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Volt virág, nincs virág

Azok közé tartozom, akik szeretnek régeb-

bi újságokat lapozgatni. Nem, ez sajnos így 

már nem igaz: a lapozgatás ma már nem a pa-

pírsuhogásos böngészést jelenti, hanem okos- 

eszközön vagy laptopon való keresgélést.  

Klasszikus nyomtatott sajtót legutóbb huzamosab-

ban már csak repülőgépen olvasgattam, ott is csak 

azért, mert általában a szolgáltatásokban nincs 

benn a wifi.

Akkor nekifutok még egyszer: szeretem a régi 

sajtót, az elmúlt időket idéző írásokat, a tovatűnt 

indulatokat vallató riportokat. Nézem az egyko-

ri pápai újságokat, lenyűgöz a változás előtti vi-

lág, de megérint a másfélszáz évbe ágyazott vál-

tozatlanság is: úgy tűnik, örök kísérőnk a bulvár  

(”Szücsiből jelentik lapunknak: egy paraszt tehene 

kettőt ellett, felesége ikreket szült. Volt öröm!”), a 

közélet történésein való tűnődés és a romlottság 

felett érzett düh.

Az értelmetlen rongálás, a közterületek csúffá té-

tele, a békés polgárok nyugalmának feldúlása, pon-

tosabban az ezekről való felszólamlások visszatérő 

motívumai a helyi sajtónak, egyúttal ha a legutóbbi 

napok történéseire is tekintettel vagyunk, akkor azt 

mondhatjuk: sok minden van, ami nem változik!

Az elmúlt 4-5 évben sokunk örömére nagy átala-

kulások kezdődtek a pápai közterületeken. Koráb-

bi füves-gazos, nehezen fenntartható diribdarab 

földeken egyre több a virág: a Városgondnokság 

munkatársai a Belvárosból indulva haladnak a külső 

városrészek felé, idén virágosítottak a Tókertben, a 

Csúcsban, de más mellett a Veszprémi úton is. Leg-

inkább cserjéket, évelő növényeket telepítettek, így 

bár egyre inkább visszaszorulóban vannak az egy-

nyári virágok, de azért még utóbbiból is kerül jócs-

kán az ágyásokba.

Néhány napja töltött fel képeket a Városgond-

nokság azokról az ágyásokról, Fő téri virágtartók-

ról, ahonnan szorgos kezek ellopták a közterületet 

díszítő növényeket. A posztokat kísérő kommentek 

számos esetben indulatosak: nyilvánvalóan nem az 

eltulajdonított palánták értéke váltja ki elsősorban 

a felháborodást, inkább az a magatartás, ami sem-

mibe veszi mások munkáját, szépre való akarását. 

Sokakban fogalmazódik meg az a kérdés, hogy mi-

lyen ember az, aki virágot lop, virágot lop köz- vagy 

magánterületekről? (Azokról meg talán jobb nem is 

szólni, akik a temetőkből lopják a növényeket: pont 

ma, amikor ezeket a sorokat is írtam, tüntettük ki – 

mások mellett - azokat a rendőröket, akik temetői 

virágtolvajokat fogtak el.)

Sokan a közterületi kameráktól várják a meg-

oldást. Tagadhatatlan, hogy sokat remélünk a 

kiépülőben lévő technikai vagyonvédelemtől, a 

bűnmegelőzést is szolgáló fejlesztésektől. Vár-

juk a közlekedési kultúra erősödését, az illegális 

hulladék lerakásának visszaszorulását, de várjuk 

a viráglopások megelőzését is. Mindent azon-

ban nem remélhetünk a kameráktól, magunkat 

csapnánk be, ha túl magasra emelnénk a tétet.  

A történet legfontosabb szereplője továbbra is az 

ember: aki 150 évvel ezelőtt lakta ezt a várost, az, 

aki most a polgára a településnek, meg azok, akik 

utánunk következnek. Örök optimista vagyok: hi-

szek abban, hogy azok is elfogadhatják egyszer a 

szabályokat, akik ma még elutasítják azokat, hiszek 

abban, hogy neveléssel megnyerhetjük a fiatalokat. 

Hiszek abban, hogy az emberek alapvetően jók. Jók 

akkor is, amikor kamerák sokasága fürkészi az ut-

cákat és a tereket, meg akkor is, amikor nem látja 

őket senki.

Barátom! Nem gondoltál arra, hogy visszahozod 

azokat a virágokat? 

Dr. Áldozó Tamás

Ingatlanértékesítés:

• Pápa, Vajda Péter ltp. 7. alagsor 36., pápai 6347/A/36 hrsz., 17 m² alapterületű, 
garázs ingatlan-nyilvántartási megnevezésű ingatlan.

• Pápa, Fő tér 17. fsz. 1., pápai 3529/A/1 hrsz., 30 m² alapterületű, üzlet  
ingatlan-nyilvántartási megnevezésű ingatlan.

• Pápa, Veszprémi út 7. fsz. 2., pápai 2105/A/2 hrsz., 40 m² alapterületű, lakás 
ingatlan-nyilvántartási megnevezésű ingatlan.

• Pápa, Kmety Gy. u. 25., pápai 3069 hrsz., 498 m² alapterületű, kivett  
beépítetlen terület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű ingatlan.

• Pápa, Táncsics M. u. 53., pápai 4671 
hrsz., 1087 m² alapterületű, lakóház,  
udvar ingatlan-nyilvántartási megnevezésű  
ingatlan.

 Ingatlanbérlet:

• Pápa, Fő u. 2., pápai 26 hrsz., 28 m²  
alapterületű, üzlet megnevezésű ingatlan.

Pápa Város Önkormányzata pályázatot hirdet az  
alábbi ingatlanok hasznosítására:

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

A Pápai 
Nyugdíjasok Érdekvédelmi-
Érdekképviseleti Egyesülete  

tájékoztatja tagjait, hogy  

május 10-én 

kinyitotta irodáját.

Az iroda címe:
Pápa, Széchenyi u. 4. 

Nyitvatartás 

minden hétfőn és szerdán 

8-11 óráig. 

Szeretettel hívnak és 
várnak mindenkit!
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Áprilisi polgármesteri döntések

Pápa Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a koronavírus-jár-
vány miatt kihirdetett veszélyhely-

zet miatt továbbra sem ülésezhet, ezért 
hatáskörében eljárva április hónapban 
is dr. Áldozó Tamás polgármester hozott 
döntéseket. 

A legfontosabb döntések közt szerepelt 
a város településrendezési eszközeinek 
módosítása, valamint a város település-
képének védelméről szóló önkormányzati 
rendelet módosítása. 

Döntés született az önkormányzat gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló beszámolóról is. A beszá-
moló részletesen bemutatja a gyermekek 
védelme érdekében tevékenykedő intéz-
mények működését, tevékenységük fő ele-
meit, az egyes ellátási formák statisztikai 
adatait, szól a város és a járás demográfi-
ai mutatóiról és a felügyeleti szervek által 
végzett szakmai ellenőrzések tapasztalata-
iról.

A képviselő-testület lejárt határidejű 
határozatairól szóló jelentések közt szó 
volt ingatlaneladásról és ingatlanvásár-
lásról, a Pápai Sport Nonprofit Kft-vel kö-
tött közfeladatellátási és vagyonkezelési 
szerződésről, az OTP Nyrt-vel kötött folyó-
számlahitel-szerződésről, a Petőfi Sándor 

Gimnázium alapfeladat-bővítéséről, va-
lamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapszolgáltatások és szakosított 
ellátások, valamint gyermekjóléti ellátások 
önköltségéről és a vásárolt gyermekétkez-
tetés nyersanyagköltségének megállapítá-
sáról. 

Áprilisban döntés született arról is, hogy 
az önkormányzat pályázatot nyújt be a csa-
ládokért felelős tárca nélküli miniszter és a 
belügyminiszter Idősbarát Önkormányzati 
Díj pályázati felhívására. 

A városvezető döntött a Pápa Városi 
Óvodák Vajda Péter Lakótelepi Tagóvodája 
fenntartói jogának Magyarországi Evan-
gélikus Egyház részére történő átadásáról. 
Így a vajdai óvoda szeptembertől evangéli-
kus óvodaként fogadja a kisgyermekeket.

Áprilisban módosították Pápa Város 
Önkormányzatának Egyesített Szociális 
Intézménye és a Pápai Sport Nonprofit Kft. 
alapító okiratát is.  

A polgármester mindezeken túl kijelölte 
a Pápa Város Önkormányzatának Egész-
ségügyi Alapellátási Intézetében egész-
ségügyi szolgálati jogviszony keretében 
foglalkoztatottak további jogviszony léte-
sítésének engedélyezésére jogosult sze-
mélyt. 

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

TUDTA?
Az Idősbarát Önkormányzati Díjat 

azon önkormányzatok nyerhetik el, 
amelyek ellátják mindazon feladataikat, 
melyeket a jogszabály a hatáskörükbe 
utal és ezen felül aktív tevékenységükkel 
elősegítik az időskorúak helyi szerveze-
teinek működését, illetve hozzájárulnak 
szabadidős programjaik megszervezésé-
hez, példamutató együttműködést alakí-
tanak ki az idősügy területén tevékeny-
kedő helyi szervezetekkel, személyekkel, 
a helyi közösségi életbe, közéletbe, illetve 
annak alakításába széleskörűen bevon-
ják az időskorú polgárokat, illetve szer-
vezeteiket, foglalkoztatási lehetőségek 
teremtésével ösztönzik, elősegítik az 
idősek meglévő képességeinek megőr-
zését, tudását, tapasztalataik hasznosu-
lását, életminőségük javítását, s mind-
ezek megvalósításával kialakították a 
helyi idősbarát politika azon rendszerét, 
mely hosszú távon biztosítja e területen 
az eredményes működést. 

A legjobbnak ítélt pályázatok benyúj-
tóinak a 2021. évi Idősbarát Önkormány-
zati Díjat és az elismerést tartalmazó 
oklevelet adományozzák és az Idősek 
világnapjához kapcsolódó díjátadó ün-
nepség keretében díjazottanként 1,5 mil-
lió forint jutalomban részesítik, mely az 
idősügy területén használható fel.   
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A veszélyhelyzet idejére kapott fel-
hatalmazás alapján a polgármes-
ter az elmúlt hónapban több fontos 

kérdésről is döntést hozott. Ilyen például 
a gyermekjóléti feladatellátásról szóló be-
számoló, vagy az Idősbarát Önkormány-
zati Díj pályázatának benyújtása is. Az 
április 28-i napirend legfontosabb előter-
jesztéseiről dr. Áldozó Tamással be-
szélgettünk. 

- A veszélyhelyzet idején a képvi-
selő-testület és bizottságai feladat- és 
hatáskörét a polgármester gyakorolja. 
Az ön számára nem lenne kötelező, 
az előterjesztéseket ennek ellenére 
mindig eljuttatja a képviselő-testület 
tagjainak. 

- A járványidőszakban a polgár-
mester nem köteles az előterjeszté-
seket megküldeni a képviselőknek és 
bizottsági tagoknak. Természetesen 
a veszélyhelyzet utáni első képvise-
lő-testületi ülésen ők is véleményt 
mondanak majd minden előterjesz-
tésről és határozatról, amit a pol-
gármester hozott a veszélyhelyzet idején. 
Ennek ellenére minden előterjesztést meg-
küldök képviselőtársaimnak és ha véle-
ményt mondanak az előterjesztésekről, ak-
kor azt a döntés során figyelembe veszem. 

- Az áprilisi napirendi pontok közt szere-
pelt Szalainé Tihanyi Andrea, az egyesített 
szociális intézmény intézményvezetője be-
számolója az önkormányzat gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásá-
ról. Erről a beszámolóról mit kell tudnunk?

- Erről a feladatellátásról minden év-
ben beszámolót hallhat a képviselő-tes-
tület. Vannak szervezetek, 
melyeknek felelősségük van 
a gyermekvédelmi feladatok 
körében és úgy gondolom, 
hogy a későbbiekben ebben a 
beszámolóban az ő tevékeny-
ségük is szerepet kell, hogy 
kapjon. Az előterjesztésben 
szerepelnek többek közt az 
önkormányzat által nyújtott 
pénzbeli, természetbeni ellá-
tások, a személyes gondosko-
dást nyújtó ellátások, megismerhetjük a 
felügyeleti szervek által végzett szakmai 
ellenőrzések tapasztalatait és a jövőre vo-
natkozó terveket, javaslatokat is. 

- A lejárt határidejű határozatokkal kap-
csolatos jelentésben több érdekességet is 
találtunk, köztük olyat is, ami a barname-
zős beruházás folytatását jelentheti. Erről 
mondana néhány gondolatot?

