forint fejlesztési forrás 
érkezik a városba, és ennek köszönhető-
en sok közterület, intézmény, közlekedési 
infrastruktúra, zöld terület változik meg. 
A városvezető így fogalmazott: - Mostanra 
eljutottunk odáig, hogy a sok fejlesztésből 
az elsőt befejeztük, meg tudjuk mutatni és 
használatba adjuk. Az első befejezett beru-
házás egészségügyi fejlesztés. Ez üzenetér-

tékű és nagyon fontos. Azt mutatja, hogy az 
önkormányzat kötelező feladatai közül az 
egészségügy és a szociális ellátás kitünte-
tett figyelmet kap.

A polgármester arról is szólt, hogy az 
elmúlt évtizedben nyolc orvosi rende-
lő esetében összesen 221 millió forintot 
költött a város az egészségügyi alapel-
látás infrastruktúrájának megújítására.  
Ez többségében rendelő-felújításokat, -kor-
szerűsítéseket jelentett, de Borsosgyőrön új 
orvosi rendelő épült teljes egészében ön-
kormányzati forrásból. Az önkormányzat 
mindezek mellett a kórház fejlesztését is 
támogatta 150 millió forinttal, ezzel együtt 
a Gróf Esterházy Kórház 2012-től 2018-ig 
összesen 3,5 milliárd forintot költhetett fej-
lesztésekre. 
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Szerző: Babos Petra  
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A Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program nyertes projektjeinek 
első beruházását 2018 márciusában 

adták át. A Huszár lakótelepi orvosi ren-
delő fejlesztésére 60 millió forint támo-
gatást nyert el az önkormányzat, ebből a 
forrásból csaknem teljes egészében meg-
újulhatott a háziorvosi, a házi gyermekor-
vosi körzetnek és a védőnői szolgálatnak 
helyet adó épület.

 A háziorvosok közül dr. Vaitsuk Má-
ria gyermekorvos 1989 óta dolgozik a 

rendelőben.  A doktornő a Pápa és Vidéké-
nek elmondta, a régi épület nagyobb esőzé-
sek után gyakran beázott. Az ereszcsator-

na és a nyílászárók elhasználódtak, a belső 
terek elrendezése nem volt megfelelő, a 
burkolatok megrongálódtak, s nem feleltek 
meg az előírásoknak, a berendezés korsze-
rűtlen volt már, a mozgáskorlátozottak szá-
mára sem parkoló, sem vizesblokk nem állt 
rendelkezésre. Szerinte lényegesen kom-
fortosabb körülmények között gyógyíthat-
nak a felújítást követően. 

- Az épületegyüttes teljes felújítása a 
21. századi igényeknek megfelelő kiala-
kítással valósult meg, nagy örömünkre. 
A felújítás során korszerűsítették a fűtést, 
kicserélték a nyílászárókat. A beruházás 
új bútorok vásárlására is lehetőséget nyúj-
tott, így teremtve a korábbinál kellemesebb 
körülményeket a betegek és az ellátó-

személyzet számára. Nagyon boldog va-
gyok, gyönyörűnek, korszerűnek találom 
az épületet és örülök, hogy komfortosabb 
körülmények között végezhetem a mun-
kámat..A betegek számára is jobb ellátási 
feltételeket tudunk biztosítani.

A doktornő köszönetet mondott a felújí-
tásért mindazoknak, akik a megvalósításá-
ért dolgoztak, és ismét megköszönte a kis 
betegeknek és szüleiknek a türelmet és a 
pozitív hozzáállást. 

- A munkálatok gyorsan haladtak. Úgy 
gondolom, a város egyik legkorszerűbb or-
vosi rendelője a Huszár lakótelepi, hiszen 

Megszépült környezetben várják a betegeket 
a Huszár lakótelepi rendelőben
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sikerült egy modern, a 21. század igényeit 
kielégítő rendelőt kialakítani. A védőnői 
helyiségek is teljesen megújultak, így mi 
mindannyian csak szépet és jót tudunk er-
ről mondani – mondta a doktornő, aki hoz-
zátette, a megújulás óta tovább szépítették 
a rendelőt és a várókat. Barátságosabbá 
tették a helyiségeket, amely által gyermek-
barát lett a környezet. Végül azt kívánta, 
hogy még sok ilyen projekt valósuljon meg 
a városban. 

A védőnők, Haidari Dorina, Nagy Gábor-
né és Máténé Hubay Adrienn a Pápa és Vi-
dékének elmondták, 2017 őszén kezdődött 
a felújítás a rendelőben.

- A felújítás idejére átköltöztünk az 
Anna tér 11. szám alá, a felnőtt ügyelet épü-
letébe. Itt csak az adminisztrációs munká-
kat végeztük. A védőnői tanácsadások az 
Anna téri tanácsadóban történtek, az orvo-
si ellátásra pedig a Vízmű utcai épületben 
vártuk a gondozottakat. 2018 márciusában 
visszaköltöztünk a Huszár lakótelepre. A 
tanácsadó és a rendelő alapterülete hozzá-
építéssel bővült. Kicserélték a nyílászáró-
kat, korszerűsítették a fűtést, kifestették a 
helyiségeket és két helyen a melegburko-
lat felhelyezése is megtörtént. Nagy örö-
münkre korszerűbb bútorokat is kaptunk 
– tudtuk meg a védőnőktől, akik egyönte-
tűen kiemelték, hogy örülnek a változás-
nak, mert így komfortosabb lett a munka-
területük. A gondozottak is sokkal szebb, 
igényesebb környezetben kapnak ellátást. 
Apróbb garanciális problémák természete-
sen adódtak, de  jelzésükre rövid időn belül 
rendeződtek azok.  

Spanics-Tóth Nikolett kisgyermekes 
szülő nagyon elégedett a felújított rendelő-

vel. Mint mondta, fontos számára, hogy 
kulturált, tiszta helyre járhassanak védő-
nőhöz. 

- Lényegesnek tartom, hogy megbízható 
rendelőbe mehessünk, s emellett gyermek-
orvosunk, dr. Vaitsuk Mária is itt rendel. Mi 
nagyon elégedettek vagyunk a megújult 
környezettel – mondta az anyuka. 

Szabó-Fehérvári Ritáék 2015 óta járnak a 
Huszár lakótelepi rendelőbe. A fiatal édes-
anyától megtudtuk, elégedett a gyermek-
barát váróterem kialakításával, tetszenek 
neki a falon lévő meseillusztrációk. 

- Úgy gondolom, az épületre már nagyon 
ráfért a felújítás, a régi már korszerűtlen-
né vált. Most komfortosabb, barátságosabb 
lett a rekonstrukció óta. 

Az újjáépítésnek köszönhetően több 
száz család találkozhat a 21. századnak 

megfelelő kulturáltabb, korszerűbb körül-
ményekkel az egészségügyi alapellátás 
során.
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A Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program második körös pályá-
zatainak beadási határideje 2017. 

augusztus 15. volt, melyekre Pápa város 
nyolc pályázatot nyújtott be, több mint 2,7 
milliárd forint értékben. Ezek egyike volt 
a Napsugár Bölcsőde infrastrukturális fej-
lesztését célzó 218 millió forintos pályázat 
is, mely a részleges felújítás mellett 10 fé-
rőhelyes bővítést is jelentett. 

