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Látni a végét?

Reméljük az újabb és újabb kormánydöntéseket, 

de azok közül is leginkább azokat, amik felol-

danak egy-egy korlátozást. Örülünk annak, hogy to-

vább tartanak nyitva az üzletek, hogy újraindulhat-

nak korábban bezárt szolgáltatások, immár 10 órára 

kell csak este hazaérnünk. Aztán kinek örömet, ki-

nek bosszúságot jelent az iskolák nyitása, vannak, 

akik alig várják, mások már inkább elengednék az 

egész tanévet.

Várjuk a kormánydöntéseket, aztán mivel azok 

nem mindig a remélt tartalommal születnek meg, 

kezdhetjük ismét átjavítani a szokásos naptárunkat. 

Sajnos volt már mit kihúzni az ideiből is: elmaradt 

a Magyar Kultúra Napja, a nácizmus és a kommu-

nizmus áldozatairól való megemlékezések, nem 

gyűlhettünk össze ünnepelni március 15. alkalmá-

ból sem; legújabban pedig a ballagás elmaradásán 

kesereghetünk.

Hagyományos tavaszi rendezvényünkről, az agrár- 

expóról egyelőre még nem tudunk biztosat, az azon-

ban már most valószínűnek látszik, hogy amennyi-

ben megrendezhető lesz,  a Pápai Játékfesztivál is 

különbözni fog a megelőző évek rendezvényeitől. 

Bár nagy vitákat vált ki az oltási igazoláshoz kötött 

rendezvénylátogatás, a szabály az szabály; elképzel-

hetetlen, hogy a fesztivál nagy koncertjeit a Fő téren 

ellenőrzött körülmények között meg lehessen tarta-

ni. Ez pedig azt jelenti, hogy ha lehet koncert, annak 

másik helyszínt kell keresni, a nézők száma sem ér-

heti el a megszokottat; de – az oltások előrehalad-

tával vélhetően lazuló – szabályok a többi program 

rendezési feltételeire is hatással lesznek.

Jó volna már látni a korlátozások végét. Szeret-

nénk vissza a régi életünket. Bízzunk abban, hogy 

az év második fele már a miénk lesz: az üzletekben, 

az éttermekben, a strandokon, az iskolákban, a ren-

dezvényeken is. És igen! A koncerteken is, szabadon, 

mint régen! 

dr. Áldozó Tamás
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Elkészült a költségvetés

A koronavírus-járvány miatti ve-
szélyhelyzet továbbra is érvényben 
van, így az elmúlt hónapokhoz ha-

sonlóan márciusban sem volt lehetőség 
arra, hogy Pápa Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete ülést tartson. A 
hatályos rendelkezések értelmében a kép-
viselő-testület és bizottságai feladat- és 
hatáskörét dr. Áldozó Tamás polgármester 
gyakorolja. 

A képviselő-testület tagjai az előterjesz-
téseket minden esetben megkapják, azokat 
a polgármester döntését megelőzően vé-
leményezhetik, kérdéseket, észrevételeket 
fogalmazhatnak meg és módosító indítvá-
nyokkal is élhetnek. 

Március legjelentősebb döntése a város 
idei költségvetésének elfogadása volt. A 
13.754.316.000 forintos főösszegű büdzsé 
megfelelő fedezetet biztosít a város idei 
működtetésére és fejlesztési forrásokat is 
tartalmaz.

A polgármester március 1-jén kelt rende-
letében változtatás nélkül meghosszabbí-
totta a közterületi maszkhasználattal kap-
csolatos helyi rendelkezéseket. A rendelet 
a jelenlegi szabályozás szerint május 22-én 
24 órakor veszti hatályát. Ugyanakkor, mi-
vel az időközben megjelent kormányzati 
intézkedések ennél szigorúbb maszkhasz-

nálati szabályokat írnak elő, pillanatnyilag 
ez utóbbiakat kell betartanunk.

 
Március 25-én, jogszabályi kötelezett-

ségnek eleget téve egyes korábbi önkor-
mányzati rendeletek hatályon kívül helye-
zéséről döntött a polgármester. 

Március 29-én több fontos kérdésben is 
döntés született. Ezek közé tartozik, hogy az 
iskolaorvosi körzeteket érintő módosítást 
hajtottak végre a Pápa város egészségügyi 
alapellátási körzeteiről szóló rendeletben. 
A városvezető a Pápa városban biztosítható 
személyes gondoskodást nyújtó ellátások-
ról, azok igénybevételének rendjéről, a fize-
tendő térítési díjak megállapításáról szóló 
rendelet módosításáról is határozott. 

Szintén a március 29-i napirenden sze-
repelt a Családok Átmeneti Otthona mű-
ködéséről szóló beszámoló. Ebből kiderül, 
hogy a Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet 
által  fenntartott  intézmény  35  férőhely-
lyel   működik.      A  Kánaán-Ház   Anya-  
és  Leányotthont  2007-ben hozták létre és 
2011 óta az önkormányzattal kötött ellátási 
szerződés alapján végzi feladatait. 

A városvezető döntött arról is, hogy az 
önkormányzat a hagyományokhoz hűen 
az idei évben is támogatja a Rákóczi Szö-
vetség külhoni magyarság megmaradását 
célzó Magyar Iskolaválasztási Programját. 

A polgármester a hatályos jogszabályok 
figyelembevételével meghatározta a 2021-
es évi óvodai beíratás időpontját is. A dön-
tés értelmében az idei évben május 17-én, 
18-án, 19-én és 20-án 7 és 18 óra közt lesz 
lehetőség a gyermekek óvodai beíratására. 
A rendelet melléklete tartalmazza az egyes 
napokhoz rendelt utcanévjegyzéket. 

A március 29-i napirendi pontok közt 
szerepelt a Pápai Tankerületi Központ tá-
jékoztatója is, melynek értelmében a tan-
kerület a Pápai Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat támogatásával a Petőfi Sándor 
Gimnáziumban a német nemzetiségi 
nyelvoktató általános iskolák végzős di-
ákjai számára német nemzetiségi osztály 
indítását tervezi.

Márciusban bizottsági hatáskörben el-
járva is kellett döntéseket hoznia dr. Áldozó 
Tamásnak. Ezek közül az egyik leglénye-
gesebb a városi sportegyesületek 2020-as 
évi támogatásainak elszámolása volt. Ez a 
döntés azért is fontos, mert ezen elszámo-
lás hiányában az érintett sportegyesületek 
a 2021-es évben nem pályázhatnak önkor-
mányzati támogatásra. 

A veszélyhelyzet áprilisban is érvény-
ben van, így a képviselő-testület és bizott-
ságai feladat- és hatáskörét továbbra is a 
polgármester gyakorolja. Az áprilisi dönté-
sekről lapuk következő számában tájékoz-
tatjuk olvasóinkat.   

Szerző: Pintér-Papp Eszter
  Fotó: Pintér Ádám

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
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Márciusban a képviselő-testület 
feladat- és hatáskörében eljárva 
dr. Áldozó Tamás polgármester 

számos fontos döntést hozott. Ezek közé 
tartozik többek közt az idei költségvetési 
rendelet elfogadása, a Rákóczi Szövetség 
hagyományosnak mondható támogatása, 
illetve a Családok Átmeneti Otthonának 
működéséről szóló beszámoló elfogadása 
is. Dr. Áldozó Tamást márciusi döntéseiről 
kérdeztük.  

- Elkészült a város költségvetése, ezzel 
kapcsolatban melyek a legfontosabb tud-
nivalók?

- A költségvetés kiadási főösszege 
13.754.316.000 forint. Ennek az összegnek a 
fele a működési kiadásainkat fedezi, a má-
sik fele pedig a fejlesztésekkel kapcsolatos 
kiadásokra nyújt fedezetet. 

- Március elején döntés született a köz-
területi maszkviselés helyi szabályainak 
május 22-éig történő meghosszabbításáról. 
Időközben azonban született egy, a helyi 
szabályozásnál szigorúbb kormányzati 
döntés. Amennyiben az országos közterü-
leti maszkviselési szabályokon enyhíte-
nek, a korábbi helyi szabályozás hatályban 
marad?

- A közterületi maszkviselés az a terület, 
ahol a polgármesternek hatásköre volt a 
járvány elleni védekezésben helyi szabály 
alkotására. Most, amikor minden közte-
rületen kötelező a maszkviselés, a pápai 
helyi rendeletnek már nincs jelentősége. 
Amennyiben a kormányzati intézkedés 
enyhít a maszkviselés szabályozásán, a 
helyi rendelet ismét előtérbe kerül. De ez 
nyilván egy új helyzet lesz és mindig az 
aktuális állapotoknak megfelelő döntést 
kell meghozni.

- Márciusban módosult a Pápa város 
egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 
rendelet. Mi indokolta ezt a módosítást?

- A feladatok racionalizálása és a gyer-
mekorvosok terhelésének csökkentése 
miatt indokolt az iskolaorvosi körzetek át-
alakítása. Ennek ér-
dekében a korábbi 

10 iskolaorvosi körzet 
helyett 8 iskolaorvosi 
körzetet alakítottunk 
ki. Az is fontos vál-
tozás, hogy az egész-

ségügyi alapellátási intézet pályázati fel-
hívására jelentkezett egy gyermekorvos, 
aki 2021. április 1-jétől teljes munkaidőben, 
szolgálati jogviszonyban látja el az iskola-
orvosi feladatokat. 

- Szintén módosult a Pápa városban biz-
tosítható személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételének rend-
jéről, a fizetendő térítési díjak megállapítá-
sáról szóló rendelet. Itt milyen változtatás 
történt?

- Minden évben meg kell határoznunk 
az ellátásokért fizetendő térítési díjakat. Az 
idei évben nem történt változás az elmúlt 
évhez képest, tehát ennek a rendeletmódo-
sításnak a keretei közt megállapítottuk az 
idei évre az elmúlt évivel megegyező ösz-

szegű térítési díjakat.

- A márciusi elő-
terjesztések közt sze-
repelt a Családok Át-
meneti Otthonának 
működéséről szóló be-
számoló is. 

- Ezt a feladatot a 
Pápai Sarokkő Baptis-
ta Gyülekezet látja el 

ellátási szerződés alapján. A beszámoló 
részletesen kitér az intézmény elmúlt évi 
működésének legfontosabb mutatószáma-
ira, emellett beszámol a szakmai munkáról 
és a koronavírus-járvánnyal összefüggő 
többletfeladatokról, kihívásokról is. 

- Miért fontos az, hogy az önkormányzat 
mellett egyházi, civil fenntartók is működ-
tessenek szociális intézményeket Pápán?

- Az önkormányzati törvény és az ágazati 
jogszabályok megállapítják az önkormány-
zatok kötelező feladatait a szociális ellátás 
területén. Ugyanakkor az egyházi szolgál-
tatók jogosultak az önkormányzattól kö-
telező feladatokat ellátásra átvenni. Mi azt 

Márciusi polgármesteri döntések
Szerző: Pintér-Papp Eszter  
 Fotó: Pintér Ádám

A feladatok 
racionalizálása és
a gyermekorvosok 

terheltségének 
csökkentése miatt 

indokolt az iskolaorvosi 
körzetek átalakítása

“
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látjuk, hogy ezek az egyházi szolgáltatók 
– azon túl, hogy ellátják az adott feladatot, 
ahhoz mindig hozzá tudnak tenni valami 
mást, valami többletet. És nem mellesleg jó 
minőségben látják el ezeket a feladatokat.  

Ha megvan a szándék arra, hogy más szol-
gáltatók ebben a feladatellátásban részt 
vállaljanak, arra saját erőforrásokat tudnak 
megmozgatni, akkor mi örömmel vállaljuk 
az együttműködést. Ez egyébként egész 
Európában természetes jelenség. Pápán is 
több ilyen intézmény működik, hiszen a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a bap-
tista gyülekezet is működtet szociális in-
tézményt a városban és hamarosan indul 
egy újabb egyházi fenntartású szociális 
intézmény. 

