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Ingyér’ vagy nem ingyér’?

Míg évtizedekkel ezelőtt leginkább a fodrásznál 

vagy a buszokon jutott az egyszerű halandó 

friss, ropogós helyi hírekhez, ma már a közösségi 

média megszámlálhatatlanul sok felülete kínálja az 

aktuális vélemények és ellenvélemények sokaságát. 

A véleményeken túl rengeteg „biztos forrásból” szár-

mazó hír is elindul hódító útjára, amit aztán a hozzá-

értők jól „megkommentelnek”, a végén a szakértők 

sokaságának köszönhetően pedig teljes pompájában 

mutatkozik meg előttünk mindaz, amit korábban 

lánykori nevén egyszerűen csak pletykának nevez-

tünk.

A rendszerváltozás után harminc évvel sem 

természetes még az, hogy ha valaminek költsé-

ge van, azt ki is kell fizetni. Pontosabban a fizetés 

még csak-csak rendben lenne, de az mindenképp a 

kádári örökségünk része, hogy azt lehetőleg valaki 

más tegye meg helyettünk. Fizessen például az ön-

kormányzat! Azt az egyszerű összefüggést, hogy 

amikor az önkormányzat fizet helyettünk, akkor 

nem történik más, mint az, hogy az egyik polgár ál-

tal igénybe vett szolgáltatás díját az a másik 29.999 

(az egyszerűség kedvéért 30 ezer lakosból induljunk 

ki) fizeti ki, aki éppen nem veszi igénybe ugyanazt 

a szolgáltatást, sokan nem hajlandóak tudomásul 

venni. A vita hamarosan felélénkülhet, hisz már 

vannak nyomai a közösségi médiában: „most még 

azt ígérik, hogy ingyen lesz a sportcentrum… aztán 

majd biztos fizetni kell… ez Pápa” és hasonló jóízű 

hozzászólások jönnek szemben a különböző olda-

lakon, csoportokban. De vajon tényleg ingyen kell 

biztosítani a rekreációs szolgáltatásokat a létesít-

ményben? Ugye eddig is volt sok olyan szolgáltatás, 

ami díjtalanul vehető igénybe: futókör, szabadtéri 

erősítő eszközök, nyitott sportpályák. Aztán vannak 

olyanok, amikért eddig is fizetni kellett: uszoda, a 

városban található valamennyi konditerem, torna-

termek, bowlingpálya, sportcsarnok, jégpálya. Ha 

ebbe a rendszerbe illesztjük a hamarosan birtokba 

vehető tekecsarnokot, akkor egyszerű a kérdés: a 

példa kedvéért, ha a polgármester és az alpolgár-

mester elmennek egy órát tekézni (kuglizni), akkor 

vajon ki fizesse annak a költségét? Én azt tartom ter-

mészetesnek, ha ők ketten fizetik és nem az a 29.998 

másik pápai, aki akkor épp nincs ott. A példába bárki 

szabadon behelyettesíthető…

Amúgy – bár a nagyvilágban ez nem feltétle-

nül természetes mindenhol – sok önkormányzati 

szolgáltatás – az esélyegyenlőség biztosítása és a 

szolidaritás jegyében – díjtalanul vehető igénybe. 

Ebbe a körbe tartoznak például a számos funkcióval 

gazdagodó közparkok is, de a sportcentrumnak is 

lesz ilyen szolgáltatása: testnevelés-foglalkozás vagy 

-óra keretében az ovisoknak és a diákoknak nem kell 

fizetniük a létesítmények használatáért. Sőt! Az a 

cél, hogy minél több csoport minél több időt töltsön 

el ott, mert annak a hosszú távú társadalmi haszna 

felülmúl minden rövid távon jelentkező költséget.

dr. Áldozó Tamás

Februári polgármesteri döntések

Nemrégiben meghosszabbították a 
koronavírus-járvány miatt érvény-
ben lévő veszélyhelyzetet, így to-

vábbra sincs lehetőség arra, hogy Pápa 
Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete ülésezzen. A hatályban lévő rendel-
kezések értelmében a képviselő-testület 
feladat- és hatáskörét a polgármester gya-
korolja. Dr. Áldozó Tamás február hónap-
ban három alkalommal hozott döntéseket 
a képviselő-testület hatáskörében eljárva.

A február 5-i napirendi pontok közt sze-
repelt a Pápa Város Önkormányzatának 
Közoktatási és Közművelődési Intézmé-
nyek Gazdasági Ellátó Szervezete meg-
szüntetésével kapcsolatos döntés, amely 
része az elmúlt évben megkezdett önkor-
mányzati intézményátalakítási folyamat-
nak. A döntés értelmében a GAESZ 2021. 
március 31-i hatállyal jogutód nélkül meg-
szűnik. Az ott dolgozó közalkalmazottak 
továbbfoglalkoztatása az önkormányzat 
más intézményeiben és a 100 százalékos 
önkormányzati tulajdonú gazdasági tár-
sasgoknál biztosított. 

Szintén a február 5-i napirenden szere-
pelt az Észak-Balatoni Térség Regionális 
Települési Szilárdhulladék-kezelési Ön-
kormányzati Társulás 2020. évi tevékeny-
ségéről szóló beszámoló, valamint a Pápai 
Platán Városmarketing és Turisztikai Non-
profit Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjé-
nek jóváhagyása is. 

Dr. Áldozó Tamás február 15-én hozott 
döntést a városi kitüntetésekkel kapcso-
latban érkezett ajánlásokról. Az idei évben 
Pápa Városért Érdemérem kitüntetésben 
részesül Pápa Város Önkormányzatának 
Egyesített Szociális Intézménye dolgozói 
kollektívája, valamint dr. Hermann István, 
a Jókai Mór Városi Könyvtár nyugalmazott 
igazgatója. Pápa Város Díszoklevele kitün-

tetést vehet át dr. Bagoly Katalin, a Gróf 
Esterházy Kórház onkológiai osztályának 
vezető orvosa, dr. Böröczky Zoltán fogor-
vos, a Pápai Református Egyházközség 
tiszteletbeli gondnoka, a Helyi Választási 
Bizottság volt elnöke és Molnár Lajos hely-
történet-kutató, festő-grafikus.

A február 15-i napon a városvezető arról 
is döntött, hogy a Pápai Városi Óvodák Vaj-
da Péter lakótelepi Tagóvodája fenntartói 
jogának a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház által történő átvételéről szóló tájékoz-
tatását tudomásul veszi és szándékát feje-
zi ki arra vonatkozóan, hogy az intézmény 
fenntartói jogát a Magyarországi Evangéli-
kus Egyház részére átadja.

A február 15-i napirenden szerepelt az 
Aktív Magyarország Program részeként 
megvalósuló Országos Bringapark Prog-
ram pályázati kíírására benyújtott pályázat 
is, melynek célja kerékpáros pumpapálya 
kialakítása városunkban.

Döntés született arról is, hogy az önkor-
mányzat pályázatot nyújt be a Pénzügy-
minisztérium által kibocsátott TOP–1.2.1-
16 kódszámú, Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesz-
tés című kiírására. Az önkormányzat a pá-
lyázati forrásból a reformkorban a Pápai 
Református Kollégiumban tanult Petőfi 
Sándornak kíván emléket állítani azzal, 
hogy a költő Petőfi utcai egykori lakóházát 
felújítja és emlékhellyé alakítja át. 

Február 24-én többek közt arról határo-
zott a polgármester, hogy az önkormányzat 
pályázatot nyújt be a Celli út leromlott álla-
potú járdaszakaszainak felújítására.  

A képviselő-testület hatáskörét márci-
usban is dr. Áldozó Tamás gyakorolja. A 
márciusi döntésekről lapunk következő 
számában részletesen tájékoztatjuk olva-
sóinkat. 

Szerző: Pintér-Papp Eszter
  Fotó: Pintér Ádám

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
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Kitüntetések, pályázatok – A polgármester  
fontos ügyekről döntött

A járványügyi helyzet sajnos nem 
enyhül, a veszélyhelyzet érvény-
ben van, így az életünket nap mint 

nap befolyásoló, járvánnyal kapcsolatos 
kormányzati intézkedések továbbra is 
életben vannak. Így a képviselő-testület 
hatáskörét februárban is dr. Áldozó Tamás 
polgármester gyakorolta. A városvezetőt a 
legfontosabb döntésekről kérdeztük.

- Az egyik legelső februári döntés Pápa 
Város Önkormányzatának Közoktatási és 
Közművelődési Intézmények Gazdasági 
Ellátó Szervezete megszüntetése volt. Mi 
indokolta ezt?

- A GAESZ egy nagyon régi szervezet 
volt, működésével párhuzamosan egyes 
önkormányzati intézmények költségveté-
sileg nem voltak önálló gazdálkodásúak. 
A nemrégiben megvalósult átszervezések 
következtében azonban kikerült a GAESZ 
feladatköréből az az intézménycsoport, 

mely a közművelődést és közgyűjteménye-
ket jelentette. Ezen intézmények már egy 
gazdasági társaság keretei közt működnek 
tovább. A gyermekétkeztetés kiszervezé-
sét követően mára 
egyedül az óvodák 
gazdálkodása ma-
radt a GAESZ-nél, 
ezért azonban 
nem szükséges 
külön szervezetet 
fenntartani, így a 
gazdasági ellátó 
szervezet megszű-
nik. Az étkezési té-
rítési díjak besze-
dése az oktatási intézmények esetében az 
ESZI, az óvodák tekintetében a Pápai Városi 
Óvodák feladata lesz a továbbiakban. 

- Az idei városi kitüntetésekről is Ön 
döntött. 

- Az  önkormányzat rendelete szerint 
díszpolgári cím adományozására bármikor 

tehető írásbeli ajánlás, a Pápa Városért Ér-
demérem, valamint a Pápa Város Díszok-
levele kitüntetésre az írásbeli ajánlásokat 
minden év január 31-ig lehet benyújtani. 

Valamennyi vá-
rosi kitüntetésre 
érkeztek javasla-
tok. Díszpolgári 
címet ezúttal sem 
adományoztunk, 
mivel az ajánlás 
formai hiányossá-
gok miatt érvény-
telen volt. Az idei 
évben Pápa Váro-
sért Érdemérem 

kitüntetésben részesül Pápa Város Önkor-
mányzatának Egyesített Szociális Intéz-
ménye dolgozói kollektívája, valamint dr. 
Hermann István, a Jókai Mór Városi Könyv-
tár nyugalmazott igazgatója. Pápa Város 
Díszoklevele kitüntetést vehet át dr. Bagoly 
Katalin, a Gróf Esterházy Kórház onkológi-
ai osztályának vezető orvosa, dr. Böröczky 
Zoltán fogorvos, a Pápai Református Egy-
házközség tiszteletbeli gondnoka, a Helyi 
Választási Bizottság volt elnöke és Molnár 
Lajos helytörténet-kutató, festő-grafikus. 
Gratulálok minden kitüntetettnek!

- Mikorra tervezik a kitüntetések áta-
dását? A járványügyi előírásokat tekintve 
egyértelmű, hogy a hagyományos időpont, 
a március 15-i városi megemlékezés az idei 
évben sem tartható.

- Úgy gondolom, hogy a kitüntetések át-
adására – az elmúlt évhez hasonlóan – au-
gusztus 20-án lesz lehetőség, ezt tekintjük 
méltó alkalomnak. Egyébként az is elkép-
zelhető, hogy ezen a napon adjuk át a Jó ta-
nuló, jó sportoló díjakat is, amelyet március 
elejére terveztük, de a járványhelyzet miatt 
ez sem valósulhatott meg. 

Egyébként most először fordult elő, 
hogy egy önkormányzati intézmény kol-

Szerző: Pintér-Papp Eszter
  Fotó: Pintér Ádám

Az étkezési térítési díjak 
beszedése az oktatási 
intézmények esetében 

az ESZI, az óvodák 
tekintetében a Pápai Városi 

Óvodák feladata lesz a 
továbbiakban

“

A városi kitüntetések 
átadására az idei 

évben is augusztus 
20-án lesz lehetőség, 

ezt tekintjük méltó 
alkalomnak

“
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lektívája részesül városi kitüntetésben. 
Remélem, hogy lesz alkalmam arra, hogy 
az Egyesített Szociá-
lis Intézmény egész 
kollektíváját együtt 
köszönthessem, hisz 
erre az ünnepség ke-
retén belül nem lesz 
lehetőség. 

- A napirendi pon-
tok közt a 2020-as év 
költségvetésének módosítása is szerepelt. 
Ezt mi indokolta?

- Az idei évben még vannak olyan 2020-
ról átnyúló pénzügyi folyamatok, amelye-
ket még az előző év költségvetésében kell 
rögzíteni. Ezek általában belső átcsopor-
tosítások, nem nevezném 
őket érdemi módosítások-
nak. 

- A Magyarországi 
Evangélikus Egyház a Vaj-
da Péter lakótelepi Óvoda 
fenntartói jogainak átvé-
telét tervezi, ezzel kapcso-
latban milyen döntés szü-
letett?

- Szándéknyilatkozatot 
adtunk arra nézve, hogy az önkormány-
zat kész ebben a folyamatban részt venni. 
Most azt várjuk és azt javasoltuk, hogy az 
evangélikus közösség képviselői adjanak 
tájékoztatást az érintett szülőknek az átvé-
teli szándékukról és minden olyan kérdés-
ről, amelyet fontosnak tartanak, s amely 
kérdés ilyen esetben általában felvetődik. 