Arról, hogy a pályázat elnyerte a támoga-
tást, 2017 decemberében született döntés, a 
munkálatok 2018 augusztusában kezdőd-
hettek meg. Dr. Kovács Zoltán országgyű-
lési képviselő a beruházás kezdetén tartott 
sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, megyei 
fejlesztési biztosként örömmel segítette a 
város bölcsődefelújítási pályázatát, mellyel 
nemcsak megújul az 1981-ben emelt épület, 
hanem a férőhelyek száma is bővül.

Az építkezés idején a bölcsődei ellátást 
másik három intézményben biztosították. 
A Bóbita Bölcsőde, a Fenyveserdő Bölcsőde 
és a Szivárvány Óvoda adott helyet az ide-
járó kisgyermekeknek.

Az építési munkálatokra közel 180 mil-
lió forintot fordított a város. A projekt során 
lehetőség nyílt eszközbeszerzésre is. Nagy-
mozgásos játékeszközöket, tornaszobai já-
tékokat, gyermekbútorokat vásároltak és 

új, modern eszközöket szereztek be a me-
legítőkonyha számára. A bútorok és játé-
kok beszerzésének költsége meghaladta a 
13 millió forintot, az új konyhai eszközök, 
berendezések értéke pedig több mint 2,5 
millió forint.

A megújult épületet jóval a 2019. decem-
beri határidő előtt, 2019. január 26-án adták 
át. Az ünnepélyes épületavatón dr. Kovács 
Zoltán arról is szólt, hogy Veszprém me-
gyének 45 milliárd fo-
rint állt rendelkezésére 
a TOP-os projektek vég-
rehajtására, ebből Pápá-
ra és környékére több 
mint 10 milliárd forint 
jutott. Ebben szerepel a 
bölcsődére fordított 218 
millió forint is. A képvi-
selő a kormány kisgyermekes családokat 
támogató programjával kapcsolatban ar-
ról szólt, 2010 óta megháromszorozódott a 
bölcsődékre fordított működtetési összeg, 
fejlesztésekre pedig 10 milliárd forintot 
költ az állam. Új ellátási formák jöttek létre, 
minibölcsődék és munkahelyi bölcsődék 
épültek, a meglévőket pedig sok települé-
sen felújítják, bővítik.

Az ünnepélyes átadón dr. Áldozó Tamás 
polgármester a következőket mondta: - A 
kormánynak és az önkormányzatnak is 

az a célja, hogy minél több kisgyermek 
szülessen. Az a cél, hogy olyan támogató 
környezetet tudjunk kialakítani a csalá-
dok körül, amely lehetőséget ad a második 
és harmadik kisgyermek megszületésére 
is. Ebben az épületben 10 férőhelyes ka-
pacitásbővítés is a beruházás része volt, 
ami azt jelenti, hogy Pápán 236 bölcsődei 
férőhely várja a családokat. A megye egy 
másik, ugyanekkora városában, Ajkán 94 

bölcsődei férőhely van. 
Azt gondolom, a 236 férő-
hely lényegesen nagyobb 
támogatást nyújt a pápai 
családoknak és lényege-
sen nagyobb segítséget 
jelent azoknak a kisma-
máknak, akik szeretnének 
minél előbb visszatérni a 

munka világába. Az önkormányzat számá-
ra fontos, hogy a fiatal családok gyermek-
vállalását saját eszközeivel, intézmények 
fenntartásával támogassa. A bölcsőde fel-
újítása is ezt üzeni. Azt üzeni, hogy szép 
város a mi városunk, jó Pápán élni és jó itt 
gyermeket nevelni. Mi, pápaiak büszkék le-
hetünk az elért eredményeinkre.

A projekt eredményeképpen 88 férőhe-
lyes, korszerű, a mai kor követelményeinek 
megfelelő, akadálymentes és gazdaságo-
san üzemeltethető bölcsőde jött létre. 

Jó Pápán gyermeket nevelni

NAPSUGÁR BÖLCSŐDE

Az épületet jóval a 
2019. decemberi 

határidő előtt, 
2019. január 26-án 

adták át

“
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A Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program keretében újították 
fel a Képző utcai Napsugár Bölcső-

dét. A féléves munka eredményét immár 
két éve élvezhetik az ott dolgozók és az 
oda járó gyermekek. Az intézmény teljes 
körű felújítása 218 millió forintból valósult 
meg. Ez az összeg nemcsak esztétikusab-
bá és kényelmesebbé tette az intézményt, 
hanem sokkal költségtakarékosabbá is 
annak működését.

A Pápai Egyesített Bölcsődék intéz-
ményvezetője, Tóth 
Kata lapunknak 
elmondta, a Nap-
sugár Bölcsődében 
2018-ban kezdődött 
férőhelybővítés és 
részleges felújítás 
célja az volt, hogy a 
bölcsőde kielégítse 
a szolgáltatás irán-
ti megnövekedett 
szükségletet és a 
korábbinál korsze-
rűbb körülménye-
ket biztosítson a 
kisgyermekek el-
látásához, hozzájá-
rulva a szolgáltatás 
minőségének eme-
léséhez és a kom-
fortérzet javulásá-
hoz. A felújítást követően komfortosabbá, 
modernebbé, esztétikusabbá, és nem utol-
sósorban gazdaságosabbá vált az épület.

- A bölcsőde belső tereiben és a külső 
területeken is látványos a változás. De mi 
a helyzet azokkal a munkákkal, amik szin-
te láthatatlanok, de segítik az épület haté-
kony, energiatakarékos működését?

- Az épülethomlokzat hőszigetelésének, 
a tető szigetelésének, a napelemek felhe-
lyezésének, a nyílászárók cseréjének és a 
fűtés korszerűsítésének köszönhetően a 
villany- és a gázköltségünk csökkent. Az 
esztétikai javuláson túl, komfortosabb lett 
intézményünk. A szigetelésnek köszönhe-
tően a nyári nagy melegekben nem forró-
sodott át az épület, télen pedig  melegebb 
érzetet ad. Az idők során látjuk, hogy az 
épület melyik része milyen mértékben 
könnyíti meg a munkánkat. A korszerű, 
praktikusan kialakított tálalókonyha pél-

dául óriási segítség az ott dolgozóknak.
Amint említettem, a projektnek köszön-
hetően új gondozási egységgel bővült a 
bölcsőde. Így az addigi 78 helyett már 88 
bölcsődést tudunk fogadni. A plusz 10 kis-
gyermek ellátását 3 kisgyermeknevelő és 
egy bölcsődei dajka végzi, így a beruházás 
új munkahelyeket is teremtett.

 Összeségében elmondható, hogy az 
épület a felújítás eredményeként min-
den törvényi és szakmai követelménynek 
megfelel. Az életszíntér minősége javult, 
az energiahatékonyság megvalósult. Több 
szülő elmondta, hogy az esztétikus kör-
nyezet miatt választotta gyermekének ezt 

a bölcsődét. A projekt megálmodása óta 
eltelt idő igazolta, hogy minden befektetett 
munka megérte a fáradságot.

- A Napsugár Bölcsőde a felújítással 88 
kisgyermek ellátására alkalmas. Mennyire  
kihasznált ez a férőhelyszám?

- Jelenleg nem működünk teljes kapaci-
tással, ám a hónap végére telt házunk lesz.