- Az előterjesztések közt olvas-
hattuk a Pápai Tankerületi Köz-
pont tájékoztatóját is, mely a Petőfi  
Sándor Gimnáziummal kapcsolatban fo-
galmaz meg új elképzeléseket.

- A tankerület arról tájékoztatta az ön-
kormányzatot, hogy a tervek közt szere-
pel a Petőfi Sándor Gimnáziumban egy 

német nemzetiségi nyelvoktató osztály 
indítása. Ez a képzés a Vajda Péter Lakó-
telepi Óvoda nemzetiségi csoportja és a 
Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola nemzetisé-
gi osztálya után lehetőséget nyújt a nem-
zetiségi képzés középiskolai folytatására.  
Ez örömteli elképzelés. Azt azonban tudni 
kell, hogy a Vajda lakótelepi óvodában pil-
lanatnyilag nincs megfelelő végzettséggel 
rendelkező óvodapedagógus, így átmeneti-
leg – előreláthatóan egy évig - szünetelhet 
a nemzetiségi óvodai nevelés. Az óvoda 
egyik munkatársa jelenleg végzi a szük-
séges képzést, így várhatóan egy év múlva 
újraindulhat a nemzetiségi csoport. 

- Pápán már hagyomány, hogy az önkor-
mányzat évről évre támogatja a Rákóczi 
Szövetség határon túli magyarság iskolái-
nak megmaradását támogató programját. 
Erről a támogatásról is döntés született az 
elmúlt hetekben.

- Több évtizede együtt dolgozunk a Rá-
kóczi Szövetséggel, mely eredetileg a fel-
vidéki magyar kultúra támogatására szer-
veződött. Az önkormányzat rendszeresen 
támogatja a szövetség beiskolázási prog-
ramját, mely mára a Felvidék mellett kiter-

jedt Kárpátaljára és Erdélyre is. A program 
a szórványban élők és a felvidéki magyar 
iskolákba jelentkezők számára biztosít 
beiskolázási támogatást. A pápai önkor-
mányzat két településen, Hetényben és Lo-
soncon támogatja a helyi magyar iskolába 
íratott diákok beiskolázását. A program 
támogatására összesen 500.000 forintot 
ajánlott fel a város. 

- Ugyan nem képviselő-testületi döntés, 
de bizottsági hatáskörben eljárva döntött a 
sportegyesületek elmúlt éves támogatásá-
nak elszámolásáról is. 

-  Ez   valóban   lényeges,   hiszen  a   
sportegyesületek az idei évben csak abban 
az esetben nyújthatnak be pályázatot, ha 
az előző évi támogatásról megfelelően el-
számolnak. Az idei évben 80 millió forintot 
különítettünk el erre a célra és a korábbiak-
tól eltérően komoly pályázati feltételeknek 
kell megfelelnie a támogatott sportegyesü-
leteknek.    

TUDTA?
A családok átmeneti otthonában 

nyújtott segítség célja, hogy az ideiglene-
sen lakhatási gondokkal küzdő családok 
számára lehetőséget biztosítson a család 
egységének megtartására, és a szociális 
munka eszközeivel támogassa a csa-
ládot önálló életvitelük megtartásában 
vagy annak visszaállításában.

A szolgáltatás mindazon helyzetek-
ben segítséget nyújt, amikor egy gyer-
mek, illetve család olyan problémák 
megoldásához kér segítséget, amelyek 
átmeneti gondozás igénybevételével 
megoldhatók, vagy súlyuk csökkenthető. 
Ilyenek a lakhatási nehézségek, csalá-
don belüli erőszak, munkahely elveszté-
se, család működési zavarai, életvezetési, 
vagy egészségügyi problémák.

A családok átmeneti otthonának cél-
csoportja az átmenetileg otthontalanul 
maradt, veszélyeztető környezetből me-
nekülő, családon belüli erőszak áldozatá-
vá vált gyermek és szülője, illetve a vál-
sághelyzetben lévő várandós anya.

A családok átmeneti otthona az el-
helyezés teljes folyamatában arra tö-
rekszik, hogy a gyermek és a szülő az 
intézményi keretek között se veszítsék 
el önállóságukat, ellátásukról, a szolgál-
tatások igénybevételéről ők maguk dönt-
senek.

Ha van  szándék arra, 
hogy más szolgáltatók a 

feladatellátásban
részt vállaljanak, akkor 

mi örömmel vállaljuk az 
együttműködést

“

Az önkormányzat
 rendszeresen támogatja 

a Rákóczi Szövetség 
beiskolázási programját, 
mely mára a Felvidék 

mellett kiterjedt 
Kárpátaljára és 

Erdélyre is

“
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D r. Áldozó Tamás polgármester már-
ciusban újabb fontos kérdésekről 
döntött a képviselő-testület és bi-

zottságai feladat- és hatáskörében eljárva. 
Ezek közül a leglényegesebb a város 2021-
es költségvetése volt. A városvezetővel a 
2021-es városi büdzsé kapcsán beszélget-
tünk. 

- Elkészült a város költségvetése, milyen 
összegből gazdálkodhat az önkormányzat 
a 2021-es évben?

- A költségvetés kiadási főösszege 
13.754.316.000 forint. Az elmúlt évben az in-
duló előirányzat 15.441.000.000 forint volt. 
A két összeg közti különbség elsősorban a 
fejlesztési források mértékéből fakad, hi-
szen az elmúlt évben még több előleg volt 
nálunk a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program pályázataira. 

- Ez az összeg a fejlesztési és a műkö-
déssel összefüggő költségekre egyaránt 
fedezetet nyújt?

- Ez az összeg úgy oszlik meg, hogy 
nagyjából a fele a működési kiadásainkat 
fedezi, a másik fele pedig a fejlesztésekkel 
kapcsolatos kiadásokat. Így tehát a jelenle-
gi állás szerint bő 6,5 milliárd forint a fej-
lesztési forrás, de meggyőződésem, hogy 
ez az összeg az év végéig lényegesen emel-
kedik, az sem lepne meg, ha a költségvetés 
főösszege megközelítené a 20 milliárd fo-
rintot.

- Melyek a leglényegesebb, költségvetést 
befolyásoló változások az elmúlt évhez ké-
pest?

- A leglényegesebb változás az iparűzé-
si adó tervezett mértékében van. Amikor 
még békeévként terveztük 2020-at, 2 mil-
liárd forint volt az iparűzési adó tervezett 
összege, az idei évre 1,3 milliárdos iparűzé-
siadó-bevételt terveztünk. A különbözet 
legnagyobb tétele a 4 milliárd forint árbe-
vételt el nem érő vállalkozások iparűzési 
adója 2 százalékos kulcsának 1 százalékra 
csökkentése. Ez hozzávetőleg 350 millió fo-
rintos kiesést jelent számunkra, ugyanak-
kor ez azt is jelenti, hogy ennyi pénz marad 
a pápai vállalkozásoknál.

- Mit mutatnak a költségvetés adatai, 
minden szükséges kiadásra meglesz a fe-
dezet?

- A 2021-es költségvetést biztonsággal 
tudtuk tervezni, a szükséges feladatok-
ra biztosított a fedezet. A kompenzációról 
már több körben is tárgyaltunk a kormány-
zat képviselőivel. Erről májusban várható 
döntés.

- Mit kell tudni erről a kompenzációról?
- A kompenzációval kapcsolatban fej-

lesztési célokat jelölhettünk meg és azt 
várjuk, hogy az általunk megjelölt célokra 
kaphatjuk meg a kérdéses 350 millió forint 
egy részét – vagy akár a teljes összeget. 
Ezek közt a célok közt szerepel a Kossuth 
utca felújítása és a Bajvívó téri parkoló 
megépítése.

- Többször hallhattuk az elmúlt hóna-
pokban, hogy bár a hatályos szabályozás 
értelmében a képviselő-testület hatáskörét 
a polgármester gyakorolja, 
a képviselők minden elő-
terjesztést kézhez kapnak 
és lehetőségük van azokról 
elmondani a véleményü-
ket. A költségvetés megal-
kotásának folyamatában 
érkezett ilyen észrevétel?

- Igen, több önkormány-
zati képviselő is megfogalmazta, hogy 
egyetért a költségvetésben foglaltakkal, 
emellett érkeztek kérdések is, Grőber Attila 

pedig módosító indítványokat is benyújtott, 
ezeket azonban nem tudtam befogadni.  

- Abból, amit elmondott, azt érezhetjük, 
hogy nincs igaza azoknak, akik vészha-
rangot kongatnak a város gazdálkodásával 
kapcsolatban.

- Így van, nem kell vészharangot kon-
gatni. A költségvetés végrehajtásában túl 

vagyunk az első negyedéven, ami fontos 
a helyi adóbevételek teljesülése szem-
pontjából. Ennek kapcsán el kell mondani, 
hogy a tervezett adóbevételeink teljesültek.  
Az iparűzési adóból származó bevéte-
lek például egyáltalán nem támaszt-
ják alá azt, hogy itt a gazdaság letar-
giába vagy depresszióba esett volna.  
Az elmúlt év első negyedévéhez hasonló 
adóbevételt értünk el az idei év első három 
hónapjában – az adónemmel kapcsolatos, 
imént említett csökkentést figyelembe 
véve. Az azonban kétségtelen, hogy az ön-

kormányzatok 
helyzete nem 
könnyű, ame-
lyik települé-
seknek nem 
voltak tartalé-
kai, azok ne-
héz helyzetbe 
is kerülhettek. 
Ennek ellené-

re sokszor erősnek érzem azt, ami a nyilvá-
nosság előtt zajlik. Ennyire azért nem rossz 
a helyzet.

A költségvetés fedezetet nyújt a biztonságos 
működésre

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

A fejlesztési célok  
közt szerepel a  
Kossuth utca felújítása 
és a Bajvívó téri parkoló 

megépítése

“
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Pápa Város Önkormányzata évek óta 
jó kapcsolatot ápol a Rákóczi Szövet-
séggel, mely az idei évben is azzal a 

kéréssel fordult a városhoz, hogy lehető-
ségeihez mérten továbbra is támogassa a 
külhoni közösségek megmaradását ered-
ményesen szolgáló Magyar Iskolaválasz-
tási Programjukat.

Városunk önkormányzata az elmúlt év-
ben 500.000 forinttal támogatta a szövet-
ség Magyar Iskolaválasztási Programját, 
melynek köszönhetően 25 hetényi és 25 
losonci kisdiák számára nyújtottak beisko-
lázást segítő ösztöndíjat.

Dr. Áldozó Tamás polgármester a Pápa 
és Vidéke kérdésére elmondta, a támoga-
tással kapcsolatban az önkormányzatnak 
lehetősége van arra, hogy megnevezze, 
mely települések iskoláit kívánja támogat-
ni. Pápa Város Önkormányzata Losonc és 
Hetény iskoláját jelölte meg kedvezménye-

zettként. Lo-
sonc Pápa 
város part-
nervárosa, a 
két település 
nagyon jó 
kapcsolatot 
ápol egymás-
sal. A hetényi 
Tarczy Lajos 
Általános Is-
kola pedig a 
pápai Tarczy 
Lajos Álta-
lános Iskola 
testvériskolá-
ja, a két, Tar-
czy Lajos nevét viselő intézmény hosszú 
ideje kapcsolatban áll egymással, diákjaik 
és pedagógusaik a pandémiás időszak előtt 
rendszeresen találkoztak, közös programo-
kon, versenyeken vehettek részt. 

