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Más volt

Tavaly elmaradt. Idén más volt. Jó volt? Abban az ér-

telemben biztos nem, hogy még kora tavasszal is re-

ménykedtünk, hogy a járvány múltával a nyárköszöntő a 

hagyományos programmal zajlik: játékkal, koncertekkel, 

vurstlival (igen, vurstlival is!), vattacukorral, sörsátorral, 

tűzijátékkal. Csak akkor, amikor elmarad, amikor más, ak-

kor érezzük igazán, hogy mennyire az életünk részévé vált, 

mennyire magától értetődő lett évtizedek ritmusa szerint, 

hogy ha június eleje, akkor Pápai Játékfesztivál.

Pedig nem is júniusban kezdődött, hanem szeptember-

ben. Pedig nem is ez volt a neve, hanem Nemzetek Együttes 

Játéka, amiből az elnevezés NEJ-re nemesedett, besorolódva 

azoknak a kifejezéseknek a sorába, amiket csak mi értünk 

és legfeljebb a körüllakók: nej, cicege, gyürke, zsódér, bösz-

me (igaz, utóbbi azért csinált egy kis karriert…).

Játékként indult, amihez különböző időkben más és más 

rendezvények csatlakoztak. Volt mellette Pápaexpó a régi 

uszoda medencéjében, nosztalgia foci a Ferencváros, a Rába 

ETO (a labdaszerzés leghalványabb reménye nélkül én ker-

gettem Hajszán Gyulát egy félidőn keresztül), az UEFA-ku-

pában döntőig menetelő Videoton vendégszereplésével, 

de sokan voltak a Pápai Textiles – Pápai Vasas meccsen is; 

aztán lett vurstli, előbb a várkerti parkolóban, majd a sport-

csarnok körül, voltak motoros programok, erős emberek 

versenye, kiállítások, Miniolimpia, meg még biztos sok min-

den más is… és igen, aztán következtek a koncertek: előbb 

csak a zárókoncert, aztán koncert minden nap végén.

A koncertek jók voltak: a magyar könnyűzenei élet szí-

ne-java megfordult a szabadtéri színpadról a Fő térre át-

költöző rendezvényeken. Volt némi izgalom a programok 

meghirdetése előtt találgatva az aktuális fellépőket, aztán 

azok ismeretében lehetett örülni vagy borzongani, de a vége 

nagyjából ugyanaz lett: pénteken is, szombaton is, meg va-

sárnap is megtelt a Fő tér pápaiakkal.

Idén nem voltak koncertek. Nézegettem az egyidőben 

másutt zajló programokat: koncertek ott sem voltak. Nyil-

vánvaló, hogy azok a korosztályok, akik ezt várták – és lehet, 

hogy idén jobban várták, mint a megelőző esztendőkben –, 

csalódtak; csak remélni tudjuk, hogy a sűrűnek ígérkező 

szeptemberi pápai koncertprogram kárpótolja őket is!

Nem voltak koncertek, viszont láthatóbbá váltak azok, 

akik számára harminc éve az egész elkezdődött: a gyerekek. 

Sőt, valószínűleg a kisgyermekes családokból már a szülők 

is azok közé tartoztak, akik részesei voltak a korábbi prog-

ramoknak, ha egyáltalán megszülettek akkor, amikor az első 

United Games - NEJ részben a Várkertben, részben a frissen 

elhagyott orosz laktanyában megnyitotta a kapuit.

Az idei sorozat nagy nyertesei a gyerekek voltak: játék 

volt a Fő téren, a Kékfestő Múzeumban, és a Jókai Mór Váro-

si Könyvtár udvarán is. A Várkert az ott folyó munkák miatt 

kimaradt, de a három helyszín gazdag lehetőségeivel kárpó-

tolta a gyerekeket. Köszönet mindazoknak, akik az előkészí-

tésben, szervezésben, lebonyolításban közreműködtek!

A mérleget 2021-ről december végén, esetleg a jövő év 

elején vonjuk meg. Bízzunk abban, hogy onnan már min-

denki úgy tekint vissza rá, hogy több volt benne a jó, mint a 

rossz: olyan évet lát majd, amiben ha másképp is, de ott volt 

minden, amit várt. Ott volt a játék, ott volt az együttlét, ott 

volt a szórakozás, és igen, ott voltak a koncertek is! 

dr. Áldozó Tamás
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Fontos májusi döntések

Májusban négy alkalommal hozott 
döntéseket dr. Áldozó Tamás pol-
gármester a képviselő-testület fel-

adat- és hatáskörében eljárva. 

Fontos döntés volt az óvodai körzetek 
meghatározása, mert a következő nevelési 
évre már e körzethatárok figyelembevéte-
lével lehetett óvodába íratni a leendő kis-
csoportosokat. 

Májusban döntés született a Pápai Víz- 
és Csatornamű Zrt. ázsiós tőkeemeléséről 
is. 

Fontos döntés volt a Pápai Városfejlesztő 
Társaság Kft. ügyvezetőjének megválasz-
tása, mellyel párhuzamosan a KÖZSZOLG 
Kft. ügyvezetőjének személye is változott. 
A Városfejlesztő Társaságot Mészáros Csa-
ba, a KÖZSZOLG-ot Bordás Ferenc vezeti jú-
nius 1-jétől. 

A háziorvosi ellátást érintő előterjesztés 
is szerepelt a májusi előterjesztések között. 
Ennek értelmében a XI. háziorvosi körzet 
– dr. Gergely Sándor volt körzete – ellátá-
sát Pápa Város Egészségügyi Alapellátási 
Intézete 2021. szeptember 1-jétől helyette-

sítéssel biztosítja, szükség esetén változó 
telephelyen. 

Május 21-én több, költségvetést érintő 
előterjesztésről is döntés született, így a 
2020-as év zárszámadásáról és az idei évi 
költségvetésének módosításáról is.