- A TOP-os lehetőségeknek köszönhető-
en a Pápai Egyesített Bölcsődék egy másik 
tagintézménye is megújul. A Fenyveserdő 
Bölcsőde felújítására és férőhelyének bőví-
tésére 550 millió forintot nyert el a fenntar-
tó önkormányzat. Mi indokolta ezt a beru-
házást?

- Az elmúlt években az épületben több 
olyan felújítást kellett elvégezni, eszközt 
cserélni, amik időszerűvé tették a megújí-
tást. A Pápai Egyesített Bölcsődék ellátási 
területe Pápa város közigazgatási területe, 

a tagbölcsődékben a gyermekek felvétele 
körzethatárok nélkül történik. A Fenyves- 
erdő Bölcsőde tagintézmény környéke egy 
dinamikusan fejlődő városrész, egyre több 
a kisgyermekes család, amely indokolttá 
teszi a férőhelybővítést.

- Mit foglal magába a felújítás? Hiszen 
itt több, mint kétszer akkora összegről van 
szó, mint a Napsugár Bölcsőde esetében.

- A felújítás magába foglalja a nyílás-
zárók cseréjét, a külső hőszigetelést és te-
tőszigetelést, a padlófűtést, új aljzat építé-
sét. Új helyre kerül a közösségi tér. A tágas 
főzőkonyha helyett, egy kisebb tálaló-me-

legítőkonyhát alakí-
tanak ki.  Tervben van 
a villamos hálózat 
felújítása, napelem-
rendszer telepítése, a 
fűtés korszerűsítése. 
Egy új csoportszobá-
val, fürdetővel, gyer-
mekátadóval bővül 
az épület és megújul 
a többi csoportszo-
ba berendezése is. A 
munkálatok előre-
láthatólag áprilisban 
kezdődnek, a beruhá-
zás eredményeként 
14 férőhellyel bővül a 
bölcsőde, így a Pápai 
Egyesített Bölcsődék 
250 gyermeknek tud 
ellátást biztosítani. 

Ezzel új munkahelyeket is teremtünk, így 
a foglalkoztatottak köre is bővül.

- A felújítás alatt hogyan oldják meg a 
gyermekek elhelyezését?

- Ez idő alatt a gyermekek elhelyezé-
se a másik két bölcsődében történik. Ott 
ugyanolyan szakszerű ellátásban részesül-
nek, mint az „anyabölcsődéjükben”, a saját, 
megszokott kisgyermeknevelőik személyi 
állandóságának biztosításával. Ők nem-
csak a fejlődésükben játszanak szerepet, 
hanem erősítik a szülők bölcsődébe vetett 
bizalmát is. 

A személyi feltételeken túl, a tárgyi fel-
tételek, a biztonságos, esztétikus környezet 
is kell, hogy a gyermekek gondozását-ne-
velését szolgálja. Ezzel a beruházással ez 
is megvalósul, és a munkálatok befejezté-
vel már három felújított, modern, tágas és 
energiatakarékos bölcsődéje lesz Pápa vá-
rosának.

Gazdaságosabban működik a Napsugár Bölcsőde
Szerző: Vadász Krisztina

 Fotó: Babos Petra
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Korszerűbb körülmények a Napsugár Bölcsődében
Szerző: Babos Petra, Vadász Krisztina 

 Fotó: Babos Petra, archív

ANapsugár Bölcsődét 1981-ben ad-
ták át. Azóta több, kisebb-nagyobb 
felújítást végeztek az épületen, ám 

a folyamatos korszerűsítés ellenére is 
rekonstrukcióra szorult.  Pápa Város Ön-
kormányzata a bölcsőde felújítására és 
férőhelybővítésére pályázatot nyújtott be 
a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program vonatkozó kiírására 2018-ban. 

A bölcsőde vezetője Strinyi Józsefné a 
munka előkészítésétől az átadásig nyo-
mon követte a beruhá-
zást. A szakember a fel-
újítás egyik legfontosabb 
elemének az új gondozási 
egységet tartja.  

- A felújítás során 
ezzel az új gondozási 
egységgel bővült intéz-
ményünk, mely újabb 
tíz kisgyermek ellátását 
teszi lehetővé. Ez talán a 
legkiemelkedőbb része a 
projektnek, hiszen több 
gyermeket tudunk fo-

gadni, kényelmesebben elférünk és bátran 
mondhatjuk, hogy haladunk a kor kihívá-
saival, amit a növekvő születésszám ge-
nerálta gyarapodó gyermeklétszám jelent. 
Az épületben más változások is történtek. 
Megújult a konyhánk, egy új, modern, a 
mai kor elvárásainak, illetve a HACCP elő-
írásainak megfelelő tálalókonyhát alakí-

tottak ki, valamint kényelmes étkezővel 
és közösségi térrel is gazdagodott intéz-
ményünk. A gyermekek 
mozgásfejlődését előse-
gítő tornaszobát is bőví-
tették. Ezt nagyon jól ki 
tudjuk használni, a gye-
rekek szeretik, hiszen 
más a funkciója, mint a 
csoportszobáké. A terek 
nemcsak az épületen belül, hanem azon 
kívül is megújultak. A játszóudvar részét 
képező teraszrészen burkolatot cseréltek 
és újdonságként, ami praktikum és a pi-

ciknek szórakoztató 
is egyben, vízper-
metező szolgálja a 
gyermekek kényel-
mét. Az udvaron a 
nagymozgást fej-
lesztő játékkészlet 
is jelentősen bővült. 
Elmondható, hogy 
a felújítást követő-
en komfortosabbá, 
modernebbé, esz-
tétikusabbá és nem 
utolsósorban gazdaságosabbá vált intéz-
ményünk.

- A bölcsőde belső tereiben és a külső te-
rületeken is látványos a változás. De mi a 
helyzet azokkal a munkákkal, amik szinte 
láthatatlanok, de segítik az épület 
hatékony, energiatakarékos mű-
ködését?

- Megtörtént az épülethom-
lokzat hőszigetelése, a tető szi-
getelése, napelemek felhelyezé-
se, nyílászárók cseréje és a fűtés 
korszerűsítése. Ezeknek köszön-
hetően a villany- és a gázköltsé-
günk csökkent. Az esztétikai javuláson túl 
nagymértékben komfortosabb lett intéz-

ményünk. A szigetelésnek köszönhetően 
a nyári nagy melegekben nem forrósodott 

át az épület, télen pedig 
melegebb érzetet ad. Az 
idők során látjuk, hogy 
az épület melyik része 
milyen mértékben köny-
nyíti meg a munkánkat. 
A korszerű, praktikusan 
kialakított tálalókonyha 

például óriási segítség az ott dolgozóknak.
Az új gondozási egység kialakításával 

pedig az addigi 78 kisgyermek helyett 88 
bölcsődést tudunk fogadni. A plusz 10 fő el-

látását az intézményben 3 kisgyer-
meknevelő és egy bölcsődei dajka 
végzi, így a foglalkoztatottak köre 
is bővült. Jelenleg 18 kisgyermek-
nevelő és 4 bölcsődei dajka dolgozik 
nálunk, de a létszámunk ennél több, 
hiszen konyhai dolgozók, karban-
tartók, és a technikai személyzet is 
része a bölcsődénknek.