A márciusban meghozott polgármes-
teri döntés értelmében Pápa Város Ön-

kormányzata a 2021-es esztendőben is 
500.000 forintot biztosít a Rákóczi Szö-
vetség programjának támogatására,  
így Hetény és Losonc magyar iskolába 
íratott diákjainak támogatására 250.000-
250.000 forintot fordíthat a Rákóczi Szövet-
ség.  

Határon túli magyar diákokat támogat a város
Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: archív

TUDTA?
A Rákóczi Szövetség 1989-ben ala-

kult, tevékenysége kiemelten a magyar 
fiatalokra irányul. A szervezet több mint 
28 ezer taggal és ötszáznál is több helyi 
szervezettel rendelkezik Kárpát-meden-
ce-szerte, ezek közül háromszáz, közép-
iskolákban működő ifjúsági szervezet. 
Célkitűzéseik közt kiemelt szerepet kap 
a külhoni magyar iskolákba történő be-
iratkozást ösztönző Beiratkozási Ösztön-
díj Program. Ennek keretében a magyar 
iskolákba beíratott gyermekek egyszeri 
alkalommal 10 ezer forintos beiratkozási 
ösztöndíjban részesülnek. Ez a program 
kiemelten fontos, hiszen akit nem írat-
nak szülei magyar oktatási intézménybe, 
az jó eséllyel elveszik a magyar közösség 
számára.

A program nagyban hozzájárult ah-
hoz, hogy közüggyé váljon a magyar 
iskolaválasztás a külhoni régiókban. 
Több száz magyarországi települési 
önkormányzat - köztük a pápai -, köz-
életi és magánszemélyek, alapítvá-
nyok támogatásának köszönhetően a  
Kárpát-medence közel kilencezer ma-
gyar iskolakezdőjét részesítette a magyar 
összefogást jelképező ösztöndíjban az el-
múlt esztendőben.  

T Á J É K O Z T A T Ó

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közlése alapján tájékoztatom a Tisztelt 
Lakosságot, hogy a KSH Pápa településen önkéntes adatszolgáltatáson alapuló 
lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint az alábbi 
tárgykörökben: 

- Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei   
   (havi rendszerességű)
- A lakosság utazási szokásai 
   (2021. április, július, október, 2022. január hónapokban, negyedéves gyakoriságú)
- Felmérés a Háztartások Információs és Kommunikációs Technológiai  
   eszközhasználatáról
   (2021. április-június)
- Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel, éves kikérdezés 
   (2021. április-május)

Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ 
Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt  
háztartások kiválasztása véletlenszerű, a kapott adatokat a KSH bizalmasan kezeli.

A lakosság részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 
8.00 és 16.30 óra között, pénteken 8.00 és 14.00 óra között a  
+36 80 200-766-os (3-as mellék) telefonszámon, illetve a 
lakinfo@ksh.hu email címen adnak további  
felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a  
kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu  
internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/Adatszol-
gáltatás teljesítése/Elektronikus lakossági adatgyűjtések 
menüpont nyújt tájékoztatást.

  
  Dr. Nagy Krisztina

 jegyző
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Szabályszerűen működött az anyaotthon a tavalyi évben

A Kánaán-Ház Anya- és Leányotthon 
2008. január 1-jén alakult meg 15 fő-
vel. Eleinte csak bántalmazott anyá-

kat fogadtak be. Pápa Város Önkormány-
zata 2011-ben megbízta az intézmény 
fenntartóját, a Pápai Sarokkő Baptista 
Gyülekezetet egy 14 főt befogadó Családok 
Átmeneti Otthona működtetési feladatai-
nak ellátásával. Az intézménynek jelenleg 
35 fő befogadására van engedélye.

.
A Családok Átmeneti Otthonában való 

tartózkodás ideje maximum egy év lehet, 
ami egyszeri indokolt esetben hat hónap-
pal vagy a tanítási év vé-
géig meghosszabbítható. 
Az intézménybe elsősor-
ban nem pápai anyákat 
fogadnak be, de természe-
tesen pápaiak is érkeznek 
hozzájuk lakhatási prob-
lémák miatt. Jelenleg 13 
családot látnak el, a váró-
listán 15 anyuka van.

Mint megtudtuk, egy 
alapítvány kiadványában 
megyénként szerepelnek 
anyaotthonok és családok 
átmeneti otthonai, így az 
ország bármelyik pontjá-
ról fel tudják keresni őket 
azok az anyák, akik sze-
retnének Pápára jönni. A 
Kánaán-Házba helyből, a 
környékről, kisebb falvak-
ból elsősorban  szociális gondokkal küsz-
ködő anyukák érkeznek, a bántalmazott 
anyák pedig az ország távolabbi részéről 
jönnek.

Boncz Zoltán lelki-
pásztor kiemelte, az in-
tézmény célja, otthont 
adni az otthon nélkül 
maradt várandós, gyer-
mekes anyáknak, vala-
mint a családon belüli, 
illetve egyéb erőszaktól 
veszélyeztetett váran-
dós, gyermekes nőknek.

Az intézmény veze-
tője, Kovarczy Emese 
elmondta, a  működés-
ben több önkéntes segí-
tő vesz részt, akik munkájukkal, szakmai 
tudásukkal nagyban elősegítik a feladatok 
ellátását. Emellett továbbra is várják az ön-
kénteseket, akik szívesen segítenék őket.

Az intézmény a 2020-as évben a jogsza-
bályoknak és a céljainak megfelelően mű-
ködött. 

- Nem volt könnyű a tavalyi év. A korona-
vírus-járvány miatt sok változás történt az 
ellátás módjában. Eleinte kérdés volt, hogy 
a Családok Átmeneti Otthonára is vonat-
kozik-e a felvételi tilalom. Az Emberi Erő-
források Minisztériumának eljárásrendje 
szerint működtünk a járvány idején a tava-
lyi évben is. Ebben szerepelt, hogy naponta 
kétszer lázat kellett mérni, mindenkinek 
kötelező volt a maszk viselése a közössé-
gi terekben. A beköltözőknek két hét ka-
ranténba kellett vonulniuk. Voltak olyan 
szokások, amelyeket el kellett hagyniuk, 

és a kijárási tilalmat is bevezették közpon-
tilag a családok átmeneti otthonaiban egy 
hosszabb időre. Mivel a gyerekeknek nem 

volt jelenléti ok-
tatás, így a dol-
gozók segítettek 
nekik az online 
tanulásban. Be-
rendezték a kö-
zösségi termet 
tanteremmé, ott 
tanultak a gye-
rekekkel. Közös-
ségformáló ereje 
volt az együtt 
tanulásnak, hi-
szen sok sike-
rélményük volt, 

az egyik gyermek  például itt tanult meg 
olvasni és írni. A gyerekek nagyon össze-
tartóak lettek, segítették egymást – tudtuk 
meg az intézmény vezetőjétől, aki hozzá-

tette, az anyák nehezen viselték a kijárási 
tilalmat, mert amikor a kijárási korlátozás 
megszűnt, ők akkor sem mehettek ki. Ez 
sok többletfeladatot rótt az intézmény dol-
gozóira, akik bevásárolni jártak és ügyeket 
intéztek az ellátottak helyett - mondta az 
intézmény vezetője.

- Sajnos többen is megbetegedtek ná-
lunk a járvány idején. Akkor zárlat alá he-
lyezték az otthont. Újra kellett szervezünk 
a mindennapjainkat, át kellett gondolni, 
hogy ki és mikor mehet a közös helyisé-
gekbe a házon belül. A betegek nem hagy-
hatták el a szobáikat. Mivel a szobákban 
nem lehet főzni, csak az erre kijelölt kony-
háinkban, 3-4 hétig sávos rendszert alakí-

tottunk ki, s be-
osztottuk, hogy 
mikor ki mehet 
főzni – tudtuk 
meg Kovarczy 
Emesétől.

A lakók 
ruházatát és 
játékait ado-
mányokból biz-
tosították. Az 
intézmény ve-
zetője kiemel-
te, a karantén 
ideje alatt is 
kaptak ruhá-
kat, bár nem 
annyit, mint az 
előző években.

- Pénzado-
mányhoz rit-

kábban jutunk, ám a járványhelyzet idején 
azt is kaptunk. Nagy öröm számunkra, 
hogy egyre többen kérdezik tőlünk, hogy 
mire lenne szükségünk. Mivel négy kony-
hánk van, ezért leginkább konyhai eszkö-
zöket, gépeket fogadunk szívesen – árulta 
el.

Az intézmény vezetője végül összefog-
lalta, az anyaotthon szabályszerűen látta el 
feladatait, a 2020-as évben kevesebb csalá-
dot láttak el, mint az előző években. A tava-
lyi évben kisebb családokat tudtak fogadni, 
s két várandós anya kérte a felvételét.

Boncz Zoltán kérdésünkre elmondta, a 
közelben egy kétlakásos külső férőhelyet 
alakítanak ki, ahol olyan anyákat helyez-
nek el, akiknek az önállósuláshoz további 
segítségre van szükségük, és megfelelnek 
több szigorú kritériumnak. A két helyszí-
nen összesen három évet tölthetnek el így 
a családok, ami komoly segítséget jelent 
számukra az újrakezdésben.

Szerző: Babos Petra
 Fotó: Babos Petra

Az intézmény célja 
otthont adni az otthon 

nélkül maradt várandós,
gyermekes anyáknak, 

valamint a családon 
belüli, illeve egyéb  

erőszaktól veszélyeztetett 
várandós, gyermekes 

nőknek

“
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Pápa Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2012-ben 10 iskola-
orvosi körzet kialakításáról döntött, 

tekintettel arra, hogy ezen feladatokat jel-
lemzően részmunkaidőben látták el a házi 
gyermekorvosok, emellett egy körzetet 
nyugdíjas orvos látott el. A feladatok ra-
cionalizálása és a gyermekorvosok terhe-
inek csökkentése miatt indokolttá vált az 
iskolaorvosi körzetek átalakítása. Ennek 
érdekében márciusban döntés született 
a Pápa város egészségügyi alapellátási 
körzeteiről szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról. A részletekről Ujváry Haj-
nalkát, Pápa Város Önkormányzatának 
Egészségügyi Alapellátási Intézete intéz-
ményvezetőjét kérdeztük. 

- Mindenképpen időszerű volt az iskola-
orvosi rendszerünk átalakítása, hiszen volt 
olyan iskola, amely kettéosztva, két külön 

iskolaorvosi körzethez tartozott. Ez már 
nem volt életszerű, ez a helyzet egy korábbi 
időszakról maradt ránk. Emellett az is in-
dokolta a változtatást, hogy a minden terü-
leten érzékelhető szakemberhiány ellené-
re - előreláthatóan hónapokon belül - két 
főállású iskolaorvos is megkezdi a munkát 
Pápán és az iskolaorvosi körzeteket az új 
helyzetnek megfelelően racionalizáltuk, 
így a korábbi 10 körzet helyett mostantól 8 
iskolaorvosi körzet látja el a város oktatá-
si intézményeit – hangsúlyozta az intéz-
ményvezető, aki azt is elmondta, az érkező 
iskolaorvosok munkájának köszönhetően 
jelentősen csökken a pápai gyermekorvo-
sok, illetve az ellátásban résztvevő felnőtt-
háziorvosok leterheltsége.

Ujváry Hajnalka kitért arra is, hogy ha-
marosan újraindulhatnak az iskolák és 
- főként a középiskolai felvételikhez kap-
csolódó alkalmassági vizsgálatok miatt - a 
közeljövőben több feladat hárul az iskola-
orvosokra. 

Főállású iskolaorvosok érkeznek
Szerző: Pintér-Papp Eszter

 Fotó: Pintér Ádám

Az önkormányzati rendelet módosítá-
sával a következő iskolaorvosi körzetek 
jöttek létre: 

1. iskolaorvosi körzet: Pápai SzC Jókai 
Mór Közgazdasági Technikum és Kollé-
gium, Kisalföldi ASzC Batthyány Lajos  
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari  
Technikum, Szakképző Iskola és Kol-
légium, Tarczy Lajos Általános Iskola,  
Szent István Római Katolikus Általános 
Iskola. 