Az elmúlt hónapban több fontos beszá-
moló is az előterjesztések közt volt. Így a 
Pápai Platán Városmarketing és Turiszti-
kai Nonprofit Kft. elmúlt éves működését 
és idei üzleti tervét is megismerhette a pol-
gármester. 

A Pápai Sport Nonprofit Kft. az elmúlt 
évben alakult. A 2020-as beszámoló így a 
társaság valamivel több, mint egy hónapos 
működését mutatja be, a cégbejegyzés kel-
tétől, 2020. november 26-tól 2020. decem-
ber 31-ig terjedő időszakot. A társaság idei 
üzleti tervéből kiderül, a legfontosabb célok 
közt szerepel többek közt az önkormányza-
ti tulajdonú sportlétesítmények hatékony 
üzemeltetése, nemzetközi és országos 
sportrendezvények lebonyolítása, a sza-
badidősport népszerűsítése, ifjúsági sport-
programok szervezése, valamint a lakos-
ság ösztönzése a rendszeres sportolásra. 

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 
szintén beszámolt a 2020-as év feladatai-
ról és meghatározta 2021-es üzleti tervét is, 
melyből kiderül, hogy az idei évben is foly-
tatódik több Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében megvalósuló 
projekt és a társaság ellátja az ezekkel kap-
csolatos feladatokat – tervezés, közbeszer-
zés, műszaki ellenőrzés és menedzsment. 

A májusi előterjesztések közt szerepelt 
továbbá a Veszprém Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavé-
delmi Kirendeltségének tájékoztatója az 
elmúlt évben végzett tevékenységéről.  

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

TUDTA?
A veszélyhelyzet idejére kapott felha-

talmazás alapján november óta dr. Ál-
dozó Tamás polgármester gyakorolta a 
képviselő-testület és bizottságai feladat- 
és hatáskörét. 

A Kormány döntése értelmében ez a 
felhatalmazás 2021. június 15-ével meg-
szűnik, így ettől a naptól újra ülésezhet-
nek a települések képviselő-testületei. 
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Májusban számos fontos előterjesz-
tésről kellett döntést hoznia dr. 
Áldozó Tamás polgármesternek. 

Köztük voltak, amelyek a költségvetést 
érintették, voltak ingatlanokkal kapcsola-
tos döntések, de a napirendi pontok közt 
több fontos beszámoló is szerepelt. Dr. Ál-
dozó Tamást arra kértük, ismertesse a leg-
lényegesebb májusi döntéseit. 

- Módosultak az óvodai körzetek. Miért 
volt szükséges ez a változtatás?

- Azért kellett módosítanunk az óvodai 
körzeteket, mert figyelembe kellett ven-
nünk azt, hogy a Vajda Péter lakótelepi 
óvoda szeptembertől evangélikus óvoda-
ként működik tovább. Az evangélikus 
óvodának nem lesz körzete, így a korábbi 
Vajda Péter lakótelepi körzetet szét kellett 
osztani a többi óvoda között. Ez természe-
tesen nem úgy történik, hogy mindegyik 
óvoda kap egy részt a vajdai óvoda körze-
téből, hanem minden körzet változott picit, 
többek közt a közlekedési kapcsolatokat is 
figyelembe véve. Az új nevelési évre már az 
új körzethatárok szerint írathatták óvodá-
ba a kisgyermekeket a szülők.

- Személyi kérdésekben is döntenie kel-
lett. Ezek a változások a Pápai Városfejlesz-
tő Társaság Kft-t és a KÖZSZOLG Kft-t érin-
tették. Mi indokolta a gazdasági társaságok 
élén történt változást?

- A belváros rehabilitációját célzó pro-
jekt kötelezően előírt eleme volt a Város-

fejlesztő Társaság létrehozása. Akkoriban 
Németh Tamás volt az ügyvezető, később 
Rádi Róbert vette át a gazdasági társaság 
irányítását. Miután annak az uniós ciklus-
nak vége lett, mi megtartottuk ezt a céget 
és valamennyi projektünket ezen keresz-
tül hajtottuk végre. Ugyanakkor az imént 
említett feladat – vagyis a következő uniós 
költségvetési ciklus pályázatainak kezelé-
se –  bekerült a Városháza szervezetébe. 
A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ezt 

követően folytatja tevékenységének meg-
változtatását, így például a projektek mel-
lett a járdaépítés is kikerült a tevékenysé-
gi köréből és átveszi a Városgondnokság 
bevételorientált tevékenységeit, köztük a 
parkolók és a piac üzemeltetését. A parko-
lás esetében nagyon fontos feladata lesz a 
társaságnak egy olyan üzleti terv összeál-
lítása, amely a fizető-
parkolási zónák ki-
terjesztésével számol 
és méltányos tarifa-
rendszert állapít meg. 
Emellett az is elvárás, 
hogy a társaság ké-
szítse elő a meglévő 
parkolók észszerű át-
alakítását, amennyi-
ben az szükséges, és készítsen elő beruhá-
zást a várkerti új parkoló kialakítására. 

Az ügyvezető személyében történt 
változást az indokolta, hogy Rádi Róbert 
néhány hónapja a Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési Osztályának vezetője lett. 

Így a mostani döntés értelmében a Pápai 
Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetője 
június 1-jétől a KÖZSZOLG Kft. korábbi ügy-
vezetője, Mészáros Csaba. A személycserét 
előre megterveztük, egy tudatos folyamat 
volt. Azt kértem mindkét ügyvezetőtől, 
hogy zárják le az előző üzleti évet és a be-
számolók elfogadását követően történjen 
meg a személycsere, amivel egyidőben 
Bordás Ferenc került a KÖZSZOLG Kft. élé-
re. Egyébként arra is látunk lehetőséget, 

hogy a KÖZSZOLG bővítse a tevé-
kenységét. 

- A költségvetéssel kapcsolatos 
előterjesztések is szerepeltek a má-
jusi napirenden. Mi ezeknek a lénye-
ge?