A református óvoda átadásakor keletke-
zett jegyzőkönyvek nyilvánosak, azokat az 

evangélikus egyház 
számára át tudjuk 
adni, abból meg-
ismerhetik többek 
közt azt is, hogy a 
szülői közösségtől 
akkoriban milyen 
kérdések, felveté-
sek érkeztek. 

Pápán egyéb-
ként csak jó tapasztalataink vannak az 
egyházi fenntartású intézményekkel kap-

csolatban, ezek mindegyike kiválóan mű-
ködik, így én egy pillanatig nem aggódom 
amiatt, hogy újabb intézmény kerülhet 
egyházi fenntartásba.

- Az elmúlt 
hónapban több 
pályázattal kap-
csolatos döntés is 
született.

- Februárban 
pályázatot nyúj-
tottunk be egy 
úgynevezett ke-
rékpáros pum-
papark kialakí-

tására, ami újabb sportolási lehetőséget 
biztosítana városunkban. Emellett arról is 
döntöttünk, hogy a Petőfi Sándor utcai Pe-
tőfi-ház felújítására és egyben emlékhely 
kialakítására is pályázunk. Ezzel a Gyurátz 
Ferenc utcai Petőfi-ház mellett egy másik 
fontos Petőfi-emlék is megújulhatna a vá-
rosban. 

TUDTA?
Pápa Város Önkormányzatának Kép-

viselő-testülete 27/2014-es önkormány-
zati rendelete szabályozza a díszpolgári 
cím és az egyes kitüntető díjak adomá-
nyozásának rendjét. 

Ennek értelmében díszpolgári cím 
annak a természetes személynek ado-
mányozható, aki Pápa város érdekében 
kifejtett kiemelkedő jelentőségű tevé-
kenységével, vagy egész életművével 
olyan általános elismerést szerzett, 
amely hozzájárult városunk fejlődéséhez, 
értékei megóvásához, polgárai életkörül-
ményeinek javulásához, a város jó hírne-
vének öregbítéséhez, továbbá példamu-
tató emberi magatartása miatt személye 
vagy annak emléke köztiszteletben áll. 
A díszpolgári címet a képviselő-testület 
alkalmanként, nem időponthoz kötötten 
adományozza. 

Pápa Városért Érdemérem adomá-
nyozható mindazon természetes sze-
mélyeknek, gazdálkodó́ szervezeteknek, 
civil szervezeteknek, akik a város fejlő-
dése, gyarapodása, hírnevének öregbíté-
se érdekében kifejtett tevékenységükkel 
kimagasló érdemeket szereztek. 

Pápa Város Díszoklevele a város gaz-
dasági és közéletében, a városfejlesztés-
ben, valamint a tudomány, művészet, 
irodalom, egészségügy, oktatás, nevelés, 
közművelődés és egyéb terén a város ér-
dekében kiemelkedő tevekénységet vég-
ző természetes személyeknek, gazdál-
kodó szervezeteknek, civil szervezetnek 
adományozható.

Az érdemérmet és díszoklevelet éven-
te egy alkalommal adományozzák és 
hagyományosan a polgármester adja át 
azokat a város március 15-i ünnepségén. 

Elismerések adományozására aján-
lásokat tehet a polgármester, az alpol-
gármester, a képviselő-testület tagja, a 
képviselő-testület bizottsága, a nemze-
tiségi önkormányzat, a város országy-
gyűlési képviselője, a jegyző, az önkor-
mányzati fenntartású intézmény, a pápai 
székhellyel vagy telephellyel rendelkező 
gazdálkodó szervezet, a pápai székhellyel 
vagy telephellyel rendelkező civil szerve-
zet, illetve bármely természetes személy.

A díszpolgári cím adományozására 
bármikor tehető ajánlás a polgármester-
nél. Az érdemérem és a díszoklevél ado-
mányozására minden év január 31-éig 
kell az írásbeli ajánlásokat a polgármes-
terhez benyújtani. 

Most először fordult elő, 
hogy egy önkormányzati 

intézmény kollektívája 
részesül városi 
kitüntetésben

“

Pápán jó 
tapasztalataink 

vannak az egyházi 
fenntartású 

intézményekkel 
kapcsolatban, ezek 
kiválóan működnek

“
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A helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és az államháztartásért 
felelős miniszter pályázatot hirdet-

tek önkormányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatására. A pályá-
zati célok közt szerepel belterületi járdák, 
utak, hidak felújítása is. Ez a pályázat le-
hetőséget nyújthat a Celli út leromlott álla-
potú járdáinak felújítására. 

A pályázati támogatás mértéke az ön-
kormányzat adóerő-képességén alapul, 
ennek megfelelően Pápa Város Önkor-
mányzata a belterületi utak, járdák, hidak 
felújítására 65 százalékos támogatásban 
részesülhet. A pályázati kiírás szerint az 
igényelhető legnagyobb összeg 40 millió 
forint. A Celli úti járdafelújítás becsült ér-
téke közel 38,5 millió forint, a biztosítandó 
saját forrás 13,5 millió forint. Sikeres pályá-
zat esetén az összeget 2022. december 31-
éig kell felhasználni. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester a terve-
zett beruházás kapcsán elmondta, minden 
évben megjelenik ez a kiírás, ami többfajta 
célra nyújt pályázati lehetőséget a telepü-
lési önkormányzatoknak. Pápa város eddig 

minden esetben járdafelújításra pályázott, 
így újulhatott meg a járófelület többek közt 
a Gróf úton. 

Az idei évben egy olyan járdaszakasz 
felújítását célozták meg, amely megfelel a 

korábban megfogalmazott alapelveknek: 
nagy forgalmat bonyolít és felújítása nagy 
előrelépést jelent a közlekedésbiztonság és 

a közlekedési kapcsolatok korszerűsítése 
szempontjából. 

A polgármester rámutatott, sikeres pá-
lyázat esetén a Celli úton a Korona utcai 
körforgalomtól kezdődően az Erkel Ferenc 

utcai körforgalomig tartó szakasz járdája 
újulhat meg a Huszár lakótelep felőli olda-
lon.  

Új burkolatot kaphat egy Celli úti járdaszakasz
Szerző:  Pintér-Papp Eszter 

 Fotó: Pintér Ádám

TUDTA?
Az önkormányzat járdafelújítási prog-

ramja 2015-ben indult, s azóta több száz 
millió forintot költött a város erre a célra 
és ötvennél is több utcában zajlottak jár-
daépítési, felújítási munkálatok az azóta 
eltelt időszakban. A beruházások a csatolt 
településeket is érintették, így Borsosgyő-
rön, Kéttornyúlakon és Tapolcafőn is tör-
tént járdafelújítás.  

Vannak járdaszakaszok, amelyek az 
önkormányzat saját forrásaiból újultak 
meg, de vannak gyalogosfelületek, me-
lyek a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program pályázatainak köszön-
hetően épülhettek újjá. Mindezek mellett 

évről évre van lehetőség arra, hogy az 
önkormányzat járdafelújításra pályázzon 
– így az idei évben a Celli úti járdafelújí-
tást célzó pályázatot nyújtott be az önkor-
mányzat.

Most nézzünk az elmúlt évekből 
néhány, minisztériumi támogatás-
nak köszönhetően megújult járdasza-
kaszt – a teljesség igénye nélkül! 

A Gróf úti járda  a páratlan oldalon, 
1.150 méternyi szakaszon, 1.484 négy-
zetméternyi területen épült újjá az 
elmúlt évben. A beruházás teljes költ-
sége 45 millió forint volt, melyhez az 

önkormányzat 15 millió forintnyi önrészt 
biztosított. 

A Rozmaring utca 2018-as, 25 millió fo-
rintos összköltségű felújításához 15 millió 
forintos pályázati támogatást biztosított 
a Belügyminisztérium. A járdafelújítás 
az utca mindkét oldalán teljes hosszban 

megvalósult, így 825 méter hosszan, 
990 négyzetméternyi gyalogosfelület 
újulhatott meg. 

A Hetedik utcai járda felújítását 
2015-ben mintegy 15 millió forinttal 
támogatta a Kormány. A 32,5 millió 
forintot is meghaladó összköltségű 
beruházás során 1.347 méter hosszan, 

1.616 négyzetméteren épülhetett új járda a 
Tókert egyik leghosszabb utcájában. 
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A Pénzügyminisztérium nemrégiben 
pályázati felhívást bocsátott ki TOP-
1.2.1-16 kódszám alatt, Társadalmi 

és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés címen. A pályázat célja 
térségi szintű turisztikai termékcsoma-
gok és kisléptékű tematikus turisztikai 
fejlesztések támogatása. Így helyi, térségi 
jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező 
kulturális, épített és természeti örökség 
turisztikai hasznosítására, fejlesztésére 
nyílik lehetőség. Veszprém megyében erre 
a célra 1.195 millió forintos forrás áll ren-
delkezésre. A projektek száz százalékban 
finanszírozottak, a támogatás mértéke mi-
nimum 50, maximum 250 millió forint. 

Pápa Város Ön-
kormányzata a re-
formkorban a Pápai 
Református Kollégi-
umban tanuló Petőfi 
Sándornak szeretne 
emléket állítani az-
zal, hogy jeles köl-
tőnk egykori Petőfi 
utcai lakóházát a 
pályázati forrásból 
felújítja és ott emlék-
helyet alakít ki. 

Dr. Áldozó Tamás 
polgármester a pro-

jekt kapcsán a Pápa és 
Vidéke kérdésére rámu-
tatott, a város a turisztika 
területén korábban siker-
telenül pályázott. A mos-
tani pályázat esetében a 
kiíró elsősorban  horgász-
turizmussal kapcsolatos 
pályázatokat vár. – Én 
azonban úgy gondoltam, 
hogy nem árt megfris-
sítenünk a Petőfi-házzal 
kapcsolatos pályázatun-
kat, és benyújtjuk erre 
a kiírásra, mert ha nem lesz elég pályázó 
horgászati témában, akkor a maradék for-
rásokért sikerrel állhatunk sorba – mondta 
a városvezető. 

A polgármester hangsúlyozta, a Gyurátz 
Ferenc utcai Petőfi-házat korábban már 
rendbe tették, és sokan örülnének annak, 
ha a Petőfi utcai kollégium melletti épület 
is megújulhatna és irodalmi emlékházként 
működhetne a továbbiakban.

- Tisztában vagyunk azzal, hogy egy 
pápai Petőfi-ház nem egy utazási döntést 
befolyásoló turisztikai attrakció – mondta 
dr. Áldozó Tamás – de nekünk, pápaiaknak 
fontos.   

Megújulhat a Petőfi-ház
Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám

TUDTA?
Korabeli források szerint a református 

ókollégium melletti – jelenlegi Petőfi ut-
cában álló –  kis ház volt Petőfi Sándor 
harmadik lakása városunkban és egyben 
ez volt az a lakóhelye, ahol a leghosszabb 
időt töltötte pápai tartózkodása alatt. 
Ez volt az a hely, ahonnan első verse-
it elküldte az Athenaeum című lapnak. 
Ezek közt a versek közt volt az elsőként 
nyomtatásban megjelent Borozó című 
költemény is. Ez a vers 1842. május 22-én 
jelent meg a kiadványban, a költő ekko-
riban még Petrovics Sándorként írta alá 
a nevét. 

Petőfi 1841 októberétől 1842 augusz-
tusáig élt ebben a házban, melyről Jókai 
Mór – aki Pápán ismerkedett meg és 
kötött barátságot Petőfi Sándorral –  is 
megemlékezett később, idősebb korá-
ban: „A pápai nagy kollégium mellett volt 
egy kicsiny ház, abban egy még kisebb 
fehér szoba. Ennek a háznak kis szobá-
jába szokott összejönni ezelőtt sok-sok 
esztendővel három diák, kiknek kicsiny 
volt az egész világ. Az egyik Orlai Soma, 
a másik Petőfi Sándor, a harmadik én vol-
tam. Mindenikünknek volt saját kedvenc 
szenvedélye. Orlaié a költészet, Petőfié a 
színpad, enyém a festőecset.”

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S 

Pápa Város Önkormányzatának Polgármestere a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

Pápai Városi Óvodák gazdasági vezető (vezető)  
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jellege: határozatlan idejű, teljes 
munkaidejű

A vezetői megbízás 5 év határozott időre szól. 

A munkavégzés helye: 8500 Pápa, Huszár ltp. 33.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. április 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 25.

A részletes pályázati kiírás  az alábbi linken érhető el:
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=uj3f7q13h4
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Kerékpáros pumpapálya épülhet

Az Aktív Magyarországért Felelős 
Kormánybiztosi Iroda a Magyar Ke-
rékpáros Turisztikai Szövetség be-

vonásával az Aktív Magyarország Prog-
ram részeként 2021-re kiírta az Országos 
Bringapark Programot. Ennek célja bringa- 
parkok felújítása, vagy új létesítmények 
kialakítása a tartalmas és egészséges sza-
badidő-eltöltés elősegítése, az egészséges 
életmód népszerűsítése érdekében. 