2. iskolaorvosi körzet: Türr István Gim-
názium és Kollégium, Petőfi Sándor Gim-
názium. 

3. iskolaorvosi körzet: Szent Anna Ró-
mai Katolikus Óvoda, Pápai Városi Óvodák 
Kéttornyúlaki Tagóvodája, Édenkert Pápai 
Református Óvoda, Pápai Város Óvodák 
Szivárvány Tagóvodája, Pápai Weöres 
Sándor Általános Iskola.

4. iskolaorvosi körzet: Pápai Erkel Fe-
renc Ének-Zenei Általános Iskola, Pápai 
Városi  Óvodák  Fáy András Lakótelepi  
Tagóvodája,  Pápai Városi Óvodák Huszár 
Lakótelepi Tagóvodája.

5. iskolaorvosi körzet: Gyurátz Ferenc 
Evangélikus Általános Iskola, Pápai Refor-
mátus Kollégium Gimnáziuma, Művészeti 

Szakgimnáziuma és Diákotthona, Pápai 
Városi Óvodák Nátuskerti Tagóvodája, Pá-
pai Városi Óvodák Tapolcafői Tagóvodája.

6. iskolaorvosi körzet: Munkácsy Mihály 
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola, Pápai Városi Óvodák Erzsébetváro-
si Tagóvodája, Pápai Városi Óvodák Tóker-
ti Tagóvodája, Pápai Városi Óvodák Vajda 
Péter Lakótelepi Tagóvodája. 

7. iskolaorvosi körzet: Vajda Márta Óvo-
da, Általános Iskola, Szakiskola, Egyeséges 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. 

8. iskolaorvosi körzet: Pápai SzC Acsády 
Ignác Technikum és Szakképző Iskola.   

TUDTA?
Az iskolaorvosi ellátásról szóló, 

26/1997. (IX. 3.) NM rendelet szerint az is-
kolaorvosok a 3-18 éves korosztály, illetve 
a 18 év felett, középfokú nappali rendsze-
rű iskolai oktatásban részt vevő fiatalok 
ellátását végzik. 

A rendelet értelmében az isko-
la-egészségügyi ellátást valamennyi ne-
velési-oktatási intézményre kiterjesztve 
kell intézményenként vagy több intéz-
mény ellátásának közös biztosításával 
megszervezni. Az iskola-egészségügyi 
ellátást az iskolaorvos teljes vagy rész-
munkaidőben végezheti. Az iskola-egész-
ségügyi ellátást végző iskolaorvos és vé-
dőnő tevékenységét a gyermek, a tanuló 
háziorvosával - házi gyermekorvosával -, 
illetőleg területi védőnőjével egyeztetve 
és vele együttműködve végzi.

Iskolaorvosi feladatokat - lehetőség 
szerint iskolaegészségtan és ifjúság-
védelem szakvizsgával is rendelkező 
- háziorvosi, belgyógyász vagy csecse-
mő-gyermekgyógyász orvos láthat el. 
Szakmunkásképző iskolában, szakisko-
lában és szakközépiskolában tanuló 14 
éven felüliek esetében üzemorvosi szak-
orvosi képesítéssel rendelkező orvos is 
elláthatja az iskolaorvosi feladatokat.

Az iskolaorvos feladatai közé tartozik 
többek közt a gyermekek, tanulók egész-
ségi állapotának vizsgálata, követése, az 
alkalmassági vizsgálatok elvégzése, az 
elsősegélynyújtás, emellett közegészség-
ügyi és járványügyi, valamint környe-
zet-egészségügyi feladatai is vannak.
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Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám

Hónapról hónapra, hétről hétre nyo-
mon követhetjük a Belső-Várkert és 
az Erzsébet liget átalakulását. Mi-

közben szívünknek kedves, emlékezetes 
helyszínek kapnak új életet, néha talán 
nosztalgiával gondolunk a régi, már jól 
megszokott környezetre, mely a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program 
pályázatának köszönhetően most új funk-
ciókkal is bővül. Dr. Áldozó Tamás polgár-
mestert ezúttal a Zöld város I. projektről 
és hozzá kapcsolódóan a város zöldfelü-
let-fejlesztéseiről kérdeztük. 

- Ez a projekt rendkívül fontos a város 
számára, hiszen ennyi pénzt zöldfelület 
megújítására talán az Esterházyak óta 
nem költöttek el Pápán – nyilván az egy 
más keretrendszer volt. A jó hír az, hogy 
a következő európai uniós ciklus logikája 
ugyanez lesz, tehát prioritást élveznek a 
városzöldítést célzó és barnamezős beru-
házások. Ez örömteli, hiszen Pápán további 
parkok kialakítását, illetve meglévő zöld-
felületek bővítését is tervezzük. Ez többek 
között azért is fontos, mert sokat hozzátesz 
a város imázsához. 

- Vagyis a rendezett, nagy zöldfelületek 
növelhetik a város vonzerejét?

- Így van. Ez lényeges, hiszen ma egy-
fajta verseny alakult ki a települések közt 

és ebben a versenyben mi szeretnénk jól 
szerepelni. Ha az M83-as elkészül, ingázá-
si távolságon belülre kerülünk Győrhöz. Ez 
két dolgot jelenthet. Egyrészt azt, hogy Pá-
páról járnak át Győrbe, másrészt azt, hogy 
Győrben dolgozók jönnek Pápára lakni. 
Mi ezt az utóbbit szeretnénk elérni és azt 
az imázst felépíteni és tudatosítani, ami 
egyébként ma is megvan, mégpedig, hogy 
Pápa egy zöld város, egy jó életminőséget 
kínáló város. 

- Ez nagy vonzerő lehet, hiszen váro-
sunkban már jelenleg is jelentős méretű 
zöldfelületek vannak és az elkövetkező 
időszakban újabb parkok, zöldfelületek 
születnek.

- Pápán jelenleg közel 60 hektárnyi zöld-
területünk van, ami összefüggő parkokból, 
zöldfelületekből adódik össze. Ez ritkaság 
a hasonló méretű városokat tekintve.  Azt  

látjuk, hogy ez a zöldítés,  a parképítés a vá-
ros versenyképességét erősíti. 

- Milyen hatásai lehetnek annak, ha az 
imént említett tendencia megvalósul és 
több család is úgy dönt, Pápán telepednek 
le?

- Ebből nagyon sok dolog következik. 
Az elmúlt időszakban – leginkább a falusi 
CSOK hatására – családokat veszítettünk, 
és jó lenne ezt a folyamatot megfordítani. 
Vannak olyan városrészeink, amelyek ki-
fejezetten vonzóak lehetnek fiatal csalá-
doknak. Ilyen értelemben mindez, amiről 
az imént beszéltem egyfajta városstra-
tégia része és nem arról van szó, hogy ha 
már kaptunk pénzt, azt gyorsan el kell 
költeni. Igazából a Zöld város projektek 
tartalma nagyrészt hasonló az ország töb-
bi területén is. Ez nem meglepő, hiszen 
ugyanabból a pályázati kiírásból dolgozott 
mindenki. Ilyen, mindenhol fellelhető tar-
talmak a rekreációs lehetőségek erősítése, 
a zöldintenzitás növelése, az őshonos nö-
vénytársulások erősítése, az invazív fajok 
visszaszorítása. Ehhez jönnek olyan speci-
alitások, mint az, hogy az Erzsébet liget és 
a Belső-Várkert nagyon fontos közlekedési 
útvonalai a helyieknek mind gyalogosan, 
mind a kerékpáros-forgalmat tekintve. 
Fontos volt, hogy ezeket a közlekedési út-
vonalakat megtartsuk. 

Pápa, a zöld város

ZÖLD VÁROS I.

A projekt rendkívül 
fontos a város számára, 
hiszen ennyi pénzt zöld-

felület megújítására 
talán az Esterházyak 
óta nem költöttek el 

Pápán

“
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- Úgy tudom, ezt a gondolatot a terve-
zők kezdetben nem igazán értették. Milyen 
megoldás született?

- A kerékpárút-hálózatot bővítjük, hi-
szen az Erzsébet ligetben korábban nem 
volt kerékpárút, most lesz kettő is. A háló-
zat pedig azáltal erősödik, hogy a várkerti 
kerékpárutat összekapcsoljuk az Erzsébet 
ligetivel, s ha a Kékfestő Múzeumnál meg-

oldható lenne az a kis átjárás, akkor el-
mondhatnánk, hogy Tapolcafőtől egészen 
a húsgyárig folyamatos a kerékpárút. En-
nek fontos eleme, hogy a Szent István úton 
való áthaladást egy aluljáróval oldjuk meg, 
így elkerülhetjük a balesetveszélyes hely-
zeteket az úton való áthaladáskor. 

- A projekt fontos eleme a funkcióbő-
vítés. Milyen funkciói lesznek a megújuló 
parkoknak az imént említett közlekedési 
fejlesztések mellett?

- Nagyon fontos, hogy a parkokban 
szabadtéri fitneszpark és új játszóterek 
épülnek, emellett lesznek olyan részek, 
amelyek kifejezetten társas-közösségi 
együttlétekre lesznek alkalmasak. Meg-
újul a Zenepavilon és az Erzsébet ligetben 
is épül egy hasonló. A Belső-Várkertben, 
a játszótér mellett lesz egy kávézó is, ami 
egyben a vizesblokk szerepét is betölti, és 

akkor is használható lesz, amikor a kávé-
zó zárva tart. Egységes rendszert alkot-
va megújulnak az utcabútorok. Mindezek 
mellett a parkok területén kiépül és egysé-
ges lesz a közvilágítás, ami nagyban támo-
gatja a gyalogosközlekedést, hisz ha visz-
szagondolunk, korábban a Várkertben nem 
volt teljes a közvilágítás. Az is fontos, hogy 
a területen kiépül egy térfigyelő kamera-
rendszer, amellyel azt szeretnénk elérni, 
hogy a projekt nyomán kialakuló állapot 
fenntartható is legyen.

- Vannak további projektek is, amelyek 
a város zöldfelületeinek bővítését célozzák. 
Ilyen volt a barnamezős beruházás, ahol az 
új közparkot, a 
Schwenczel ré-
tet nagy öröm-
mel vették bir-
tokba a pápaiak. 
Melyek lesznek 
a további fej-
lesztések?

- Nemrégiben megkezdődtek a Zöld vá-
ros II. projekt kivitelezési munkálatai. A két 
projekt közt a választóvonal a Bakony-ér. 
Ott már megkezdődött a növényzet tervek-
nek megfelelő rendezése. Hamarosan kez-

dődik a külső-várkerti beruházássorozat, 
ahol befejeződik a tó kialakítása, ott is épül 
egy kávézó és egy játszótér, emellett tanös-
vényt alakítunk ki a fenyvesben, és azon a 
területen is fontos a zöldintenzitás erősíté-
se és a közvilágítás kiépítése. A 21. század-
ban az is fontos, hogy WiFi-pontokat is ki-
alakítsunk, ez egyébként a Belső-Várkertre 
és az Erzsébet ligetre is igaz. 

- Ahogy a Schwenczel réti beruházás 
sikere is mutatja, a hasonló fejlesztéseket 
nagyon várják a városban és gyorsan a 
mindennapjaink részévé válnak. 