- Igen, itt jelentettünk arról, hogy 92,6 
millió forint + ÁFA összegért megvettük 
a Bakonyerdő Zrt-től a Schwenczel rét 
fennmaradó részét. A vásárlás célja, hogy 
a területet hozzá tudjuk kapcsolni az új 

közparkhoz. Ezt a területet is parkosítani 
szeretnénk és a legnagyobb épület felújí-
tását is tervezzük. Így ez az ingatlan len-
ne a következő barnamezős projektünk 
beavatkozási területe. Sokakban felmerült 
a kérdés, hogy a sportközponttal szemben 
lévő ingatlant miért nem vettük meg. Nos, 
lassan egy éve ajánlatot tettünk a terület 
tulajdonosának és a tárgyalások zajlanak 
ezzel kapcsolatban. Amennyiben sikerül 
megállapodnunk, azt a területet is bevon-
juk a barnamezős rendezésbe. Az újabb te-
rületek bevonásával megvalósíthatjuk azo-

kat a funkciókat, 
amelyek jelenleg 
hiányoznak a 
Schwenczel rét-
ről. Ilyenek pél-
dául a közösségi 
terek, rendezvé-
nyeket kiszolgá-
ló létesítmények 
vagy a parkolók. 

A jelentés-
ben ingatlan-

értékesítés is szerepel, így látható, hogy 
olyan ingatlanokat vásárolunk, amelyek-
re szükségünk van és olyanokat értéke-
sítünk, amelyekre nincs szükségünk. Az 

önkormányzat nem tud munkásszállót 
működtetni, ezért döntés született a Kóter 
turistaszálló értékesítéséről, melyre van 
érdeklődő, aki munkásszállóként szeretné 
üzemeltetni az épületet. Úgy gondoljuk, 
hogy ez az ipari parki tevékenységet erő-
síti. 

Szintén szerepel a lejárt határidejű ha-
tározatokkal kapcsolatos előterjesztésben 
az, hogy az OTP megkötötte a várossal a 

300 millió forin-
tos  folyószámla- 
hitelkeretre szóló 
szerződést. Ilyen 
hitelkeretünk hosz-
szú évek óta van, 
a gazdálkodásunk 
mögött biztosítékot 
jelent, de az elmúlt 
években egyetlen 
fillért nem használ-
tunk fel belőle. 

- Döntés született 
arról, hogy a város 
pályázatot nyújt be 
az Idősbarát Önkor-
mányzati Díjra. Mi a 
pályázat lényege?

- A pályázat összeállítása jó alkalom volt 
arra, hogy áttekintsük, milyen kapcsolat-
rendszerünk van, milyen a viszonyunk a 
városban működő idősügyi szervezetekkel, 
egyesületekkel. Ezek az adatok adták a pá-
lyázati anyagunk alapját. Az elnyerhető díj 
egyébként 1,5 millió forint, mely az idősügy 
területén használható fel. 

- Végül az egészségügyi alapellátással 
kapcsolatban is született döntés, ennek mi 
a lényege?

- Az egészségügyi szolgálati jogviszony-
ról szóló törvény meghatározza, hogy az 
egészségügyi szolgálati jogviszonyban 
tevékenykedő személyek számára ki ad-
hat engedélyt abban az esetben, ha más 
jogviszonyban is szeretnének dolgozni. 
Az egészségügyi alapellátásnál egészség-
ügyi szolgálati jogviszonnyal rendelkezők 
esetén a fenntartónál nincs más egész-
ségügyi szolgáltató, aki eljárhatna ezekben 
az esetekben, ezért a polgármester hatás-
körébe utalja a törvény a hozzájárulást.  
Én Unger Tamás alpolgármestert jelöltem 
ki ennek a hatáskörnek a gyakorlására. 
Ez egyébként elsősorban nem a háziorvo-
sokat érinti, hiszen ők vállalkozók, hanem 
többek közt az ügyeleti dolgozókat vagy az 
iskolaorvost.  

Ingatlanügyek, beszámoló - A legfontosabb 
áprilisi előterjesztések

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

 Az újabb  
területek bevonásával  

megvalósíthatjuk 
azokat a 

funkciókat, amelyek 
jelenleg hiányoznak a 

Schwenczel rétről

“
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Manapság már sok mindenhez nem 
kell építési engedélyt kérni, ám a 
nem engedélyköteles építési tevé-

kenységnek mégis van kontrollja, melye-
ket helyi szinten a településképi rendelet 
határoz meg. Amióta az Országgyűlés 
megalkotta a településkép-védelmi tör-
vényt, azóta helyi szinten szabályozzák 
azt. A rendelet 2017 óta van hatályban. 
Ez azt jelenti, hogy minden anyaghasz-
nálatra, kültéri klímaberendezésre, épü-
letszínezésre, cserépfedésre, de a közte-
rület-alakításra vonatkozó szabály is itt 
található meg – tudtuk meg Mezei Lász-
lótól, a város főépítészétől, akivel a Pápa 
város településképének védelméről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása kap-
csán beszélgettünk. 

- A rendelet hatálybalépése óta eltelt 
három évben bebizonyosodott, hogy egyes 
részeit aktualizálni, pontosítani kell, vala-
mint közben a jogszabályok is változtak. 
A rendelet alapját  Pápa Településképi Ar-
culati Kézikönyve határozza meg.  A doku-
mentummal az volt a cél, hogy regisztrál-
ják,  lefényképezzék a városban fellelhető 
épített örökséget, a műemléki épületeket, 
vagyis azokat, amelyek a település arcula-
tát meghatározzák. Az arculati kézikönyv 
nem turisztikai kiadvány, hanem hasz-
nálati útmutató, amely segítséget kíván 
nyújtani ahhoz, hogy megértsük telepü-
lésünk örökségét és megtanuljuk tisztel-
ni és továbbhordozni azt. 
Megtanít bennünket, hogy 
nyitottabb szemmel te-
kintsünk környezetünk-
re, ha annak formálásába 
kezdünk, tovább tudjunk 
nézni 200 méterrel. Bízunk 
benne, hogy a kézikönyv 
oldalait lapozva más szem-
lélettel tudnak a pápaiak 
környezetük változásai-
ra tekinteni, és döntéseik 
meghozatalát segíteni tud-
juk. Akik tanácstalanok, 
azoknak lehetőséget és 
konzultációt biztosítunk, 
hogy a tulajdonukban, kör-
nyezetükben lévő épületek 
építése, felújítása és korszerűsítése összes-
ségében harmonikus településsé formálja 
városunkat – mondta Mezei László, aki ki-
emelte, németországi partnervárosunkban, 
Schwetzingenben és a Balaton-felvidéken 

is van hasonló kézikönyv azért, hogy az 
eredeti tájkaraktert megőrizzék.

- Különböző értékvédelmi kategóriákat 
különböztetünk meg, van területi, az egyedi 
és az egész településre kiterjesztett  telepü-
léskép szempontjából meghatározó területi 
védettség. Az önkormányzat a településké-
pi rendeletben különböző szabályokat álla-
pított meg, melyekhez rendeletek tartoz-
nak. A rendelet egyik meghatározó pontja 
azoknak a védett épületeknek a jegyzéke, 
amelyekről sokan nem is tud-
ják, hogy védettek, csak akkor 
szembesülnek vele, amikor 
építkeznek, felújítanak. Ma-
napság már kezd előnnyé 
válni az ilyen fajta védettség, 
hiszen például a hőtechnikai 
előírások megszigorodtak, 
s védett épületek esetében 
nem kell alkalmazni ezeket a szabályokat. 
A jegyzékben 300 helyi védett épület volt 
egészen mostanáig. Sajnálatos, hogy van-
nak olyan ingatlanok, amelyek kimaradtak 
ebből a jegyzékből, ezeket felülvizsgáltuk 
és 62 épülettel bővítettük. Ezek kizárólag 
helyi védelem alatt álló épületek. A védett 
jegyzékben lévő épületekre külön egyedi 
előírások vonatkoznak – tudtuk meg a fő-
építésztől, aki hozzáfűzte, nem volt könnyű 
meghatározni, hogy mi kerüljön a városban 
védettség alá. A jegyzékek az interneten 
megtalálhatóak, abban épületenként fel-
tüntettük melyik épületnek milyen értéke 
van, milyen építési szabályok vonatkoznak 
rá – mondta a főépítész. A védett épületek 

mellett a Belváros vagy például az Esterhá-
zy út környékének területi védelmével vá-
lik teljessé helyi örökségünk kezelése.

- A kormányzati támogatásoknak kö-
szönhetően hőszigetelik az épületeket, 

napkollektorokkal, napelemekkel, klímák-
kal látják el azokat. Mi a védett épületek 
esetében az eredeti építéskori állapotnak 
megfelelő megjelenést tartjuk szem előtt. 
A rendeletet rugalmasan módosítottuk, hi-
szen azt tapasztaltuk, hogy ha nem lehet 
műanyag nyílászárót beépíteni, akkor is 
kicserélik a régieket – tudtuk meg Mezei 
Lászlótól. 

- Pápa Településképi Arculati Kézi-
könyve meghatároz mediterrán és vegyes 

jellegű beépítéseket. Ma-
gyarországon az építészeti 
kultúra nem egészen a me-
diterrán stílusban gyöke-
redzik, ám sok lakóterület 
mégis ilyen módon épül be. 
Építési szokásaink korunk 
divathullámait követve 
mindig változnak. A medi-

terrán karaktert, mint településkép szem-
pontjából meghatározó területet kivettük a 
rendeletből azért, mert azt nem lehet tipi-
kusan a város egyik részére sem ráhúzni. 
Az új beépítésű lakóterületeken vegyesen 
találhatóak  mediterrán  karakterű épüle-
tek is, tehát ezt egy hagyományos, előker-
tes, kertvárosias lakóterület karakterbe so-
roltuk be – tudtuk meg a főépítésztől.

- Manapság egyre kevesebb az olyan 
építési tevékenység, amelyre építési en-
gedélyt kell kérni. Ez nem feltétlen jár 
előnyökkel. Családi háznál úgynevezett 
egyszerű bejelentést kell tenni. A változás 
magával hozta, hogy a Kormányhivatal-
hoz került  Építési Hatóság csak tájékoz-

tató jelleggel kapcsolódik be 
a folyamatba. Ha bármi sza-
bálytalanság lenne, akkor az a 
tervező felelőssége. Általában, 
ha nem építési engedélyköte-
les a tevékenység, akkor tele-
pülésképi bejelentési eljárást 
kell lefolytatni. Településképi 
bejelentésnél hatáskörét te-
kintve  a polgármester mond 
véleményt arról, hogy van-e 
olyan körülmény, amely  a 
helyi építési szabályzattal 
vagy a településképi rende-
lettel nincs összhangban.  
Vannak esetek, amikor a jog-
szabály nem teszi lehetővé 
a településképi bejelentési 

eljárást. Az egyszerű bejelentésnél példá-
ul településképi konzultáció során lehet 
egyeztetni az építés feltételeit, ha az épület 
nem védett területen áll – zárta gondolatait 
Mezei László.

Módosult a településkép védelméről szóló rendelet
Szerző: Babos Petra
 Fotó: Babos Petra

A rendelet
meghatározó 

pontja a védett
épületek
jegyzéke

“
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Az áprilisi előterjesztések közt sze-
repelt az önkormányzat gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi feladata-

iról szóló beszámoló is. Ennek kapcsán 
Szalainé Tihanyi Andreával, Pápa Város 
Önkormányzatának Egyesített Szociális 
Intézménye intézményvezetőjével beszél-
gettünk. 

- Mely területekre terjedt ki a beszámo-
ló, melyek voltak a leglényegesebb témák, 
melyeket érintett?

- A beszámolóban olvas-
hatók a város demográfiai 
mutatói, különös tekintettel a 
0-18 éves korosztály adataira. 
Emellett többek közt a pénz-
beli és természetbeni ellátá-
sokról, a személyes gondos-
kodást nyújtó ellátásokról, a 
felügyeleti szervek által vég-
zett szakmai ellenőrzésekről, 
a bűnmegelőzési programról 
is beszámoltunk. 

- Mit lehet elmondani a 
beszámolóban szereplő de-
mográfiai adatokról?

- Pápán 2020. december 
31-én 29.446 volt a lakosok 
száma, közülük a 0-18 éves 
korosztályhoz tartozók 5.072-en voltak. Az 
elmúlt évben a születések száma 232 volt. 
A járás lakosságával kapcsolatban is tartal-
maz adatokat a beszámoló, 2020. december 
31-én a pápai járás lakossága 55.526 fő volt, 
ebből 0-18 éves korúak 9.473-an voltak. 

- Említette, hogy pénzbeli és természet-
beni ellátásokkal kapcsolatos adatokat is 
tartalmazott az előter-
jesztés. Milyen ellátási 
formák érhetők el a vá-
rosban?

- A gyermekvédelmi 
törvény meghatározza 
a gyermekek védelmé-
nek rendszerét. Ennek 
értelmében a gyermekek 
védelme a gyermek csa-
ládban történő nevelkedésének elősegíté-
sére, veszélyeztetettségének megelőzésé-
re és megszüntetésére, valamint a szülői 
vagy más hozzátartozói gondoskodásból 
kikerülő gyermek helyettesítő védelmének 
biztosítására irányuló tevékenység. Ezt 
pénzbeli, természetbeni és személyes gon-

doskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátá-
sok, illetve gyermekvédelmi szakellátások 
és hatósági intézkedések biztosítják. 