- A zárszámadás tulajdonkép-
pen az elszámolás a pápai polgárok 
pénzéről és bemutatja azokat a költ-
ségvetési folyamatokat, amelyek az 
elmúlt évben jellemezték a várost. 
A 2020-as költségvetésünk közel 18 
milliárd forint volt. Itt is több folya-
matot ki lehet tapintani. Nyilván 
ezek közé tartozik a pandémia ha-
tása is. Ha ezt vizsgáljuk, láthatjuk, 
hogy számos ponton csökkentek a 
bevételeink és vannak olyan kiadá-
saink, amelyek nőttek. Tettünk in-
tézkedéseket annak érdekében, hogy 
minimalizáljuk a veszteségeket, így 
például fejlesztések maradtak el, 

amelyeket saját forrásból finanszíroztunk 
volna – köztük a közterületi kamerarend-
szer bővítése –, emellett sok kollégánk 
elfogadta azt az ajánlatunkat, melyben 
illetményük csökkentését kezdeményez-
tük. Ez azt jelentette, hogy minden önkor-
mányzati intézményben a jogszabályok 
által előírt béreket biztosítottuk az év jelen-

tős részében. A védekezésben 
részt vevő intézményeket, így az 
Egyesített Szociális Intézményt, 
az alapellátást és a Városgond-
nokságot ez a csökkentés ter-
mészetesen nem érintette. Ezt 
év végén, amikor már látszott, 
hogy egész jó állapotban túlél-
tük az évet, kompenzáltuk. A 
zárszámadásból kitűnik, hogy 

közel 20 millió forintnyi közvetlen kiadást 
jelentett nekünk a koronavírus-járvány. 

A költségvetés másik fő iránya a beru-
házások voltak. Sok pénzt költöttünk be-
ruházásokra, azonban közel négymilliárd 
forintnyi beruházásokra költhető összeg 

Költségvetés, ingatlanügyek, beszámolók 
 A polgármester májusi döntései

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Elvárás, hogy 
a társaság 

készítse elő a 
meglévő parkolók 

észszerű 
átalakítását

“
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megmaradt az idei évre. Emellett műkö-
dési pénzmaradványunk is volt, ami azt 
jelenti, hogy szigorúan, jól gazdálkodtak az 
intézményeink. 

- Az idei költségvetéssel kapcsolatban is 
született döntés. Ezt mi indokolta?

- A 2021-es költségvetés első mó-
dosítása szerepelt a napirenden. 
Itt egyrészt azokat a pénzeket kel-
lett beilleszteni a bevételi oldalra, 
melyek időközben megérkeztek az 
önkormányzathoz és az előző évi 
költségvetési pénzmaradványt is 
ilyenkor kell bevételként lekönyvel-
ni. Az érkező összegek főként a köz-
ponti költségvetésből származnak, 
de még nem minden támogatást 
tudtunk beilleszteni, amiről már 
tudomást szereztünk. Emellett az 
egyes projektek költségeihez kapott 
„ráemelés” is megérkezett, ezt is be 
kellett építeni a büdzsébe. A bevételi 
oldal módosításával párhuzamosan a ki-
adási oldalon fejlesztési célú kiadásokról is 
döntés született, 180 millió forintnyi új fej-
lesztést kezdeményeztünk. Ezek közt em-
líthetem a Kossuth utca felújítása során az 
idei évre várható önkormányzati kiadások 
37 millió forintját. Infrastruktúra-fejlesz-
tésre pedig 40 millió forintot különítettünk 
el. 

- Több beszámoló elfogadásáról is dön-
tött májusban. Elsőként a Pápai Platán Vá-
rosmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. 
2020-as működéséről szóló beszámolóról 
és 2021-es üzleti tervéről. 

- A Platán előző évi beszámolója egy 
olyan időszakról szól, amikor a gazdasági 
társaság az Esterházy-kastélyt üzemel-
tette, kiadta a városi lapot és ősszel hozzá 
került a teljes Médiacentrum. Az üzleti terv 
pedig már azt az évet határozza meg, ami-
kor már oda tartoznak a közművelődési in-
tézmények, közgyűjtemények is. Ez tehát 
egy érdekes átmenet. 

Az Esterházy-kastély üzemeltetésével 
kapcsolatos beszámoló tükrözi a járvány-
helyzetet, illetve az ominózus augusztusi 
„gócponttá” válást. Így a látogatók elmara-
dása miatt jelentősen elmaradtak a bevéte-
lek is a tervezettől, míg a kiadások nagyjá-
ból állandóak, azon sokat változtatni nem 
lehet. 

Az új üzleti tervvel kapcsolatban fon-
tos elmondani, hogy annyi költségveté-
si támogatást kapott a Platán a 2021-es 
évre, mint amekkorát az oda integrált 
szervezetek kaptak korábban. A gazda-

sági társaság egyébként lezárta az első 
negyedév gazdálkodását és elmondható,  
hogy az előzetes tervekhez képest időará-
nyosan 32 millió forintot takarított meg a 
gazdasági társaság. Ez figyelemre méltó, 
főként annak ismeretében, hogy a korláto-
zó intézkedések miatt továbbra sem voltak 
bevételeik. 

Úgy gondolom, a Pápai Platán Nonprofit 
Kft. esetében 2021-ben az a legfontosabb, 
hogy megkezdődjön egy olyan szervezeti 
kultúra kialakítása, ami ennek a szervezet-
nek a kovásza tud lenni, ami a koherenciát 
biztosítja a munkatársak között. Vélemé-
nyem szerint jó úton haladnak. És az is 
fontos volt, hogy elmozduljunk a tisztes-
séges bérezés irányába. Ez is jó úton halad, 
hiszen lényeges illetményemeléseket tud-
tunk végrehajtani.

- A Pápai Sport Nonprofit Kft. szintén 
beszámolt. Mit kell tudnunk az új önkor-
mányzati gazdasági társaság elmúlt évé-
ről?