- A Napsugár Bölcsőde a felújí-
tással 88 kisgyermek ellátására al-
kalmas. Mennyire kihasznált ez a 
férőhelyszám?

- Jelenleg nem működünk teljes kapaci-
tással, ám a hónap végére telt házunk lesz.

Gyenge-Kobzi Alexandra kisgyer-
meknevelő szintén elégedett a megújult 

bölcsődével. 
- Amikor elkezdődött 

a felújítás, s el kellett 
költözni az épületből, 
kicsit megijedtem, hogy 
hónapokig máshol kell 
végeznem a munkámat. 
Én a Bóbita Bölcsődébe 
kerültem, ahol nagyon 

jól éreztem magam, hamar beilleszkedtem, 
s pár hét múlva már olyan volt, mint ha a 

A kisgyermekek
mozgásfejlődését 

elősegítő 
tornaszoba is bővült

“
Az esztétikai 
javuláson túl 
komfortosabb

is lett a 
bölcsőde

“
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saját helyemen dolgoztam volna. A gyere-
keket egyáltalán nem viselte meg a költö-
zés, jól érezték magukat az új pajtásokkal 
– mondta a fiatal hölgy, aki hozzátette, a 
felújítás során ő a nagyon szép, új csoport-
szobába került.. 

- Szinte egész nap besüt a nap hozzánk, 
jó ilyen világos, szép helyiségben lenni. 
Kellemes közérzetet ad az új csoportszoba 
mindannyiunknak, hiszen ahol a költözés 
előtt dolgoztam, nem volt már korszerű. A 
gyermekek is komfortosabb, gyermekbará-
tabb helyiségben tölthetik a mindennapja-
ikat. 

A kisgyermeknevelő a projekt egyik 
új elemeként  a vízpermetezőt említette, 
amely a nyári napokban felfrissülést ad a 

kicsiknek, javítva 
a komfortérzetü-
ket. 

A felújítás 
és  férőhelybőví- 
tés eredménye-
ként a bölcsőde 
kielégíti a bölcső-
dei szolgáltatás 
iránti megnöveke- 
dett igényeket és 
a korábbinál lé-
nyegesen korsze-
rűbb körülménye- 
ket biztosít a kis-
gyermekek ellátá-
sához.

TUDTA?
A világon az első bölcsődét 1844. no-

vember 4-én, Párizsban nyitották meg. 
Az intézmény neve La Créche volt, Jé-
zus jászolbölcsőjére emlékezve. Az in-
tézmény létrejöttét a gyári nagyipar ter-
jedése tette szükségessé, így főként női 
munkaerőt foglalkoztató gyárak környe-
zetében hoztak létre bölcsődéket. Alig 
néhány év múlt el és már 400 hasonló 
intézmény működött szerte a világon.

Magyarországon – egészen ponto-
san Pesten – 1852 januárjában bölcső-
deegylet alakult Majer István püspök, 
nagy-prépost, valamint Forrayné Brun-
szvik Júlia – Brunszvik Teréz, az első 
magyar óvoda alapítója unokahúga 
– támogatásával. Hosszú előkészítő 
munka és jótékony célú gyűjtés ered-
ményeként 1852. április 21-én Pesten 
egy bérház földszintjén megnyílt az or-
szág első bölcsődéje, ahol 5 szobában 38 
gyermekről gondoskodtak. A felvételnél 
mérlegelték a családi körülményeket. A 
kezdeti időszakban 4 éves korig fogad-
ták a gyermekeket, akik számára a teljes 
ellátás mellett ruházatot is biztosítottak. 
Hazánkban az első vidéki bölcsőde 1855-
ben, Nagyváradon nyitotta meg kapuit. 

Heim Pál 1916-ban a bölcsődék jobb 
működési feltételeinek megteremtésére 
alakult Stefánia Szövetség keretén be-
lül elindította a Központi Védőnőképző 
Iskolát, hogy a gyermekeket gondozók 
nagyobb szakértelemmel végezhessék 
munkájukat.

Pápán 1954-ben nyitotta meg kapuit 
az első bölcsőde. Ez volt I. számú bölcső-
de a mai Bóbita Bölcsőde helyén.

Az első pesti bölcsőde megnyitásá-
nak évfordulóján 2010 óta ünnepeljük a 
bölcsődék napját.

Fontosak a kisgyermekes családok
Szerző: Pintér-Papp Eszter

Pápa Város Önkormányzatának min-
dig fontosak voltak a kisgyermekes 
családok, ezért is volt különösen 

örömteli, hogy a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program támogatásával 
megújulhatott a Napsugár Bölcsőde. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester ennek 
kapcsán úgy fogalmazott, az önkormány-
zat azért tartja fenn a bölcsődéket, hogy a 
kisgyermekes családokat segítse. Ennek 
érdekében akár még azt a konfliktust is 
felvállalják, ami az intézmények dolgozói-
val kialakulhat.

- Szerintem szégyen, hogy vannak 
olyan kollégáink a bölcsődékben és az 
óvodákban, akik a mai napig nem értik, 
hogy a köz azért fizeti őket, hogy munka-
időben a munkahelyükön tartózkodjanak 
és ott a pápai kisgyermekeket fogadják 

és rájuk lehessen bízni a kicsiket. Sajnos 
vannak olyanok, akik azért dolgoznak, 
hogy ez az állapot minél ritkábban követ-
kezzen be egy évben, ami véleményem 
szerint elfogadhatatlan. Éppen ezért – a 
kórházi betegjogi képviselőhöz hasonló-
an – hamarosan lesz egy munkatársunk, 
akinek az lesz a feladata, hogy képviselje 
a bölcsődébe és óvodába járó gyermekek 
jogait. Ha bármelyik szülő azt tapasztal-
ja, hogy az ő gyermekét megillető jogokat 
korlátozzák – például nyomásgyakorlás-
sal arra akarják rávenni, hogy áthelyezett 
munkanapon ne vigye a gyermeket óvo-
dába, bölcsődébe –, akkor az eljárás során 
a panasztevő anonimitását megőrizve 
lesz lehetőség tisztázni ezeket a helyze-
teket. Ha a panaszok jogosnak bizonyul-
nak, akkor természetesen alkalmazzuk a 
megfelelő szankciókat – hangsúlyozta a 
polgármester.   
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Próbáltak mostanság parkolóhelyet 
találni napközben a Deák Ferenc 
utca környékén? Ha a Kossuth utcán 

akad dolguk, bevállalják a pár perces sétát 
a várkerti parkolóból? Megfigyelték már, 
hogy jó időben egymás hegyén-hátán áll-
nak az autók a lakótelepi parkolóban, ám 
amint megjön a télies hideg, varázsütésre 
előkerülnek a garázskulcsok és kiürülnek 
a parkolók? Az elmúlt években több új 
parkoló is épült a városban, így például a 
Jókai utcán és a Korvin utcán fizető-par-
kolóhelyeket alakítottak ki, az Igal lakóte-
lepen pedig a buszforduló melletti terüle-
ten rendezték a parkolás körülményeit. A 
város közterületen lévő parkolói a Város-
gondnokság kezelésében vannak. Bakó 
István intézményvezetőt a pápai parkolási 
lehetőségekről és a parkolóhelyekkel kap-
csolatos feladataikról kérdeztük.