- Így van, a pápaiak valóban kedvelik 
a Schwenczel rétet. Azt kell mondanom, 

hogy úgy kell elképzelni a folyamatban 
lévő Zöld város beruházásokat, hogy azok 
előképe a Schwenczel rét kialakítása. A 
Külső-Várkertben hasonló minőségű terü-
letet alakítunk ki, illetve a tavat leszámítva 

a Belső-Várkert is hasonlóan alakul, azzal a 
különbséggel, hogy az ottani játszótér más 
léptékű lesz. Egyébként arról sem tettünk 
le, hogy a Belső-Várkertben is kialakítsunk 
vizes elemeket, de ez a jövő feladata lesz. 

A területen kiépül 
egy térfigyelő 

kamerarendszer, 
amellyel azt 

szeretnénk elérni, 
hogy a projekt nyomán 

kialakuló állapot 
fenntartható is legyen

“
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Szerző: Pintér-Papp Eszter  
 Fotó: Pintér Ádám

Gyermekként önfeledten szaladgál-
tunk, majd kamaszként szerelme-
sen sétálgattunk árnyat adó fái kö-

zött. Előfordult, hogy a szépségeit nem is 
szemlélve csak átrohantuk rajta vonatra 
vagy egy-egy színházi programra siet-
ve. A Várkert az a része a városnak, ami 
mindannyiunk számára emlékeket rejt, 
s ami mindannyiunk számára fontos. 
Ezért a pápaiak többsége érdeklődéssel 
szemléli a Zöld város I. projekt során zajló 
munkálatokat. A projekt azonban nem-
csak a Belső-Várkert, de az Erzsébet liget 
megújítását és új funkciókkal való ellátá-
sát is szolgálja. A kivitelezők ezekben a 
hetekben látványos munkafolyamatokat 
végeznek, ezért arra kértük Rádi Róbertet, 
a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügy-
vezetőjét, mutassa meg olvasóinknak, hol 
tart most a projekt megvalósítása. 

- A projekt címe Történelmi angolpark 
funkcióbővítő megújítása az Esterhá-
zy-kastély környezetében, közismertebb 
nevén ez a Zöld város I. TOP-projektünk. 
Ennek kivitelezését két ajánlattételi le-
hetőségként  közbeszereztettük,  van  egy  
mélyépítési és egy magasépítési része.

- Mit kell tudni a magasépítési felada-
tokról?

- A magasépítés a játszótér melletti ká-
vézó építését jelenti. A munkálatok során 
a korábban itt álló, a Városgondnokság ál-
tal melegedőként és raktárként használt 
épület helyett egy olyan létesítmény alakul 
ki, amely a közelében épülő játszótéren és 
a Várkertben pihenő, szórakozó vendégek 
számára jelent kulturált vendéglátóhelyet. 
Itt épül egy külső teraszrész, egy belső, zárt 
helyiség és természetesen megépülnek a 
kávézó működtetéséhez szükséges kiszol-
gálóhelyiségek is. Emellett szintén ebben 
az épületben kap helyet egy, a kávézó nyit-

vatartásától függetlenül igénybe vehető vi-
zesblokk is. 

- A mélyépítési munkálatok jelentik a 
projekt nagyobb részét. Milyen munkála-
tok ezek?

- A pályázat egyik legfontosabb célja a 
zöldfelületek megújítása, a korábban meg-

lévő növényzet közel 30 százalékkal törté-
nő bővítése. Ennek első lépése volt a beteg, 
ebbe a környezetbe nem illő növények eltá-

volítása. A kivágott fák többsége 
már beteg, veszélyes egyed volt, 
vagy olyan fák, amelyek nem tu-
datos parképítés, ültetés révén ke-
rültek ide. A fakivágásokat köve-
tően már átláthatóbb, szellősebb, 
valóban parkszerű lett a Várkert, 
azonban a munkálatoknak 
ez még csak a kezdeti lépése 
volt. 

A projekt fontos eleme an-
nak a zárt rendszerű csatornának a 
kialakítása, amely a valamikori Tapol-
ca-meder helyén húzódik. Ez az egyko-
ri Platán szálló sarkától halad az Erzsé-
bet liget irányába, illetve a Szent István 
út alatti aluljáró felé és a malom mellett 
belecsatlakozik abba a csatornarendszer-
be, ami a Húsgyár irányába halad tovább és 
szállítja a város csapadékvizét. 

A Várkertben már azt is láthatjuk, hogy 
kezd kirajzolódni a burkolt felületek nyom-
vonala. Az imént említett csatornarend-
szer mellett halad a kerékpárút nyomvo-

nala, amely később aszfalt borítást kap. 
Emellett láthatóak a sétányok is, amelyek 
néhol nem a korábban megszokott gya-
logos útvonalak mentén haladnak. Ezek 
egy parkhoz illeszkedő, a projektet tervező 
parképítő szakemberek által megálmodott 
rendszert alkotnak. Lesznek olyan fő köz-

lekedési részek, melyek a gyalogosközle-
kedést szolgálják és lesz egy mulcsos bo-
rítású, sportolók számára kialakított felület 
is. Fontos, hogy a sétányok és a kerékpárút 
mentén közvilágítást is kiépít a kivitelező. 

- Említette, hogy a sétányok nyomvona-
la néhol eltér a korábban megszokottaktól. 
A hagyományos, városrészek közti össze-
köttetést biztosító útvonalak megmarad-
nak?

- Nehezen tudtuk elfogadtatni a terve-
zőkkel azt, hogy a Várkert, amellett, hogy 
egy történelmi park, fontos közlekedési 
útvonala is a városnak. Hosszas tárgyalá-
sokat követően aztán megmaradhattak a 
fő közlekedési útvonalak, melyek a Feny-
vesi-villától kiindulva összeköttetést biz-
tosítanak a Petőfi Sándor Gimnázium és 

Látványos munkafolyamatok a 
Várkertben és az Erzsébet ligetben

Egy olyan létesítmény  
alakul ki, amely a közelében 

épülő játszótéren és a  
Várkertben pihenő, szórakozó  

vendégek számára jelent  
kulturált vendéglátóhelyet

“

A Várkert, amellett, hogy 
egy történelmi park, fontos 

közlekedési útvonala is a 
városnak

“
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a Szent István úti lépcsők irányába is, de a 
sportcsarnok felől a hídtól is elérhető lesz a 
kávézó és a lépcső. 

- Említette a növényzet megújítását. Ez 
mit jelent pontosan?

- Ez azt jelenti, hogy a favágásokat köve-
tően a jelenleg látható gondozatlan, füves 
terület helyén a kerttervezők által megál-
modott növényeket ülteti el a kivitelező. Ez 
virágok, cserjék és fák telepítését is jelenti, 
mely egészen új arculatot ad majd a terü-
letnek.

- A városban 
többekben nagy 
felháborodást vál-
tott ki a fák kivá-
gása. Mi alapján 
döntötték el, hogy 
mely növényeket 
kell eltávolítani a 
területről?

- A munkálato-
kat komoly szakér-
tői vizsgálat előzte 

meg. Ennek eredményeit figyelembe véve 
szakemberek készítették el azt a fakivá-
gási tervet, mely alapján a szakemberek 
kivágták a fákat. És ugyanígy, szakértők 
által készített növénytelepítési terv alapján 
történik majd az új növények ültetése. Az 
önkormányzatnak a pályázat megvalósítá-
sa során nincs módja változtatni ezeken a 
terveken. A tapasztalat azonban azt mutat-

ja, hogy a fakivágások után is voltak még 
fák melyek a kivágási terven nem szere-
peltek, de egy-egy vihart követően kide-
rült, hogy veszélyessé váltak, így el kellett 
távolítani azokat. 
Tudomásul kell ven-
nünk, hogy ahogy az 
emberek, úgy sajnos 
a fák is megbeteged-
hetnek és nem élnek 
örökké. 

- A pályázathoz 
kapcsolódik, de ön-
kormányzati önerő-
ből valósul meg a 
játszótér és a sza-
badtéri fitneszpark 
kialakítása. 

- A két beavatko-
zási helyszín közül 
az egyik a kávézó 
mellett, a korábbi 

szökőkút kör-
nyékén épü-
lő játszótér, 
mely a Du-
nántúl egyik 
legszebb ját-
szótere lesz. 
A Gróf úthoz 
közeli terü-
leten pedig 
már látsza-
nak annak a 
– sokak által 
felnőttjátszó-
térnek neve-

zett – szabadtéri fitneszparknak az alapjai, 
mely a felnőttek számára kínál kikapcsoló-
dási lehetőséget.

- Az Erzsébet ligetben is látványos már a 
változás. Azon a területen milyen munka-
folyamatokat végeznek?

- Ott is épül kerékpárút, lesznek sétányok 
és a liget központi helyén kialakítanak egy 
rózsaligetet, ami mellé az önkormányzat 

egy pavilont is szeretne építtetni. Ez egy 
olyan közösségi kapcsolódási pont lesz, 
ahol padok állnak az erre sétálók rendelke-
zésére. Emellett az Országzászló emlékmű 

környezetében is szeretnénk egy 
ilyen közöségi teret kialakítani, 
ami az ottani ünnepségek számá-
ra is kulturált helyszínt biztosít. 

- A Zöld város I. programra 
más projektek is épülnek. Melyek 
ezek?

- A WiFi4EU egy olyan kap-
csolódó projekt, ami lehetőséget 
biztosít arra, hogy az itteni köz-
világítási lámpákba WiFi-pontok 
épüljenek be. Ezek olyan helye-
ken lesznek, amelyek alkalmasak 
közösségi együttlétre – például a 

Petőfi Sándor Gimnázium felé vezető híd 
melletti területen, az Országzászló emlék-
műnél vagy a játszótérnél. 

A másik fontos projekt, hogy azt az ér-
téket, amit itt létrehozunk, azt meg is kell 
védenünk. Ennek érdekében térfigyelő 
kamerarendszert építünk ki, ami az Er-
zsébet liget és a Belső-Várkert területén 22 
kamerát jelent, melyeknek köszönhetően 
megelőzhető lesz a rongálás és az illegális 
hulladéklerakás. 

- Mikor vehetjük birtokba a megújult 
Belső-Várkertet?

- Sajnos a koronavírus-járvány hatása 
itt is érezhető. Jelenleg a Vízmű nem enge-
délyez rákötést a városi vízvezeték-rend-
szerre. Mivel a projekt során öntözőrend-
szer épül és a kávézónak is szüksége van 
vízre, ez a tiltás késlelteti a megvalósítást. 
Az irányító hatóságtól, illetve annak elle-
nőrző hatóságától ezért szerződésmódo-
sítást kértünk, így a projekt befejezésének 
határideje a veszélyhelyzet megszűnését 
követő 133. napra tolódott ki. 

A favágásokat követően 
a  jelenleg látható 

gondozatlan, füves  
terület helyén virágokat, 
cserjéket és fákat  ültet el 

a kivitelező

“
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Szerző: Pintér-Papp Eszter  
 Fotó: Pintér Ádám

Lassan formát ölt a Belső-Várkertben 
épülő új, rendkívül látványos játszó-
tér, mely sokak szerint a Dunántúl 

egyik legszebb gyermekbirodalma lesz. 

Az egykori szökőkút helyén épülő új 
játszótérre a 3-8 évesek és a kamaszok 
számára külön játékelemeket álmodtak a 
tervezők. Mindkét játéktér központi eleme 
egy vár lesz – utalva a valaha itt állt közép-
kori várra és az Esterházy-kastélyra. 

A kisebbek számára épülő játéktér közel 
550 négyzetméteren színes gumiburko-
latot kap, a nagyobbak játszóterén pedig 
mintegy 800 négyzetméteren faaprítékkal 
burkolják az aljzatot. 

A kamaszok vára fából készül, rengeteg 
játéklehetőséget kínálva egy időben akár 
80-100 gyermeknek. Az impozáns tornyo-

kat különböző technikákkal kötik össze, 
így különböző hidak és átjárólehetőségek 
alakulnak ki.