- A kft. elmúlt éve gyakorlatilag ad-
minisztratív volt. Ebben az esetben az 
üzleti terv az érdekesebb, hiszen 2021 
egy kihívásokkal teli év lesz a gazdasá-
gi társaság számára. Fel kell építeni egy 
új szervezetet, sok új munkatárssal és új 
szolgáltatásokat kell bevezetni a piac-
ra. Az már most látszik, hogy a teke iránt 
nagy az érdeklődés, a konditerem beveze-
tése is megkezdődött a piacra, a pálya pe-
dig megjelent, mint rendezvényhelyszín.  
A gazdasági tevékenység mellett elvárás, 
hogy a kft. aktív kezdeményezőként lépjen 
fel például városi bajnokságok szervezé-
sében több sportágban annak érdekében, 
hogy minél többen sportoljanak a város-
ban. 

- Mit tartalmaz a Pápai Városfejlesztő 
Társaság Kft. beszámolója?

- A Városfejlesztő Társaság beszámoló-
jából az látszik, hogy a projektek végrehaj-
tásából egyre mérséklődnek a bevételeik, 

hiszen futnak ki a 
projektek, a járda-
építést pedig átadták 
a Városgondnok-
ságnak. Ez egy feje-
zet lezárását jelenti 
és kezdődhet az új, 
amiről az imént már 
beszélgettünk. 

- A Pápai Hiva-
tásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság is be-
számolt az elmúlt 
évről. 

- A beszámoló 
részletesen bemu-
tatja a pápai tűzol-

tók elmúlt éves munkáját, amit nagyon 
köszönünk. A tűzoltóság 150 éves lesz idén, 
ebből az alkalomból azt tervezem, hogy 
egy általuk kiválasztott időpontban a vá-
ros a tűzoltóság teljes állományát és csa-
ládtagjaikat meghívja egy családi napra  
a Hagyományok Hegyére, ezzel is köszöne-
tet mondva azért a munkáért, amit végez-
nek, ezzel is megmutatva, hogy fontosak 
nekünk.

- Ingatlanokat érintő döntések is szület-
tek májusban. Melyek ezek?

- Az egyik ilyen téma, hogy van egy kö-
zel 3,9 hektáros területünk az ipari parkban, 
amely iránt élénk befektetői érdeklődés ta-
pasztalható. Azt látjuk, hogy erre a területre 
akár több ajánlat is várható, ezért meghir-
detjük. Az egyik ilyen érdeklődés egy olyan 
beruházás helyszíneként számol Pápával, 
ami egy új technológia, egy új szolgáltatás-
csoport megjelenését jelentheti. 

A másik döntés egy övezeti átsorolás 
volt. Ennek lényege, hogy egy vállalkozás 
ingatlant vásárolt Tapolcafőn a Tapol-
ca-meder mellett és ott haltenyésztéssel 
szeretnének foglalkozni. Ehhez volt szük-
ség a változtatásra, melyet azzal a felté-
tellel tettünk meg, hogy megtörténik a 
környezeti hatásvizsgálati eljárás. Nekünk 
ugyanis az önkormányzati választásokat 
követően is fontos ez a terület.

Az Esterházy-kastély 
üzemeltetésével 

kapcsolatos 
beszámoló tükrözi 
a járványhelyzetet

“

A város a tűzoltóság 
teljes állományát és 

családtagjaikat 
meghívja egy 
családi napra

“
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A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 
100 százalékos önkormányzati tu-
lajdonú gazdasági társaság, így a 

tulajdonosi jogokat a képviselő-testület 
gyakorolja, a veszélyhelyzet idején pedig 
a polgármester. Dr. Áldozó Tamás dön-
tésének értelmében 2021. június 1-jétől a 
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügy-
vezetője Mészáros Csaba, aki korábban az 
építőiparban dolgozott, sok pápai projekt 
megvalósításában vett részt építésveze-
tőként és létesítményfelelősként mielőtt a 
KÖZSZOLG Kft. ügyvezetője lett. 

Mészáros Csaba elmondta, megtisztel-
tetésként érte, amikor dr. Áldozó Tamás 
kinevezte a Pápai Városfejlesztő Társaság 
Kft. ügyvezetőjének.

- A társaság alapvetően egy sajátos és 
összetett gazdasági, szakmai tevékenység 
eredményorientált és hatékony elvégzésé-
re alakult meg.   A társaság az elmúlt évek-
ben két fő tevékenységet látott el Pápán. Az 
egyik a projektmenedzsment tevékenység 
2015 óta. Ez a pályázástól egészen a köz-
beszerzési eljárásig, építési és tervezési 
munkákat, műszaki ellenőrzéseket jelen-
tett. Ezeknek a projekteknek egy része már 
kifutóban van vagy már le is zárult. Az új 
elképzelések szerint a következő ciklusnak 
ugyanezek lesznek a feladatai, ám akkor 
már a városfejlesztési osztály kezelésében 

zajlanak majd. Pár projektmenedzseri fela-
dat marad nálunk, de ezekről még tárgya-
lunk – tudtuk meg Mészáros Csabától.

Sok éven keresztül a járdák felújításával 
is foglalkozott a cég. Ez a feladat a humán- 
erőforrással együtt átkerült a Városgon-
dokság hatáskörébe néhány hónappal ez-
előtt.