- Pontos adat nincs arról, hogy Pápán 
összesen hány parkolásra alkalmas hely 
áll az autósok rendelkezésére, de azt tud-
juk, hogy közel 460 fizető-parkolóhely 
vehető igénybe a belvárosban. Eddig is 
tudtuk, hogy nagyon sok autó van a város-
ban, de most, az ingyenes parkolás idején 

ez egyértelműen megmutatkozik, a bel-
városban gyakran alakulnak ki kaotikus 
helyzetek emiatt. Jelenleg a legnagyobb 
problémát az jelenti, hogy a belvárosban a 
kihirdetett veszélyhelyzetben az  – egyéb-
ként fizető – parkolóhelyek pillanatokon 
belül megtelnek. Ez önmagában még nem 
lenne baj, de sokan 
egész napra ott 
hagyják az autóju-
kat, holott ezeken a 
területeken a fizető-
parkolásnak éppen 
az lenne a lényege, 
hogy lehetővé tegye, 
hogy cserélődjenek 
az autók. Azt azon-
ban látni kell, hogy 
a parkolóink erő-
sen leterheltek, hi-
szen sokkal több az autó a városban, mint 
amennyi parkolóhely a rendelkezésre áll.   

- Az ingyenes parkolás következtében 
egész napra megtelt parkolóhelyek okoz-
tak fennakadást valahol?

- Ez főként a kórháznál jelent problémát, 
ahol most az oltásra érkező időseket szál-
lító autók parkolását úgy tudjuk segíteni, 

hogy az érintett időszakokban polgármes-
ter úr engedélyével, a kórház főbejáratánál 
hat parkolóhelyet lezárunk. „Békeidőben” a 
kórházban ügyet intézők számára létezik 
egy félórás ingyenes parkolási lehetőség. 
Ezzel kapcsolatban egyébként már jelez-
tem a városvezetésnek, hogy véleményem 

szerint nem életszerű, 
fél óra a legtöbb eset-
ben nem elegendő még 
arra sem, hogy valaki 
csomagot vigyen be a 
hozzátartozójának a 
kórházba. Javasoltam 
ennek a felülvizsgála-
tát, de tudni kell, hogy 
egy ilyen döntésnél na-
gyon sok szempontot 
figyelembe kell venni. 

- Említette, hogy a 
városban 460 körül van a fizető-parkoló-
helyek száma. Mi a tapasztalatuk, ezeket 
szabályosan, a szükséges díjat megfizetve 
használják az autósok?

- A fizetőparkolók általában tele vannak 
akkor is, amikor nem ingyenes a parkolás. 
Ugyanakkor a díjköteles időszakban cse-
rélődnek az autók, ritkábbak az egész nap 

PARKOLÁS

Szerző: Pintér-Papp Eszter  
 Fotó: Pintér Ádám

Parkolni, de hol?

A parkolóink erősen  
leterheltek, hiszen sokkal 
több az autó a városban, 

mint amennyi 
parkolóhely a

rendelkezésre áll

“
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parkoló járművek, sokkal könnyebb parko-
lóhelyet találni mint most, az ingyenesség 
idején. Három parkolóőrünk van, közülük 
ketten folyamatosan járják a területet és 
ellenőrzik a díjfizetést. Hangsúlyoznom 
kell, hogy szigorúan veszem a nem fizető 
autósok büntetésének behajtását, ha kell, 
a végrehajtásig is elmegyünk. Már felve-
tettem polgármester úrnak, hogy be kelle-
ne vezetnünk a kerékbilincs használatát. 
Úgy gondolom, ez az egyik leghatékonyabb 
módszer. Az autó addig ott marad, amíg a 
bírságot ki nem fizetik, vagy tíz nap múlva 
elszállíthatjuk a Városgondnokság telep-
helyére.

- Polgármesteri, majd kormányzati dön-
tésnek köszönhetően már hónapok óta 
ingyen vehetők igénybe a fizető-parkoló-
helyek is. Azonban többen vannak, akik az 
elmúlt év elején éves parkolóbérletet vásá-
roltak. Ők kapnak valamilyen kompenzá-
ciót?

- Igen, kompenzáljuk a kieső időszakot, 
de nem pénzvisszafizetéssel. Az elmúlt év-
ben éves bérlettel rendelkezők számára az 
idei évi bérlet árát csökkentjük az elmúlt év 
ingyenes hónapjainak megfelelően.   

- A parkolás azonban nemcsak a belvá-
rosban okoz problémát, a lakótelepeken is 
nehéz parkolóhelyet találni.

- Ez szintén abból következik, hogy 
nagyon sok az autó a városban. Nézzük 

például a Vajda Péter lakótelepet! 
Amikor ott a házak épültek, volt 
háztömbönként nagyságrendileg öt 
autó. Most pedig lakásonként van 
kettő. Nem egyszerű erre megoldást 
találni. A családi házas övezetekben 
például az a szándék, hogy ne a köz-
területeken álljanak az autók, hanem 
járjanak be az autósok a garázsokba 
vagy az udvarra. Mivel macerás annyiszor 
kaput nyitni, vagy automata kaput venni, 
ezért inkább megállnak az utcán. Aztán 
ebből van a sok szabálytalan, zöldterületen 
parkolás, vagy sok esetben a forgalommal 

szemben állnak meg, amit a KRESZ tilt. So-
kan egyébként azt gondolják, hogy a saját 
házuk előtt csak ők maguk parkolhatnak, 
ilyen szabályozás azonban nincs.

- Sok panasz érkezik reg-
gel és a délutáni órákban az 
iskolák környékén kialakult 
káosz miatt. Ezt önök is ta-
pasztalják?

- Az iskolák környékén 
főként az iskolakezdés előtti 
időszakban és a napközis idő 

végén van 
probléma. 
Sokan úgy 
vannak vele, hogy legszí-
vesebben az osztályte-
remig vinnék a gyereke-
ket autóval, ha a lépcsők 
szélesebbek lennének 
és elférnének rajtuk az 
autók. Szinte minden 
iskolánál tapasztalható, 
hogy ilyenkor egymás 

hegyén-hátán állnak a járművek. Ez sok-
szor veszélyes közlekedési helyzeteket 
eredményez.

- Mennyi munkát ad a Városgondnok-
ságnak a parkolóhelyek rendben tartása?

- Van seprőgépünk, dolgoznak nálunk 
utcaseprők, az ő segítségükkel tartjuk tisz-
tán a parkolókat és környezetüket. Emellett 
a parkolók környékén lévő növényeket is 

ápoljuk. Té-
len a hóelta-
karítás már 
problémásabb, 
hiszen éjsza-
ka be tudunk 
menni a par-
kolókba taka-
rítani, napköz-
ben azonban 
az autók miatt 

erre nincs lehetőség. A Bástya parkolóban 
például még a falevelek eltakarítása is 
gondot okoz, hiszen ott szinte folyamato-
san telt ház van. Ami a következő időszak 
feladata lesz, az az idős parkolóautomaták 
cseréje.      

- Összességében tehát elmondhatjuk, 
hogy Pápán nem kevés parkolóhely áll 
rendelkezésre, de ennél is nagyobb lenne 

az igény. Vannak tervek a par-
kolóhelyek számának bővíté-
sére?