A program keretein belül a helyi önkor-
mányzatok kerékpáros pumpapálya, BMX 
crosspálya, erdei kerékpáros egynyomos 
pálya, dirt/freeride-pálya, BMX freesty-
le-pálya, kerékpáros triálpálya, görpark, 
valamint ezen pályák kiszolgáló létesít-
ményei és kiegészítő szolgáltatások nyúj-
tására alkalmas elemek megvalósítására 
igényelhetnek támogatást. A támogató 
helyszínenként az összköltség maximum 
50 százalékát finanszírozza. 

Pápa Város Önkormányzata egy kül-
ső-várkerti kerékpáros pumpapálya ki-
alakítására nyújtott be pályázatot. Az ön-

kormányzatnak a pályázat beadásakor 
vállalnia kellett, hogy az átadást követő öt 
évben évente legalább két alkalommal in-

gyenes rendezvényt szervez a pumpapá-
lyán, emellett biztosítani kell az ingyenes 
és korlátozás nélküli használatot.

Dr. Áldozó Tamás polgármestertől meg-
tudtuk, a pápai pályázat egyelőre tartalék 

listán van, ami azt jelenti, hogy bár támo-
gathatónak tartják, az első körös forrásból 
annak megvalósítására nem jutott pénz. 

A pályázat elbírálói most a rendelkezésre 
álló forrás megemelését várják és kérik, 
hogy az önkormányzat erősítse meg azt a 
nyilatkozatát, ami szerint 2021. év végéig 
megépülhet a pápai pumpapálya. 

A városvezető azt is elmondta, hogy a 
pályázatban szereplő tervek minimális 
korrekcióra szorulnak, ezeket az észrevéte-
leket az önkormányzat továbbítja a terve-
zőnek.   

Lapzártánk után érkezett a hír, hogy a 
pályázat elnyerte a támogatást, így már 
biztos, hogy megvalósulhat a létesítmény.

Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Internet

TUDTA?
A pumpapálya – angolul pumptrack 

– egy egyre nagyobb népszerűségnek 
örvendő kerékpáros ügyességi pálya, me-
lyen a pályát használónak „pumpálnia” 
kell, s ez a jól időzített testmozgás tartja 
mozgásban a kerékpárt. A kerékpáros 
pumpapálya általában szilárd burkolatú 
körpálya, amely dombokat és döntött ka-
nyarokat tartalmaz. A pumpapálya akkor 
jó, ha a kerékpáros saját lendületét hasz-
nálva, tekerés nélkül tud körbe-körbe 
haladni rajta. A pumpapályákat életkori 
megkötés nélkül, a legváltozatosabb tu-
dású bringások is használhatják. 

A pályázatnak köszönhetően Veszp-
rém megyében több beruházás is meg-
valósulhat, így Pápa mellett Balatonal-
mádiban is pumpapályát építenek, Ajkán 
pedig erdei kerékpáros egynyomos pá-
lyát alakítanak ki. 
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A februári polgármesteri döntések 
közt szerepel, hogy dr. Áldozó Ta-
más tudomásul vette a Magyaror-

szági Evangélikus Egyház azon szándé-
kát, mely a Pápai Városi Óvodák Vajda 
Péter lakótelepi Tagóvodája fenntartói 
jogainak átvételét célozza. A városvezető 
egyben kifejezte arra vonatkozó szándé-
kát, hogy a tagóvoda fenntartói jogait az 
evangélikus közösség számára átadja a 
város. 

A folyamat nem példa nélküli, hiszen 
2017-ben a Csókai óvoda fenntartói jo-
gainak átvételével kapcsolatban a Pápai 
Református Egyházközség jelentette be 
szándékát. Az intézmény évtizedekkel ko-
rábban már református kézben volt, így a 
folyamat végén az egyházi közösség tulaj-
donképpen visszakapta korábbi óvodáját. 

A jogszabályban meghatározott eljárás-
rend szerint elsőként a képviselő-testület 
fejezte ki szándékát a fenntartói jog átadá-
sával kapcsolatban, majd az óvoda szülői 
közösségének kellett véleményt alkotnia 
a kérdésben. Akkor a szavazásra jogosult 
84 szülő közül 64-en támogatták a fenn-
tartóváltást, ami azt jelenti, hogy a szülői 
közösség 81 százalékos szavazati aránnyal, 
tehát kétharmados többséget meghaladó 

arányban járult hozzá az óvoda református 
kézbe kerüléséhez. A folyamat része volt 
még többek közt az alkalmazotti közösség 
véleménynyilvánítása, a szakszervezeti ál-
lásfoglalás és egy ügydöntő képviselő-tes-
tületi szavazás is. 

Pápán azonban nem ez az egyetlen egy-
házi fenntartásban működő óvoda. A Szent 

Anna Római Katolikus Óvoda az egyházi 
ingatlanok visszaigénylését követően, 1991 
augusztusában nyithatta meg kapuit. Az 
óvoda a Veszprémi Főegyházmegye fenn-
tartásában működő, szakmailag önálló in-
tézmény. 

A két egyház óvodája mellett az általá-
nos iskolák területén is vannak egyházi 
fenntartású intézmények városunkban. A 

Szent István Római Katolikus Általános Is-
kola 1992-ben kezdte első tanévét abban az 
épületben, ahol az egykori Római Katolikus 
Fiú-Népiskola működött 1892-től az 1948-
as államosításig. 

Pápán 1787 óta létezett evangélikus ele-
mi iskola. Az elemi iskola 1862-ben épült 
épületét a gyülekezet ma imateremként 

használja. A temp-
lommal egy udvar-
ban lévő, nagyobb 
iskolaépület 2000-
2001-es felújításá-
val lehetővé vált, 
hogy 2001-ben 
megkezdődhessen 
az oktatómunka 
a Gyurátz Ferenc 
Evangélikus Álta-
lános Iskolában. 

Az egyházi 
fenntartású óvo-
dák és általános is-

kolák mára a város életének szerves részé-
vé váltak, a szülők és gyermekek közt nagy 
népszerűségnek örvendenek. Az evangé-
likus óvoda indulásával ez az intézményi 
paletta színesebbé válna. 

A témával kapcsolatban kerestük az 
evangélikus közösség képviselőit is, akik a 
későbbiekben adnak tájékoztatást az óvo-
da átvételével kapcsolatban. 

Evangélikus óvoda indul?
Szerző: Pintér-Papp Eszter

 Fotó: Pintér Ádám

A pápai evangélikus gyülekezet éle-
tében nem az óvodaindítás terve az 
egyetlen örömteli hír a közelmúlt-

ból. A Bajor Evangélikus Egyház 70 ezer 
eurós és Pápa Város Önkormányzata 3 
millió forintos hozzájárulásának, vala-
mint a hívek adományainak köszönhető-
en megkezdődött az evangélikus templom 
falainak felújítása, melynek köszönhető-
en megoldódik templom egy régi problé-
mája, a falak vizesedése. 

- Templomunk tetőszerkezete 2016-ban 
már megújult, s mi szeretnénk folytatni – 
akár szakaszolva is – a templom felújítá-
sát – mondta nemrégiben a Médiacentrum 
kérdésére Polgárdi Sándor evangélikus 
esperes, akitől azt is megtudtuk, a bajor 
egyház, valamint a város önkormányzata 
támogatása mellett a hívek adományaiból 

eddig kétmillió forint gyűlt össze, így meg-
közelítőleg 29 millió forint áll rendelkezé-
sükre jelenleg a munkálatokra.

A templom körül megtörtént 
a dréncsövezés, majd kívül és 
belül közel 480 négyzetméte-
ren leverték az átnedvesedett 
vakolatot. 

Németh Tamás, a beruházás 
műszaki ellenőre rámutatott, 
a templom falai a megfelelő 
szigetelés hiányában az épület 
körüli talaj nedvességét fel-
szívták. A falak vizesedésének 
kiküszöbölésére dréncsöve-
zéssel elvezetik az épület mellől a vizet, 
másrészt kívül és belül leverték az átned-
vesedett vakolatot, ezt követően falszárí-
tó vakolatot kap a felület. Emellett a falat 
furatos injektálásos technikával szigetelik. 
A műszaki ellenőrtől megtudtuk, a falakról 
restaurátori szakvélemény készül és az ab-

ban meghatározottak szerint folytatódhat 
a felújítás.  

Polgárdi Sándor rámutatott, a falak 
szigetelésén túl megvalósulhat a ko-
moly repedéseknél a falvarrás, emellett a 
templomban lévő kilenc ajtó közül három 
felújítása, restaurálása is.    

A munkálatok a tervek szerint 2021. má-
jus végére befejeződnek.

Munkálatok az evangélikus templomban
Szerző: Pintér-Papp Eszter

 Fotó: Pintér Ádám
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Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám, archív

Pápa város évtizedeken át hátrányt 
szenvedett a megyeszékhellyel és a 
mesterségesen duzzasztott, úgyne-

vezett szocialista iparvárosokkal szem-
ben. A rendszerváltás után a városban 
jelentős fejlődés kezdődött, de egyértelmű 
volt, hogy hatalmas hátrányt kellett le-
dolgozni. Az akkor megkezdett fejlesztési 
folyamat máig tart, s a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program pályáza-
tainak köszönhetően új lendületet kapott. 
Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képvi-
selővel, városunk korábbi polgármeste-
rével az elmúlt évtizedek városfejlesztési 
folyamatairól beszélgettünk. 

- Többször hallhattuk már öntől, hogy 
a rendszerváltást követően több évtizedes 
lemaradást kellett behoznia a városnak és 
még ma is van mit tenni ezen a téren. Mi 
volt ennek a lemaradásnak az oka és mi-
lyen elmaradások voltak ezek?

- Az ötvenes évekre megváltozott a tár-
sadalmi-gazdasági rendszer, új irányok ke-
rültek előtérbe, köztük az erőltetett iparosí-
tás, ami Veszprém megyére is rányomta a 
bélyegét. Előnybe kerültek az úgynevezett 
szocialista iparvárosok – mint Ajka, Vár-
palota és Tapolca –, és ezzel párhuzamo-
san háttérbe szorultak az úgynevezett 
polgári-értelmiségi, klerikálisnak mon-
dott városok – mint Zirc, Sümeg, Devecser, 
Pápa –, pedig Pápa lélekszám és gazdasági 
potenciál tekintetében abban az időben na-
gyobb volt a megyeszékhelynél. A megye 
fejlesztése nem volt arányos, a megye-
székhelynek, az iparvárosoknak és később 
a Balaton-partnak sokkal több forrás jutott 
a többi településhez képest. Ebből követke-
zett, hogy a város szinte megállt a fejlődés-
ben. Azt se felejtsük el, hogy a településen 
volt két katonai alakulat – a szovjet lakta-
nyában és a repülőtéren –, melyek szintén 
behatárolták a fejlesztési lehetőségeket. 

Nehéz helyzetben voltak az akkori város-
vezetők, mert kevés pénzből kellett volna 
infrastruktúrát, közlekedést, intézménye-
ket fejleszteni. Így is lett eredmény, közös-
ségi összefogással uszoda, színház épült. 
A helyzetre a megyében tipikus példa volt 
1990 tavaszán, hogy a megyei tanácsok 
az átmenet segítésére szolgáló forrásokat 
kaptak. Ez a forrás közel 700 millió forint 
volt, ami ma 70 milliárdnak felelne meg, és 
nagyjából egyenlő a mai TOP-os kerettel. 
Akkor ebből 500 milliót kivett Veszprém és 
a megyei intézmények, a fennmaradó ösz-
szeg maradt a több mint 200 településnek. 
Ebből Pápára szinte egy fillér sem került, 
holott akkoriban épült a rendelőintézet, és a 
támogatásnak elméletileg az egészségügyi 
terület volt az egyik prioritása. Szóval, egy 
ilyen helyzetben lettem én polgármester és 
innen kellett behoznunk több évtizedet. 

- Az éveken át érezhető Veszprém-Pápa 
ellentétnek ez volt az oka?

- Valószínűleg igen, vol-
tak történelmi gyökerei, 
azonban főként az imént 
említettek voltak az okai. 
Pápa mindig rendkívül ösz-
szetartó, egy kicsit nyakas, 
kurucos, polgári világ volt, 
és az itt élők úgy érezték, 
erről az oldalról próbálják 
megfojtani a várost. Erre 
az egyik legjobb példa az 
Állami Tanítóképző minden ok nélküli 
megszüntetése volt. Emellett az egyhá-
zi iskolai képzést is megszüntették, ami 
szintén nagy érvágás volt a városban. Gya-
korlatilag a helyi értelmiség egy részét „le-
fejezték”. A gyáraink sem tartoztak az ak-
koriban frekventált nehéziparhoz, így ezek 
sem élveztek prioritást. Ezért érezhették az 
akkori pápaiak, hogy Veszprém elnyomja 
őket. Ez egyébként átöröklődött generáció-
kon át, de örülnék annak, ha ez a szemlélet 

eltűnne a két város kapcsolatából. A mai 
fiataloknál ez már kevésbé „játszik” és elő-
térbe került a győri orientáltság.

- Polgármestersége idején megindulha-
tott a város fejlődése. Melyik eredményre a 
legbüszkébb?