- Az elképzelések szerint új tevékenysé-
gek kerülnek a kft-hez. Az első ilyen a közte-
rületen lévő díjfizető-parkolók üzemeltetése 
és ahhoz kapcsolódóan a továbbfejleszté-
sük. A feladatra elkezdtük a felkészülést.  
Először fel kell mérnünk a jelenlegi álla-
potokat, azt, hogy hol és milyen számban 
vannak városunkban díjfizető-parkolók, 
ezek hogyan és miként üzemelnek. Ezzel 
együtt javaslatokat, alternatívákat kell ki-
dolgoznunk arra vonatkozóan, hogy ho-
gyan legyen a rendszer kifejlesztve. Próbá-
lunk hasonló települések tapasztalataiból 
következetéseket levonni, illetve gazdasá-

gi számításokat kell 
elvégeznünk, hogy 
különböző alternatí-
vák milyen bevételt 
tudnak jelenteni, mi-
lyen forgalomszer-
vezési hatásai le-
hetnek ezeknek az 
intézkedéseknek és 
milyen költségek-
kel jár ez a Városfej-
lesztő Társaságnak.  
Ki kell dolgozunk, 
hogy milyen bevételt 

termelhetünk meg a városnak és ebből 
mennyi az, amit az üzemeltetési feladatok-
ra kell biztosítanunk – mondta az ügyve-
zető, majd hozzáfűzte, ezenkívül még sok 
elképzelésük, tervük van. A közterületek-
hez kapcsolódó feladatok jó részét a Város-
gondnokság látja el és van, amit gazdasági 
társaságok. 

- Azon kell elgondolkoznunk, hogy 
milyen feladatokat lenne célsze-
rű az eddigi intézményi keretek kö-
zül céges keretek közé helyezni.  
Így merült fel a piac üzemeltetése 
is, de szó esett a város tulajdonában  
lévő ingatlanvagyon hasznosításáról, 
de ezek még csak ötletek – hangsúlyoz-
ta Mészáros Csaba, aki elmondta, úgy 
érzi, egy jó szellemiségű és hangula-
tú csapat tevékenykedik a társaságnál,  
akik a jelenleg meglévő struktúrában dol-
goznak.

- Kihívásnak tekintem a munkámat, 
hiszen egy új szervezetet, gazdasági tár-
saságot kell felépíteni, úgy, hogy az ha-
tékonyan el tudja látni a tulajdonos által 
kiszabott feladatokat. A feladat átstruk-
turálásával biztosan lesznek személyi 
változások is. Az elmúlt egy évtizedben a  
KÖZSZOLG Kft. vezetőjeként arra figyeltem, 
hogy a legjobb tudásom szerint a város ér-
dekeit képviseljem, s erre a továbbiakban 
is törekszem – zárta gondolatait Mészáros 
Csaba.

Mészáros Csaba a Pápai Városfejlesztő  
Társaság Kft. ügyvezetője

Szerző: Babos Petra 
 Fotó: Babos Petra

Kihívásnak tekintem 
a munkámat és arra 
törekszem, hogy a leg-

jobb tudásom 
szerint a város 

érdekeit képviseljem

“
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Dr. Áldozó Tamás polgármester dönté-
sének értelmében 2021. június 1-jétől 
a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. ügyve-

zetője Bordás Ferenc, akivel kinevezése 
kapcsán beszélgettünk. Az új ügyvezető 
kérdésünkre elmondta, a hulladékgazdál-
kodással, ezen belül a hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatással tíz éve került kap-
csolatba, amikor is a KÖZSZOLG Kft., majd 
később KÖZSZOLG Nonprofit Kft. gazdasá-
gi vezetője lett és látja el jelenleg is ezt a 
feladatot a cégnél. 

- Új kihívást jelentett, amikor a tár-
sasághoz kerültem, akkor kezdte meg 
működését az 
Észak-Balatoni Térség 
Regionális Települési 
Szilárdhulladék-keze-
lési Önkormányzati 
Társulás által Európai 
Uniós támogatásból 
megvalósított nagy-
térségi hulladékkeze-
lési rendszer. Akkor 
még közszolgáltató-
ként a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. vette át a 
pápai Szabó Dezső utcában felépült rend-
szerelemek, létesítmények, eszközök üze-
meltetését. Ezzel 
összefüggésben fel-
adatom volt egy hul-
ladékgazdálkodási 
feladatra optimali-
zált egységes válla-
latirányítási, szám-
lázási és számviteli 
rendszer bevezetése. 
A gazdálkodást érin-
tő feladatkörön túl 
ezen időszakban az 
ügyfélszolgálat ve-
zetését is én láttam 
el és látom el jelen-
leg is – mondta el 
lapunk kérdésre az 
ügyvezető, aki ki-
emelte, nagy meg-
tiszteltetés számára, 
hogy június 1-jétől ő 
töltheti be a társaságnál az ügyvezető po-
zíciót. 

- Ez egyben nagy kihívás, feladat is és 
nagy változás az életemben. A KÖZSZOLG 
Nonprofit Kft. jelenlegi dolgozói létszáma 
46 fő. Ebből 4 fő szervezetiegység-vezető 

segíti a munkámat. Egy nagy tapasztalattal 
rendelkező törzsgárdát örököltem meg az 
elődömtől. A munkatársaim lelkiismerete-
sen és a tőlük elvárható legjobb 
tudással végzik a munkájukat. 
Céljaim között szerepel az elő-
deim által elindított folyama-
tok továbbvitele. Nagyon fontos 
számomra a környezet védel-
me, a környezettudatosság, a 
környezettudatos szemlélet 
kialakítása. Ezért céljaim tulaj-
donképpen a társaság általános 
céljai is: az emberi egészség vé-
delme, a környezetterhelés mérséklése, a 
képződő hulladék káros hatásainak meg-
előzése, mennyiségének, veszélyességé-

nek csökkentése. Ezért 
célunk a hulladékgaz-
dálkodási közszolgál-
tatás minél magasabb 
színvonalú, folyamatos 
és zavartalan biztosí-
tása az ingatlanhasz-
nálók részére. Kiemel-
ten fontos a szelektív 
gyűjtés, ezen belül a 
házhoz menő szelek-

tív gyűjtés minél szélesebb körű biztosí-
tása mind a lakosság, mind a gazdálkodó 
szervezetek részére. Ez lehetőséget ad 

arra, hogy az ellátási körben élők mind 
szélesebb köre tevékenyen és napi szinten 
hozzájáruljon a környezet védelméhez és 
a természeti értékek megóvásához. Ehhez 
kapcsolódóan a szelektív hulladékgyűjtést 
szolgáló hulladékudvar szolgáltatásait kí-
vánjuk bővíteni 2021. év második felétől 

oly módon, hogy a díjmentesen átadható 
mennyiségen felüli elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot is átvesszük térítés ellenében.  