- Igen, több elképzelés is 
van. A várkerti parkoló bőví-
tésétől a Fő téri parkolólemez 
megépítéséig sok elképzelés 
van, ami enyhíthetne a parko-
lóhelyek hiányán. A zónahatá-
rok megváltoztatása is tervben 
van, erre azonban a kormány-
zati intézkedések miatt az idei 

évben biztosan nem lesz lehetőség. Véle-
ményem szerint a probléma megoldásához 
nem elég újabb és újabb parkolóhelyeket 
létesíteni, szemléletformálásra is szükség 
lenne.     

Sokan azt gondolják, 
hogy a saját házuk előtt 
csak ők parkolhatnak, 

ilyen szabályozás 
azonban nincs

“
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Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Ma már nagyon ritka az a háztartás, 
ahol ne lenne legalább egy, de in-
kább több autó. Családi házak kör-

nyéken talán egyszerűbb megoldani táro-
lásukat, azonban a lakótelepeken lassan 
képtelenség szabad parkolóhelyet találni. 
Mindezek mellett sokszor a belváros fize-
tőzónáiban is nehéz üres helyre bukkanni 
és az ingyenes parkolók kihasználtsága 
is magas. Az önkormányzat ezért újabb 
parkolóhelyek létesítését tervezi. Bakos 
László közlekedési, forgalomtechnikai 
szervezővel körbesétáltunk a belvárosban 
és közben áttekintettük a pápai parkolási 
helyzet legégetőbb problémáit.

Parkolási körképünket 
a várkerti parkolóval kezd-
jük. Ez a város egyik leg-
forgalmasabb parkolója és 
bővítésével kapcsolatban 
már megvannak az önkor-
mányzat elképzelései. 

- Valóban ez a város 
legforgalmasabb parkoló-
ja, ami kiszolgálja a piacot, 
az autóbusz-állomást, de a 
belvárosban dolgozók vagy 
ügyeket intézők is előszere-
tettel várakoznak itt. Emel-
lett kedden és pénteken a 
piaci árusok is itt kapnak 
lehetőséget járműveik tá-
rolására. Egyébként ez a két nap tipikusan 
az, amikor lényegesen több parkolóhely-
re lenne szükség a környéken – hangsú-
lyozza Bakos László, majd a városban csak 
nagyparkolóként emlegetett terület és az 
egykori uszoda helyén kialakított parkoló 
közti területre mutat: - Úgy tudom, hogy a 
tervek közt szerepel a Bajvívó tér parkoló-
vá alakítása, ami jelentősen megnövelné a 
belvárosi parkolóhelyek számát. Az elkép-
zelések szerint az új parkoló megépítését 
követően fizetőparkolóvá alakulnának át a 
várkerti parkolók, ahol az első óra előrelát-
hatóan ingyenes lesz – mondta a szakem-
ber. S, hogy miért? Erre a következő választ 
kaptuk: - Ezeket a parkolókat sokan az au-
tók tárolására használják. Reggel mondjuk 
négy órakor leparkolnak itt, utána felszáll-
nak a szerződéses járatra, ami elviszi őket 
Győrbe, Sárvárra, vagy éppen Kunszigetre, 
az autóik pedig egész nap foglalják itt a he-
lyet. Ez azért probléma, mert így azok, akik-
nek ténylegesen a belvárosban van dolguk, 

nem tudják rendeltetésszerűen használni 
a parkolót. Ezen a környéken sokat javított 
a helyzeten a régi uszoda helyén létesített 
parkoló, de szükség van a bővítésre. Néz-
zünk körül  – mutat körbe Bakos László.  – 
Ma egy teljesen átlagos februári nap van és 
egyetlen szabad parkolóhely sincs. Egyéb-
ként az, hogy a koronavírus-járvány mi-
att most nem kell parkolódíjat fizetni, sok 
embert arra késztetett, hogy autóval köz-
lekedjen. Ez az utakon és a parkolókban is 
nagyobb forgalmat eredményezett. Azt kell 
mondanom, hogy jelen pillanatban a bel-
városban nincs egy talpalatnyi hely sem, 
ahol megállhatnának azok, akiknek rövid 
időre mondjuk a Kossuth utca környékén 
van dolguk. 

A közlekedési szakember arról is szólt, 
hogy milyen további elképzelések vannak 
a piac környékének parkolóhely-bővítésé-
vel kapcsolatban. – Az autóbusz-állomás 
és a piac között van egy sáv, amely jelen-
leg ingyenes parkolási lehetőséget biztosít 
22 autó számára. Ott a piacra érkezőknek 
szeretnének ingyenes parkolási lehetősé-
get biztosítani –  maximum kétórás időtar-
tamra – a későbbiekben.   

Többen mondják, hogy a belvárosból a 
bevásárlóközpontok környékére helyező-
dött át a forgalom jelentős része, de ez alig 

volt érzékelhető akkor, amikor körképün-
ket készítettük. A várkerti parkolókban és a 
piac környékén sem lehetett szabad parko-
lóhelyet találni, a nagyparkolóban tíz perc 
alatt öt autóst számoltunk, akik néhány 
környi keresgélés után elhajtottak. Bakos 
László ennek kapcsán egy másik fontos 
helyről, a kórház környékéről és a Jókai 
utcáról is szólt. Hangsúlyozta, a Jókai utca 
és a Korvin utca felújítása során létesültek 
új parkolóhelyek, de az igény még mindig 
jóval nagyobb a rendelkezésre álló lehető-
ségeknél. – A Jókai utcán, főként a kórház 
környékén tulajdonképpen vadászni kell a 
helyekre.

Gyakran látni parkolóhelyet keresve 
köröző autókat a Kossuth utca, Major utca, 

Deák Ferenc utca környé-
kén is. Bakos László szerint 
a lottó ötöshöz hasonló az 
esélyünk, ha itt üres helyet 
próbálunk találni – főleg 
most, az ingyenesség ide-
jén. Kaotikus helyzeteknek 
lehetünk itt szemtanúi, 
nem ritka, hogy az autósok 
a posta melletti szakaszon 
nemes egyszerűséggel – 
és nem mellesleg teljesen 
szabálytalanul – a sarkon 
leparkolnak, nem kis bosz-
szúságot okozva a többi 
közlekedőnek. Körképünk 
készítésekor nem is kel-
lett sokat várnunk, alig két 

perce beszélgettünk, amikor beparkolt egy 
személyautó a Kossuth utca - Major utca 
kereszteződésében a sarokra, a sofőr pedig 
nemes egyszerűséggel elsétált a Kossuth 
utca irányába. 

De ezen a környéken nem ritka az sem, 
hogy két kerékkel a járdán állva várakoz-
nak az autók. Ezzel a bosszantó parkolási 
formával beszélgetésünk húsz perce alatt 
háromszor is találkozhattunk.

- Ezen a területen mindig nagy a zsúfolt-
ság. Komolyabb felmérésre lenne szükség 
ahhoz, hogy megmondhassuk, hogy me-
lyik autó mennyi ideig parkol itt, ez pon-
tosabb képet adna az itteni parkolási szo-
kásokról – mondta Bakos László, aki azt 
is hangsúlyozta, a Kossuth utca felújítása 
kapcsán majd fontos kérdés lesz, hogy a 
Március 15. tértől a Deák Ferenc utcáig ter-
jedő szakaszra engedélyezett lesz-e a be-
hajtás és lesznek-e ott parkolóhelyek.