Az ellátások  közt  találjuk  a  rendszeres 
gyermekvédelmi  kedvezményt, a  rend-
kívüli   települési    támogatást,   a  gyer-
mekétkeztetési kedvezményt és a szünidei 
gyermekétkeztetést. A személyes gondos-
kodást nyújtó ellátási formák a családse-
gítés és gyermekjóléti szolgáltatás, ezen 
belül a család- és gyermekjóléti szolgálat, 
valamint a család- és gyermekjóléti köz-
pont. Ide sorolható még a gyermekek nap-

közbeni ellátása – vagyis a bölcsőde és az 
óvoda –, valamint a gyermekek átmeneti 
gondozása.

- Mondana néhány tudnivalót, adatot 
a pénzbeli és természetbeni ellátásokkal 
kapcsolatban?

- A rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosultak száma 2020. december 
31-én 446 fő volt, ami 213 családot érintett. 

Természetbeni tá-
mogatásban az el-
múlt év augusztu-
sában 479 fő, míg 
novemberben 448 
fő részesült. Rend-
kívüli települési 
támogatásban 193, 
gyermeket nevelő 
család 494 eset-

ben és 293, gyermeket nem nevelő család 
597 esetben részesült. Erre a támogatási 
formára 9.609 ezer forintot fordított az ön-
kormányzat. Gyermekétkeztetési kedvez-
ményt 16 középfokú oktatási intézmény 
nappali oktatásában részvevő fiatal kapott, 
a szünidei gyermekétkeztetést az őszi szü-

netben mindössze négy gyermek vette 
igénybe.

- Mit kell tudni az önkormányzat által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról?

- A gyermekvédelmi törvény alapján a 
személyes gondoskodást nyújtó alapellátá-
soknak hozzá kell járulniuk a gyermek tes-
ti, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, 
jólétének, a családban történő nevelésének 
elősegítéséhez, a veszélyeztetettség meg-
előzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetéséhez, valamint a gyermek 

családjából történő 
kiemelésének meg-
előzéséhez. Járás-
székhely település-
ként a jogszabály 
értelmében lakosság-
számtól függetlenül 
kötelező a család- és 
gyermekjóléti köz-
pont működtetése. 
Pápán az egyesített 
szociális intézmény 
ezen intézmény-
egységét 2016 janu-
árjától két szakmai 
egység, a család- és 
gyermekjóléti szol-
gálat, valamint a csa-
lád- és gyermekjóléti 
központ alkotják. A 

gyermekjóléti szolgálat – összehangol-
va a gyermekeket ellátó egészségügyi és 
nevelési-oktatási intézményekkel, illet-
ve szolgálatokkal – szervezési, szolgál-
tatási és gondozási feladatokat végez.  
A gyermekjóléti központ a jogszabályban 
rögzített általános szolgáltatási feladatain 
túl a gyermek családban nevelkedésének 
elősegítése, a gyermek veszélyeztetettsé-
gének megelőzése érdekében a gyermek 
igényeinek és szükségleteinek megfelelő 
önálló egyéni és csoportos speciális szol-
gáltatásokat, programokat nyújt. Emellett  
- többek közt - a gyermekvédelmi gon-
doskodás keretébe tartozó hatósági in-
tézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek 
védelmére irányuló tevékenységet lát el, 
együttműködik a pártfogó felügyelői szol-
gálattal, a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezése érdekében szociális segí-
tőmunkát koordinál és végez, illetve utó-
gondozást is végez. 

- Melyek a leggyakrabban előforduló 
problémák az intézmény látókörébe került 
családoknál?

A gyermekek védelméért tevékenykednek
Szerző: Pintér-Papp Eszter 

 Fotó: Pintér Ádám

A gyermekek védelme 
a gyermek családban 
történő nevelkedésének 
elősegítésére irányuló 

tevékenység

“
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 - A legtöbb esetben gyermeknevelési 
problémákkal találkoznak munkatársa-
ink, de gyakori az életviteli, a megélhetési 
nehézség, az elhanyagolás és a magatar-
tás- vagy teljesítményzavar is. Emellett 
családi-kapcsolati konfliktusokkal, gyer-
mekintézményekbe való beilleszkedési 
nehézséggel, lelki, mentális és pszichiát-
riai betegséggel és családon belüli bántal-
mazással is számos esetben találkoztak a 
kollégák. 

- A szolgáltatás elválaszthatatlan része 
városunkban az adománykezelés. A 2020-
as év ebből a szempontból milyen tapasz-
talatokat hozott?

- Sok támogatást kaptunk az év folya-
mán. A lakossági felajánlások mellett 
adományokat kaptunk a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat Pápai Csoportjától, 
a Magyar Vöröskereszttől, az MSZP Pápa 
és Környéke Szervezetétől, valamint több 
pápai vállalkozástól is. Az adományok ér-
téke 1.574.520 forint volt, melyeket 203 fő 
részére osztottunk szét. A Teuton Lovag-
rendtől az elmúlt évben egy alkalommal 
érkezett bébiétel-adomány, melynek értéke 
16.483.000 forint volt. A bébiételből 471 pá-
pai család, a bölcsődék, a kórház betegei, a 
Barátság Klub tagjai, daganatos betegek és 

felnőtt, fogyatékkal élő személyek része-
sültek. Karácsonykor a Baptista Szeretet-
szolgálat cipősdoboz akcióját gyűjtőpont-
ként támogattuk és 164 ajándékcsomagot 
gyűjtöttünk. 

- A korábbi évekhez hasonlóan 2020-
ban is szerveztek nyári tábort. 

- Így van, a 2020-as nyári napközis tá-
borunkban –  melynek a Huszár Közös-
ségi Házban a Jókai Mór Művelődési és  
Szabadidő Központ biztosított hely-
színt –, két turnusban harminc gyer-
mek vett részt. A tábor a résztvevők szá-
mára ingyenes volt, napi háromszori 
étkezést és programokat biztosítottunk 
a gyerekeknek 236.000 forint értékben.  
A tábor szervezését és lebonyolítását az 
óvodai és iskolai szociális segítők csoport-
ja végezte. 

- A beszámoló kitér a szakmai ellenőr-
zések tapasztalataira is. Ezekkel kapcsolat-
ban mit emelne ki?

- A bölcsődékben a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal   Pápai  Járási  Hivatal   

Népegészségügyi Osztálya, valamint a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Ható-
sági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osz-
tálya folytattak ellenőrzést, melyek során 
hiányosságokat nem tártak fel. A Pápai Vá-
rosi Óvodákban és a család- és gyermek-
jóléti központban 2020-ban nem történt 
ellenőrzés. 

- A települési önkormányzat és civil 
szervezetek közti együttműködéssel kap-
csolatban is tartalmaz megállapításokat a 
beszámoló. Melyek ezek közül a legfonto-
sabbak?

- A gyermekek szabadidős prog-
ramjának  szervezését  a köznevelési,  
közoktatási  intézményeken  kívül   a   köz-
művelődési   intézmények    és    sport- 
egyesületek  látták el az elmúlt évben is.  
Mindezek mellett jelentős szerepet tölt be 
a feladat ellátásában a Kópé-Vár, a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Ifjúsági Cent-
ruma és a Nemzetközi Gyermekmentő  
Szolgálat Magyar Egyesületének Pápai Iro-
dája. 

- Mit mondana el összegzésként a be-
számolóval kapcsolatban?

- Összegzésként elmondható, hogy a 
beszámolóban ismertetett szolgáltatások  
és ellátások biztosítása, az igényeknek 
megfelelő bővítése és az e területen te-
vékenykedő állami és civil szervezetek 
és személyek együttműködésének mind 
magasabb szinten történő megvalósítása 
a jövőben is fontos helyet foglal el az ön-
kormányzat és intézményei feladatainak 
ellátásában.  

A legtöbb esetben 
gyermeknevelési 

problémákkal 
találkoznak 

munkatársaink

“
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Evangélikus óvoda indul szeptemberben

A Magyarországi Evangélikus Egy-
ház Országos Presbitériumának 
döntése alapján a Magyarországi 

Evangélikus Egyház február 10-én arról 
tájékoztatta Pápa Város Önkormányza-
tát, hogy a 2021. szeptember 1-jével indu-
ló nevelési évvel a Pápai Városi Óvodák 
Vajda Péter Lakótelepi Tagóvodáját egy-
házi fenntartásba kívánják venni a Pápai 
Evangélikus Egyházközség fenntartásá-
ban működő Gyurátz Ferenc Evangélikus 
Általános Iskola telephelyeként. 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 
értelmében akkor adható át nevelési in-
tézmény vallási, világnézeti szempontból 
elkötelezett nevelést folytató fenntartó 
számára, ha az intézménybe beíratott kis-
korú gyermekek esetén a szülők több mint 
fele azt támogatja, 
ezért az önkormány-
zat bekérte a Vajda 
Péter lakótelepi óvo-
dába járó gyermekek 
törvényes képvise-
lőinek nyilatkozatát 
a fenntartóváltás-
sal kapcsolatban. 
A nyilatkozatok összesítését végző 
bizottság megállapította, hogy a tör-
vényes képviselők jelentős többsége,  
89 százalék, azaz 79 fő támogatta a tagóvo-
da átadását.

A jogszabály rendelkezései alapján a 
fenntartó döntése vagy véleményének 
kialakítása előtt be kell szerezni az intéz-
mény alkalmazotti közössége és a szülői 

szervezet véleményét is, emellett nemze-
tiségi nevelésben részt vevő intézmény 

esetén a települési nemze-
tiségi önkormányzatnak 
is véleményt kell nyilvá-
nítani a fenntartóváltással 
kapcsolatban. 

A Pápai Német Nem-
zetiségi Önkormányzat 
április 1-jén meghozott 
döntésében egyetértett  

azzal, hogy a vajdai óvoda szeptembertől 
evangélikus fenntartásban működjön to-
vább. 

Az önkormányzat és az egyház képvi-
selői április 13-án tájékoztatót tartottak a 

szülői szervezet és az alkalmazotti közös-
ség részére. 

Az alkalmazotti közösség véleménye 
alapján a jelenlegi 16 fős alkalmazotti lét-

számból valamennyien támogatták az 
egyházi fenntartásba történő átadást. 

A szülői munkaközösség tudomásul 
vette a szülői közösség korábban nyilatko-
zatok formájában kifejtett véleményét és 
szintén egyhangú döntéssel támogatta a 
fenntartóváltást. 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 
szerint, amennyiben a nevelési intézményt 
egyházi jogi személy tartja fenn, óvoda 
esetében a települési önkormányzattal kö-
tött köznevelési szerződés alapján vehet 
részt a köznevelési közszolgálati feladatok 
megvalósításában. 

A köznevelési szerződésben szereplő 
feladatellátáshoz szükséges ingó és in-
gatlan vagyonelemek vagyonkezelésével 
kapcsolatban is szükséges rendelkezni. A 
vagyonkezelési szerződés értelmében a 
Vajda Péter lakótelep 28. szám alatt talál-
ható ingatlan és a birtokba adást megelő-
zően készített ingóleltár szerinti ingóságok 
az egyházközség ingyenes vagyonkezelé-
sébe kerülnek.

Az átadást megelőző napig az óvodá-
ban dolgozó közalkalmazottak további 
foglalkoztatásáról is rendelkezni kell. Az 
önkormányzat és a Pápai Városi Óvodák 
intézményvezetője is kinyilvánította azon 
szándékát, hogy azon óvodai dolgozók szá-
mára, akik szeptember elsejétől nem kí-
vánnak az egyházi fenntartású óvodában 
dolgozni, a továbbfoglalkoztatás a Pápai 
Városi Óvodákban biztosított. Ugyanakkor 
a köznevelési szerződésben megfogalma-
zottak szerint az egyházközség vállalja, 
hogy a dolgozói közösség tagjai közül azo-
kat, akik az új intézmény alkalmazásába 
kívánnak állni, átveszi és munkavállaló-
ként foglalkoztatja. 

A tagóvodába járó 
gyermekek törvényes 
képviselőinek jelentős 
többsége, 89 százalék, 
azaz 79 fő támogatta 

az átadást

“

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám
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A Gyurátz Ferenc Evangélikus Álta-
lános Iskola tagintézményeként 
működik tovább a Vajda Péter la-

kótelepi óvoda 2021. szeptember 1-jétől. 
A Magyarországi Evangélikus Egyház-
tól februárban érkezett meg az ezirányú 
szándéknyilatkozat Pápa Város Önkor-
mányzatához. Ezt követően elkezdődött a 
több hónapos átadás-átvételi folyamat, s 
ennek részeként szerveztek a szülői mun-
kaközösség és az alkalmazotti közösség 
számára tájékoztatót a közelmúltban.

A programon dr. Áldozó Tamás pol-
gármester elmondta, áttekintették az 
intézményeiket, s úgy döntöttek, hogy 
a Vajda Péter lakótelepi tagóvodát ad-
ják át működtetésre a Pápai Evangélikus  
Egyházközségnek. Az evangélikus 
gyülekezet számára vonzó volt ez az 
óvoda, hiszen Vajda Péter evangéli-
kus értelmiségi volt a 19. században.  
Azért is gondolták ezt az intézményt jó vá-
lasztásnak, mert a közelben van még egy 
önkormányzati fenntartású óvoda, így ha 

valaki nem egyházi óvodába szeretné írat-
ni gyermekét, annak lehetősége van a má-
sikat választani. 