Ugyanígy ezt bizto-
sítjuk a gazdálkodó 
szervezetek részére 
is – mondta Bordás 
Ferenc. 

Az ügyvezető-
től megtudtuk, a 
KÖZSZOLG Non-
profit Kft. jelenleg 
az ÉBH Nonprofit 
Kft. közreműkö-

dőjeként végzi a hulladékgazdálkodá-
si közszolgáltatást Pápán és további két 
településen. A vegyes és lomhulladé-
kot, illetve a szelektív hulladékot házhoz 
menő gyűjtési rendszerben gyűjtik be.  
A vegyes hulladékot az átrakóállomá-
son történő tömörítés után szállítják el 
a nagytérségi hulladékkezelési rendszer 
részét képező királyszentistváni hulla-
dékkezelő létesítménybe. A begyűjtött 
szelektív hulladékot a válogatóműben 
leválogatják és hasznosítóba szállítják.  
Ugyanitt hulladékgyűjtő udvart is üzemel-
tetnek, ahol 11 fajta elkülönítetten gyűjtött 
hulladék: építési, bontási hulladék, lom-, 
elektronikai hulladék, gumiabroncs, bioló-
giailag lebomló hulladék, fa, étolaj és zsír, 

valamint négyfajta 
veszélyes hulladék 
átvételét végzik. 

Bordás Ferenc 
végül elmondta, a 
közszolgáltatással 
kapcsolatos ügyek 
intézésére a társa-
ság Árok utcai szék- 
helyén ügyfélszol-
gálatot működtet-
nek az ingatlan- 
használók szá-
mára. A koronaví-
rusjárvány idején 
mindössze két 
rövid időszakban 
szüneteltették a  
személyes ügy-
félszolgálat mű-

ködését. Az ingatlanhasználók minél  
teljesebb körű kiszolgálása érdeké-
ben, természetesen a járványügyi  
intézkedések fokozott betartása mel-
lett, amint mód volt rá, megnyitot-
tak s ugyanígy jártak el a hulladék- 
udvar nyitvatartása esetében is.

Új ügyvezető a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. élén
Szerző: Babos Petra
 Fotó: Babos Petra

Nagyon fontos 
számomra a 

környezet védelme, a 
környezettudatosság, a 

környezettudatos
szemlélet kialakítása

“

“

A KÖZSZOLG  
jelenleg Pápán 
és további két 

településen
végez 

közszolgáltatást 
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A legrosszabb helyzetben is helyt tud állni a Platán

A 2020-as év sok szempontból rend-
hagyó volt a Pápai Platán Város-
marketing és Turisztikai Nonprofit 

Kft. életében. Az év elején még minden 
arra utalt, hogy az eddigi legjobb évét tel-
jesítheti a gazdasági társaság, ám jött a 
koronavírus-járvány, ami jelentősen át-
szervezte a működésüket. Ősszel pedig 
megkezdődött az intézményrendszer át-
alakítása, aminek első lépéseként a Pla-
tán fenntartásába került a Médiacentrum. 
A kft. 2020-as beszámolója és idei üzleti 
terve májusban került a polgármesteri 
döntést igénylő napirendek közé. A beszá-
moló kapcsán Boros Katalinnal, a cég ügy-
vezetőjével beszélgettünk. 

- A 2020-as év ragyogóan illeszkedik 
abba a sorba, amit korábban már megfi-
gyeltünk, hogy nálunk két ugyanolyan év 
egymás után még nem volt. Ekkora vál-
tozatosságra azért nem számítottunk, ter-
mészetesen minket is váratlanul ért a ki-
alakult helyzet. Az Esterházy-kastélyban 
hétről hétre voltunk kénytelenek tervezni, 
mert nem tudhattuk, mikor lesz vége a 
járványhelyzetnek, ezért a kollégák fog-
lalkoztatását is úgy 
alakítottuk át, hogy 
elvégeztük azokat a 
feladatokat, amelyek-
re korábban nem volt 
időnk. Amikor ezek-
kel végeztünk, keres-
tük az újabb feladato-
kat. Ezért is vettünk 
részt a maszkok cso-
magolásában és ezért 
kínáltuk fel azt a le-
hetőséget, hogy azon 
kollégák részére, akik 
már nem tudták meg-
oldani szabadsággal 
az otthonlétet az on-
line oktatás idejére, 
gyermekfelügyeletet 
biztosítottunk. Ezen-
kívül, amíg fel nem 
függesztettük a Pápa 
és Vidéke kiadását, a lap kézbesítését is át-
vették a kollégák. Így egyrészt pénzt takarí-
tottunk meg, másrészt a munkatársaknak 
is értelmes elfoglaltságot biztosítottunk.

Rengeteget tanultunk a 2020-as évből. 
Úgy gondolom, nem szabad elfelejtenünk 
ezt az esztendőt, hiszen sok új tapaszta-
latot hozott saját magunkról is. Kiderült, 

hogy milyen új feladatokat tudunk ellátni, 
hogy a legrosszabb helyzetben is helyt tu-
dunk állni. Ezeket a tapasztalatokat, ezt a 
tudást tovább kell vinnünk magunkkal.

  
- A korlátozásokkal teli 2020-as év 

mennyiben befolyásolta a bevételeiket?