A Bástya lakótelep ingyenes parkolójá-
ban szintén állandónak mondható a telt 

Itt parkolunk mi, így parkolunk mi

A Kossuth utca 
felújításakor kérdés lesz, 

hogy a Március 15. tértől a 
Deák Ferenc utcáig terjedő 

szakaszra engedélyezett 
lesz-e a parkolás

“
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ház. Ezzel a parkolóval kapcsolatban gyak-
ran elhangzó észrevétel, hogy rendkívül 
szűkek a parkoló-
helyek. Bakos Lász-
ló rámutatott, erre 
csak a parkolóhe-
lyek újraméretezé-
se lehet a megoldás, 
így azonban keve-
sebb autó számára 
maradna hely. A 
Bástyán egyébként a társasházak udvarán 
az ott lakók számára kialakíthatók lehet-
nének parkolóhelyek, a jelenlegi ingyenes 
parkoló pedig az átméretezés után fizető-
parkoló lenne – ezt egyébként a környéken 
működő vállalkozások üzemeltetői közül 
volt, aki javasolta már. De a fizetőparkolás 
bevezetését kérték a Korona utcán az üzlet-
tulajdonosok közül többen is. Bakos Lász-
ló emlékeztetett, a társasházak számára 
fenntartott parkolókra jó példa a Gyimóti 
út, ahol a társasház parkolója sorompóval 
védett.

Azonban nemcsak a Bástyán, a töb-
bi lakótelepen is érezhető, hogy az utóbbi 

években jelentősen megnőtt a gépkocsik 
száma. Általában nagyon nehéz parkoló-
helyet találni a háztömbök között, a kelle-
metlen időjárás beköszöntével azonban ki-
derül, hogy sok autónak van garázsa, mert 
olyankor lényegesen kevesebb gépkocsi 
parkol közterületeken. A lakótelepek közül 
például az Igal lakótelepen vagy a Vajdán 
egy másik probléma is jelentkezik, mégpe-
dig az, hogy a szerződéses járatokkal dol-
gozni járó vidéki munkavállalók ezeken a 
területeken hagyják autóikat egész nap-
ra. – Ugyan az utóbbi években azt tapasz-
taltuk, hogy csökkent az ingázók száma, 
azért még mindig vannak, akik például az 
Igal lakótelepi buszfordulóban szállnak fel 

a munkahelyük szerződéses járatára, az 
autóik pedig egész nap foglalják a parkoló-

helyeket a lakóte-
lepen. A vírushely-
zet idején ezeknek 
az autóknak a szá-
ma megnőtt, hi-
szen akik eddig 
egy autóval jártak 
négyen-öten, most 
sok esetben külön 

autóval érkeznek a buszmegállóhoz – mu-
tat rá Bakos László.  – Ugyanez a helyzet 
a húsgyári jár-
műtelep parko-
lójában vagy a 
Veszprémi út 
környékén. Erre 
az lenne a meg-
oldás, ha eze-
ket a parkolni 
vágyókat olyan 
helyekre irá-
nyítanánk, ahol 
még fel tudnak 
szállni az autó-

buszokra, de 
mégsem belső, 
városi területe-
ken foglalnák 
a parkolóhe-
lyeket. Ilyen 
terület lehetne 
például a Celli 
út környéke, 
ahol a szerző-
déses járatok 
telephelye is 
van.

Összességé-
ben tehát körképünkből is megállapítható, 
hogy ahogy a közlekedés terén, úgy a par-

kolók használatában is sokaknak lenne 
még hova fejlődni. Az önkormányzat újabb 
parkolóhelyek kialakítását tervezi, de  az 
úticélhoz bármi áron, akár szabálytalanul, 
másokat akadályozva a legközelebb par-
kolni szándékozók sajnos mindig lesznek. 
S hogy a helyi tömegközlekedés fejleszté-
sével és szemléletformálással elérhető-e a 
város autós leterheltségének csökkentése? 
– Ez nagyon jó kérdés. Az embereket na-
gyon nehéz hozzászoktatni ahhoz, hogy 
egy autóbusz menetrendjéhez igazodja-
nak. Az emberek nagyon kényelmesek, 

szeretnek a lehető legközelebb parkolni a 
céljukhoz – mutat rá a közlekedési szak-
ember, miközben egy gépkocsi már negye-
dik alkalommal halad el mellettünk, vagyis 
lassan tíz perce köröz parkolóhelyet keres-
ve a belvárosban, mintegy alátámasztva 
mindazt, amit körképünk készítése során 
megállapítottunk.  

Fontos hangsúlyozni, hogy az imént is-
mertetett elképzelések távlati célok, azok-
ról döntés még nem született, a belváros 
közlekedési rendjével kapcsolatban lakos-

sági fórumokon lesz lehetőség arra, hogy 
mindenki elmondja véleményét.           

A Bástyán a parkolóhelyek 
újraméretezése lehet a 

megoldás, az azonban a 
parkolóhelyek számának 
csökkenését eredményezné

“
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Szerző: Babos Petra
 Fotó: Babos Petra, Pintér Ádám

Napjainkban nagyon sokan közle-
kednek autóval. Egyre több család 
két-három járművel is rendelkezik. 

Különösen a belvárosban, de a lakótele-
peken sem könnyű üres parkolóhelyet 
találni.  A pandémia idejére bevezetett 
ingyenes parkolás tovább nehezítette a 
helyzetet. A belvárosban a parkolási hely-
zetről és a parkolási szokásokról kérdez-
tük a járókelőket. 

Illés Veronika szerint Pápán magasab-
bak a parkolási díjak, mint a közeli váro-
sokban. 

- A vírushelyzet  ideje alatt nem  kell 
pakolási díjat fizetnünk, ami jó ötlet, de én, 
ha sietek valahová a belvárosban, akkor 
mindig a fizetőhelyeket veszem igénybe, 
hogy gyorsabban eljussak a célomhoz. Az 

utak minősége a belvárosban nem a leg-
jobb, ami úgy vélem, a parkolásra is kihat. 
Próbálom úgy intézni a belvárosban az 
ügyeimet, hogy ne a csúcsforgalomban 
kelljen bejönnöm, hiszen akkor nagyon 
nehéz üres helyet találni. A munkahelye-
men zárt parkoló van, ha pedig a városba 
jövök, akkor inkább a Kossuth vagy a Deák 
Ferenc utcát választom, ha pedig van időm 
sétálni és nincs rossz idő, akkor megállok 
a buszpályaudvar közelében lévő nagy-
parkolóban, hiszen az sincsen messze a 
sétálóutcától. A Bástyán nagyon szűkek a 
parkolóhelyek, ott nem szívesen hagyom 
az autóm – tudtuk meg a fiatal hölgytől, 
aki kiemelte, mivel egyre több a gépjármű 
a családokban, így célszerű lesz itt is plusz 
parkolókat kialakítani. 

Takács László napi szinten használja az 
autóját. Véleménye szerint a parkolási dí-
jak magasak. 