- A rendszerváltást követően az embe-
rekben nagyon nagy volt a várakozás, so-
kan azt gondolták, hogy most aztán eljött 
a Kánaán. Ez azonban nem így lett, a gaz-
dasági folyamatok nem voltak biztatóak, 
a kapun belüli munkanélküliség átment 
kapun kívüli munkanélküliségbe. Erre na-
gyon jó példa, hogy amikor polgármester 
lettem, a textilgyár már egy ideje felszá-
molás alatt állt, aztán jöttek a privatizáci-
ók, egyszóval nehéz volt a gazdasági rend-
szerváltás és ez az embereken csapódott 
le. Azt szoktam ironikusan mondani, hogy 
mi a „faekétől” indultunk. Gondoljunk bele, 
hogy a városban a kilencvenes évek elején 
rendkívül alacsony volt a csatornázottság, 

a városnak csu-
pán egyharmada 
volt csatornázott. 
Ma már meg-
döbbentő, de pél-
dául a Rákóczi 
utcában az utcá-
ra folyt a hasz-
nálati víz. Ezért 
elsőként ezen a 
területen kellett 

rendet tenni, úgy is fogalmazhatok, hogy 
rengeteg pénzt „temettünk” akkoriban a 
föld alá a csatornázás, gázvezetés során 
annak érdekében, hogy később a föld felett 
is rendet tehessünk. Probléma volt az is, 
hogy az intézményeink egy része – köztük 
az iskolák és a kórház is – rossz állapotban 
voltak, így ezen a területen is rengeteg ten-
nivalónk volt. Az pedig, hogy az úthálózat 
milyen rossz állapotban volt, az leírhatat-
lan, nemcsak a minősége, a szerkezete is. 

Látványos fejlődés föld alatt és föld felett

FEJLŐDÉS KÉPVISELŐI SZEMMEL

Rengeteg pénzt
„temettünk” akkoriban 

a föld alá a csatornázás, 
gázvezetés során, hogy 
később a föld felett is 

rendet tehessünk

“
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A Korona utca – akkor még Kerekes test-
vérek – olyan volt, mint az ementáli sajt, a 
lyukak tartották össze. Ebből lett egy belső 
elkerülő út, ami a várost elkerülő úttal pár-
huzamosan sokat 
segített a helyze-
ten. Sokunk lelké-
nek az is jót tett, 
hogy a szocialista 
utcaneveket visz-
szaváltoztattuk az 
eredeti elnevezé-
sekre. Sokan talán 
nem tudják – mert 
miért is járnának 
ott –, a szennyvíz-
telepet is újjá kellett építeni milliárdokért. 
A Veszprém központúság itt is tetten érhe-
tő volt, hisz megyei vállalatok voltak, a köz-
ponton kívül máshova alig jutott fejlesztés, 
hogy visszautaljak az ellentétre. 

Összességében elmondható, hogy sok 
olyan feladatunk volt, amit 
az emberek nem igazán 
láttak. A pápaiak türelmet-
lenkedtek, sürgették, hogy 
legyen több járdafelújítás, 
útfelújítás, közben mi a 
kevésbé látványos felada-
tokkal küzdöttünk. Ami-
kor aztán a földfelszínre 
is koncentrálhattunk, volt 
egy nagyobb intézmény-
fejlesztés, melynek során 
(kórház, orvosi rendelő, 
bölcsőde, óvoda, iskola, 
szociális otthon) intéz-
ménykorszerűsítési prog-
ram is indult. Közben – mivel az egyházak 
visszaigényelték mindkét gimnáziumot 
– meg kellett teremtenünk az önkormány-
zati gimnáziumi oktatás feltételeit, így 
megépült az új Petőfi Sándor Gimnázium. 
Később a bencések mégis inkább kártala-
nítást kértek, így a Türr önkormányzati 
iskola maradt. Ma soknak tűnik, de akkor 
még évente 500-600 gyermek született, ma 
jó ha a fele. Így a három gimnázium, köztük 
az egyik dunántúli beiskolázással, fel tud-
ta venni a diákokat. Aztán ami még külön 
problémát okozott, egyik pillanatról a má-
sikra a volt szovjet laktanya egy része is a 
nyakunkba szakadt, lőszer és vegyvédelmi 
mentesítéssel. 

A legnehezebb dolgunk mégis az volt, 
hogy meghatározzuk, hogyan is nézzen 
ki a későbbiekben a város. Ezért 1992-ben 
megalkottunk egy rendezési tervet, ami-
ben meghatároztuk többek közt azt is, hogy 
a volt szovjet laktanyából ipari parkot ho-
zunk létre, hogy nyugatra építünk elkerülő 
utat, kijelöltük hol legyenek új lakóterüle-

tek, illetve, hogy merre legyen a rekreációs 
terület, azaz a fürdő, kemping, sportlétesít-
mények. Ha az akkori terveket összevetjük 
a mai városképpel, láthatjuk, hogy tulaj-

donképpen minden 
oda került, ahová ak-
koriban terveztük. És 
persze fontos feladat 
volt – amit aztán utó-
dom, dr. Áldozó Tamás 
fejezett be – a Fő tér és 
az Esterházy-kastély 
felújítása is. Ezek a 
felújírások akkor a pá-
paiak számára kiemelt 
jelentőséggel bírtak. 

- Ezt a fejlesztési folyamatot folytatták a 
TOP-projektek, melyeknek köszönhetően 
jelentős beruházások valósulhattak meg 
Pápán. Immár megyei fejlesztési biztos-
ként tudta segíteni a várost. Van kedvenc 
TOP-projektje?

- Igazából nem tudnék egyetlen projek-
tet kiemelni. A Zöld város projekt, ami a tá-
gabb értelemben vett Várkert és környéke 
megújítását és funkcióbővítését célozza, 
közel áll a szívemhez. A 90-es évek óta ter-
vezzük a megújítását, ami persze először 
fakivágással, építéssel jár, ahogy a mér-
nökök meg-
tervezték, és 
sajtótájékoz-
tatón bemutat- 
tuk a közmeg- 
hallgatáson. 
Óriási sze-
rencsénk van, 
hogy a város 
szívében van 
egy ilyen park, amit most aktív pihenő-
parkká alakítanak át. Ebbe a körbe tarto-
zik az úgynevezett barnamezős beruházás 
is, ahol a most átadott Schwenczel rét (az 
elnevezése még vitatott a svájzerből) is 
új parkja lett a városnak. Az új piac is egy 
üde színfolt a belvárosban. Megépült egy 

korszerű vásárcsarnok, a borostyánnal fut-
tatott zöld fal pedig egészen különlegessé 
teszi. Említettem már a barnamezős pro-
jektet. Ezzel kapcsolatban el kell mondani, 
hogy annak a területnek a sorsa évtizede-
ken át problémát jelentett, hiszen láttuk, 
hogy ahhoz, hogy ott eredményt érjünk 
el, százmilliókra van szükség. Most a TOP 
megteremtette ennek a felhagyott ipari és 
mocsaras területnek a rendezési lehetősé-
gét is. Meg kell nézni, milyen hatalmas a 
változás azon a területen, amely így jelen-
tősen felértékelődött. 

- Merre tart a város fejlődése? Melyek 
lesznek a továbbiakban a központi kérdé-
sek?

- Véleményem szerint mindenképpen 
hangsúlyt kell kapnia a továbbiakban is a 
közlekedésfejlesztésnek. Itt például megol-
dást kell találni a Batthyány utca – Somlai 
út kereszteződésének problémájára. Az-
tán fontos kérdés még a keleti elkerülő út 

és az M83-as reptér felől jövő bevezető 
szakaszának megépítése. Jó dolog le-
hetne a fürdő továbbfejlesztése, illetve 
az önkormányzati intézményfejlesztés 
folytatása is. A fiatalok számára pedig 
nyilvánvalóan fontosak lennének az ő 
világukhoz igazodó fejlesztések, például 
a wifi pontok kiterjesztése, sportparkok 
létrehozása, amelyek elindultak. A pá-
paiak számára mindig fontos volt a Kos-
suth utca - amely egyébként veszített az 
egykori bevásárló, sétáló jellegéből az át-
alakult szokások miatt -, ennek a rend-
betételére is lehetőség nyílik a jövőben. 

- Ha a kilencvenes években első pol-
gármesteri ciklusát töltő dr. Kovács Zol-

tán most végigsétálna a városon, mit lát-
na? Mi lenne a véleménye a mai Pápáról?

- Én 1990-ben is büszke voltam a város-
ra és szerettem Pápát. Az ember nyilván 
büszke arra, hogy a saját gondolatait, elkép-
zeléseit, a keze nyomát látja a városon. Azt 
azonban hangsúlyoznom kell, hogy ez nem 

egy „one man show”! Ez 
a fejlődés a döntésho-
zók, a városban élők, 
tervezők, mérnökök, 
kivitelezők, rengeteg 
ember közös erőfeszí-
tésének eredménye. 
Pápa Magyarországon 
bárhol megállja a he-
lyét. A TOP 10 milliár-

dot hozott a városba. Ha lesz még újabb 10 
milliárd, akkor szinte minden igényt kielé-
gítő város lehet majd.

- Már elmondhatjuk, hogy legyőztük a 
kezdeti hátrányokat?

- Nagyon sokat sikerült belőle behozni, 
de még van feladat bőven!

Ha az akkori terveket 
összevetjük a mai  
városképpel, láthatjuk, 
hogy minden oda került, 

ahová akkoriban
terveztük

“

Ez a fejlődés a döntéshozók, 
a városban élők, tervezők, 

mérnökök, kivitelezők, 
rengeteg ember közös 

erőfeszítésének eredménye

“
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Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám

A Téglagyári úton megvalósuló bar-
namezős beruházás a város egyik 
leglátványosabb és legösszetettebb 

TOP-projektje, mely három beavatkozá-
si területet érintett. Egyrészt átalakult a 
korábbi gázcseretelep, új funkciót kapott 
az elhagyott, gondozatlan magtárépület 
körüli rendezetlen terület és közparkká 
alakult a korábban a városi köztudatban 
szinte nem is szereplő Schwenczel rét. 
Rádi Róbertet, a Pápai Városfejlesztő Tár-
saság Kft. ügyvezetőjét arra kértük, kala-
uzolja el olvasóinkat az elkészült projek-
telemek között.

- A barnamezős projekt valamennyi be-
avatkozási helyszíne elkészült. Ha a Győri 
úti körforgalom irányából indulunk, az első 
beavatkozási helyszín a korábbi gázcse-
retelep helyén kialakított kutyafuttató. Ez 
egyébként a legkisebb és legegyszerűb-
ben kivitelezhető eleme volt a projektnek. 
Ez a létesítmény már nyáron elkészült, a 
műszaki átadás-átvétele őszig lezajlott. 
Az önkormányzat ezzel kapcsolatban úgy 
döntött és magában a pályázatban is azt 
rögzítettük, hogy a kutyafuttatót egy pá-
pai kutyás egyesület működteti. Az önkor-
mányzat már egyeztetett az egyesülettel, 
azonban a jelenlegi járványügyi helyzet-
ben még nem adottak a feltételek ahhoz, 
hogy ez a létesítmény megnyithasson. A 

kutyafuttató használatának szabályzatát 
és feltételeit egyébként az érintett egyesü-
let határozza meg. 

- Haladjunk tovább! Alig néhány méter-
re a kutyafuttatótól magasodik az atlétikai 
centrum modern épülete, láthatjuk a sport-
pályákat, az egyre szépülő környezetet. Mit 
kell tudnunk erről a projektelemről?

- A sportcentrum két beruházási körben, 
két szerződés alapján készült el. A nem en-
gedélyköteles rész a sportpálya kialakítása 
volt. Ez a munka határidőre befejeződött, 
ám időközben megkezdődött az engedély-
köteles rész, a sportcentrum épületének 
építése is, így a sportpálya nem volt hasz-
nálható, hiszen az egész terület munka-
terület volt. Mára az épület kivitelezése is 
befejeződött, jelenleg a műszaki átadás-át-
vétel, illetve az annak keretében felvett 
hibalista javítása zajlik. Ide tartozik a terü-
let rendezése, az épület körüli térburkolat 
javítása, illetve most történik azoknak az 
eszközöknek az épületbe szállítása és be-
szerelése is, amelyek az üzemeltetéshez el-

engedhetetlenek. Ebből is következik, hogy 
a sportlétesítmény még nem látogatható, 
még munkavégzés történik a területen. 

- Milyen szolgáltatásokat nyújt majd a 
sportcentrum a megnyitást követően?

- Magának az épületnek több funkciója 
is van. Az épület földszintjén, ha szemből 
nézzük, a jobboldalon található a tekecsar-
nok és annak kiszolgáló létesítményei, va-
lamint a büfé. A bejáratnál található az aula 
a beléptetőrendszerrel, a másik oldalon pe-
dig a futófolyosó, öltözők, bemelegítőter-
mek, illetve az atléták belső edzőterme ka-
pott helyet. Az emeleten a tekepálya feletti 
részen alakították ki az irodákat, illetve az 
utcafronton azt a négy vendégszobát, ame-
lyek a későbbi edzőtáborok célját szolgál-
ják. A másik oldalon pedig egy konditerem 
található ezen a szinten, ahol mindezek 
mellett mindkét oldalon járható felületek-
kel, nyitott teraszrészt alakítottak ki. Az 
épület futópálya felőli részén, a lelátó alatt 
tárolóhelyiségek vannak. 

- Kültéren milyen szolgáltatásai vannak 
az atlétikai centrumnak?