 A kicsik 
vára a kama-
szokénál sok-
kal színesebb 
lesz, valódi vár-
kapitányoknak 
és várkisasszo-
nyoknak érez-
hetik itt magu-
kat a gyerekek. 
A váron a ki-
csik örömére 
lesz csúszda is, 
de természetesen ezek mellett számtalan 
egyéb mozgási és játéklehetőséget kínál az 
apróságoknak. 

A várak mellett számos más játékeszköz 
is szolgálja majd a két korosztály szórako-

zását, köztük a már jól ismert, más játszó-
tereken is nagy népszerűségnek örvendő 
rugós eszközök. Bizonyára nagyon népsze-

rűek lesznek a 
játszótér trambu-
linjai is, melyek 
már szintén he-
lyükre kerültek. 

A Zöld város 
I. projekt keretei 
közt a felnőttek 
számára is építe-
nek „játszóteret”. 
Egy új arculatú 
fitneszpark áll 
majd a mozogni 

vágyó felnőttek rendelkezésére. A kivite-
lező ide bemelegítésre, nyújtásra alkalmas 
eszközöket telepít, de lesz egy különleges, 
egyedi, sportolásra és pihenésre is alkal-
mas eszköz is.   

Épül a játszótér

A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program támogatásával 
megvalósuló Zöld város I. program 

egy eleme már elkészült és birtokba is ve-
hették azt a pápaiak. Ez nem más, mint 
a Várdomb, vagyis az Esterházy-kastély 
főhomlokzata előtti terület, így például a 
szabadtéri színpad átalakítása volt. 

A beruházás során el kellett bontani a 
sokak számára csodás 
emlékeket idéző, ám 
már nagyon rossz álla-
potban lévő szabadtéri 
színpadot. Az időjárás 
viszontagságainak év-
tizedek óta kitett pad-
sorok és a korszerűtlen 
beton színpad eltűn-
tek, a terület azonban 
megtartotta szabadtéri 
színpadi funkcióját is, 
hiszen speciális tech-
nikai megoldásoknak 
köszönhetően rendez-
vények idejére mobil le-
látóval és színpaddal újra szabadtéri szín-
házzá alakulhat a csodás környezetben 
lévő Várdomb. 

Az egykori nézőteret alkotó padok he-
lyén vasbeton szerkezetet építettek, mely-
re a mobil lelátó biztonsággal elhelyezhető. 

Az elbontott beton színpad helyére gyep-
rács került, mely alkalmas a szintén mo-
bil színpad elhelyezésére. Az új, modern 
szabadtéri színpad több mint ezer fő befo-
gadására alkalmas nézőterét több napos 
munkával lehet felépíteni.  

Az azonban, hogy a beruházást köve-
tően továbbra is van lehetőség az Ester-
házy-kastély mögötti területet szabadtéri 
színpadként használni, a városvezetésnek 
köszönhető, hiszen a műemlékvédelmi 
szakemberek eredetileg azt szerették vol-

na elérni, hogy az Esterházy-kastély fő-
homlokzata elől minden hasonló létesít-
mény eltűnjön. Az önkormányzat azonban 
ragaszkodott a pápaiak számára rengeteg 
emléket jelentő szabadtéri színpadhoz, a 
városi ballagások hagyományos helyszí-

néhez, így a mobil lelátós megoldás a mű-
emlékvédelem és a városvezetés közt lét-
rejött kompromisszum eredménye.

A megújult, de akkoriban még nem telje-
sen kész Várdomb első nagy rendezvénye 
a 2018-as Városi ballagás volt. Akkor Pápa 
hat középiskolájának 550 diákja búcsúzott 
itt a középiskolás évektől.

A következő rendezvény 2019 júniusá-
ban Pápa Város Fúvószenekara 3 az 1-ben 
fúvós showja volt, mely az Esterházy-kas-
tély hatalmas érdeklődés övezte Nyáresték 
a szabadtéri színpadon című rendezvény-
sorozatának nyitóprogramja volt. A ren-
dezvénysorozat három estén keresztül biz-
tosított felhőtlen szórakozást a Várdomb 
közönségének.

A várdombi munkálatok azonban a sza-
badtéri színpad helyének elkészültével 
nem fejeződtek be. Megépült a színpadot 
kiszolgáló út és parkoló, illetve növényeket 
– évelőket, örökzöldeket és cserjéket – is 
telepítettek, így vált teljessé a Zöld város I. 
projekt elsőként befejezett elemének meg-
valósítása. 

Bár nem a Zöld város projekt része volt, 
de az összkép szempontjából fontos, hogy 
a munkálatok befejezését követően kerül-
hetett újra helyére az Esterházy-kastély 
Szent István út felőli bejáratát lezáró két-
szárnyú kapu, a hozzá tartozó gyalogos-
kapuval, melyek a kastély főbejárati kapu-
jához hasonlóan a szentendrei Lehoczky 
Műhelyben kaptak új életet. 

A Várdomb is a projekt része
Szerző: Pintér-Papp Eszter  
 Fotó: Pintér Ádám
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Az elmúlt hónapban indult soroza-
tunkban a csatolt települések éle-
tébe pillantunk be. Áprilisi lapszá-

munkban Kéttornyúlakra látogatunk.

- A három csatolt településünk közül 
Kéttornyúlak a legkisebb. Ennek a telepü-
lésnek is megvan a maga sajátos, máso-
kétól eltérő arculata – mondta dr. Áldozó 
Tamás polgármester, aki hangsúlyozta, 
annak ellenére, hogy nem nagy a falu, mű-
ködik itt önkormányzati intézmény. – A 
Református Egyháztól béreljük az épületet, 
amiben az óvoda működik, s amelyet a kö-
zelmúltban korszerűsítettünk. A családias, 
kedvelt intézménybe más településrészről 
is járnak gyerekek. 

A polgármester arról is szólt, hogy Két-
tornyúlak egy takaros falu, ahol rendkívül 
összetartó közösség alakult ki. - Ennek a 
közösségnek megvannak a központi alak-
jai – például a futballcsapat környékén Pát-
kai Ferenc, Velti József vagy Magvasi Jó-
zsefné Cuni, aki a kultúrház vezetőjeként 
teremtett kiváló közösségeket, ők szervez-
ték például a falunapokat is – mondta a 
városvezető.

Dr. Áldozó Tamás úgy fogalmazott, fon-
tos lenne, ha a kéttornyúlakiak, a tanács-
adó testület segítségével megfogalmaznák, 

hogy mit szeretnének elérni a településré-
szen, s ezeket az elképzeléseket az önkor-
mányzat a rendelkezésire álló eszközökkel 
támogatja. 

- A faluban a leggyakrabban megfogal-
mazott fejlesztési igények közt szerepel a 
településrészt Pápával összekötő kerék-
párút. Ezzel kapcsolatban 
mindig elmondom, hogy 
ahhoz, hogy ez a kerék-
párút megépülhessen, két 
dolog kell, kerékpáros és 
megfelelő pályázati támo-
gatás. Sajnos nem tudunk 
olyan számadatokat fel-
mutatni, amelyekkel mi 
reálisan pályázhatnánk 
kerékpárút kialakítására. 
De nem adjuk fel! Ha a he-
lyieknek ez fontos, akkor 
megpróbáljuk megtalálni a megvalósítás 
lehetőségét – mondta a városvezető.

S, hogy mi dr. Áldozó Tamás egyik meg-
határozó emléke Kéttornyúlakkal kapcso-
latban? - Az első nyilvános szereplésem 
Kéttornyúlakhoz kötődik. Amikor 1998-
ban alpolgármester lettem, bevezettük a 
szervezett hulladékszállítást a csatolt tele-
püléseken is. Többeknek felszólítást kellett 
küldeni, mert nem fizették a díjat és ennek 

kapcsán lakossági fórum volt Kéttornyúla-
kon. Ma már a kérdés felvetése is furcsa, de 
akkor egy közel kétórás fórumon válaszol-
tunk a megjelentek kérdéseire – emléke-
zett vissza a polgármester.

Az imént említett eset is felveti a kér-
dést, hogy egy 30 ezres város léptékében 

gondolkodva mekkora kihí-
vás egy 4-500-as lakosság-
számú településrészt érintő 
kérdésekben döntést hozni. 
Ezzel kapcsolatban dr. Ál-
dozó Tamás a következőket 
mondta: - Ez valóban kihívás 
és ebben segítségre szorulok. 
Pontosan ez az, amiért annak 
idején a részönkormányza-
tok létrehozását javasoltam. 
A részönkormányzatok és 
most a településrészi tanács-

adó testületek azért jöttek létre, hogy a 
helyiek elmondhassák ötleteiket, javasla-
taikat. Ilyen volt például a teljes munkaidő-
ben a településen tevékenykedő falugond-
nok kérdése, mely hamarosan megoldódik. 
Kéttornyúlakon emellett fontos igény, 
hogy a kultúrház és az orvosi rendelő hely-
zetét rendezzük, hogy létrejöjjön egy kis 
faluközpont. Talán most ez a legfontosabb 
kéttornyúlaki feladatunk.   

KÉTTORNYÚLAK

Szerző: Pintér-Papp Eszter  
 Fotó: Pintér Ádám

Kéttornyúlak - Kis település erős közösségekkel

A fejlesztési 
igények közt 

szerepel a 
településrészt 

Pápával 
összekötő 

kerékpárút

“
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Kéttornyúlak igazi ékszerdoboz Pápa 
településrészeinek sorában. A nyu-
godt, családias hangulatú települé-

sen az elmúlt évtizedben számos fejlesz-
tés valósulhatott meg. Most ezek közül 
elevenítünk fel néhányat.

Kéttornyúlak sem maradt ki a város 
járdafelújítási programjából, több gyalo-
gosfelület is új burkolatot kapott az elmúlt 
évtizedben. A Pápai út járdájának felújítá-
sa például 2015 szeptemberében kezdődött. 
Az Eszterházy Ferenc Terv részeként meg-
valósuló beruházás a település lakói által 
megfogalmazott igényeknek tett eleget. 
Ezen a rendkívül forgalmas útszakaszon 
csak az egyik oldalon van járda. A közel öt-
venéves, cementlapos gyalogosfelület már 
nagyon rossz állapotban volt. A falu végé-

től a kultúrházig épült 465 méter hosszú 
járdaszakasz a város több pontjáról már 
ismert, szürke-antracit burkolatot kapott, 
kivéve az utca végén lévő százméteres, 
kevésbé forgalmas szakaszt, ahol a koráb-
ban megszokott cementlapos burkolattal 
épült újjá a járda. A beruházás összköltsége 
meghaladta a 9 millió forintot. 

Ugyan nem önkormányzati beruházás 
volt, de 2018 áprilisában jelentős útfejlesz-
tés kezdődött a településen.  A Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. beruházásában megú-
jult a Pápa és Dáka közötti öt kilométeres 
útszakasz, mely amellett, hogy az országos 
közútrendszer része, egyben Kéttornyúlak 
főutcája is. A beruházás a 83-as út Pápát 
elkerülő szakaszától kezdődött és Dáka te-
lepülés végéig tartott. A lakott területen be-
lül profilmarást követően kétrétegű burko-
latmegerősítést végeztek a szakemberek, 
majd tartós útburkolati jeleket festettek és 

a közlekedési táblákat is újakra cserélték. A 
munkálatok során a buszöblöket is megújítot- 
ták, emellett a csapadékvíz-elvezetők kar-
bantartását is elvégezték. 