- Majdnem az egész városban fizetősek 
a parkolók. A vírushelyzet idején ingyenes 
a parkolás, így az összes belvárosi hely 
tele van autókkal. Igyekszem mindig közel 
megállni a célállomásomhoz, de ha ráé-
rek, akkor az ingyenes parkolót választom, 
ahol sokszor szintén foglalt az összes hely 
– emelte ki Takács László.

Varga Ferenc zsúfoltnak tartja a parko-
lókat. A belvárosban a nap bármely szaká-
ban szinte alig van szabad hely. Ha teheti 
és nem kell sietnie, akkor az ingyenes par-
kolót preferálja, de ha időre megy valahová, 
akkor természetesen fizet, akármennyibe 
is kerül. - Szerintem a díjak elfogadhatóak 
– fűzte hozzá.

Virslein István véleménye szerint a bel-
városban nagyon nehéz szabad helyet ta-
lálni, akár a fizetős, akár az ingyenes par-
kolóban. 

- Sajnos sokan szabálytalanul állnak 
meg, így két helyet is elfoglalnak, vagy na-
gyon kilógnak az útra. Nekem kis autóm 
van, de gyakran nehezen tudok beparkolni 
vele, utána pedig alig tudok kiszállni belő-

le. Úgy gondolom, nem túl rózsás a helyzet, 
a parkolási díjak viszont elfogadhatóak – 
tudtuk meg a fiatalembertől, aki elárulta, ő 
a fizetős parkolót is igénybe veszi. Szerinte 
jó lenne újabb parkolási lehetőségeket ki-
alakítani a meglévők mellé. 

Peidl Róbert elégedett, véleménye sze-
rint van elég parkolóhely városunkban. Ő 
elsősorban az ingyenes parkolási helyeket 
keresi, főként a Bástyán vagy a nagyparko-
lóban áll meg, ha a belvárosban nem talál 
helyet. 

Zámolyi Tünde szerint is van elég par-
kolóhely. 

- Nem panaszkodom, ma délután is el-
sőre találtam a piactéren szabad helyet, 
ami egyébként, ha nem lenne a járvány-
helyzet, fizetős lenne. Csak akkor járok au-
tóval, ha a munkahelyemről kell intéznem 
az ügyeket. Jobban szeretek gyalogolni, 
közel élek a belvároshoz. Vásárolni   autó-
val megyünk, hiszen kényelmesebb és a 
bevásárlóközpontoknál mindig van hely  – 
tudtuk meg a hölgytől, aki elárulta, ő csak 
ingyenes parkolókat vesz igénybe. 

Molnár Győzőné úgy gondolja, nagyon 
kevés a parkolóhely Pápán, nehezen tud-
nak megállni a belvárosban.

Mi a véleménye a parkolási helyzetről?
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• Pápa, Vajda Péter ltp. 7. alag-
sor 36., pápai 6347/A/36 hrsz., 17 
m² alapterületű, garázs ingat-
lan-nyilvántartási megnevezésű 
ingatlan.

• Pápa, Vajda Péter ltp. 9. fsz., pápai 
6344/A/32 hrsz., 18 m² alapterüle-
tű, garázs ingatlan-nyilvántartási 
megnevezésű ingatlan.

• Pápa, Vajda Péter ltp. 9. fsz., pápai 
6344/A/39 hrsz., 18 m² alapterüle-
tű, garázs ingatlan-nyilvántartási 
megnevezésű ingatlan.

• Pápa, Komáromi u. 14., pápai 
6596/3 hrsz., 2458 m² alapterüle-
tű, kivett turistaszálló, udvar in-
gatlan-nyilvántartási megneve-
zésű ingatlan.

• Pápa, Táncsics Mihály u. 53., pá-
pai 4671 hrsz., 1087 m² alapterü-
letű, kivett lakóház, udvar ingat-
lan-nyilvántartási megnevezésű 
ingatlan.

• Pápa-Tapolcafő, pápai 9054/23 
hrsz., 3317 m² alapterületű, kivett 
gazdasági épület, udvar ingat-
lan-nyilvántartási megnevezésű 
ingatlan.

• Pápa-Tapolcafő, pápai 9054/24 
hrsz., 1793 m² alapterületű, kivett 
gazdasági épület, udvar ingat-
lan-nyilvántartási megnevezésű 
ingatlan.

• Pápa-Tapolcafő, pápai 9054/25 
hrsz., 1568 m² alapterületű, kivett 
gazdasági épület, udvar ingat-
lan-nyilvántartási megnevezésű 
ingatlan.

Pápa Város Önkormányzata  
pályázatot hirdet az alábbi  
ingatlanok hasznosítására:

A Pályázati Hirdetmények  
megtalálhatóak a www.papa.hu-
honlapon a vagyonértékesítés   
fül alatt.

- Ha van időnk sétálni, akkor inkább az 
ingyenes parkolók valamelyikében kere-
sünk helyet. Persze, vannak olyan hely-
zetek, amikor a belváros valamelyik ut-
cájában állunk meg, hiszen sietünk vagy 
rossz az idő. Sajnos gyakran adódik olyan 
helyzet is, hogy egy-egy parkolóhelyért 
több percig kell körözni, ha a belvárosban 
akarunk megállni. Ma például viszonylag 
közel, a Beke utcában tudtam parkolni. Úgy 
gondolom, a parkolók keskenyek, ha valaki 
nem pontosan áll be a helyre, akkor a mel-
lette álló kocsiból már nehéz kiszállnia a 
vezetőnek. 

Jung László elmondta, mint minden vá-
rosban, Pápán is a belvárosban okoz néha 

fejtörést – főleg a Séllyei utcán, a Március 
15. téren és a Kossuth utca elején  –  a par-
kolás.

- Ha parkolójegyet veszek, olyankor 
mobil applikáción keresztül fizetek, mivel 

sokkal gyorsabb és egysze-
rűbb is. Ha megoldható, akkor 
természetesen én is az ingye-
nes parkolási lehetőségeket 
részesítem előnyben, amiből 
szerencsére akad bőven a vá-
rosban. Egyébként a munka-
helyemen van saját parkoló, 
így a városban tényleg csak 
akkor parkolok, ha valami el-
intéznivalóm van – tudtuk 
meg Lászlótól, aki hozzátette, 
szerinte a Jókai utcán kifeje-
zetten jól lehet parkolni a fel-
újítás óta
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Az 1901-ben írt képeslapon a legendás kőszínházunk 
északi oldalát láthatjuk. A Sétatéren ekkor már 20 éve 
állt ez az épület és még 30 évig szolgálhatta a kultúrát 
(1881-1931). Színházi előadásokon kívül hangversenyeket, 
városi ünnepségeket is tartottak itt. (Az intézmény Pápai 
Színház néven működött 1925-ig, majd - Jókai Mór 
születésének centenáriuma alkalmával - a Jókai Színház 
nevet vette fel.) A református kollégium itt látható épü-
lete 1894–1895-ben – csak a színház megépítése után 
– készült el.

Emlékeinket őrző képek
Erdélyi Gyula emlékére

Kedves Olvasók! Várjuk és szívesen fogadjuk a hasonlóan régi pápai fényképeket, 
hogy bekerülhessenek városi könyvtárunk helyismereti gyűjteményének fotótárába. Ha 
hozzáfűznivalója van az adott képhez, kérjük, írjon nekünk a Jókai Mór Városi Könyvtár 

Facebook-oldalára!

Szabó Rita

Sétatér