- Vélhetően a rekortán borítású futópá-
lya lesz, amit a legtöbben igénybe vesznek 
majd. Emellett távolugrók, magasugrók és 
dobóatléták számára is nyújt lehetőséget 
a létesítmény. Mindezeken túl az épület 
mellett kialakítottunk egy streetball pályát 
és egy skate pályát, amelyek szintén kerí-

Barnamező – Nem minden elem látogatható

BARNAMEZŐS BERUHÁZÁS

 A sportlétesítmény 
nem látogatható, még 

munkavégzés
történik a területen

“



13PÁPAésVIDÉKE - 2021. március

téssel védettek és használatuk feltételeit a 
kft. határozza meg. Azt gondolom, az jogos 
elvárása az önkormányzatnak, hogy olyan 
szervezett és rendezett módon lehessen 
igénybe venni a sportlétesítményt, ami 
hosszú távon garantálja azt, hogy a cent-
rum a jelenlegi szép állapo-
tában álljon még sokáig ren-
delkezésre. 

- Ki használhatja majd a 
létesítményt?

- A sportcentrum működ-
tetésére egy nonprofit kft-t 
hozott létre az önkormány-
zat, az épület üzemeltetését, 
hasznosítását ők végzik, 
vagyis minden funkcióval 
kapcsolatban ők határozzák 
meg a használat feltételeit. 
Annyit hangsúlyozni kell, 
hogy a létesítmény nem nyi-
tott és biztosan nem lesz in-
gyenesen használható. Ezt a 
szabályozást azonban a kft. 
feladata kidolgozni. 

- Ha továbbsétálunk, nem messze in-
nen, az út túlsó oldalán találhatjuk a 
Schwenczel rétet, a beruházás egyetlen 
olyan elemét, ami már látogatható. Mit kell 
tudnunk erről a területről?

- Ez a terület eddig gondozatlan volt és 
kiesett a városi köztudatból, talán csak a 
környéken élők tudták, hogy hol is van iga-
zából. Amikor kiderült, hogy lehetőségünk 
van egy ilyen adottságú terület rendezésé-

re, kapva kaptunk az alkalmon, hogy itt, a 
Téglagyári út mellett, ebből a korábban el-
hanyagolt területből egy közparkot alakít-
sunk ki. A beruházás egyébként a környék 
korábbi csapadékvíz-elvezetési problémái-
ra is megoldást nyújtott, hisz a környékbeli 

utcák csapa-
dékvize ed-
dig ezen a la-
pos területen 
gyűlt össze. 
A barname-
zős beruházás 
segítségével 
a környező 
utcák nyílt 
árkait becsa-

tornáztuk ide. A látványtó tulajdonképpen 
a víz utánpótlásának egy részét a csapa-
dékvízből kapja és biztosítja azt is, hogy 
az elfolyó víz a Téglagyári út alatt, majd a 
sportcsarnok és a Petőfi Sándor Gimnázi-
um közötti árokrendszeren keresztül eljus-

son a Bakony-érig. 
Ha körülnézünk, lát-

hatjuk, hogy egy rende-
zett, nagyon szép park 
jött itt létre. Azt látom, 
hogy mind a kivitelező, 
mind pedig a kivitele-
zésben közreműködő 
– a területrendezést és 
növénytelepítést vég-
ző – Városgondnokság 
példaértékű munkát vé-
geztek. Főleg úgy, hogy 
egy olyan időszakban 
dolgoztak, ami a kivitele-
zés szempontjából nem 

feltétlenül optimális. A három 
beruházáselem közül ez az első, 
amit már használhatnak a pá-
paiak, ide mindenki ellátogathat, 
térítésmentesen vehetik igénybe 
az itt kínált kikapcsolódási lehe-
tőségeket, jelenleg természetesen 
az érvényben lévő járványügyi 
intézkedések betartásával. 

A tervező által ide álmodott 
beruházáselemek – például a lát-
ványtó, a sétány vagy a játszótér 
– minden generációt megszólí-
tanak városszerte, lehetőséget 
nyújtanak a kikapcsolódásra: itt 
lehet sétálni, lehet gyönyörködni 
a vízfelületben, a gyerekeknek ki-
váló lehetőség a játszótér. 

Az, hogy nagyon jól sikerült a 
Schwenczel rét, nemcsak az én 
véleményem, a megnyitás óta ér-
kezett visszajelzések szinte kivé-
tel nélkül ezt igazolják vissza.  

KUTYAFUTTATÓ

ATLÉTIKAI CENTRUM

SCHWENCZEL RÉT
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Szerző: Pintér-Papp Eszter  
 Fotó: Pintér Ádám

A barnamezős projekt keretei közt 
2020. április 15-én vette át a 
Schwenczel réti 3,5 hektáros mun-

katerületet a közbeszerzési eljáráson 
kiválasztott  kivitelező,  s  a  város  új  
közparkját nemrégiben már birtokba is 
vehették a pápaiak. 

A város új ékszerdobozának központját 
a látványtó adja, melynek vízfelülete 2.000 
négyzetméter, térfogata 3.400 köbméter. A 
tó köré sétány épült, mely amellett, hogy 
körbesétálhatóvá teszi a tavat, a Vaszari út 
és a Téglagyári út felé biztosítja a park át-
járhatóságát is.  A területre 103 fát és több 
mint tízezer cserjét ültettek el a kivitelezés 
során. A gyermekeket egy szép játszótér 
várja a tó közelében. A parkot használók 
kényelmét közterületi bútorok, kerékpártá-
rolók, közvilágítás és hulladékgyűjtők szol-
gálják. A terület biztonságáról térfigyelő 
kamerarendszer gondoskodik.

A park üzemeltetője Pápa Város Önkor-
mányzatának Városgondnoksága és Köz-
terület-felügyelete nemrégiben közzétette 
a Schwenczel rét látogatásának rendjét. 
Ennek értelmében a területen kerékpároz-

ni csak a járdákon szabad, motorkerékpár-
ral, gépjárművel a területre tilos behajtani. 
Kutyát sétáltatni csak pórázon engedélye-
zett, azonban az ebeket a játszótér terüle-
tére tilos bevinni. Az üzemeltető kéri, hogy 
a látogatók ne lépjenek a cserje- és rózsa-
ágyásokba és a növényeket ne tépjék le. 

Fontos, hogy a látványtóban tilos fürde-
ni, kutyát úsztatni, horgászni és télen a tó 
jegére lépni sem engedélyezett. 

A játszótéri játékokat kizárólag 14 év 
alatti gyermekek használhatják. A játszótér 

területén tilos 
kerékpározni, 
a gumiburko-
latra éles tár-
gyat bevinni, 
azon gördesz- 
kázni, rollerez-
ni sem szabad, 
és a hölgyek 
figyelmét arra 
is felhívják, 
hogy a játszó-
tér burkolatára 
ne lépjenek tű-
sarkú cipőben. 
A játszótér te-
rületén termé-

szetesen tilos a dohányzás. 
A park területén számos helyen talál-

hatnak hulladéktárolókat – külön gondol-
tak a kutyatulajdonosokra is – így arra kér-
nek mindenkit, a hulladékot a megfelelő 
tárolóedénybe dobják. 

Ha valaki meghibásodást, rongálást ta-
pasztal, azt a 70/334-8337-es számon beje-
lentheti.

Vigyázzunk együtt erre a csodálatos 
parkra, hogy még sokáig szolgálhassa a 
pápaiak kikapcsolódását!

Igazi ékszerdoboz az új közpark

Szerző: Babos Petra
 Fotó: Babos Petra

A barnamezős beruházás keretében 
készült el a Téglagyári úton a ku-
tyafuttató. Az ebtulajdonosok azon-

ban még nem tudták azt igénybe venni, 
mivel a koronavírus-járvány közbeszólt, 
illetve az önkormányzat a működtetésről 
nem kötött még  együttműködési megál-
lapodást. A közeljövőben Pápa Város Ön-
kormányzata és az Ebtenyésztők Pápai 
Egyesülete megköti a megállapodást a ku-
tyafuttató üzemeltetéséről.

Lovas Ferenc, az egyesület titkára kérdé-
sünkre elmondta, az együttműködési meg-
állapodás feltételeiről és az üzemeltetésről 
szóló tárgyalás még folyamatban van. 

- Lesz majd egy működési szabályza-
tunk, amelyben leírjuk, hogy ki és hogyan 
léphet be a kutyafuttató területére. Ennek 
értelmében a pályára minden kutyust és 
gazdit szeretettel várunk, ám a hosszú távú 
fenntarthatóság érdekében tagdíjat fogunk 
szedni. Erre azért van szükség, mert a ku-

tyafuttatónak van 
működtetési költ-
sége, ilyen például 
a szemét elszállítta-
tása, a fűnyírás, az 
öntözés, a növények 
gondozása és a játé-
kok karbantartása, 
így akik szeretnék 
igénybe venni a lé-
tesítményt, nekik 
hozzájárulási dí-
jat kell fizetniük – 
emelte ki a titkár. 

Természetesen a 
város is hozzájárul 
az üzemeltetéséhez.  Tagdíjat csak azokkal 
szeretne  fizettetni az egyesület, akik hasz-
nálják is a kutyafuttatót, így a nem kutyás 
közönség is elégedett lehet, hogy azok vi-
selik a terheket, akik élvezik annak hasz-
nát. 

A titkártól megtudtuk, amennyiben a 
későbbiekben igény lesz rá, kutyakiképzőt 
is működtetnek a területen. Szeretnének 

majd kisebb programokat is megvalósítani, 
főleg bemutatókat, előadásokat és tájékoz-
tatókat tartani aktuális témákban a kutyu-
sok gazdáinak.

A kutyafuttatóban található eszközök 
már a helyükön vannak, a nyitás a vírus-
helyzettől függ, de remélik, hamarosan bir-
tokba vehetik a területet a kutyák és gaz-
dáik. 

Zajlanak a tárgyalások a kutyafuttatóról
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Szerző: Haraszti Gábor
 Fotó: Haraszti Gábor

A diák- és tömegsport fellendülését, 
a pápai sportközösség növekedését 
és kiszélesedését várhatjuk a Pá-

pai Sport Nonprofit Kft. által működtetett 
sportcentrum létrejöttétől, mely a tervek 
szerint júniusban már nemzetközi atléti-
kabajnokság helyszíne lesz. 

Pápa Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete 2020. október 22-i ülésén ha-
tározott a 100 százalékos tulajdonában álló 
nonprofit kft. alapításáról, melyet a cégbí-
róság november 26-án jegyzett be. A Pápai 
Sport Nonprofit Kft. működése 2021. január 
1-jétől értelmezhető, hiszen akkortól ke-
rültek alkalmazásba a sportlétesítmények 
előző üzemeltetőitől átvett dolgozók, vala-
mint az új szakmai stáb egy része.

- A hozzánk tartozó és már régóta mű-
ködő sportlétesítmények, a Városi Sport-
csarnok, a Perutz Stadion, a Spartacus 
Sportpálya és csatolt 
településrészek sport-
pályái mellett kiemelt 
jelentőségű számunkra 
az új sportcentrum – 
mondta Tóth Péter, a Pá-
pai Sport Nonprofit Kft. 
ügyvezetője. - Bár a kft. 
hivatalosan még nem 
létezett akkor, amikor a 
sportcentrum építésé-
ről határozott a város, 
de gondolva a későbbi 
üzemeltetési, sportszer-
vezési feladatokra, pár 
szakember személyén 
keresztül kezdetektől 
fogva jelen lehetett a lé-
tesítmény kialakulásá-
nál, tervezésénél, aztán 
pedig kivitelezésénél. A feladatok nagyobb 
része a megnyitásra való közvetlen felké-
szülésben, a személyzeti struktúra kiala-
kításában és a mindennapi működési gya-
korlatok megtervezésében, kitalálásában, 
kialakításában összpontosul. Itt tartunk 
jelenleg. 

- Milyen koncepció mentén dolgoznak, 
melyek a rövid és hosszú távú célok, fel-
adatok?

- Természetesen a kft. alapító okirat nél-
kül nem is jöhetett volna létre, amely okirat 
többek között a tevékenységeinket meg-
határozza, felsorolja. Fő tevékenységünk 
egyébként a sportlétesítmény-működtetés. 

A céljainkat és feladatainkat részletesen az 
önkormányzattal kötött közszolgáltatási, 
valamint üzemeltetési szerződéseink tar-
talmazzák és persze a saját üzleti tervünk. 
Mindezeknek pedig a város sportkoncepci-
ója az alapja.

- A jövőben hány egyesület találhat itt új 
otthonra?

- Azt reméljük, hogy minél több! Első 
körben olyan sportolói közösségeknek 
adunk otthont, amelyek mostoha körülmé-
nyek között töltötték az elmúlt évtizedet. 
Gondolok itt a tekésekre és az atlétákra 
vagy akár a skate sportolókra. Ezek a klu-
bok bérlőként jelennek meg a centrumban. 
Hozzájuk hasonlóan várunk minden olyan 
egyesületet és közösséget, akik  szeretnék 
kihasználni azokat a lehetőségeket, körül-
ményeket, amelyeket kínálni tudunk. Ter-
mészetesen folyamatosak az egyeztetések, 
az említetteken kívül vannak érdeklődők 
és remélem széles és színes lesz ez a sport-
közösség.