- Bevételkiesés szempontjából komo-
lyan megérezte a cég az elmúlt évet, annak 
ellenére is, hogy ami-
kor átmenetileg javult a 
helyzet és újra látogat-
ható volt a kastély, jó lá-
togatószámaink voltak. 
Elmondhatom, hogy 
minden idők legjobb jú-
liusa után hasonló re-
ményekkel néztünk az augusztus elé, ám 
akkor jött az a bizonyos „Pápa a járvány 
gócpontja” kijelentés és borzasztó volt lát-
ni, hogy ennek nyomán az 500 fős belépé-
sek hirtelen leestek 30-40 főre és ez hosz-
szasan kitartott. Augusztus 20-a után újra 
emelkedett a látogatóink száma, aztán jött 
a szeptember, a hagyományos őszi tanul-
mányi és nyugdíjas-kirándulások elma-
radtak, megtört a lendület, novemberben 
pedig ismét be kellett zárnunk.  Ha a né-

hány eredményes nyári hónapot rávetítjük 
az egész évre, akkor elmondhatjuk, hogy 
túlszárnyalhattuk volna a 2019-es évet, de 
sajnos nem így alakult. 

- Az időszaki kiállítás az eredeti tervek 
szerint a korábban megszokottnál hosz-
szabb ideig lett volna látogatható, ám a 

korlátozások miatt csak néhány hónapig 
volt lehetőség megcsodálni Albrecht Dürer 
alkotásait. Ezért született az a döntés, hogy 
a tárlat az idei évben is Pápán marad?

- Megállapíthattuk, hogy a Dürer-kiállí-
tás, ha mindent összeszámolunk, mindösz-
sze fél évig volt látogatható. Ezért a tárlat 
tulajdonosával úgy döntöttünk, hogy 2021-
ben is ez lesz a kiállításunk, hiszen sokan 

vannak, akik még nem 
láthatták. Azt azonban 
nem gondoltam, hogy 
2021-ben is csak fél 
évig lehetünk nyitva, 
így a két évből talán 
össze tudunk rakni egy 
évet. Viszont ennek a 

helyzetnek pozitívuma is van, hiszen így 
a kerek Dürer-évben – május 21-én volt a 
művész születésének 550. évfordulója – 
Pápán látható ez a kiállítás. 

- Az elmúlt év egy másik tevékenységi 
területen újdonságot hozott. A Platán volt a 
helyi lap kiadója és ősszel újabb médiához 
kötődő feladat érkezett a gazdasági társa-
sághoz, a Médiacentrum fenntartása. Ezt 
követően pedig élesbe fordult a kulturális 

és közművelődési intézmé-
nyek átvételének az előké-
szítése. Mindez mennyiben 
jelentett új feladatot, plusz 
munkát? 

- Az intézményrendszer 
átalakításának folyamata 
2020 nyarán kezdődött. Az 
első lépés a városi televízió 
integrálása és a Médiacent-
rum október 1-jei létrejötte 
volt, mely a televíziót, egy 
online felületet és a havi 
tematikus magazinként 
megjelenő Pápa és Vidékét 
foglalja magába. A többi in-
tézmény esetében – azokra 
a tapasztalatokra is alapoz-
va, amelyeket a televízió 
átalakításakor szereztünk 
– ezt követően kezdődött 

meg a folyamat. Ugyanakkor volt egy má-
sik, nem helyi döntésen alapuló átalaku-
lási folyamat is, melynek eredményeként 
november 1-jétől a kulturális közalkalma-
zottak a Munka Törvénykönyve hatálya 
alá kerültek. Az érintett kollégák ekkor el-
dönthették, hogy kívánják-e a munkájukat 
ezekkel a feltételekkel folytatni. A követke-

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Minden idők legjobb 
júliusa után hasonló 
reményekkel néztünk 

az augusztus elé

“
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és visszatérhetünk a normál üzemmód-
hoz. Igaz, azt nem gondoltam volna, hogy 
június elején még mindig korlátozásokkal 

tudunk látogatókat fogadni, de már kez-
dünk újra a normál feladataink szerint 
működni. A kollégák egyébként hatalmas 
lelkesedéssel várták a nyitást, szó szerint 
tárt karokkal fogadták az első látogató-

kat. Nagyon örültek annak, hogy végre 
újra vendégeink vannak, csoportokat fo-
gadhatunk és végre azt a munkát végez-

hetik, amire ők eredetileg szerződtek.  
Úgy látom, a 2020-as év után már nagyon 
nehéz lesz őket kibillenteni, váratlan hely-
zetekkel meglepni, mert tudják, hogy helyt 
tudnak állni. 

• 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, 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.

• Pápa, Kossuth L. u. 7., pápai 3592/A/2 hrsz., 146 m² alapterületű,  
lakás ingatlan-nyilvántartási megnevezésű ingatlan.

• Pápa, Török B. u. 1. fsz. 10., pápai 4592/2/B/10 
hrsz., 35 m² alapterületű, lakás ingatlan- 
nyilvántartási megnevezésű ingatlan.

• Pápa, Eötvös u. 26. fsz. 7., pápai 3639/A/7 
hrsz., 47 m² alapterületű, lakás ingatlan- 
nyilvántartási megnevezésű ingatlan.

• Pápa, Kossuth L. u. 12. 1. em. 4., pápai 68/A/4 
hrsz., 60 m² alapterületű, lakás ingatlan- 
nyilvántartási megnevezésű ingatlan.

Pápa Város Önkormányzata pályázatot hirdet az  
alábbi ingatlanok hasznosítására:

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

ző átalakulás január 1-jével történt, amikor 
a korábbi kulturális és közművelődési in-
tézmények dolgozói a Platán munkaválla-
lói lettek, amennyiben elfogadták ezt.

- Hogyan jellemezné ezt a folyamatot? 
Mennyire volt nehéz, voltak-e súrlódások? 
Úgy alakult, ahogy azt előre tervezték?

- Az intézményrendszerben ilyen mér-
tékű átalakítás mostanában nem volt. Igye-
keztünk a legalaposabban felkészülni rá, 
nagyon köszönöm a városházi kollégák 
segítségét, akikkel nagyon sokat egyeztet-
tünk, emellett változásmenedzsmentben 
jártas külső tanácsadó segítségét is igény-
be vettük. Ez fontos, hiszen egy ekkora vál-
tozás egészen biztosan elbizonytalanítja az 
egyes szervezeteket és az ott dolgozókat is.  