Dr. Nagy Krisztina jegyző arról tájékoz-
tatott, Pápa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hatás-
körében a veszélyhely-
zetre tekintettel eljáró 
polgármester egy határo-
zatban  szándékát fejezte 
ki arra vonatkozóan, hogy 
a tagóvoda fenntartói jo-
gát az egyházközség ré-
szére ajánlja fel.

Csákvári Judittól, a Pápai Városi Óvodák 
intézményvezetőjétől megtudtuk, a Vaj-
da-óvodában január óta nem működött a 
német nemzetiségi csoportjuk. Nagy öröm 
számukra, hogy van két fiatal hallgató, akik 
a német nemzetiségi nevelés folytatói lesz-
nek, így 2022. szeptember 1-től újra tudják 
biztosítani a német nemzetiségi nevelést a 
Nátuskerti óvodában, hiszen ott korábban 
már volt előzménye az idegen nyelvi játé-
kos nevelésnek – emelte ki Csákvári Judit.

Polgárdi Sándor, a Pápai Evangélikus 
Egyházközség esperese kiemelte, a Pápai 

Evangélikus Egyházközség fenntartásá-
ban működő Gyurátz Ferenc Evangélikus 
Általános Iskola tagintézménye lesz az 
óvoda, ahová szeretettel várják a más fele-
kezetekhez tartozó kisgyermekeket is.

Szücs Gábor, 
a Gyurátz Fe-
renc Evangéli-
kus Általános 
Iskola igazgatója 
hangsúlyozta, az  
óvoda az első 
években más-

képpen fog működni, mint a többi egyhá-
zi fenntartású óvoda, hiszen figyelembe 
veszik azt, hogy akik ott maradtak, nem 
szerettek volna más intézménybe menni, 
ezért nem teszik kötelezővé az egyházi 
szokásokat, hanem a későbbiekben válik 
az a mindennapjaik részévé.

Venczel Csaba, a Pápai Evangélikus 
Egyházközség felügyelőjeként elmondta, 
fontosnak tartják a biztonságos átmene-
tet, s számítanak az alkalmazotti körre, 
hogy ugyanolyan szeretettel képviselik a 
szülők, a gyermekek érdekeit, ahogy azt a 
Vajda-óvodában is tették. 

Egyházi fenntartásba kerül a vajdai óvoda
Szerző: Babos Petra

A szeptemberben induló evangélikus 
óvoda a város harmadik egyházi 
fenntartású kisgyermeknevelő in-

tézménye lesz. A fenntartói jog átadásával 
kapcsolatban dr. Áldozó Tamás polgár-
mestert kérdeztük.

. 
- Úgy gondolom, ez minden szempont-

ból példaértékű eljárás volt. Valamennyi 
szereplő mértéktartásról és bölcsességről 
tett tanúbizonyságot és mindenki el tudta 
fogadni azt az ajánlatot, amit az evangéli-
kus gyülekezet tett. A működtetésre való 
átadás egyértelmű többséget szerzett a 
munkavállalói és szülői közösség körében 
egyaránt. 

- Van már információ azzal kapcsolat-
ban, hogy a vajdai ovisok közül hányan vá-
lasztanak másik óvodát?

- A mai információink szerint három 
kisgyermeket visznek másik óvodába a je-
lenleg a Vajda Péter lakótelepi óvodába járó 
gyermekek közül a változásokkal össze-
függésben. Közülük egy gyermeket a Szent 
Anna Római Katolikus Óvodába, egy kis-
gyermeket az Édenkert Pápai Református 
Óvodába íratnak, a harmadik kisgyermek 

egy másik óvodába jár majd szeptembertől. 
Ebből kitűnik, hogy nagyrészt nem az egy-
házi fenntartás miatt döntöttek a szülők, 
hanem a saját felekezetüknek megfelelő 
óvodát választottak a gyermeküknek.

- Az evangélikus óvoda nem az első egy-
házi fenntartású intézmény lesz a város-
ban és a tapasztalat azt mutatja, hogy ezek 
az óvodák, iskolák népszerűek a pápaiak 
körében. Az evangélikus óvoda új színfoltja 
lehet a város nevelési-oktatási rendszeré-
nek.

- Úgy gondolom, hogy kölcsönösen erő-
sítjük egymást, azt látom, hogy ez a fajta 

sokszínűség tetszik a városnak. Ha csak az 
óvodákat nézzük, a katolikus óvoda a rend-
szerváltás óta működik, a református óvo-
da pedig néhány év alatt eljutott oda, hogy 
kapacitást kell bővíteni és új óvoda építését 
tervezik. Sok sikert kívánok az evangélikus 
gyülekezetnek az óvoda működtetéséhez. 
Egy kisebb gyülekezetnek biztosan nagy 
kihívás és felelősség egy óvoda fenntar-
tása és többletenergiát mozgat meg náluk. 
Úgy gondolom, hogy ez még inkább össze-
kovácsolja a gyülekezetet. Közös érdekünk, 
hogy ez az óvoda jól működjön. Az önkor-
mányzat áll a további együttműködési kez-
deményezések elé, mindig megkérdezzük, 
hogy azok az egyházi szervezetek, akiket 
erre a törvény felhatalmaz, szándékoz-
nak-e további önkormányzati feladatokat 
ellátni. Úgy látjuk, hogy mindig akad va-
lami többlet az általuk ellátott szolgáltatá-
sokban, amikor azokat átveszik tőlünk. Ez 
egyébként nemcsak az óvodai nevelésre 
igaz, hanem a szociális ellátórendszerre 
is, ahol az önkormányzat mellett jelenleg a 
baptista közösség és a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat tart fenn intézményt Pápán. 
Ezen a területen még rengeteg lehetőség 
van.          

Szerző: Pintér-Papp Eszter

Mindig van valami többlet az egyházi intézményekben

A Gyurátz Ferenc 
Evangélikus Általános 

Iskola tagintézménye lesz 
a Csodavár óvoda

“

A katolikus óvoda 
a rendszerváltás óta  
működik, a református 
óvoda pedig néhány év 
alatt eljutott oda, hogy  

kapacitást kell 
bővíteni és új óvoda 

építését tervezik

“
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Csodavárat álmodtak az evangélikusok a Vajdára

A Pápai Városi Óvodák Vajda Péter 
Lakótelepi Tagóvodája szeptem-
bertől a Gyurátz Ferenc Evangéli-

kus Általános Iskola tagintézményeként 
működik tovább. Az új intézmény nevét 
nemrégiben sajtótájékoztatón jelentették 
be az evangélikus egyházközség és az in-
tézmény képviselői.

- A Szentírás fölé hajolva sokat gondol-
koztunk azon, hogy mi is legyen az evan-
gélikusként induló óvodánk neve.  Egy in-
tézmény nevének kiválasztásakor fontos, 
hogy meghatározzuk, 
hova tartozik az intéz-
mény. Általában bibli-
kus neveket kapnak, 
vagy valakiről elneve-
zik az intézményeket. 
Mi nem szerettünk 
volna duplikálni elne-
vezéseket, mert fon-
tos, hogy határozott 
neve legyen az óvo-
dának, ami éppen rá 
jellemző. Így Pápán, a 
Vajda Péter lakótele-
pen működő óvodánk 
a Csodavár Evangéli-
kus Óvoda nevet kapja 
– jelentette be Polgár-
di Sándor esperes, aki azt is elmondta, ez 
az elnevezés utal az evangélikusok köszö-
nésére: „Erős vár a mi Istenünk!”. Emellett, 
amikor valaki közelebb kerül a gyülekezet-
hez, az egyházhoz, azt mindig a Szentlélek 

Úristen csodájának éljük meg – mondta az 
esperes. 

– Sokan vagyunk, akik személyes ke-
resztyén életünkben megéltünk csodákat. 
Amikor egy késő esti órában a Csodavár 
elnevezés mellett döntöttünk, akkor azért 
ezt a nevet húztuk alá, mert hisszük, hogy 
akik ide jönnek, a gyermekek, a szülők 
és az itt dolgozó munkatársak egy olyan 
csodának lesznek részesei, mely örömöt 
szerez. Az evangélikus egyházra jellem-
ző, hogy szeretnénk a jó hírt továbbítani, 
szeretnénk mosolygós arcú emberekkel 
találkozni a mai életünkben. A Vajda Péter 
lakótelepi óvoda az elmúlt évtizedekben jó 

hírű óvodaként vált ismertté a városban. 
Ezt mi is szeretnénk folytatni és lelkiségé-
ben megtölteni – hangsúlyozta az esperes, 
aki arról is szólt, hogy örömmel fogadták 
a városvezetés bizalmát és a szülők 88,76 
százalékának támogatását.

Venczel Csaba, az evangélikus gyüle-
kezet felügyelője rámutatott, dr. Áldozó 
Tamás polgármester és az evangélikus 
egyházközség presbitériuma és elnöksége 
egyaránt támogatásáról biztosította azt a 
köznevelési feladatellátási szerződés-ter-
vezetet és vagyonkezelői szerződés-ter-
vezetet, melynek értelmében a 2021/22-es 
nevelési évtől – 2021 szeptemberétől – öt 
évre a Vajda lakótelepi óvoda a Pápai Evan-
gélikus Egyházközség fenntartásába kerül, 
a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Is-
kola tagintézményeként. Az ingatlan és az 
ingóságok városi tulajdonban maradnak, 
azokat az egyházközség ingyenes haszná-
latba veszi át. – A szerződés öt esztendő-
re köttetik, de bízunk abban, hogy ez egy 
hosszabb távú együttműködés lesz. Ezt a 
bizalmunkat megalapozza az is, hogy a 
szülők nagy többsége előzetesen támogat-

ta az intézmény átvételének gondolatát, 
majd az alkalmazotti közösség és a szülői 
munkaközösség választmánya egyhangú-
lag támogatta az átvételt – hangsúlyozta a 
gyülekezeti felügyelő. 

- Az óvoda a Gyurátz Ferenc Evangéli-
kus Általános Iskola tagintézménye lesz. 
Ez azt jelenti, hogy szellemiségében egy 
egységes intézményrendszert szeretnénk 
kialakítani. Szeretnénk, ha az óvodánk az 
iskola által az elmúlt 20 év alatt kialakított 
rendszerbe betagozódna. Az óvodai neve-
lés ugyanaz lesz, mint a többi óvodában, mi 
azt szeretnénk, ha az iskolához hasonlóan 
lelkületében lenne más az intézményünk – 

hangsúlyozta Szücs 
Gábor, a Gyurátz 
Ferenc Evangélikus 
Általános Iskola 
igazgatója. 

Ságiné Bálint 
Tünde, a Csodavár 
Evangélikus Óvoda 
leendő vezetője az 
óvodai élettel kap-
csolatban mondta 
el a legfontosabb in-
formációkat. Hang-
súlyozta, a pedagó-
giai munka az eddig 
megszokottak sze-
rint működik to-
vább szeptembertől 

is, kiegészítve a vallási szemlélettel. – To-
vábbra is szeretnénk bevonni a családokat 
a gyermekek mindennapi óvodai életébe, 
szeretnénk közös családi délutánokat, ün-
nepeket tartani. Szeretnénk megtartani az 
óvoda arculatát és kihasználni a természet 
adta lehetőségeket, a fenyves közelségét. 
Emellett – bár a Pápai Városi Óvodák né-
met nemzetiségi csoportja a továbbiakban 
másik óvodában működik tovább – mi is 
szeretnénk játékos angol és német nyelvű 
foglalkozásokat tartani a gyermekeknek. 
Továbbra is lehetőséget biztosítunk logo-
pédus és gyógypedagógusok jelenlétére – 
emelte ki a leendő óvodavezető. 

A sajtótájékoztatón elhangzott, a Vajda 
Márta Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 
Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény Katica 
csoportja az átadást követően is zavartala-
nul folytathatja működését az óvodaépü-
letben.   

Polgárdi Sándor végül hangsúlyozta, 
szeretettel várják a más felekezethez tar-
tozó családok gyermekeit is a Csodavár 
Evangélikus Óvodába.   

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

TUDTA?
A Vajda Péter Lakótelepi Óvodában 

működik a Vajda Márta Óvoda, Általá-
nos Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő 
Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény Katica csoportja. A 
csoportszobát, a gyermeköltözőt, a gyer-
mekmosdót és a mellékhelyiséget a Pá-
pai Tankerületi Központ az önkormány-
zattal kötött vagyonkezelési szerződés 
alapján használja. Ez a szerződés au-
gusztus 31-én megszűnik, ám a csoport 
működése továbbra is biztosított lesz az 
épületben, mivel a Pápai Evangélikus 
Egyházközség és a Tankerület szeptem-
ber 1. napjától ingyenes használati szer-
ződést kötnek a csoport által igénybe vett 
helyiségek használatával kapcsolatban.
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Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám

Az elmúlt év szeptemberének végén 
történt meg a munkaterület átadá-
sa, októberben pedig már megkez-

dődött a munka a 83-as főút Pápa - Győr 
közötti szakaszának új nyomvonalán. A 
fejlesztés az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium megbízásából a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásá-
ban valósul meg. 

A 83-as út érintett szakaszának megúju-
lása valójában 2017-ben kezdődött, amikor 
átépítették a győri Metro-csomópontot. 
Akkor 1,5 kilométer hosszan elkészült a 
kétszer két sávos útpálya és körforgalma-
kat is építettek.  