- A létesítmény az oktatási intézmé-
nyek, a diák- és tömegsport életébe hogyan 
illeszthető be? Mit kell tenni azért, hogy 
sokan éljenek a centrum adta lehetőségek-
kel?

- A létesítmény célja a versenysport 
kiszolgálásán túl az – és kiemelten az –, 
hogy minél több pápai fiatalt vegyünk rá 
a rendszeres sportolásra, akiknek aztán 
felnőttként is életük része marad a rend-
szeres mozgás, az egészséges életmód. Az 
iskolák, a testnevelők szerepe ebben kulcs-
fontosságú. Tárt karokkal várjuk az okta-
tási intézményeket, jöjjenek, használják 
ki sporttereinket. Az alapsportág atlétikát 

minden évszakban és időjárási körülmé-
nyek között a legjobb helyen gyakorolhat-
ják itt, de bőven találhatnak lehetőséget 
más mozgásformák végzésére is a cent-
rumban. Szakembereink segítségét és re-
mek minőségű sportszereinket is igénybe 
vehetik. Terveink szerint rövidesen saját 
busszal is rendelkezünk majd annak érde-
kében, hogy ez se jelentsen akadályt a hoz-
zánk való eljutásban, azt is igénybe vehetik 
majd az oktatási intézmények. Sőt, ver-
senysorozatok szervezésével készülünk a 
diákság számára, amelynek –  azt remél-
jük – a   versenysport is haszonélvezője le-
het a tehetségek felfedezésének révén.

- A Téglagyári úti sportcentrum létrejöt-
tétől várható-e a sportegyesületek taglét-
számának mennyiségi és minőségi javulá-
sa, a sportágak fellendülése?

- Biztos vagyok benne, hogy a környezet-
nek meghatározó szerepe van. Nyilván sa-
lakon, tornacipőben és klottgatyában is ne-
velkedtek remek sportemberek, de változik 

a világ, egyre nehezebb a 
harc a fiatalok visszanye-
réséért a virtuális életből 
az esetleges izzadtságszag 
és a komfortzóna átlépé-
sének világába. Az ilyen 
létesítmények segíthetnek 
ebben. A sportágak pedig a 
fiatalokból építkeznek, ha 
egyre többen sportolnak, a 
széles alapok a minőséget 
is jó eséllyel kitermelik.

- Milyen egyéb rendez-
vények helyszíne lehet a 
sportcentrum?

- Edzőtáborok szerve-
zésére például az egyre 
szélesedő és fejlődő városi 
sportlétesítmény-kínálat 
alapul szolgálhat. Biztos 

vagyok benne, hogy rövidesen a szálláshe-
lyek bővülésével számos sportág és sporte-
gyesület talál majd rá Pápára. Itt szinte egy 
négyzetkilométeren belül minden adott, a 
teremsport-lehetőségektől kezdve az atlé-
tikán, labdarúgáson, uszodai sportokon át 
egészen a gyógyászatig, rekreációig.

Tóth Péter búcsúzóul reményét fejezte 
ki, hogy az élet mihamarabb visszatér a 
normális kerékvágásába, ami azt jelente-
né, hogy teljes kapacitással megnyithat a 
létesítmény. Mindenesetre egy esemény 
már szerepel a versenynaptárban, ez pedig 
a Magyar Atlétikai Szövetség június 6-ai 
nemzetközi Balaton Bajnoksága.

Új szervezeti forma régi feladatokkal 
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A Pápa és Vidéke magazin elkövetke-
ző lapszámaiban a csatolt települé-
sek életébe pillantunk be. Márciusi 

számunkban Borsosgyőrre látogatunk. 

- Azt, hogy három falu a városhoz tar-
tozik, az előző rendszerből örököltük. Én 
mindig bátran használom a falu kifejezést, 
hiszen az ott élőkkel különböző fórumokon 
már volt módom megbeszélni, hogy ez kor-
rekt megnevezése a településrészeknek. 
Az, hogy ezek a falvak Pápához tartoznak, 
hetvenes évekbeli közigazgatási döntések 
eredménye. 

A csatolt településen élőknek 1990 után 
lehetőségük lett volna arra, hogy önálló 
településsé alakuljanak át. Volt, ahol erre 
volt is kezdeményezés, de a többség úgy 
döntött, hogy Pápánál maradnak – mondta 
el a Pápa és Vidékének dr. Áldozó Tamás 
polgármester. 

- Az a hitvallásom – és amikor először 
polgármester lettem, ezt el is mondtam a 
választási kampányban –, hogy ezeknek 
a közösségeknek a Pápától elkülönülő au-

tonómiáját és identitását tiszteletben kí-
vánom tartani. Hangsúlyoznom kell, hogy 
ebben a sajátos együttélési helyzetben is 
minden olyan lehetőséget biztosítani kí-
vánok számukra, ami az önállóság esetén 
kijárna a településeknek. Ezért működtek 
korábban a részön-
kormányzatok, ma 
pedig a városrészi 
tanácsadó testületek, 
melyek garantálják, 
hogy megmarad a 
helyiek intézményes 
beleszólási joga az 
őket érintő kérdé-
sekkel kapcsolatban 
– emelte ki a város-
vezető, aki azt is elmondta,    hogy  a    helyi   
közösségépítésre   forrásokat biztosítanak.

- Számomra fontos, hogy úgy működ-
jünk együtt a borsosgyőriekkel is, mint egy 
velünk egyenjogú település polgáraival – 
hangsúlyozta a polgármester. 

S,  hogy  dr.   Áldozó  Tamásnak,  a     ma-
gánembernek mi jut először eszébe, ha 

meghallja Borsosgyőr nevét? – Nekem 
elsőként az jut eszembe – mondja moso-
lyogva a polgármester –, hogy emlékeim 
szerint Borsosgyőrön mindig megverték 
a csapatunkat, amikor focizni mentünk. 
Őszintén megvallva, nem sok sikerélmé-

nyünk volt ott a futball-
pályán. Aztán kedves 
emlék, hogy gyermek-
koromban Borsosgyőr-
re jártunk horgászni – 
ahogy ezt ma is sokan 
megteszik Pápáról. Az-
tán eszembe jut még 
az is, hogy mindig volt 
az ott élőkben egyfajta 
borsosgyőriség. Örülök 

annak, hogy jól megmaradt a falu és nem 
lazította fel a hagyományos borsosgyőri 
közösséget a betelepülők sokasága. 

Fontos az, hogy a városon belül van 
egyfajta borsosgyőri identitás. Remélem, 
hogy tudunk úgy együtt dolgozni a továb-
biakban is, hogy ez a fajta identitás, a „jó 
borsosgyőrinek lenni” érzés megmarad és 
a jövőben is erősödik.      

Csatolt települések – Borsosgyőr

BORSOSGYŐR

Szerző: Pintér-Papp Eszter  
 Fotó: Pintér Ádám

A településrészi 
közösségeknek

a Pápától elkülönülő 
autonómiáját és 

identitását tiszteletben 
kívánom tartani

“
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Borsosgyőr az elmúlt években szá-
mos fejlesztés részese volt. Nézzük, 
melyek voltak ezek közül a legjelen-

tősebbek!

A települést a város TOP-projektjei is 
érintették. A Fenntartható közlekedés-
fejlesztés Pápán című projekt egyik fon-
tos beavatkozási területe volt a település, 
melynek köszönhetően egy régóta fennál-
ló közlekedési problémára született meg-
oldás a Nyárád irányából érkezőket lassító 
településkapu meg-
építésével. Szintén 
ennek a projektnek 
köszönhetően ala-
kították ki a kultúr-
háznál lévő gyalo-
gos-átkelőhelyet. 

Az elmúlt évben 
a város buszmeg-
álló-felújítási prog-
ramjának is része 
volt a település, az 
ötvenmillió forintos 
beruházással érin-
tett 20 helyszín közt 
szerepelt Borsos-
győr is.

A Borsosgyőri úton 2019 szeptemberé-
ben végzett munkálatokat a Városgond-
nokság a csapadékvíz elvezetésével kap-
csolatban felmerült problémák megoldása 
érdekében. A beruházás során az árkok 
mélyítésével, az átereszek megtisztításá-

val biztosították a csapadékvíz szabad el-
folyását. A munkálatok során az érintett 
útszakaszon az ingatlanokhoz vezető hi-
dakat is újjáépítették. 

A tavaszi fatelepítési program keretei 
közt az elmúlt év májusában a település-

rész főutcájának 
páros oldalán a 
korábban kivá-
gott 14 öreg fa 
helyére 26 dísz-
meggyfát ültetett 
a Városgondnok-
ság. Egy évvel 
korábban ennek 
az utcának a 
páratlan oldala 
újulhatott meg. 
Ott a túlnőtt, 
elöregedett fák 

helyébe közel 
ötven csemetét 
ültettek. 

Ugyan nem 
önkormányzati 
beruházás volt, 
de lényeges fej-

lődést jelentett 
a Magyar Közút 
fejlesztése, mely-
nek során telje-
sen megújult a 
település legfor-
galmasabb útjá-
nak burkolata. 
Ezen beruházás 

keretei közt a buszmegállók burkolatát 
is felújították. A beruházás a pápai bevá-
sárlóközpontoknál lévő körforgalomtól a 
mezőlaki elágazóig terjedő 3,9 kilométer 
hosszú útszakasz rekonstrukciójára adott 
lehetőséget.  

A járdafelújítási program is érintette a 
települést, 2018 végén mintegy négymillió 
forintból újulhatott meg a Borsosgyőri út 
Nyárád felőli oldalán egy 300 négyzetmé-
ter felületű járdaszakasz.

Ugyan nem állandóan látható, de a vá-
ros ünnepi díszkivilágításának fejlesztése 
is érintette Borsosgyőrt. Az adventi idő-
szakban a pápai belvároshoz hasonlóan a 
településrész egyes pontjaira is szerelnek 
ünnepi hangulatot teremtő, világító dísze-
ket. 

A sportpálya mellett új játszótér is épült, 
melyet a 2017-es gyermeknap óta használ-
hatnak a kisgyermekes családok. 

Az elmúlt évtized egyik legfontosabb 
beruházása Borsosgyőrön az orvosi rende-
lő felújítása volt. Az újjáépített, 91 négyzet-
méteres orvosi rendelőt 2015 októberében 
adták át. Az épületben tágas váróterem, 
akadálymentes vizesblokk, korszerűen 
kialakított rendelőhelyiség, konzultációs 
szoba, a  személyzet számára zuhanyzó,  
teakonyha, öltöző is helyet kapott. Az ud-
varban térkőburkolatos parkolót alakítot-
tak ki. A beruházás költségei meghaladták 
a 46 millió forintot.       

Szerző: Pintér-Papp Eszter  
 Fotó: Pintér Ádám

Borsosgyőr fejlődik
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Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám, archív

Borsosgyőr kedvelt városrész a fiatal 
családok körében. Jó közlekedési 
infrastruktúrával rendelkezik, Pápa 

párpercnyi autózással, tömegközlekedés-
sel, de akár kerékpárral is könnyen elér-
hető. Németh Zsolttal, a településrész ön-
kormányzati képviselőjével, a városrészi 
tanácsadó testület elnökével Borsosgyőr-
ről, a település sajátosságairól beszélget-
tünk.

- Úgy gondolom, 
polgármester úr 
jól döntött, amikor 
a korábbi részön-
kormányzatok he-
lyett a városrészi 
tanácsadó testüle-
tek létrehozásáról 
határozott. Fontos, 
hogy a települések-
nek olyan módon 
maradjon meg a 
képviselete, hogy 
az ott élőknek le-
hetőségük legyen 
a véleménynyilvá-
nításra, a folyama-
tokban, a döntések 
e lőké s z í t é s é b e n 
való részvételre és 
az önálló kezdemé-
nyezésekre is. Úgy 
gondolom tehát, hogy elengedhetetlen, 
hogy azok az emberek is részt vegyenek 
a döntések előkészítésében, akiknek az 
életét befolyásolják azok. Meg kell hallgat-
nunk a települések lakóinak a véleményét 
például arról is, hogy ők milyen fejlesztése-
ket szeretnének, hogy hogyan szeretnének 
a településükön élni. Igaz, hogy Pápához 
tartozik a település, mégis különálló egy-
séget képvisel és fontos, hogy a helyben 
megfogalmazott problémákat meghalljuk 
és ennek megfelelően próbáljunk a telepü-
lésen fejlődést elérni, fejlesztéseket elvé-
gezni. 

Az imént elmondottak miatt is fogad-
tam örömmel, hogy a korábbi részönkor-
mányzatban tevékenykedő tagok folytat-
ták a munkát a tanácsadó testületben is, és 
van lehetőségük arra, hogy elmondják vé-
leményüket Borsosgyőrrel kapcsolatban. 
Lényeges, hogy olyan emberek vegyenek 
részt a korábban említett előkészítő folya-
matokban, akik Borsosgyőrön élnek, akik a 

helyieket képviselik, akik tudják, hogy mit 
szeretnének és mi a legjobb a településük-
nek. 

- A csatolt településeknek 1990 után lett 
volna lehetőségük arra, hogy a várostól 
való elszakadás mellett döntsenek, Borsos-
győr nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel. 
Mit adhat egy kistelepülésnek az, hogy egy 
városhoz tartozik, esetleg származhat eb-
ből hátránya?