Az elmúlt évek fontos beruházása 
volt a közvilágítás korszerűsítése is. Az 
áramszolgáltató szakemberei a Város-
gondnokságtól kapott megbízás alap-
ján kicserélték a közterületi világító- 
testeket. A tele-
pülés köpont-
jában ezekkel a 
munkálatokkal 
párhuzamosan  
öt villanyosz-
lopra felszerel-
ték a szolgáltató 
által elfogadott 
és szabványo-
sított,karácso-
nyi díszkivilá- 

gításhoz szükséges 
csatlakozódobozo-
kat, hiszen a város 
ünnepi díszkivilá-
gításának fejleszté-
se is érintette Két-
tornyúlakot. Ennek 

köszönhetően az adventi időszakban a te-
lepülés központjában a villanyoszlopokon 
elhelyezett világító díszek is hozzájárulnak 
az ünnepi hangulat megteremtéséhez.

Az I. világháború kitörésének századik 
évfordulója kapcsán fogalmazódott meg a 
város világháborús emlékművei felújításá-
nak gondolata. A munkálatok a kéttornyú-
laki emlékművet is érintették, így 2015 óta 
felújított emlékhely tiszteleg a település-
rész hőseinek emléke előtt. 

A közelmúlt egyik legjelentősebb két-
tornyúlaki beruházása az óvoda épületé-

nek korszerűsítése volt. A közel 13 millió 
forintos beruházás során a korábbi cse-
répkályhás fűtés helyett gáz-központifű-
tést építettek ki az óvodában, felújították 
a  vizesblokkot,  kicserélték   a   víz-   és 
szennyvízvezetéket, emellett két helyiség-
be álmennyezet került. A beruházásnak 

köszönhetően az elmúlt években már sok-
kal korszerűbb körülmények fogadták a 
családias hangulatú intézménybe érkező 
kisgyermekeket.  

Kéttornyúlak fejlődik
Szerző: Pintér-Papp Eszter  
 Fotó: Pintér Ádám
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Szerző: Babos Petra
 Fotó: Babos Petra, Pintér Ádám

Kéttornyúlak közkedvelt városrész 
Pápától pár kilométerre. Kedves te-
lepülés barátságos emberekkel, akik 

szívesen élnek ott és jól érzik magukat a 
környezetükben.  A városrészben több fej-
lesztés is megvalósult az elmúlt időszak-
ban, például volt járdafelújítás, de a játszó-
tér is megújult. 

A helyi tanácsadó testület tagjaival tet-
tünk sétát a településrészen és beszélget-
tünk az itt folyó munkáról, programokról 
és tervekről. Elmondták, szeretnék, ha a 
buszváró megújulhatna és a közösségi 
ház bővülne a közeljövőben, hogy nagyobb 
rendezvények megtartására is alkalmas 
legyen. 

Mielőtt 2013-ban megalakult a Kéttor-
nyúlaki Településrészi Önkormányzat, 
már voltak olyan személyek, akik szerettek 
volna tenni a helyi közösségért.

Németh Zsolt, a település-
rész önkormányzati képvi-
selője, a városrészi tanács-
adó testület elnöke elmondta, 
amikor ő bekapcsolódott a 
településrész munkájába, azt 
tapasztalta, hogy a testület-
ben dolgozó négy személy 
valóban mindent megtesz a 
kéttornyúlakiakért, a telepü-
lés minden lakóját jól ismerik, 
pontosan tudják, hogy kinek 
milyen problémái vannak. 

- Társként szeretném támogatni a két-
tornyúlakiak munkáját, segíteni azoknak 
az embereknek, akik a helyiek életét akar-
ják szervezni 
és támogatni. 
Azokat az esz-
közöket, ame-
lyek a rendelke-
zésemre állnak, 
szeretném az 
ő segítségük-
re felajánlani 
– emelte ki Né-
meth Zsolt.

Magvasi Jó-
zsefné, min-
denki Cunija a 
közösségi ház 
vezetője, a ta-
nácsadó testület elnökhelyettese vissza-
emlékezett arra, hogy 2006 óta szervezik 
lelkes segítőkkel a programokat, rendezvé-
nyeket. 

- A közösségi ház gondnokaként bízom 
abban, hogy a járványhelyzet után ismét 

élettel és prog-
ramokkal tölt-
hetjük meg az 
intézményt. Ná-
lunk kisebb cso-
portok alakultak 
a helyiek részvé-
telével. Büszke 
vagyok mindhá-
rom csoportra,  
jellemző rájuk 

az összetartozás 
érzése. Ilyen csoportunk a Csipet Csapat, a 
TTT, vagyis a Tízen Túliak Társasága és a 
nyugdíjasklub. Mindannyian örömmel jár-
tunk a klub foglalkozásaira, hiszen jó volt 

együtt tölteni az időt. Régebben működött 
asszonytorna, később aerobic klub is, de az 
időközben megszűnt – mesélte Magvasi 
Józsefné, aki hozzátette, ő büszke Kéttor-

nyúlakra, hiszen, ha összefogásról volt szó, 
akkor az mindig sikerült.

- Szívesen vettünk részt szemétsze-
désen vagy akár tereprendezésen. Jó ér-
zés, hogy mindenki odafigyel a másikra 
– mondta a közösségi ház vezetője, aki 
hangsúlyozta, az önkormányzat mindig 
segítette a munkájukat és támogatta őket 
az ötleteik, kéréseik megvalósításában.

Kovács Tiborné, a tanácsadó testület 
tagja, a helyi óvoda dajkája az óvodára 
büszke. Mint mondta, a kéttornyúlaki óvo-
da folyamatosan épül és szépül,  öröm ott 
dolgozni. A kicsik is szívesen járnak oda, 
sokat játszanak az udvaron, ahol rengeteg 
játék várja őket. Tapasztalataik szerint a 
szülők is szeretik az óvodát, hiszen csen-
des helyen van és családias. 

Szabó Attiláné 1986 óta él Kéttornyúla-
kon. Mint mondta, amikor még nem mű-
ködött a részönkormányzat, akkor együtt 
szerveztek például utcabált. Az ilyen jel-
legű programoknak az volt a lényege, hogy 
összekovácsolják a helyieket, s ez sikerült 
is. 

- Szeretek itt élni. Nagy boldogságot je-
lent számomra, hogy a két fiam is ideköltö-
zött, itt vettek házat. Örülök, hogy ők is úgy 
érezték, hogy kéttornyúlakiak szeretné-
nek maradni. Jó érzéssel tölt el, hogy sok 

A kéttornyúlakiak mindent megtesznek településükért

Társként szeretném 
támogatni a lakiak 
munkáját, segíteni 

azoknak az 
embereknek, akik a 

helyiek életét akarják 
szervezni 

“

 Szeretek itt élni. 
Nagy boldogságot jelent  
számomra, hogy a két 

fiam is ideköltözött

“
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segítőkész ember lakik itt, akik bármilyen 
program megszervezésében a rendelkezé-
sünkre állnak – mesélte Szabó Attiláné. 

Velti József, a tanácsadó testület tagja a 
sportéletről beszélt. Kiemelte,  Kéttornyúla-
kon  mindig meghatározó volt a foci, ami-
nek nagy volt a nézettsége. 

- Közel  huszonegy  évig vezettem a 
sportegyesületet. Sok élményben volt ré-
szünk, jó szurkolóközönségünk volt. Sok-
szor nemcsak a bajnokságot, hanem a 
sportszerűségi díjat is megnyertük. Ez szá-
momra nagy büszkeség, hiszen a jó focihoz 
ritkán társul a sportszerű szereplés – fűzte 
hozzá. 

Németh Zsolt végül el-
mondta, úgy érzi, egy te-
lepülés ereje a benne élő 
emberekből, közösségek-
ből származik. 

- E rövid idő alatt szo-
rosabb kapcsolatba kerül-
tem a kéttornyúlakiakkal, 
s azt tapasztaltam, hogy 
itt egy igazán erős közös-
ség él és működik. Ahhoz, 
hogy ezek élhessenek és 
működhessenek, szükség van olyan em-
berekre, akik  a közösségeket életre hívják 

és összetartják, irányítják. Jól látható, hogy 
azok a személyek, akik a testület tagjai, 
olyan emberek, akik szerves részét képezik 

a helyi közösségeknek. Kicsit más az itte-
ni élet, mint a városi lét. Itt sokkal jobban 

ismerik egymást az 
emberek és odafigyel-
nek a másikra,   segí-
tik egymást, amiben 
csak tudják. Egy-egy 
településnek ez adja 
igazán az erejét, hogy 
az emberek nem men-
nek el egymás mellett 
anélkül, hogy ne se-
gítenék a másikat, ha 
arra szükség van. Az 

elmúlt időszakban azt tapasztaltuk, hogy 
egyre jobban elvesznek a kis közösségek 

a mindennapjainkból. Korábban több lehe-
tőség volt találkozni, de ma már mindenki 
siet, dolgozik. Ezért fontos olyan közös-

ségeket működtetni, ahol az embereknek 
lehetőségük nyílik  beszélgetni, az értéke-
ket tudják erősíteni és továbbvinni – zárta 
gondolatait a városrészi tanácsadó testület 
elnöke. 

A kéttornyúlaki 
életben mindig  

meghatározó volt a 
foci, aminek nagy  

volt a nézettsége

“

Itt egy igazán erős 
közösség él és műkö-
dik. Ehhez szükség 
van olyan emberekre, 
akik ezeket a közös-
ségeket életre hívják 

és összetartják

“

TUDTA?
Kéttornyúlak legfontosabb történelmi 

emléke a református templom, maga a 
település is erről a kéttornyú templomról 
kapta nevét. 

Az egyes források szerint XII., má-
sok szerint XIII. századi Szent Mi-
hály-templomot 1360-ban emlí-
tik először, a Lakiak, Dálkaiak és 
Hathalmiak birtokosztása alkalmával.  
Korabeli feljegyzések szerint a törökök 
1683-ban a faluval együtt a templomot is 
felégették. Akkor már csak egyik tornya 
állt, pedig nem sokkal korábban – éppen 
erről a templomról –  nevezték Két Tornju 
Laknak a falut.

A török kiűzése után helyreállították 
a templomot, mely 1889-ig állt egyetlen, 
déli tornyával, mely akkor villámcsa-
pás következtében összedőlt. Egy év-
vel később két toronnyal építették újjá.  
Az 1960-as években egy felújítás során 
kerültek elő addig elfalazott románkori 
résablakai.

Eredetileg katolikus templom volt, a 
reformáció során vált református temp-
lommá. 

Falai közt szolgált Kövy Zsolt reformá-
tus lelkész, aki a rendszerváltást követő-
en Pápa alpolgármestere és önkormány-
zati képviselő is volt.  
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Szerző: Polgár Szilárd 
 Fotó: Polgár Szilárd, privát

Kéttornyúlak igazi jelképe a XIII. szá-
zadi eredetű gyönyörű kéttornyú 
templom, amely Pápa legrégebbi 

épülete is egyben. A családias, barátságos, 
zöldövezeti települést 44 éve csatolták 
Pápához, azóta városunk egyik fontos te-
lepülésrésze lett. Egyre több fiatal család 
választja otthonául Kéttornyúlakot, ahol 
az utóbbi időben új játszótér, valamint biz-
tonságos, figyelmeztető jelzőlámpás gya-
logátkelőhely is épült. Milyenek lehetnek 
a kéttornyúlaki hétköznapok és az ünne-
pek? Miért jó itt lakni? Ezekre a kérdések-
re is kerestük a választ a településen.

Batáné Vida Marianna (Manni) és férje 
István huszonnyolc évvel ezelőtt vásárolt 
telket Kéttornyúlakon, majd a családi há-
zuk felépítése után, huszonegy éve költöz-
tek a településre.