A két város között 36 kilométer hosz-
szan épül kétszer két sávos új út, mely-
re hat ponton lesz lehetőség felhajtani.  
Az új út kétszer két sávját fizikai elválasz-
tással építik meg. Az új 83-as rövidebb 
menetidőt és biztonságosabb közlekedést 
jelent majd. 

A Pápa - Tét szakasz 18,4 kilométer hosz-
szú és tizenöt műtárgy, valamint két külön 
szintű csomópont kialakítása vár itt a kivi-
telezőkre. 

A Tét és Győr közti útszakasz 17,6 ki-
lométer hosszú lesz. Itt nyolc műtárgyat, 
négy külön szintű csomópontot és kettő 
turbókörforgalmat építenek. Az útépítés-
hez jelentős mértékű növénytelepítés is 
társul. 

A két szakasz kivitelezésének nettó ér-
téke 90,5 milliárd forint. 

A munkálatok mára már több ponton is 
látványos szakaszba érkeztek, így például 
Pápán a Vaszari úton, ahol folyamatban 
van a töltésépítés, aminek köszönhetően 
már kirajzolódik a nyomvonal, melyen ke-
resztül az új 83-as útról érkezők megköze-
líthetik a várost.    

A tervek szerint 2023 év végére már az 
új úton autózhatunk Pápa és Győr között 
110 kilométer/órás megengedett sebesség-
gel. 

Épül a 83-as új nyomvonala

83-AS ÚT

TUDTA?
A 83-as számú főút a hazai úthálózat 

fontos része, másodrendű főút, mely a 
8-as számú főutat köti össze Győrrel. 

Az elmúlt évtizedek Pápát érintő leg-
nagyobb fejlesztése  a várost elkerülő 
szakasz megépítése volt, mely két ütem-
ben zajlott. 

Az elkerülő út megépítése jelentős lé-
pés volt Pápa közlekedésében, hiszen a 
rendkívül forgalmas 83-as főút nyomvo-
nala korábban áthaladt a városon, nagy 
átmenő forgalommal terhelve a történel-
mi belvárost. 

A 2000-es évek elején épült meg a 
Pápát elkerülő szakasz első üteme, a Vá-
roslőd felőli csomóponttól a Celli úti cso-
mópontig, hossza hat kilométer. Néhány 
évvel később elkészült az elkerülő út má-
sodik üteme is, mely a Celli úti csomó-
ponttól a Győri úti csomópontig tart és 
öt kilométer hosszú. A második szakasz 
építése a külön szintű vasúti keresztezé-
sek miatt jelentős földmunkával járt.   
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Szerző: Pintér-Papp Eszter 
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A 83-as út fejlesztésének október kö-
zepén megkezdett munkálatai több 
helyszínen is látványos szakaszba 

érkeztek. Dr. Kovács Zoltán országgyű-
lési képviselő a közelmúltban dr. Áldozó 
Tamás polgármester és Unger Tamás al-
polgármester társaságában tájékozódott a 
Vaszari út közelében zajló munkálatokról. 
A képviselőt akkor kérdeztük a város és a 
térség számára egyaránt fontos beruhá-
zásról.

- Hosszú előkészítő munka eredménye 
az, hogy októberben megkezdődhetett a 
83-as út fejlesztése. Személye-
sen önnek is nagy szerepe van 
abban, hogy megvalósulhat a 
pápaiak által hosszú ideje várt 
beruházás. Miért volt ez annyi-
ra fontos a térség számára?

- Ez egy regionális gyűjtőút 
lesz 2x2 sávval, amely nem-
csak Pápát köti össze az autó-
pályával, illetve a bázisrepülő-
teret az autópályával és Győrrel, 
de a környező települések is 
használják majd az új utat. Az 
autósok hat külön szintű csomópontban 
hajthatnak majd fel a pályatestre. A fejlesz-
tés nyomán csökken Pápa és Győr között a 
menetidő, de ami ennél sokkal fontosabb, 
biztonságos közlekedést tesz lehetővé. Ez 

nagyon fontos, hiszen a 83-as jelenleg egy 
rossz vonalvezetésű, a régi földbirtoko-

sok földjeit kerülgető, előzésre alkalmat-
lan szakaszokkal teli, balesetveszélyes út, 
melynek minősége az 
elmúlt évtizedekben na-
gyon leromlott.

Valóban hosszú idő 
vezetett idáig. Az út 
előkészítése 2016-ban 
kezdődött tervezéssel, 
társadalmi egyeztetés-
sel, de azt megelőzően,  
2002 és 2010 között az 
út felújítására létezett 
egy másik koncepció is, 
ami egy 11,5 tonnás meg-
erősítést jelentett volna 

a jelenlegi nyomvonal 
megtartásával. A mi vé-
leményünk az volt, hogy 
ennél azért nagyobb be-
ruházást kell megcéloz-

ni, hiszen egy gyorsforgalmi úthálózatba 
történő becsatlakozás a város számára 

gazdasági szempontból is jelentős előrelé-
pést jelent.   

- Ön nemrégiben a beruházás más terü-
leteit is megtekintette. Mit tapasztalt, hogy 
áll az útfejlesztés?

- A déli szakasz, ahol jelenleg is vagyunk, 
nagyon jó ütemben halad, már több mint 
ötmilliárd forint értékben hívtak le költsé-
get az építők, hiszen a töltésépítés jó ütem-
ben készül. Az északi részen, Koroncónál 
is látványos már a beruházás. Gondoljunk 
csak bele, hogy hat külön szintű csomó-
pontot kell építeni a 83-as út új nyomvona-
lán, illetve 23 kisebb vagy nagyobb hidat, 
így a két kivitelező cégnek 2023-ig bizto-
san ez lesz a legjelentősebb feladata.  

- Itt most azt láthatjuk, hogy a Győr - 
Pápa vasútvonal feletti híd töltése épül. A 
szakemberektől azt a tájékoztatást kap-
tam, hogy a munka jól halad és augusztus-
ra elkészül a töltés. Azt is láthatjuk, hogy 
elkezdődött a próbacölöpözés, ami nagyon 
fontos ahhoz, hogy itt egy megfelelő, jó mi-
nőségű híd épüljön, amin keresztül az au-
tósok a városba érkeznek.   

A környező települések számára is fontos az útfejlesztés

Regionális 
gyűjtőút lesz, amely  

nemcsak Pápát és a 
bázisrepülőteret köti 
össze az autópályával

és Győrrel, de a  
környező települések 

is használják majd

“
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A 83-as út fejlesztésére már hosszú 
évek óta várnak a pápaiak, akik kö-
zül sokan érdeklődéssel figyelik az 

egyre látványosabb munkafolyamatokról 
érkező híreket. Dr. Áldozó Tamás polgár-
mestert arról kérdeztük, miért fontos ez 
az útfejlesztés a város életében és milyen 
lehetőségeket tartogat számunkra.

- A korábbi évtizedekben számtalan-
szor felmerült a probléma, hogy azoknak, 

akik Győr irányában hagyják el a 
várost, keresztül kell haladniuk a 
vasúton. Folyamatosan kerestük 
annak a lehetőségét, hogy hogyan 
lehetne külön szinten keresztezni 
a vasutat. Erre egyébként több el-
képzelés is született, de most egy 
ezektől eltérő terv valósul meg, egy 
olyan terv, amire korábban gondol-
ni sem mertünk, hiszen ezzel meg-
épül a keleti elkerülő első szakasza 
is, mely által a Vaszari utat lehet 
elérni a vasút keresztezése nélkül. 
A városnak azonban fogadni is 
kell majd az új 83-asról érkező for-
galmat, ami első körben a Vaszari 
úton keresztül történhet meg. Mi 
azonban azt szeretnénk, hogy a 
keleti elkerülő következő szakasza 
is megépülhessen. A következő években 
azért dolgozunk, hogy ennek az előfeltéte-
leit megteremtsük, és a 83-as pápai leága-
zójában épülő körforgalomtól induló út és a 
Téglagyári út meghosszabbítása találkoz-

zon egymással. Így a nagyobb forgalom bo-
nyolítására alkalmasabb Téglagyári út lesz 
a város fogadó útja.

- Hosszú út vezetett odáig, 
míg az első munkafolyama-
tok megkezdődhettek a 83-as 
út fejlesztése során. Hogyan 
értékeli az elmúlt évek előké-
szítő folyamatát?

- A fejlesztéssel kapcso-
latos lobbitevékenység 2006 
környékén kapott lendületet, 
amikor a SAC-program megjelent Pápán. 
A Bajnai-kormány nyilatkozatban vállalta 

a 83-as út korszerűsítését – akkoriban a 
burkolat megerősítéséről volt szó. Már ez 
is szép eredmény lett volna, de az út mel-
letti települések polgármesterei már akkor 
úgy foglaltak állást, hogy célszerűbb lenne 

külön nyomvonalon megépíteni az utat. 
Sokáig tartott, mire ezt sikerült befogadtat-
ni a kormányzattal, s miután megszületett 

a döntés, sokáig 
tartott, amíg az 
előkészítő mun-
ka folyt. Úgy 
gondolom, hogy 
ezt a lobbitevé-
kenységet és 
előkészítő mun-
kát majd évek 

távlatából tudjuk megfelelően értékelni. 
Látnunk kell, hogy Győrből déli irányba 
legalább három olyan út indul, amely ese-
tében hasonló tevékenység folyt. Az egyik 
ilyen út a 81-es, ami Székesfehérvárra, a 82-
es, ami Veszprémbe és a 83-as, ami Pápára 
vezet. Nekünk tehát, amikor azt mondtuk, 
hogy az 1-es út és a 8-as út közti folyosó 
építését el kell kezdeni, a két imént emlí-
tett várossal kellett megküzdenünk ezért a 
fejlesztésért, és nyertünk. Szerintem ilyen 
még nem volt a történelem folyamán. Ez 
ahhoz hasonlítható, amikor 150 évvel ez-
előtt a vasútépítésekről volt szó és annak 
idején ezt a meccset elvesztette a város, 
hiszen a déli és északi vasút nem Pápán, 
hanem Celldömölkön találkozott, annak 
ellenére, hogy a lobbitevékenység célja az 
volt, hogy Veszprémből Pápára vezessen a 
vasút. Ez érthető természetföldrajzi okok 

miatt nem így történt, de tény, hogy azt a 
közlekedésfejlesztési versenyt akkor nem 
nyertük meg, szemben a mostanival. Biz-
tos vagyok abban, hogy ennek évtizedekre 
nyúló hatása lesz.   

Az útfejlesztés nyertesei lehetünk

Székesfehérvárral és
Veszprémmel kellett 

megküzdenünk ezért a 
fejlesztésért, és 

nyertünk

“
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- Milyen hatásai lehetnek az útfejlesz-
tésnek a város szempontjából?

- A 83-as út fejlesztése át-
pozicionálja a város helyét 
a térségben. Ez konkrétan 
azt jelenti, hogy Pápa a győri 
agglomerációhoz csatlako-
zik. Tekintettel arra, hogy 
egyelőre nem várható, hogy  
Veszprém irányába hasonló 
útépítés történik, ez egy tartós 
változásnak ígérkezik. Egyébként kíváncsi 
vagyok arra, hogy a fejlesztés milyen ha-
tással lesz az egész kisalföldi térszerkezet-
re, hiszen a 83-as megépítésének követ-

keztében nemcsak Pápáról lesz könnyen 
elérhető Győr, hanem a Pápától délre és 
nyugatra lévő településeken élők számára 
– így Celldömölk és Ajka térségéből –  is. 

- Mit jelenthet Pápa város, a pápaiak 
számára az, hogy a győri agglomerációhoz 
csatlakozunk?

- Most azt látjuk, hogy a győri agg-
lomerációhoz tartozó települések lakos-
ságszáma gyarapodik. Ez a terület egy 
belső vándorlási célpont az országban, hi-
szen az egyik legmagasabb életminőséget 
biztosítja, a legtöbb munkahely ebben a 
térségben van és a jövedelmek is magasak. 

Mi is arra készülünk, hogy beálljunk abba a 
versenybe, ami a régióba érkező népesség 

megszólításáért folyik. 
Azt gondoljuk, hogy jó 
esélyeink vannak ebben 
a versenyben.

 - Mit tud kínálni a vá-
ros az érkezőknek? Mi az, 
amivel megnyerhetjük 
ezt a versenyt?

- Sok dolog miatt lehet 
vonzó Pápa a letelepedni vágyóknak. A Zöld 
város arculatunk, a meglévő és épülő parkok 
nagy vonzerőt jelenthetnek. Ugyanígy a 
barnamezős és energetikai beruházásaink 

is fontosak. Ezeket mind annak a célnak is 
alárendeljük, hogy nálunk az életminőség 
úgy alakuljon át, hogy az versenyképessé 
teszi a várost, egy zöld imázst tud adni a 
városnak, hiszen nem sok település tud 
velünk versenyezni például abban, hogy 
50-60 hektárnyi zöldterülete van, vagy 

olyan rekreációs létesítményei vannak, 
mint nekünk, olyan jó minőségű bölcső-
dei és óvodai ellátása van, mint nekünk. 
Tehát mi azt reméljük, hogy sok család, 
akik Győr környékén találják meg a meg-
élhetésüket, úgy döntenek, hogy megéri a  
20 perc autózás annak érdekében, hogy 
egy jobb életminőséget találjanak itt, Pá-
pán, mint máshol.