- Úgy gondolom, hogy a településnek 
ebből inkább előnye származik, bár tűnhet 
úgy, hogy csorbult az önrendelkezési joga. 
Ugyanakkor egy nagyobb településhez 

tartozni azt is jelenti, hogy kihasználhat-
ják azokat a lehetőségeket, amelyeket egy 
város tud kínálni nekik. Gondoljunk akár 
az infrastruktúrára, az egészségügyi ellá-
tásra vagy az oktatás területére, minden 
szempontból nagyobb a lehetőség, mint 
egy kisebb, önálló településen. Ennek egy-
szerűen az az oka, hogy egy olyan erősebb 
közösséghez tartoznak, amely magasabb 
színvonalon képes ezeket a szolgáltatáso-
kat biztosítani. Egyébként az is meghatá-
rozó lehet, hogy Borsosgyőr és Pápa között 
nincs nagy távolság, a közlekedési infra-
struktúra megfele-
lő. Ha azt nézzük, 
vannak olyan pápai 
városrészek, ahon-
nan éppen olyan 
távolságra van a 
belváros, mint Bor-
sosgyőrről. Talán ez 
is az egyik ok, ami miatt azt tapasztaljuk, 
hogy Borsosgyőr népszerű a fiatal családok 

körében, az eladó házak pillanatok alatt 
gazdát találnak. Persze valószínű, hogy 
ebben szerepe van a Kormány családtámo-
gatási intézkedéseinek is, de azt sem sza-
bad elfelejtenünk, hogy a település kínálta 
lehetőségek ideálisak a fiataloknak. 

- Többektől hallottam már, hogy van Bor-
sosgyőrnek egy olyan sajátos arculata, ami 
csak rá jellemző, amit csatolt településként 
is sikerült megőriznie. Van egy borsosgyőri 
identitás, ami megkülönbözteti az itt élőket 
másoktól. Ezt ön is érzékeli?

- Így van, ezt én is így látom. Most, hogy 
a csatolt települések közül kettő, Borsos-

győr és Kéttor-
nyúlak is hozzám 
tartozik, nyugodt 
szívvel merem 
kijelenteni, hogy 
mindkét telepü-
lésnek megvan a 
maga identitása. 
A borsosgyőriek-
ről elmondható, 
hogy szoros kap-
csolatban állnak 
egymással, jobban 
ismerik egymást 
az egy területen 
élők, hisz elő-
fordulhat, hogy 
akár generációk 
óta ismerősök a 
családok. Együtt, 
egymáshoz közel 
élnek és számít-

hatnak egymásra. Láthatják egymás sike-
reit, eredményeit, melyekre jogosan lehet-
nek büszkék mindannyian. Úgy gondolom, 
hogy a borsosgyőriek összetartó közössé-
get alkotnak, és nekünk feladatunk, hogy 
ezt az identitást tovább erősítsük. Fontos, 
hogy a településeket külön, önálló egység-
ként kezeljük és lehetőséget biztosítsunk 
arra, hogy az ott élők beleszólhassanak a 
település életének irányításába.

- A helyiektől érkeznek előremutató 
kezdeményezések, melyek segítik önkor-
mányzati képviselői munkáját?

- Az elmúlt időszak a 
járványügyi korlátozások 
miatt ebből a szempont-
ból is rendkívül nehéz 
volt, mert kevesebbet 
tudtunk találkozni, illetve 
volt olyan időszak, ami-
kor egyáltalán nem volt 

lehetőségünk a személyes konzultációra a 
borsosgyőri képviselőkkel. Az azonban el-

A borsosgyőriek erős közösséget építettek

Borsosgyőr népszerű 
a fiatal családok 

körében

“
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mondható, hogy gyakran keresnek 
a helyi problémákkal, melyekben 
igyekszem mihamarabb segíteni. 
Itt apróbb útjavításokra, szemétku-
pacok eltüntetésére gondolok, mert 
sajnos ezen a környéken is meg-
jelent az illegális hulladéklerakás 
problémája. Ugyanakkor   örömmel 
fogadtam, hogy az egyik borsos-
győri egyházi közösség megkeresett 
azzal, hogy szeretnék a település 
életét kicsit színesebbé tenni és ab-
ban kértek segítséget, hogy ennek a 
szervezeti feltételeit hogyan tudnák 
megteremteni. Örülök annak, hogy 
vannak helyi kezdeményezések is a 
közösség megerősítésére. 

- Németh Zsolt, a magánember 
mire gondol először, ha meghallja 
Borsosgyőr nevét?

- Nekem elsőként az jut eszembe, 
hogy az elmúlt évtizedek alatt na-
gyon sok borsosgyőri tanítványom 
volt a Türr István Gimnáziumban, 
sőt, olyan is van, akit korábban ta-
nítottam és már a gyermeke jár 
a Türrbe. Aztán kollégám is van, 
aki Borsosgyőrön él. Azt is el kell 
mondanom, hogy nagyon sok lab-
darúgó-mérkőzést játszottam Bor-
sosgyőrön, sőt, az első idegenbeli 
felnőtt mérkőzésemet is ott játszot-
tam. Ez a kilencvenes években volt, 
de máig emlékszem, sokáig 1-1 volt 
az állás és az ellenfél az utolsó pil-
lanatokban szerezte meg a győztes 
gólt, így 2-1 lett a végeredmény. 
Visszagondolva, el kell ismernem, 
hogy többször szenvedtünk veresé-
get a borsosgyőri focipályán, mint 
ahányszor nyertünk. A labdarúgás 
azonban azért is fontos, mert a sport 
révén olyan emberekkel is megis-
merkedhettem, akikkel korábban 
nem találkoztam. A sportnak tehát 
közösségteremtő, közösség-össze-
tartó szerepe is van, ami a települé-
sek életében nagyon fontos.     

Örülök annak, 
hogy Borsosgyőrön 

is vannak helyi 
kezdeményezések  

a közösség 
megerősítésére

“
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Pápa egyik legszebb, legkedveltebb 
városrésze Borsosgyőr, amely barát-
ságos utcáival, takaros és rendezett 

családi házaival, gondozott zöldterülete-
ivel és összetartó lakóközösségével igazi 
gyöngyszeme városunknak. Az utóbbi 
években a városrészben megújult az or-
vosi rendelő, új katolikus templom épült, 
a kisgyermekes családoknak pedig szép 
játszótér készült el. Milyenek lehetnek a 
borsosgyőri hétköznapok és az ünnepek? 
Miért jó itt lakni? Ezekre a kérdésekre is 
kerestük a választ Borsosgyőrön.

Molnárné Ódor Katalin öt éve költözött 
családjával vissza Borsosgyőrre, ám gyer-
mekként itt nőtt fel, és azóta is szívébe zár-
ta a települést, sőt, itt talált rá a szerelem is.

- Nyolcéves voltam, amikor Borsosgyőr-
re költöztünk, előtte egy pápai lakótelepen 
laktunk a szüleimmel és az öcsémmel. 
Édesanyám azonban Borsosgyőrön nőtt 
fel, és a lakótelepi lakás után szerettünk 
volna újra családi házba költözni; egy 
nyugodt, csendes utcába, ahol lehetnek 
háziállataink, ahol van saját udvarunk és 
kisgyermekként tudunk játszani – eleve-
nítette fel újságunknak emlékeit Kata. 

- Borsosgyőrön sok ismerősünk volt, 
anyukám főállásban fodrászként itt dolgo-
zott, volt egy fodrászüzlete a településen, őt 
szinte mindenki ismerte, így kiskoromtól 
fogva sok borsosgyőrivel szövődtek barát-
ságok. Innen jártunk busszal iskolába, és 
egy szülő mindig elkísért bennünket Pá-
pára. Gyerekkorunkban a focipálya volt a 
központi hely, ott mindig összejöttünk, elő-
ször még csak focimeccsekre mentünk ki, 
később pedig, amikor megjöttünk az isko-
lából és végeztünk a tanulással, már rend-
szeresen itt találkoztunk a barátokkal. Ak-
koriban is volt kultúrház, sokat lejártunk 
pingpongozni, csocsózni vagy filmet néz-
ni. Volt könyvtár 
is, ott is sokszor 
összeverődtünk, 
és jó elmondani, 
hogy a mai napig 
barátságban va-
gyunk azokkal, 
akikkel egykor 
gyerekként össze-
jártunk – jegyezte meg a kétgyermekes, 
fiatal édesanya, akinek férje szintén a tele-
pülésről származik. 

- A szerelem is Borsosgyőrhöz köt, 18 
évesen itt ismerkedtem meg a férjemmel, 

és hat év ismeretség után döntöttünk úgy, 
hogy összeházasodunk. Összeköltözésünk 
után évekig egy pápai belvárosi társas-
házban laktunk, ám amikor megszület-
tek a gyermekeink, Maja és Léna, már so-

kat gondolkodtunk a váltáson, hiszen mi 
mindig is visszavágytunk Borsosgyőrre. 
Itt volt a családunk, a barátok, az ismerő-
sök, szerettünk volna visszajönni. És nem 
vagyunk egyedül; abban az utcában, ahol 
most lakunk, két-három család is hozzánk 
hasonló utat járt be. Pár évre elsodorta őket 
innen az élet, de amikor családot alapítot-
tak és házat vásároltak, akkor újra Borsos-
győr mellett döntöttek – mesélte Kata, aki 
a közelmúltban történt települési fejleszté-
sekről is beszélt. - Mi 2016-ban költöztünk 
vissza, utána nem sokkal avatták fel a ját-
szóteret a focipálya szegletében. Kisgyere-
kes anyukákkal sokáig lejártunk oda, rend-
szeresen találkoztunk, beszélgettünk, majd 
létrejött egy baba-mama klub, amely a kul-
túrházban volt, de sokat vendégeskedtünk 
a katolikus templom közösségi házában 
is. Nagyon sok esemény volt, köszönhe-
tően Máté Mónikának, aki ezeket a tele-
pülésen és a kultúrházban szervezte. Min-

den évben volt farsang, 
anyák napja, gyermeknap, 
Mikulás-ünnep és kará-
csonykor is összejöttünk, 
évente pedig nagyszabású 
falunapot rendeztek, szó-
val programokban gazdag 
Borsosgyőr. Örültünk a 
közelmúltban átadott új, 

modern orvosi rendelőnek, az én Borsos-
győrön élő nagymamán is oda jár receptet 
íratni. Új, biztonságos zebra is készült, a 
várost összekötő bicikliúton pedig nyáron 
sokszor megyünk be Pápára. Közel va-

gyunk a városhoz, a kislányaink is nagyon 
szeretnek itt lakni, sok a kisgyermekes 
család, összetartó közösség él itt, nagyon 
biztonságos, családias, szerethető hely 
Borsosgyőr – mondta mosolyogva Molnár-

né Ódor Katalin.

Nemes Edit 
Somogy me-
gyében született 
és sokáig ott is 
élt, férje pedig 
Balatonboglár-
ról származik. 
Munkájuk kap-
csán költöztek 
Pápára, és tíz 
éve vettek házat 
Borsosgyőrön.

- Somogy 
megyéből kerül-
tünk Pápára a 
munkám révén, 

a párom pedig a Balaton mellett nőtt fel. 15 
éve dolgozom Pápán, öt évig ingáztam So-
mogy és Veszprém megye között, aztán tíz 
éve megvettük a házunkat Borsosgyőrön. 
Amikor elkezdtünk lakást keresni, először 
Pápán néztünk körül, sok ingatlant jártunk 
végig, végül Borsosgyőr mellett döntöt-
tünk. 

Nagyon tetszett ez a ház, csendes az 
utca, szép a falusi, zöldövezeti környezet. 
Kétszintes, kertes házban lakunk, nagy 
területen, szeretünk kertészkedni, jó a le-
vegő. Somogy megyében én is ilyen közeg-
ben nőttem fel - mesélte lapunknak Nemes 
Edit. 

- Tíz év távlatából nagyon jó döntés 
volt Borsosgyőr, közel van Pápa, ám még-
is csend van. Barátságosak a szomszédok, 
mindenkivel jól kijövünk. Először csak a 
lakhelyünk volt, aztán az évek alatt igazi 
otthonunkká vált. A gyermekeimnek pedig 
már ez a haza, az otthon. Egyébként nagyon 
tetszik Pápa, és szép a környezet, a bakonyi 
régió. A városnak van egy mediterrán han-
gulata, tetszenek a középkori utcarészek, 
a történelmi belváros, a barokk épületek, a 
megújult Esterházy-kastély környéke. És 
szülői szemmel Pápán nagyon sok csalá-
di program van, a kislányom balettozni és 

Borsosgyőr, mi így szeretünk
Szerző: Polgár Szilárd 
 Fotó: Polgár Szilárd

Molnárné Ódor Katalin és családja

Gyerekkorunkban
a focipálya volt a

központi hely, ahol
mindig összejöttünk

“

Csendes az utca, szép 
a falusi, zöldövezeti 

környezet

“



21PÁPAésVIDÉKE - 2021. március

zeneiskolába is oda jár. Borsosgyőrön is a 
gyermekek révén kezdtünk ismerkedni, hi-

szen először szinte senkit sem ismertünk. 
Mikor megalakult a baba-mama klub, en-
gem is meghívtak, ott a gyermekek együtt 
nőttek fel, pajtásokat szereztek maguknak, 
és bár már többen kimaradtak az óvodából, 
de a szülőkkel azóta is összetartunk. Az új 
játszótérnek nagyon örültünk, postánk és 
kisboltunk is van. Talán még egy fagyizó 
jó lenne. A kultúrházba is sokat járunk, sok 
program volt farsangtól karácsonyig, mi is 
felléptünk a gyermekekkel. Férjem vállal-
kozóként dolgozik, nagyon sok munkája 
van, neki is bejött a számítása itt - mondta 
a Pápa és Vidékének Nemes Edit.