- Mikor férjemmel a családalapítást ter-
veztük, úgy gondoltuk, hogy a megszüle-
tendő gyermekeinket olyan környezetben 
szeretnénk felnevelni, ahol nagy terük 
és szabadságuk lesz. Férjem tókerti, én 

Nagyalásonyból származom, ezért szeret-
tünk volna családi házba költözni. Férjem 
Dabronyban dolgozott, én pedig akkor Pá-
pán, így a kettő hely között kerestünk új 
otthont. Néztünk akkoriban ingatlanokat  

Pápán is, azonban 1993-ban végül úgy dön-
töttünk, hogy egy eladó önkormányzati tel-
ket vásárolunk meg Kéttornyúlakon. Mikor 
2000-ben kiköltöztünk, egy szomszédunk 
volt mindössze, 
és a határ velünk 
szemben. Így tény-
leg megkapták a 
gyermekeink a 
szabadságot, mert 
sokat jártunk a ha-
tárban, nagyokat 
kirándultunk, sé-
táltunk. Aztán az 
évek alatt az üres 
telkek sorra be-
népesültek, szomszédaink lettek, sok kis-
gyermekkel, a családokkal pedig nagyon jó 
barátságba kerültünk, számíthatunk egy-
másra – fogalmazott újságunknak Manni.- 
És lassan harminc év távlatából jó döntés 
volt-e a telekvásárlás?

- Ha visszatekintek a mögöttünk hagyott 
évtizedekre, minden szempontból jó dön-
tést hoztunk, hogy itt építkeztünk. Közel 
van Pápa, amíg a városban dolgoztam, na-
ponta biciklivel jártam be a munkahelyem-
re. Kiváló a közbiztonság, csendes, nyugodt 

település, kedvesek az emberek, itt még 
érezni az összetartozást, ez meglátszik a 
közösségi programokon is. A falunapon 
például megvan még az öregfiúk focicsapat, 
és hiába kerül el valaki Kéttornyúlakról, az 

ide kötődő szálak továbbra is megmarad-
nak. Az utóbbi években pedig egyre több 
a kisgyermekes család.  Örömmel mond-
hatom, hogy közel egy évvel ezelőtt mi is 

újra csatlakoztunk 
a babakocsis csalá-
dok társaságához, 
hiszen lányomék-
nál megszületett  
a    kisunokánk, 
és amíg a házuk 
el nem készül, ad-
dig nálunk laknak 
– mesélte moso-
lyogva Batáné Vida 
Marianna, aki gya-

korló édesanyaként nagyon elégedett a he-
lyi óvodával is.

- A kéttornyúlaki óvodába járt mindhá-
rom gyermekem, nagyon szerették, csa-
ládias volt a légkör. Néhány éve lett új ját-
szótér a településen, mellette pedig van a 
focipálya. A nagyfiam és a férjem is játszott 
a laki focicsapatban, így amerre mentek a 
fiúk, mi is utaztunk velük a hétvégi mér-
kőzésekre szurkolni. Van kultúrházunk 
és könyvtárunk is. És a közelmúltban egy 
biztonságos zebra is készült, figyelmeztető 
kültéri jelzőlámpákkal a gépjárművezetők-
nek. Talán jó lenne, ha esetleg megépül-
hetne egy bicikliút Pápa és Kéttornyúlak 
között, így még biztonságosabban tudnánk 
közlekedni. Most sincs gond, de többen is 
járnak kerékpárral munkába és bevásárol-
ni Pápára – jegyezte meg Manni, aki újsá-
gunknak beszélt Kéttornyúlak egy kedves 
színfoltjáról is. - Minden évben nagyon 
várjuk a gólyákat, a fészkük ugyanis a te-
lepülés központi helyén van, és sokszor a 
református templom tornyán pihennek. 
Mikor itt vannak, ők is hozzátartoznak a 
kéttornyúlaki hétköznapjainkhoz – mond-
ta lapunknak a háromgyermekes édes-
anya.

Szalai Nóra a Tókertben nőtt fel, később 
Pápán, egy belvárosi társasházban lakott 
férjével, mielőtt kiköltöztek volna Kéttor-
nyúlakra.

- Tizenhárom éve vettünk egy telket Két-
tornyúlak szélén, mivel közel van Pápához, 
és a telekárak is jobbak voltak a városiak-
hoz képest. Akkor két gyermekünk volt, az-
óta még kettő  született – idézte fel az emlé-
keket Nóra. - Majdnem város, de mégsem. 
Ideális a családoknak, mi távolabb nem 
költöznénk Pápától, mert ez így kényel-

Kéttornyúlak, mi így szeretünk

Az évek alatt az üres  
telkek sorra benépesültek, 
szomszédaink lettek,  
akikkel nagyon jó  
barátságba kerültünk,  

számíthatunk egymásra 

“
Batáné Vida Marianna és férje 
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mes, ugyanakkor megvan az a nyugalom, 
amit egy falu kínál. A település legvégén 
lakunk, itt valóban teljes a csend, ráadásul 
közel van hozzánk az óvoda, mindegyik 
gyermekünk ide járt, ez városi szinten is 
az egyik legjobb intézmény. Jó az utca 
közössége is, lehet számítani a szomszé-
dainkra, egyszóval élhető település Kéttor-
nyúlak, jómagam kerékpárral járok Pápára 

dolgozni – jegyezte meg a négygyerme-
kes édesanya, aki azt is elmondta, hogy a 
nagyszülők is itt élnek. – Először a szüle-
im akartak Kéttornyúlakra költözni, és ők 
vásároltak itt telket. Amikor kijött a férjem 
segíteni nekik, akkor láttuk, hogy a mellet-
tük lévő telek is eladó, így praktikus volt, 
hogy a szülők mellett, de mégsem együtt 
élhetünk. A szomszédban vannak tehát a 
szüleim, édesanyám sokszor mondja; úgy 
érzi, itt ért haza – je-
gyezte meg Nóra, aki 
a közösségi élettel is 
elégedett. -  Sok prog-
ram van a kultúrház-
ban Magvasi Józsefné 
jóvoltából, klubfog-
lalkozások tiniknek, 
idősebbeknek vagy 
akár aerobik. Emellett 
van néptánc, ünnep-
körökhöz kapcsolódóan is mindig vannak 
rendezvények, így teszik színesebbé a falu 
életét. Van fodrász és kozmetikus is Lakon. 
Nekünk nagy kertünk van, szeretünk ben-
ne tevékenykedni, jó, hogy minden évszak-
ban van virágunk, termelünk zöldséget, 
gyümölcsöt, és van baromfi is. A cél, hogy 
a ház körül a kert is élhető tér legyen - ne 
csak egy udvar -, amely szép, esztétikus és 

örömet is okoz - fogalmazott a Pápa és Vi-
dékének Szalai Nóra.

Kőszeghy Ádám családja nyolcadik ge-
neráció óta él Kéttornyúlakon, ráadásul ép-
pen abban a házban, ahol Ádám most is a 
családjával lakik. Három kislányt nevelnek 
a feleségével. Ha valaki, ő igazán tudja, mi-
ért is jó itt élni.

- Jelenleg a 
régi nagyszü-
lői házamban 
lakunk, amit 
1915-ben déd-
nagyapám épí-
tett, és most 
építünk egy új 
családi házat a 
szomszéd tel-
ken. Valószínű 
a miénk a leg-
régebbi lakó-
ház Kéttornyú- 
lakon, egyéb-
ként a legrégeb-
bi lakóépület a 
laki kastély a 
XIX. század vé-
gén, valamint a 
református pa-
rókia is abban 
az időszakban 

készülhetett – jegyezte meg újságunknak 
Kőszeghy Ádám, aki állattenyésztő mér-
nökként saját családi agrárgazdaságot ala-
pított.  

- Feleségemmel 2007-ben költöztünk 
össze. Nagyon örülünk neki, hogy fiatalodik 
a falu, sok a kiköltöző fiatal család, hiszen 
vonzó Pápa közelsége, a teljes infrastruktú-
ra, jó a közlekedés. Folyamatosan fejlesztik 

a települést, infra-
struktúrában jóval 
előrébb tartunk, 
mint néhány kör-
nyékbeli terület, 
hiszen az egész 
faluban rendel-
kezésre áll áram, 
gáz, csatorna és 
szilárd burkolatú 
út. Aki végigsétál 

Kéttornyúlakon, sok felújított ingatlant lát. 
És sok a közösségi program is, a falunaptól 
a nyugdíjas-találkozóig bezárólag. Focicsa-
patunk is van, a futballpályát és a játszóte-
ret néhány éve felújították, de volt fásítás 
és járdaépítés is. Mivel egyre nő az átmenő 
járműforgalom, a település központjában 
új gyalogátkelőhely létesült figyelmeztető 
jelzőfénnyel, és a falu két szélén forgalom-

lassító sávokat is felfestettek. Sokkal élhe-
tőbb itt, mint egy városban, a gyermekeket 
nyugodtan ki tudjuk engedni az utcára ját-
szani, biciklizni.

Kéttornyúlak szimbóluma a román stí-
lusú templom, amelyre nagyon büszkék a 
helyiek. 

- Református család vagyunk, édesapám 
volt az egyházközség korábbi gondnoka, 
én most presbiter vagyok. A kéttornyú 
templomunk a legrégebbi pápai műemlék. 
Kisebb hibái vannak az épületnek, példá-
ul az egyik harangláb megnyílt, de az ab-
lakfelújítás nemrég megtörtént, és nagyon 
bízunk benne, hogy néhány éven belül 
teljes renoválás, belső vakolás, padsor- és 

aljzatjavítás is lesz, és újra olyan fényében 
ragyog majd, mint régen. Él a templomunk, 
bármikor meg lehet tekinteni – mondta 
lelkesen Ádám, és a reménybeli álmokról 
is szólt. - Jó lenne egy várost összekötő bi-
cikliút. Nekem három kislányom van. Ha 
önállóan mennek be Pápára, akkor először 
Borsosgyőrre tekernek át, majd onnan, az 
ottani bicikliúton indulnak tovább a város-
ba. Mivel Tapolcafőn és Borsosgyőrön is 
van Pápát összekötő kerékpárút, örülnénk, 
ha ez a közeljövőben Kéttornyúlakon is 
megvalósulhatna – nyilatkozta újságunk-
nak Kőszeghy Ádám.

Változatos programok 
vannak a kultúrházban, 
emellett az ünnepekhez 

kapcsolódóan is 
szerveznek 

rendezvényeket

“

A kéttornyúlaki 
református templom a 

legrégebbi pápai 
műemlék

“

Szalai Nóra és családja

Kőszeghy Ádám



24 PÁPAésVIDÉKE - 2021. április

IMPRESSZUM
PÁPA ÉS VIDÉKE www.papaesvideke.hu KIADJA Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. FELELŐS KIADÓ Boros Katalin ügyvezető, Pápai 
Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft., MEGBÍZOTT FŐSZERKESZTŐ Pintér-Papp Eszter NYOMDAI MUNKÁK Lapcom Zrt. 9021 Győr, Újlak u. 4/A
A SZERKESZTŐSÉG LEVÉLCÍME 8500 Pápa, Deák Ferenc utca 1. E-MAIL szerkesztoseg@papaesvideke.hu INGYENES terjesztésű magazin ISSN 1589-8288

Középen, fehér zsávoly egyenruhában vitéz Bertalan 
Árpád őrnagy, az első világháború hőse, a magyar ej-
tőernyős fegyvernem egyik megszervezője.
A legendás hírű vitéz Bertalan Árpád parancsnoksága 

alatt 1939. október 1-jén alakult meg Pápán, az egykori 
huszárlaktanyában az első magyar ejtőernyős század. 
80 éve, 1941. április 12-én egy bevetésre indulva, Veszp-
rémnél lezuhant egy ejtőernyős katonákat szállító gép. A 
balesetben hősi halált halt vitéz Bertalan Árpád őrnagy 
zászlóaljparancsnok is. A pápai ejtőernyősök emlékét a 
Huszár lakótelepnél álló emlékmű őrzi.

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

Ejtőernyős tisztek 1939-ben

A fényképet Huszár 
Jánostól kaptuk.