- A gazdasági élet szempontjából jelent-
het változást ez az útfejlesztés?

- Biztos vagyok abban, hogy a gaz-
dasági életre is jó hatással lesz a beru-
házás. Már most is van olyan befek-
tetői érdeklődés, sőt, több körben már 
tárgyaltunk is egy gazdasági társaság 
képviselőivel, akik kifejezetten Pápán sze-
retnének logisztikai központot kialakítani.  
Ehhez egy háromhektáros terület 
megvásárlását tervezik, mert úgy lát-
ják, hogy a városba érkező és a város-
ból kiinduló közlekedési infrastruk-
túra nekik megfelel arra, hogy ezt a 
tevékenységet Pápán végezzék. Az ő gaz-
dasági tevékenységük nemcsak magyar-
országi területekre irányul, hanem Szlo-

vákia, Ausztria, Horvátország területére is.  
Ez például már rövid távon is hozadéka le-
het ennek az útépítésnek.

Összességében úgy gondolom, hogy 
ennek a gazdasági változásnak, en-
nek a térségi átalakulásnak hosszú  
távon a nyertesei lehetünk. 

Azt látjuk, hogy a 
győri agglomerációhoz 

tartozó települések 
lakosságszáma 

gyarapodik

“

A 83-as 
út fejlesztése 

átpozicionálja a 
város helyét a 

térségben

“

Már van befektetői
érdeklődés, akik 

kifejezetten Pápán 
szeretnének logisztikai 

központot kialakítani

“
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A Magyar Falu Program keretében 
és a Magyar Közút Zrt. beruházá-
sainak köszönhetően több Pápa 

környéki útaszakasz  is  megújult  a  kö-
zelmúltban,  illetve  jelenleg  is  zajlanak   
még útépítések.  Dr.  Kovács  Zoltán or-
szággyűlési képviselőt nemrégiben elkí-
sértük néhány érintett településre, ahol a 
polgármesterekkel és a Magyar Közút Zrt. 
szakembereivel egyeztetett az útfelújítá-
sokkal kapcsolatban. 

Dr. Kovács Zoltán ennek kapcsán el-
mondta, a kistelepülési utak felújítása je-
lentős mértékben előtérbe került az elmúlt 
időszakban a Magyar Falu Programnak és 
a Magyar Közút Zrt. saját kezelésében lévő 
utak megújításának köszönhetően.

- A Magyar Kormány 2018-ban döntött 
arról, hogy 2019-ben útjára indítja a Ma-
gyar Falu Programot, melynek hangsúlyos 
része a kistelepülési utak felújítása, tekin-
tettel arra, hogy ezeken az útszakaszokon 
nagyon sokan közlekednek, a munkahe-
lyükre ingázók és a diákok rendszeresen 
utaznak ezeken a szakaszokon a közeli 
körzetközpontok irányába. Ezen utak ál-
lapota az elmúlt évtizedekben jelentősen 
leromlott, ezért a Magyar Falu Program 
keretében 1.300 kilométernyi út újulhatott 
meg ezidáig összességében 122 milliárd 
forint értékben. A program 
2021-ben és 2022-ben is foly-
tatódik – hangsúlyozta dr. 
Kovács Zoltán. 

A képviselő rámutatott, 
a Pápáról sugár irányba ki-
induló utak mindegyikén 
vannak olyan szakaszok, 
melyek új burkolatot kaptak. 
A beruházások során a víz-
folyások fölé új hidak épül-
tek, új táblákat helyeztek ki 
és a burkolati jelek is megújultak, így nem 
csupán új burkolatról beszélhetünk, hanem 
teljeskörű felújításról. 

- Pápáról Jánosháza irányába egészen 
Nagyalásonyig jó minőségű úton közleked-
hetünk, elkészült a pápasalamoni bekötőút, 
az Iszkáztól a 8-as számú útig vezető út fel-
újítása Kiscsősznél tart, az Adorjánházára 
vezető út már közbeszerzés alatt áll. Ha Pá-
páról Zirc felé indulunk, akkor említhetjük 
a bébi út javítását, készül az Akli - Pénzes-
győr - Zirc közötti útszakasz felújítása is. 
Szerintem hazánk egyik legszebb útja a 

Bakonybél felé vezető út, ahol közel 10 kilo-
méteren már elkészült a felújítás, melynek 
során a régen leszakadt hidat is helyreállí-
tották. Mindezek mellett a Pápa - Devecser 
közti út jelentős részének felújítása is meg-

történt már, most a Bakonypölöske és Kup 
közötti szakasz van közbeszerzés alatt és 
reményeink szerint még az idén elkészül-
het – sorolta a környék fontosabb útfelújí-
tásait dr. Kovács Zoltán. A képviselő úgy 
fogalmazott, a Magyar Kormánynak és a 
Magyar Közút Zrt-nek köszönhetően jelen-
tősen javult a Pápa környéki utak állapota.   

A Nagygyimót 
és Béb közti út 
már nagyon rosz-
sz állapotban volt,  
ezért mindenkép-
pen szükségessé 
vált a felújítása. Itt a 
külterületen 1,3 kilo-
méter hosszan épül 
új útburkolat, illetve 
a település belterü-
letén is felújítják a 

nyomvájús szakaszokat, mintegy 1 kilomé-
ter hosszan. A beruházás 140 millió forint-
ból valósul meg.

Brunner Imre, Béb polgármestere köszö-
netet mondott dr. Kovács Zoltánnak és a 
Magyar Közút Zrt-nek azért, hogy megva-
lósulhat a beruházás, mely által a települé-
sen élők és erre közlekedők régi problémá-
ja oldódhat meg. 

Fekete János, a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Veszprém megyei igazgatója úgy fo-
galmazott, társaságuknak minden méter 
útfelújítás öröm. – Veszprém megyében 

1.630 kilométer úthálózatunk van és az 
utak többsége nagyon elöregedett. Az utób-
bi években a Magyar Falu Program kere-
tei közt lehetőségünk volt több útszakaszt 
felújítani. A Bébre vezető úton két réteg 

aszfalterősítés épül, a kopóréteg előrelát-
hatóan a jövő héten kerül a burkolatra. A 
belterületi utat nem teljes hosszában újít-
juk meg, ott a legrosszabb állapotban lévő 
szakaszok felújítását végezzük el – részle-
tezte a megyei igazgató.

Mint megtudtuk, a Magyar Közút 
Zrt-nek amellett, hogy a Magyar Falu 
Program keretében utakat újít meg,  
arra is van lehetősége, hogy saját feladat-
tervében meghatározottak szerint minden 
évben hozzátegyen a megújuló szakaszok-
hoz. 

Kifejezetten rossz állapotban volt a 832. 
számú Pápa - Veszprémvarsány másod-
rendű főút több szakasza, melyek közül 
most a Pápateszér - Bakonytamási és a 
Bakonytamási - Gic közötti szakaszokon 
dolgoznak a közbeszerzésen kiválasztott 
kivitelező cég szakemberei. 

Útfelújítások Pápa környékén

A Pápáról sugár 
irányba kiinduló utak 
mindegyikén vannak 
olyan szakaszok, 
melyek új burkolatot 

kaptak

“

A Magyar Közút Zrt-nek  
arra is van 
lehetősége, 

hogy minden évben
hozzátegyen a 

megújuló 
szakaszokhoz

“
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Fekete Jánostól megtudtuk, mindkét 
szakaszon március 8-án történt meg a 
munkaterület átadása, s a tervek szerint 
július 21-éig befejeződik a teljes felújítás. 

Pápateszér és Bakonytamási közt 3.135 
méter hosszan külterületet és 282 méter 

hosszan belterületet érint a beruházás, 
melynek során felújítják a pápateszéri Bá-
nya-ér hidat és a Bakonytamási előtti idő-
szakos vízfolyás hidat.

Bakonytamási és Gic között 1.669 méter-
nyi külterületi út újul meg és a beruházás 
során felújítanak két időszakos vízfolyás 
hidat, a Sokorói Bakony-ér hidat és a gici 
levezető csatorna hidat. 

- Pápateszér és Gic között összességé-
ben mintegy 5,1 kilométeren 843 millió fo-
rintból valósul meg útfelújítás – mondta el 

dr. Kovács Zoltán. A képviselő rámutatott, 
hihetetlenül rossz állapotban volt ez az út, 
amit most a Magyar Falu Programnak kö-
szönhetően teljes mértékben újjáépítenek, 
és van egy szakasz, ahol új pályatest is ké-
szül.

Németh Adrienn, Gic polgármestere 
köszönetet mondott dr. Kovács Zoltánnak, 
hogy kitartó munkájának eredményeként 

megvalósulhat ez a beruházás. A polgár-
mester rámutatott, tudomása szerint 1964-
ben kapott ez az útszakasz szilárd burko-
latot és azóta különösebb felújítás nem 
történt. A most megvalósuló beruházás Gic 
település és az egész térség számára nagy 
jelentőséggel bír és emeli az itt élő emberek 
életszínvonalát. 

- Pápateszértől kezdődik ez a felújítás, 
ami elősegíti a települések közti, illet-
ve a Győr felé való közlekedést – hang-
súlyozta Völfinger Béla, Pápateszér pol-
gármestere, aki arról is szólt, hogy a  
Magyar Falu Program biztosította lehető-
ség nagyon fontos a településeken élők 
életében. 

Forsthoffer Zoltán, Bakonytamási pol-
gármestere úgy fogalmazott, az útfelújí-
tással a lakosság körében már régóta várt 
fejlesztés valósulhat meg, amiért nagy 
hálával tartoznak a térség országgyűlési 
képviselőjének. A beruházás meggyorsítja 
és biztonságosabbá teszi a három település 
közti közlekedést. 

Fekete János végül kiemelte, ezeket a 
munkálatokat csak félpályás útépítéssel 
lehet elvégezni, ezért több szakaszon is jel-
zőlámpás irányítást kellett bevezetni, ami-
ért az erre közlekedők és a helyi lakosok 
türelmét és megértését kérik.  

1964-ben kapott ez 
az útszakasz szilárd  
burkolatot és azóta  
különösebb felújítás 

nem történt

“
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A csatolt településeinket bemutató 
sorozatunkban Tapolcafőre érkez-
tünk. Tapolcafőre, amely az egyet-

len volt a csatolt települések között, ahol 
a rendszerváltást követően népszavazást 
tartottak az elszakadással kapcsolatban, 
ám a település lakóinak többsége nem tá-
mogatta az önállósodás gondolatát. 

- A tapolcafőiek sok szép eredményt ér-
tek el az elmúlt évtizedekben. A településen 
jelen van egy olyan fajta összetartás, ami 
önálló entitássá teszi a falut. Ennek a Ta-
polcafői Kertbarátkör a motorja – mondta a 
Pápa és Vidéke kérdésére dr. Áldozó Tamás 
polgármester. A városvezető emlékeztetett, 
a kertbarátok amellett, hogy programokat 
szerveznek, testvérkapcsolatokat építenek 
határon innen és túl, rendszeres kiállítói 
voltak az agrárexpónak, legutóbb pedig a 
tagok egy csoportja fejlesztést is generált, 
hiszen a Döbrés-dűlő áramhálózatának 
kiépítése bizonyos mértékig a kertbará-
tokhoz is köthető. Az is elismerésre mél-
tó – mondta dr. Áldozó Tamás –, hogy ez 
a szervezet képes arra, hogy a Tapolcafői 
Forrás Tanösvényt megépítse, fenntartsa 
és folyamatosan gazdája legyen. 

Emellett több szervezet is van Tapol-
cafőn, akik szintén sokat tesznek a telepü-
lésért. Az ő képviselőikből áll a település-
rész tanácsadó testülete. 

A polgármester arról is szólt, hogy Ta-
polcafő helyi közösségei számos progra-
mot szerveznek. Ilyen a falunap, a Forrás 
napja, a szüreti felvonulás vagy a disznótor. 

- Nekünk az a feladatunk, hogy ezt az 
erős helyi közösséget, ezeket a folyamato-
kat támogassuk – hangsúlyozta dr. Áldozó 
Tamás, aki arról is szólt, hogy néha felme-
rülnek különböző hiányzó közszolgáltatá-
sokkal, intézményekkel kapcsolatos igé-
nyek a falvakban, ám reálisan kell felmérni 
az adott település lehetőségeit, azt, hogy 
milyen önkormányzati közszolgáltatáso-

kat lehet helyben biztosítani. Tapolcafőn 
van óvoda, mely hamarosan új, korszerűbb 
körülmények közé kerülhet. Megszületett 
a döntés a korábbi iskolaépület lebontásá-
ról és a helyén az új óvoda megépítéséről. 
Ezen a részen egyúttal korrigálják a jár-
dát is. Az új óvoda megépítését követően 
a jelenlegi óvodaépületet, melynél statikai 
problémák adódtak, lebontják. – A kultúr-
ház is nagyon rossz állapotban van, ezért 
a későbbiekben ki kell alakítanunk egy új, 
modern közösségi házat, ahol esetleg egy 
orvosi rendelő is helyet kaphat. Ez nagyon 
fontos lenne, hiszen jelenleg a rendelő az 
evangélikus egyháztól bérelt valamikori 
lelkészlakásban működik – hangsúlyozta 
a városvezető. 