Takács Miklósné, Gabika tősgyökeres 
borsosgyőri, születése óta itt él. Szülei és 
nagyszülei közül is mindenki borsosgyőri 
volt. Közel tíz éve ment nyugdíjba, most 
férjével, valamint lányával és családjával 
laknak itt. És, miért jó Borsosgyőrön élni?

- Közel van a városhoz, szuper bicikli-
utunk van, Pápa hamar elérhető. Szere-
tünk itt élni, a világért sem költöznénk el 
Borsosgyőrről, férjemmel 44 éve vagyunk 
házasok. Nagy öröm, hogy fiatalodik a te-
lepülés, sok-sok kisgyermeket látni. Élhető, 
barátságos városrész, amelyet szeretnénk 

a vezetőinkkel együtt még szebbé varázsol-
ni. Mindig figyelünk egymásra, jóban va-

gyunk a szom-
szédokkal, sok 
barátunk van, és 
a közbiztonság 
is tökéletes – 
mondta kedve-
sen Gabika, aki 
nagymamaként 
örült a játszótér 
megépülésének, 
elmondása sze-
rint többen ki-
járnak ide Pápá-
ról is. Ráadásul 
Takács Miklós-
né a közösségi 
élet igazi mo-
torja, hiszen jó-
néhány borsos-
győri program 
ötletgazdája is 

volt. – Világéletemben hívő ember voltam, 
az egyházi közösségben több alkalmat is 
kitaláltunk a ba-
rátnőmmel, így 
Szent Anna-na-
pot szerveztünk, 
visszahoztuk a 
búcsúi megem-
lékezést misével, 
kenyérszentelés-
sel, harmonika-
szóval és vidám-
sággal. Van Szent 
Márton-napi prog-
ramunk is, ám 
mindezek ökume-
nikusak, vagyis a 
településről bárki, 
vallási hovatarto-
zásra való tekintet 
nélkül részt vehet 
rajta. Szép temp-
lomudvarunk is 
van, ahol több 
koncertet rendez-

tünk már. Ezúton szeretnénk megköszönni 
Szijártó László atya segítségét, akinek so-
kat köszönhetünk, mindenben támogatta a 
rendezvényeinket. Egyébként édesapám is 
egyházközségi képviselő volt, már akkori-
ban is állítottak Betlehemet, és a jelenlegi 
is nagyon szép lett – fogalmazott Takács 
Miklósné, aki a tervekről is szólt. 

- Sok ötletünk, és vágyunk is van, ha 
vége lesz ennek a cudar időszaknak. Amit 
elkezdtünk, azt szeretnénk folytatni, hi-
szen jó az embereket egy kicsit összehoz-
ni, összekovácsolni. Szeretnénk toboroz-
ni minél több korombeli és még fiatalabb 
korosztályú borsosgyőrit, akiknek falu-
építő, jó gondolatai vannak a településről.  
Nagyon szép közösségi terme van a kato-
likus egyháznak, sok programot lehet itt 
rendezni, bármilyen korosztály számára. 
És jókat lehet sétálni a környéken is, cso-
daszép helyek vannak körülöttünk. Aki 
szeretne kertes, nyugodt környezetben 
élni, azoknak ideális választás Borsosgyőr 
– jegyezte meg újságunknak Takács Mik-
lósné.

Húsvétra húshibrid csirkék  
rendelhetők Nyárádon, igény 

szerint pucolva, belezve 
650 Ft/kg áron.

Érdeklődni és felíratni a

 06 89 340 512 

06 70 334 8042

telefonszámon lehet.

Nemes Edit és családja

Takács Miklósné
Mindig figyelünk 

egymásra, jóban vagyunk 
a szomszédokkal, sok 

barátunk van, és a
közbiztonság is 

tökéletes

“
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Szerző: Babos Petra
 Fotó: Babos Petra, archív

Sokan, sokfélét mondanak a COVID-19 
elleni védőoltás fontosságáról, an-
nak hatékonyságáról. Az oltást ta-

gadók, a különböző összeesküvés-elmé-
letet gyártók megzavarják az embereket, 
azonban napról napra egyre többen látják 
be, hogy a vakcina az egyetlen megoldás 
a világjárvány megállítására, az emberi 
életek megmentésére. Ezúttal arról kér-
deztük a pápaiakat, beoltatják-e magukat, 
s ha igen, miért tartják ezt fontosnak? 

Unger Tamás alpolgármester a járvány-
helyzet reményteli megoldásának tartja a 
védőoltásokat: 

- A koronavírus immáron több mint egy 
éve az életünk része, meghatározója. Több 
mint egy éve élünk különböző szigorúságú, 
életünket, munkánkat, szabadidőnket és 
családi kötelékeinket korlátozó szabályo-
zások között. Egyre többen viselik egyre 
nehezebben az ezekkel járó kötelezettsé-
geket, a bezártságot, emberi kapcsolataik 
folyamatos leépülését, megszűnését.

Mindezekre a problémáinkra néhány 
hónappal ezelőtt született reményteli 
megoldás: tudósok a világ minden tájáról 
sikerrel állították elő a koronavírus elleni 
védőoltások egész generációját.

Én hiszek ezekben a tudósokban és hi-
szek a védőoltások sikerében, ezért regiszt-
ráltam már hetekkel ezelőtt az oltásra.

Kérem Önöket, hogy éljenek Önök is ez-
zel a lehetőséggel, mert csak az oltások ga-
rantálhatják a megfelelő védettséget a be-
tegséggel szemben, és garantálhatják azt, 
hogy mielőbb visszatérhessünk a járvány 
előtti életünkhöz.

Kissné Marton Bernadett, Pápa Város 
Önkormányzatának Egyesített Szociális 
Intézménye vezető ápolója február elején 
megkapta a védőoltást. Mint mondta, ő a 
családja, a gyermekei, a munkahelyén la-
kók és a kollégái védelme érdekében adatta 
be a vakcinát. Szeretné, ha mielőbb újra a 
korábban megszokott életünket élhetnénk. 
Jó lenne újra moziba, színházba járni és a 
barátokkal beülni egy kávéra valahová.

Tóth Kata, a Pápai Egyesített Bölcsődék 
intézményvezetője szintén fontosnak tart-
ja a védőoltás beadatását.

- Azért oltatom be magam, mert szeret-
ném visszakapni a régi életemet. Koronaví-
rus-fertőzésen átesettként tudom, milyen a 
másik oldal. Nem voltak komolyabb tüne-
teim, de amit átéltem, senkinek nem kí-
vánom. Jó lenne, ha végre a szülők előtt is 

kinyithatna az intézmény,  ha újból maszk 
nélkül tudnánk velük beszélgetni, s be is 
engedhetnénk az új szülőket a bölcsődébe, 
hogy megtekinthessék azt. Rendkívül fon-
tos egy gyermekeket nevelő intézménynél 
a közvetlenebb kapcsolat – mondta Tóth 
Kata.

Süle Zsolt önkormányzati képviselő úgy 
gondolja, az oltás kérdése magánügy.

- Mindenki maga döntheti el, hogy ezt a 
kérdést megosztja-e azzal a közösséggel, 
amelyikhez tartozik és a nyilvánosság elé 
tárja-e. Mi, emberek különbözőek vagyunk, 
más és más a személyiségünk. Én úgy 
gondolom ez a kérdés a privát szférába tar-

Én beoltatom magam!

KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY
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tozik, s nem szeretnék abba a hibába esni, 
hogy az alapján ítéljünk meg embereket, 
hogy ezt az információt elmondják-e vagy 
nem. Én azt gondolom, hogy mindenki 
döntse el a hiteles információk alapján, 
hogy beoltatja-e magát, s bátran menjen is 
el az, aki úgy érzi, hogy ezzel segít önmagá-
nak, s segít helyreállítani azokat a közös-
ségi kapcsolatokat, amelyek megszűntek 
az elmúlt időszakban. Én örülni fogok, ha 
minél többen kérik az oltást – tette hozzá. 

Strommerné Reményi Mária, egy szol-
gáltató cég vezetője fontosnak tartja, hogy 
mindenki beoltassa magát, mert aki fele-
lősségteljesen gondolkodik a saját egészsé-
géről, a családjáéról, illetve az őt körülvevő 
emberekéről, annak feltétlenül be kell ol-
tatnia magát. Azt javasolta, hogy mindenki 
hallgasson a saját orvosára és azokra az 
orvosokra, akik többet tudnak erről, mint 
mi. Ő már megkapta az első oltást, s bízik 
abban, hogy a második is már úton van.

Ferencz Zsófi végzős diák szerint is fon-
tos az oltás.

- Véleményem szerint az oltás nagyon 
fontos, hiszen mindannyian vissza szeret-
nénk kapni az eddig megszokott életünket. 
A diákok vissza akarnak térni az iskolába, 
a baráti köreikbe. Szerintem az oltástól 
nem kell félni, hiszen ez mindenkinek az 
előnyére válhat, mindannyiunknak az az 
érdeke, hogy be legyünk oltva mielőbb. 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 
az oltást és annak fontosságát kiemelt do-
lognak tartja. 

- A jelenlegi adatok szerint 2,9 millió 
magyar állampolgár regisztrált az oltásra. 

Ez alig több mint a lakosság 30 százaléka. 
A szakemberek azt mondják, hogy ahhoz, 
hogy a járványon túl legyünk, 60-70 szá-
zalékos átoltottság kell. Én arra biztatok 
mindenkit, hogy oltassa be magát, mert így 
tudja a családját és a közösségét megvéde-
ni. Ez az egyetlen valódi kilábalás a járvány 
egészségügyi és gazdasági következmé-
nyeiből. Oltassuk be magunkat és vigyáz-
zunk egymásra! – emelte ki.

Baán Éva nyugdíjas nagyon várta, hogy 
minél előbb rákerüljön a sor és beoltsák. 
Fontosnak tartja, hogy mindenki beoltassa 
magát, hiszen csak ez véd meg a korona-
vírus-megbetegedéstől. Ő már az első vak-
cinát megkapta, ezért arra kér mindenkit, 
hogy oltassa be magát. Az oltástól nem kell 
félni, mert csak hasznunkra válik. Felhív-
ta a figyelmet, hogy tartsuk be a korlátozó 
védelmi intézkedéseket, s vigyázzunk egy-
másra.

Salgó Ferenc atya Erdő Péter bíboros 
szavait idézte, mi szerint: „Alázattal kérjük 
Istent, hogy a tudomány embereinek adja 

meg azt a bölcsességet, hogy felismerjék a 
mostani járvány ellenszerét.”

- Szerencsére megtalálták a járvány el-
lenszerét, több vakcina is rendelkezésre 
áll. Én nagy szeretettel buzdítok mindenkit 
arra, hogy éljen a lehetőséggel, s regiszt-
ráljon, oltassa be magát. A kórházkápolna 
lelkészeként én már mindkét oltást meg-
kaptam. Semmi következménye nem volt, 
így most már biztonságosabban mehetek a 
betegek közé. Adjunk hálát, hogy a felelős 
vezetők igyekeznek biztosítani számunkra 
a vakcinát – mondta az atya. 

Penk-Molnár Zsuzsanna gyógyászati 
szakasszisztens hangsúlyozta, szeretné 
tovább élni szabad életét, ezért ő beoltatja 
magát, hiszen ez szükséges a pandémia 
megállításához és a korlátozások feloldá-
sához. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester arra em-
lékeztet, hogy sokakat elveszítettünk az el-
múlt egy év során.

- Az elmúlt hónapokban veszítettünk el 
ismerősöket, barátokat. Akik kórházi keze-
lés után tértek vissza közénk, egybehang-
zóan a megelőzés fontosságára hívják fel 
a figyelmünket. Szeretnénk valamennyien 
visszakapni a régi életünket! A régi vilá-
gunkért akkor tehetjük a legtöbbet, ha elfo-
gadjuk a vírus elleni vakcinát és beoltatjuk 
magunkat. Regisztráljon Ön is! Együtt újra 
sikerülni fog!

Egyre nő a vakcina iránti bizalom, az 
oltásra való regisztrációra továbbra is le-
hetőség van a vakcinainfo.gov.hu oldalon. 
Éljünk vele!
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100 évvel ezelőtti életkép a Kossuth Lajos utcáról. Ek-
kor még egyszintes volt a későbbi „Csemege” épülete a 
Kossuth Lajos és a Mándi Márton István utca sarkán 
(a képen baloldalt). Jobboldalt pedig a Kossuth Lajos 
utca 13-15. számú földszintes épületeiben üzletek mű-
ködtek (1950-1959 között itt volt a városi könyvtár is. 
Majd 1968-ban kezdték meg ezen a helyen a nagyáru-
ház építését, amely 1970-ben nyílott meg.)
A 20. század elején készült fénykép alapján Oszvald 

János kiadásában jelent meg ez a képeslap.

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

Kossuth utcai részlet 1920 körül