Ahogy minden település esetében, Ta-
polcafőhöz fűződő személyes élményeiről 
is kérdeztük dr. Áldozó Tamást. Elsőként 
itt is a labdarúgás került elő, a polgármes-
ter ezt követően arról beszélt, hogy mos-
tanában gyakran fut Tapolcafő felé. Mint 
mondta, jó látni, hogy mára az egyik ha-
gyományos pápai futókör lett a településre 
vezető kerékpárút. A személyes élmények 
sorában végül előkerültek a tapolcafői ren-

TAPOLCAFŐ

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Rendezvények, közösségek, csodás természet

Az a feladatunk, hogy 
ezt az erős helyi 

közösséget 
támogassuk

“
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dezvények is. A településen ugyanis rend-
szeresen megemlékeznek a nemzeti ün-
nepekről, március 15-én, október 23-án is 
tartanak ünnepséget és évről évre vannak 
világháborús megemlékezések is. Ezért is 
volt fontos beruházás a világháborús em-
lékmű felújítása. 

- Nagy célunk és erről még nem tettünk 
le – mondta dr. Áldozó Tamás –, hogy visz-
szaállítsuk a templom mögötti Forrás-ta-
vat. Emellett a víz hasznosítására is van-
nak elképzelések, ugyanis egy vállalkozás 
haltenyésztésbe szeretne kezdeni Tapol-
cafőn.

 - Végül Tapolcafőről szólva min-
denképpen meg kell említenem, hogy 
a település méltánytalanul volt elszen-
vedője a választási kampány idején a 

szennyvíziszappal kapcsolatos, kifeje-
zetten politikai célú hangulatkeltésnek.  
Érdekes módon a választások óta ez-

zel kapcsolatban egyetlen kérdés 
sem merült fel – zárta gondolatait a  
polgármester.        

A tapolcafőiek rendkívül erős közös-
ség, szeretik a településüket és so-
kat tesznek érte. Ha valaki figyeli a 

falu életét, láthatja, hogy közösségei prog-
ramokat szerveznek, díszítik a település 
közterületeit és óvják az egyik legfon-
tosabb értékünket, a Forrás Tanösvényt 
– hangsúlyozta Zsegraics Gyula önkor-
mányzati képviselő, a településrészi ta-
nácsadó testület elnöke, aki arról is szólt, 
hogy az elmúlt időszak egyik legjelentő-
sebb, Tapolcafőt is érintő fejlesztése volt a 
Tapolca patak újjászületése. Mint mondta, 
a tapolcafőiek büszkék arra, hogy ez a for-
rásvíz újra áthalad a városon. A források 
és a tó népszerűsége töretlen, folyamato-
san fejlődik a terület. A tapolcafői termé-
szeti csodát sokan látogatják és bízik ab-
ban, hogy az erre járók, kirándulók meg is 
óvják azt. 

- Településünk közösségi életének egyik 
motorja a Tapolcafői Kertbarátkör, mely-
nek magam is tagja vagyok. 

A tapolcafőiek számára nagyon fonto-
sak a hagyományaik. Ezért is emlékezünk 
meg minden évben nemzeti ünnepeinkről 
és a világháborúk áldozatairól. Nagy öröm 
volt számunkra, hogy megújulhatott az 

első világháborús emlékmű, melyet 2019-
ben újraszenteltek. Így ismét méltó emlék-
művel tiszteleghetünk településünk azon 
67 lakosának emléke előtt, akik életüket 
adták a haza védelméért.  

Zsegraics Gyula arról is szólt, hogy a 
helyiek számára nagyon fontos a telepü-
lést Pápával összekötő kerékpárút, mely 
nagyon népszerű, sokan használják ke-
rékpárral és gyalogosan is. Ezért tartotta 
fontosnak és ezért kezdeményezte, hogy a 
kerékpárút mellé fákat telepítsenek.

A képviselő hangsúlyozta, örömteli, 
hogy a város TOP-projektjeinek egyike, a 

közlekedésfejlesztést célzó beruházás is 
érintette Tapolcafőt, ahol új gyalogos-át-
kelőhelyet alakítottak ki. 

- A 83-as út gépjárműforgalma 
rendkívül nagy, sokszor okozott gon-

dot az átkelés az úttesten.  
Ezzel a gyalogos-átkelővel 
lényegesen biztonságosabb 
közlekedési feltételeket nyúj-
tunk a gyalogosoknak – hang-
súlyozta Zsegraics Gyula,  
aki emlékeztetett, már koráb-
ban is több közlekedésbizton-
ságot szolgáló infrastrukturá-
lis elem készült Tapolcafőn, 
így a két forgalomlassító szi-
get, az úttesttől elválasztott  
kerékpárút, a két zeb-
ra, valamint a fix és mo-
bil sebességellenőrző pont.  
Ez a beruházás egy újabb lépés 
a veszélyhelyzetek csökkenté-

sére.
A képviselő végül arról is szólt, hogy a 

település az önkormányzat és a helyi kö-
zösségeknek köszönhetően egyre szépül, 
fejlődik. A legközelebbi nagy tervük a régi 
iskolaépület lebontása és helyén egy új, 
modern óvoda építése, mely 21. századi 
igényeknek megfelelő elhelyezést nyújt 
majd a kisgyermekeknek. 

Tapolcafő tiszteli hagyományait

Nagy célunk, hogy 
visszaállítsuk a 
templom mögötti 

Forrás-tavat

“

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám
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Szerző: Pintér-Papp Eszter
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A többi csatolt településhez hasonló-
an az elmúlt években Tapolcafőn 
is számtalan kisebb-nagyobb fej-

lesztés történt. Az önkormányzatnak, a 
település közösségeinek, gazdasági tár-
saságoknak és magánszemélyeknek kö-
szönhetően létrejött fejlesztésekről készí-
tettük az alábbi összeállítást.

A Pápához közelebb eső településrészen 
lakossági észrevételek alapján 2015-ben 
megújult egy járdaszakasz. A beruházás 
során új burkolatot kapott a járda, a korábbi 
80 centiméteres szélesség helyett 120 cen-
timéter széles járófelületet alakítottak ki a 
szakemberek. 

Szintén a 2015-ös esztendő örömteli 
eseménye volt az evangélikus templom 
felújításának befejezése. A munkálatok 
során megtörtént a külső dréncsövezés, 
az esővíz elvezetése, a talajnedvesség 
elleni szigetelés. A tornyot bádogozták, 
kicserélték az ablakokat, lefestették a 
homlokzatot és a templom belső tereit 
is, emellett új, fűthető padok kerültek a 
templomba. A felújítás közel 6,3 millió 
forintos költségét az 1950-ben államo-
sított iskoláért és tanítólakásért kapott 
pénzbeli kártalanításból fedezte a gyü-
lekezet. 

Az első világháború kitörésének száza-
dik évfordulóján született meg a javaslat 
a városban található világháborús emlék-
művek felújítására. Ennek nyomán újul-
hatott meg Tapolcafő világháborús emlék-
helye is: újra láthatóvá váltak a feliratok és 
kijavították a kőben keletkezett károkat is. 
Emellett új járdát építettek a parókiáig és 

a világháborús emlékművek környezetét 
rendezték, térkő burkolatos járdát építettek 
és virágágyást alakítottak ki az emlékhely 
környezetében.

A Pápai Vízmű 
Zrt. néhány évvel 
ezelőtt a város több 
pontján ivóvízveze-
ték-rekonstrukciós 
munkákat végzett. 
Ennek keretei közt 
a Tapolcafői utca 
egy szakaszán is 
megújult a vízvezeték. 

A Városgondnokság megbízásának 
eleget téve 2017-ben végezték el az áram-
szolgáltató munkatársai a közterületi 
lámpatestek cseréjét. A három csatolt te-

lepülésen ez 200 
lámpatest cseréjét 
jelentette. A mun-
kálatokkal párhu-
zamosan a telepü-
lés központjában  
öt villanyoszlopra 
felszerelték a szol-
gáltató által elfoga-
dott és szabványo-
sított, karácsonyi 
díszkivilágításhoz 
szükséges csat-
lakozódobozokat, 
hiszen a város ka-

rácsonyi díszkivilágításának bővítése is 
érintette Tapolcafőt. 

A tapolcafői óvodásoknak oko-
zott nagy örömöt az óvoda udvarán 
2017-ben szülői kezdeményezésre ki-
alakított ivókút, melynek létrejöttét a  
Pápai Városi Óvodák és a Tapolcafői  
Részönkormányzat finanszírozta.

A településen korábban működő Re-
ménységeinkért Alapítvány megszűnése-
kor a kuratórium úgy döntött, az alapítvány 
maradék pénzéből meglepik a tapolcafői 

gyermekeket egy új 
játékkal. Az így vásá-
rolt favonatot 2017-ben 
vehették birtokba az 
apróságok a település 
központjában lévő ját-
szótéren. 

A falu egyik legna-
gyobb büszkeségét, a 

Forrás Tanösvényt 2011. március 22-én, A 
víz világnapján adták át. A kertbarátkör az-
óta is lelkesen gondozza és fejleszti ezt a 
természeti kincset – ivókutat, szalonnasü-
tő helyet alakítottak ki, padokat és aszta-

lokat telepítet-
tek a területre, 
majd 2018-ban 
új fahíd épült és 
emléktáblát ál-
lítottak Kmety 
György honvéd-
táb ornoknak , 
aki korabeli 
források szerint 
1849. június 28-
án dandárjá-
val megpihent 
Tapolcafőn, a 
forrás körüli ré-
szen.

Az egyko-
ri polgármes- 

teri hivatal épületében 2018-ban adták át 
a felújított falumúzeumot, ahol a falu la-
kosságától összegyűjtött régi eszközöket, 
berendezési tárgyakat állították ki. Ugyan-
abban az évben, a Forrás napján adták át 
a múzeumban  Peti Sándor tanító, iskola-
igazgató emlékszobáját.

A Fenntartható közlekedésfejlesztés Pá-
pán című TOP-projekt is érintette a falut. 
Ennek köszönhetően alakítottak ki új gya-
logos-átkelőhelyet 2019-ben az egyik autó-
busz-megálló közelében.

Tapolcafő fejlődik

2020 nyarán több 
mint 813 ezer 

forint értékben 
vásároltak 

új eszközöket és 
játékokat a 

tapolcafői óvodának

Az egykori 
polgármesteri hivatal 
épületében 2018-ban 

adták át a felújított 
falumúzeumot

“
A falu egyik legnagyobb 

büszkeségét, a 
Forrás Tanösvényt

2011. március 22-én,  
A víz világnapján adták át

“
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A Park utca cementlapos járdája 
már nagyon rossz állapotban volt, 
ezért 2019 nyarán megkezdődött az 
utca páros oldalán 717 méter hosz-
szan 921 négyzetméternyi járófelület 
megújítása. A munkálatok nyomán 
a temető gyalogos megközelítése is 
biztonságosabbá vált, valamint a te-
mető bejáratát is térkövezték és az 
előtte lévő útszakaszra aszfaltréteg 
került. A beruházás teljes összege 
meghaladta a 30 millió forintot. 

Zsegraics Gyula önkormányzati 
képviselő kérésére a Városgondnok-
ság az elmúlt évben hatvan facse-
metét ültetett a Tapolcafő felé vezető 
kerékpárút mellé, a 83-as főút mel-
letti 1,2 kilométeres szakaszra. A be-
ruházás anyagköltsége meghaladta 
a hatszázezer forintot. 

Szülői felajánlásokból és a tele-
pülésrészen szervezett rendezvé-
nyeknek köszönhetően 2020 nyarán 
több mint 813 ezer forint értékben 
vásároltak új eszközöket és játéko-
kat a tapolcafői óvodának. Ebből az 
összegből trambulint, egy ipari mo-
sogatógépet, homokozójátékokat, 
laminálógépet, tornaszőnyegeket, a 
homokozó fölé árnyékolót, koordi-
nációs készségfejlesztő ejtőernyőt, 
talicskákat, hulahoppkarikákat, 
karikadobáló kacsákat, famérle-
get, vizezőasztalt, a kisházikó köré 
műanyag kerítést, barkácsasztalt, 
mini bevásárlóközpontot, orvosi 
szettet, szépségszalont és csepphin-
tát vásárolt a szülői munkaközösség 
az óvodavezetővel egyeztetve.

2020 nyarán több 
mint 813 ezer 

forint értékben 
vásároltak 

új eszközöket és 
játékokat a 

tapolcafői óvodának

“

A Városgondnokság 
az elmúlt évben 

hatvan facsemetét 
ültetett a Tapolcafő 
felé vezető kerékpárút 

mellé

“
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Szerző: Polgár Szilárd
 Fotó: Polgár Szilárd

A természet csodákra képes, és ez a 
csoda a szemünk előtt zajlik. Év-
századokon keresztül ugyanis az 

egyik jelképe volt Tapolcafőnek a Tapolca 
forrás, amely a bakonyi bauxitbányászat 
következtében teljesen elapadt. Aztán a 
nyirádi bauxitkitermelés leállításával a 
forrás négy évtized után, 2010-ben ismét 
a felszínre ért, és újra a település jelképé-
vé vált. Sőt, az elmúlt években a Pápához 
tartozó városrészben sok fejlesztés, be-
ruházás is történt. Milyenek lehetnek a 
tapolcafői hétköznapok, és az ünnepek? 
Miért jó itt lakni? Ezekre a kérdésekre is 
kerestük a választ a településen.

Somogyi Zoltán neve szinte egybeforrott 
Tapolcafővel, sokan azt gondolnák, hogy itt 
is született, pedig családjával negyven év-
vel ezelőtt vásárolt telket a településen, és 
költözött ki a pápai Martonfalvay utcából.

- A Pápai Földhivatalban dolgoztam 
földmérőként, és a hetvenes évek végén 

telkeket osztottunk Tapolcafőn. Én voltam 
az egyik szakember, aki a Simaházi utcát 
kialakította. Nagyon megtetszett a kör-
nyék, és elhatároztam, hogy veszek itt egy 
teljes közműves telket, hiszen Pápán már 
akkoriban is elég magas telekárak voltak. 
Mindez 1980-ban volt, majd 1984-ben köl-
töztünk be az új családi házunkba - em-
lékezett vissza magazinunknak Somogyi 
Zoltán. - Földmérőként rengeteget jártam 
a természetet, ezért is tetszett meg ez a 
zöldövezeti, új településrész Tapolcafőn. 

Közel van Pápához és jó a közlekedés is. 
Négy évtized távlatából nem bántuk meg 
a döntésünket, közösségszerető emberek 
laknak itt, jómagam is sok tár-
sadalmi munkában vettem és 
veszek részt, szívesen segítet-
tem az embereknek. Nagyon 
jók a szomszédok, igaz, az 
utcában élők az elmúlt négy 
évtizedben jelentősen kicse-
rélődtek már. Jóban vagyunk 
mindenkivel, a közbiztonság 
is rendben van – fogalmazott 
a Tapolcafői Kertbarátkör el-
nöke, akit megkértünk arra, 
hogy idézzük fel a településen megvalósult 
jelentősebb fejlesztéseket a közelmúltból.

- Megépült a Pápát összekötő kerékpár- 
és gyalogút, így most már biztonságosan 
közlekedhetünk, sétálhatunk egészen a 
városig. Mi is gyakran sétálunk rajta a fe-
leségemmel. A kerékpárút két részletben 
épült, az első szakaszt 2009-ben adták át. 
Ezt követően is készültek járdák a tele-
pülés központjától a Tapolcafői út végéig, 

majd párhuzamosan a Park utcától egé-
szen a temetőig. Nagyon szép játszóterünk 
van, kijárnak ide sokan Pápáról is. Emellett 
elkészült két gyalogátkelőhely. Felújítás-
ra került az első és második világháborús 
emlékmű, valamint a zsidó temető is. A 
református templom és a világháborús 
emlékmű díszkivilágítása is megvalósult. 
Pont tíz éve avattuk fel a Tapolca forrás 
Tanösvényt, amely azóta a település egyik 
idegenforgalmi nevezetessége lett, renge-
tegen jönnek ide pihenni, kikapcsolódni, 

kirándulni. Ebben az évben pedig a Döb-
rés-szőlőhegy kapott közvilágítást. Büsz-
kén mondom, hogy a tapolcafői Örvény-tó 

első lett a Veszprém 
megyei természeti 
csodák között, és a 
megyei értéktárba is 
bekerült a tanösvény. 
Sajnos itt el kellett he-
lyeznünk viselkedési 
szabályokra vonatko-
zó táblát is, mert a tan-
ösvényen sok a sze-
metelés és a rongálás 
– jegyezte meg Somo-

gyi Zoltán, aki a jövőbeli remélt tervekről is 
szólt. - A kultúrházban nemrég megvaló-
sult néhány nyílászáró cseréje, szeretnénk, 
ha a felújítás folytatódhatna. Az emlékház 
és a falumúzeum tetőszerkezete is felújí-
tásra szorul, mert beázik. Többen felve-
tették, hogy jó lenne egy bankautomata a 
településrészen, és nagy álmunk, hogy a 
Templom-tavat egyszer helyreállítsuk. A 
Tapolca forrás összeköt mindannyiunkat. 
Büszkék vagyunk rá, hogy közel két tucat 
település Tapolcafőről kap ivóvizet. Sokan 
keresnek itt házat, sok fiatal költözött be 
az utóbbi években, talán új építési telkek-
re is lenne igény – jegyezte meg Somogyi 
Zoltán, akitől megtudtuk azt is, hogy Tapol-
cafő első írásos említése 1276-ban volt, így 
idén 745 éves a település, és negyven éve, 
1981-ben csatolták Pápához.

Molnárné Szabó Csilla több, mint húsz 
éve vásárolt férjével, Molnár Károllyal tel-
ket Tapolcafőn, és költöztek ki Pápáról új 
otthonukba.

- Házasságkötésünk után anyósomék-
nál laktunk Pápán, nem sokkal később 
megszülettek a gyermekeink. Ekkor már 
szerettünk volna külön életet magunknak, 
így elkezdtünk telkeket, házakat nézni. 
Aztán a családi kupaktanács úgy döntött, 
hogy családi összefogással építkezni fo-
gunk. Pápán nagyon drágák voltak a tel-
kek, viszont szerettünk volna közel marad-
ni a városhoz, így a környéken kerestünk 
magunknak új otthont. Fontos volt, hogy 
az óvoda, az iskola és a közlekedés szem-
pontjából ne legyünk messze Pápától. Így 
találtunk Tapolcafőn a Fő utcában nekünk 
elfogadható árban háztelket. Ez egy üres 
foghíjtelek volt, amire hamar megkap-
tuk az építési engedélyt, és 1998 tavaszán 
bele is vágtunk az építkezésbe, majd 1998 
december 13-án költöztünk új tapolcafői 
házunkba. Mivel a Fő utcán lakunk, itt 

Tapolcafő, mi így szeretünk

Tapolcafő közel 
van Pápához, jó a 

közlekedés, 
közösségszerető 

emberek laknak 
itt, nagyon jók a 

szomszédok is

“
Somogyi Zoltán
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meglehetősen nagy a forgalom, de már 
hozzászoktunk. A házunk előtt elkészült a 
járda és a bicikliút, és gyönyörű díszfasort 

is ültettek. A buszmegállókat is felújítot-
ták, az úton van egy traffipax és zebrák is 
létesültek a biztonságosabb közlekedésért. 
Korábban sokat használtuk a bicikliutat, 
most jobbára sétálunk rajta a Malom-tóig. 
Van kisbolt és posta is, igaz most rövidebb 
nyitvatartási idővel – nyilatkozta lapunk-
nak Csilla. És, hogy miért is jó Tapolcafőn 
lakni? 

- A gyermekek miatt társasházba, la-
kótelepre nem szerettünk volna költözni, 
hogy legyen nekik szabad tér és kert. És 
fő szempont volt az is, hogy lehessen ál-
latokat tartani, legyen saját gazdaságunk 
is, mert a férjem, Károly nagyon szereti az 
állatokat. Voltak nyulaink, mangalicadisz-
nóink, birkák, kecskék és persze baromfi 
is. Nagyon hosszú telkünk van, a vége egé-
szen a Simaházi utca széléig tart. Jó döntés 
volt itt letelepedni, szeretünk itt lakni, a kö-
zösség is elfogadott bennünket. Ide jártak 
a gyermekeink óvodába, ahol sok szülővel 
megismerkedtünk, és jó viszonyt ápolunk 
a szomszédainkkal is.  Régebben én Pápán 
dolgoztam, könnyű volt a bejárás. Mikor a 
gyermekeink iskolába jártak, biztonságos, 
külön iskolabusz vitte őket Tapolcafőről. 

Sajnos férjemmel a munkánkból kifolyólag 
nem minden helyi rendezvényen tudunk 
részt venni, de próbálunk minél több tele-

pülési programra 
elmenni - mondta 
a Pápa és Vidéké-
nek mosolyogva 
Molnárné Szabó 
Csilla.

Goda Józsefet 
szinte mindenki 
ismeri a pápai já-
rásban, hiszen ké-
ményseprőként 
sok háznál, cég-
nél, intézmény-
nél megfordult. 
Mindkét fia kö-
vette a kémény-
seprői pályán, és 
tősgyökeres ta-

polcafőiként örül annak, hogy gyermekei 
is itt telepedtek le.

- Amikor összekerültünk a feleségem-
mel, egy régi szolgálati lakásban laktunk 
Tapolcafőn, azt újítottuk fel. Mikor új tel-
keket alakítottak ki, akkor 1980-ban vásá-
roltunk egyet, 1981-ben kezdtünk építkezni, 
és 1982-ben költöztünk be a házunkba. Mi 
voltunk az első lakók 
a Simaházi utcában. 
Két fiunk született, 
mindketten itt élnek 
Tapolcafőn, és van 
két unokám is. Na-
gyon jó szomszédaink 
vannak, szeretünk itt 
lakni, odafigyelünk 
egymásra, segítünk a 
másiknak. Közel van 
Pápa, akár gyalog, akár 
biciklivel. Nyugodt, 
csendes kis település. 
Kevés üres ház van 
Tapolcafőn, itt hamar 
elkelnek az ingatlanok, 
és már nem is olcsók 
– mesélte Goda Jó-
zsef, aki azt is felidézte, 
hogyan ismerte meg a feleségét. – Későb-
bi apósom tűzoltó volt, én pedig önkéntes 
tűzoltó. Egy tűzoltó versenyre készültünk, 
amikor elkísérte apósomat a lánya, akivel 
ott találkoztam, és hát szerelem volt ez, 
méghozzá első látásra. Jövőre már ötve-
néves házasok leszünk. Egyébként én itt 
születtem Tapolcafőn, gyermekkoromban 
nyáron mindig lejártunk a Templom-tó-
ra és az Örvény-tóra fürödni. De jártunk 
focimeccsekre, tekéztünk, sakkoztunk és 
hangulatos bálok is voltak. A kéménysep-

rő hivatást pedig megszerettettem a gyer-
mekeimmel, Attilával és Szilárddal is. A 
szakmám által nagyon sok embert megis-
mertem, nagyon szerettem a munkámat – 
nosztalgiázott József, aki a tapolcafői ten-
nivalókról is beszélt.

 - Volt róla szó, hogy a játszótéren lesz 
egy rendezvényszínpad, ahol ünnepsége-
ket, programokat lehetne tartani. És jó len-
ne a temetőbe egy urnafalat is elhelyezni. 
A tanösvényt a kertbarátkör rendben tart-
ja, a Csáky hídtól a zsiliprészig viszont jó 
lenne tisztítani, mert benövi az árkokat az 
aljnövényzet és sok sajnos a szemét is – 
mondta újságunknak a legendás kémény-
seprő, aki aktív közösségi ember. – Pezs-
gő a közösségi élet, alapító tagja vagyok a 
kertbarátkörnek, és a családom is benne 

van. A kertbarátkör igazi baráti csapat, jön-
nek hozzánk Gannáról és Pápáról is. Emel-
lett feleségemmel a Forrás Népdalkörben 
is énekelünk. Sok program van itt, így a 
Forrás napja, szüreti mulatság és felvonu-
lás, és rendeztünk már közös disznóvágást 
is. Korábban volt búcsú, amit felváltott a 
falunap, és van karácsonyi ünnepség is. 
Feleségem pápai, de soha nem vágytunk 
el innen, nem kívánkozom innen sehová, 
nagyon jó Tapolcafőn élni – jegyezte meg 
jókedvűen Goda József.

A házunk előtt 
elkészült a 

járda és a bicikliút, a 
buszmegállókat is 

felújították, az úton 
egy traffipax és zebrák is  
létesültek a biztonságos 

közlekedésért

“

Gyermekkoromban
nyáron lejártunk a 

Templom-tóra és az  
Örvény-tóra fürödni, de 
jártunk focimeccsekre,  
tekéztünk, sakkoztunk és 
hangulatos bálok is voltak

“

Molnárné Szabó Csilla és férje, Károly

Goda József és felesége



24 PÁPAésVIDÉKE - 2021. május

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

Az 1920-as, 1930-as években a bencés gimnázium, a 
református iskola és a tanítóképző diákjai a tanév végén 
tornaünnepélyen vettek részt a városi sporttelepen (vagy 
a Külső-Várkertben) testnevelő tanáraik (Gergely Ferenc, 
Kovács Lajos Jenő, Süle Gábor) vezetésével. Ezen a 
képen az Erzsébet liget sportpályájának egyik felén a 
Református Nőnevelő Intézet diáklányai, a másikon a 
Református Kollégium fiú tanulói tornáznak együtt, ter-
mészetesen minden egyenöltözetben. Zenekar játéka segí-
tette és színesítette a bemutatót. A lelátó ilyenkor mindig 
tele volt nézőkkel. 

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

Tornaünnepély

A kép üvegpozitívja a 
Gróf Esterházy Károly 
Múzeum tulajdona.  
A fényképet Fejes 
Zsigmond készítette.