Mi ezt a bizonytalanságot kívántuk ellen-
súlyozni az átfogó tájékoztatással. Bízom 
abban, hogy ez sikerült, elég sokan döntöt-
tek úgy, hogy velünk folytatják a munkát 
és abban is bízom, hogy ők ezt azóta sem 
bánták meg. Visszatekintve egy év távlatá-
ra, a legalaposabb előkészítés mellett is elő-
fordulhatnak olyan helyzetek, amelyeket 
azonnal orvosolni, kezelni kell. Az érintett 
kollégák reményeink szerint zavartalanul 
tudták végezni a munkájukat, természete-
sen voltak változások és minden bizony-
nyal még lesznek is, abból adódóan, hogy 
innentől kezdve ők már munkatársként 
dolgoznak együtt a különböző feladatellá-
tási helyeken, többször találkoznak és több 
projektben is együtt dolgoznak, mint példá-
ul a Játék  3 nap 3 helyszínen rendezvény 
esetében. 

- Egy ilyen nehézségekkel teli év után 
hogyan kezdődött a 2021-es esztendő?

- Mindenképpen fellélegzést jelent, 
hogy az idei évnek már kicsit másképp 
indulhattunk neki és tudtuk, hogy előbb-
utóbb vége lesz a legrosszabb helyzetnek 

Ilyen mértékű 
intézményi 

átalakítás mostanában 
nem volt

“

Sokan döntöttek úgy, 
hogy velünk folytatják 

a munkát és bízom 
abban, hogy ők ezt 

azóta sem bánták meg
“
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A májusi előterjesztések közt szere-
pelt a Veszprém Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság Pápai 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 
tájékoztatója az elmúlt évben végzett te-
vékenységéről.  A tájékoztatóból kiderült, 
évek óta hasonló számokkal dolgoznak a 
vonulások tekintetében.

A 2020. évben 559 alkalommal riasztot-
ták a helyi egységeket. A tűzesetek száma 
285 volt, a műszaki mentéseké pedig 274. 
Ez utóbbiak száma növekedett az előző 
évekhez képest, amiért a szélsőséges időjá-
rási körülmények és a megsokasodott köz-
úti balesetek okolhatók. A káresemények 
elemzésénél megfigyelhető, hogy szinte 
kis kivétellel a legalacsonyabb riasztási fo-
kozatban képes a parancsnokság a felada-
tok végrehajtására, költséghatékonyabbá 
téve ezzel a működést..

A beszámoló szerint abban, hogy a ki-
alakult tűzesetek száma a 2020. évben 
alatta maradt az előző évi esetszámnak, 
nagyban közrejátszanak a magas nappali 
hőmérséklettel járó idő-
szakot megelőző kedve-
ző időjárási viszonyok, 
az ellenőrzések, a mind 
hatékonyabb preventív 
hatósági tevékenység, 
valamint kollégái lakos-
ságtájékoztató, figye-
lemfelkeltő munkája. 

A beavatkozást 
igénylő műszaki men-
tések számában történt 
elmozdulás elsődlege-
sen az extrém időjárási 
körülményekre vezet-
hető vissza, köztük a 
téli rendkívüli időjárás, 
valamint rendszeresen visszatérő jelen-
ségként az orkánerejű széllel kísért viharos 
időjárás, amely évente két-három alkalom-
mal sújt le a működési területre – mondta 
el a kirendeltségvezető. Az éves számada-
tokból megállapítható, hogy a beavatkozást 
igénylő műszaki mentések száma maga-
sabb a tűzesetek számánál.

A parancsnokság működési területe 
69 településből áll, ebből 61 településen 
látja el önállóan a mentő-tűzvédelmi te-
vékenységet, a fennmaradó 7 településre 
más tűzoltóságok vonulása rendelhető el. 

A mentő-tűzvédelmi feladatokhoz 2 gép-
járműfecskendő és 3 különleges gépjármű 
(vízszállító gépjármű, speciális erdőtüzes 
gépjármű, magasból mentő gépjármű) áll 
rendelkezésükre.

A tűzoltási, műszaki mentési tevékeny-
ségen kívül a komplex hatósági tevékeny-
ség ellátása érdekében tűzcsapellenőrzés 
és tűzoltási felvonulási 
területek ellenőrzése is 
történt, de kiemelt fela-
dat volt az állomány to-
vábbképzése, ami a 2020. 
évben is a vonatkozó jog-
szabályoknak megfele-
lően történt. A szituációs 
begyakorló és ellenőrző 
gyakorlatok helyszínéül 
a Tűzoltási és Műszaki 
Mentési Tervvel rendel-
kező létesítményeket választották ki. A 
gyakorlatok célja az volt, hogy az állomány 
mindhárom szolgálati csoportban minél 
jobban megismerje a kiemelt létesítmé-
nyeket. A parancsnokság a tavalyi esz-
tendőben az MH Pápa Bázisrepülőtérrel 
is kötött együttműködési megállapodást, 

melynek célja a katonai és a katasztrófa-
védelmi szervek közötti kapcsolattartás 
és koordináció meggyorsítása, a feladatok 
összehangolt végrehajtásának biztosítása, 
a hatékony együttműködés feltételeinek 
megteremtése, valamint meghatározott 
tűzvédelmi, tűzoltási és műszaki mentési 
és ahhoz kapcsolódó feladatokra történő 
felkészülés.

A beszámolóban olvasható az is, hogy 
több alakommal hajtottak végre helyis-
mereti foglalkozásokat, melynek során a 
létesítmények oltóvíz-ellátottságát, a tűz-
csapok elhelyezkedését ismerhette meg a 

készenléti állomány. Az oltóvíz-biztosítási 
lehetőségeken túl a kosaras magasmentő 
szer kezelésére jogosultak gyakorolták a 
felállítási helyről történő mentés és tűzol-
tás lehetőségeit. A helyismereti gyakorla-
tokon tapasztaltak alapján 4 esetben tett 
javaslatot a parancsnokság tűzvédelmi ha-
tósági ellenőrzésre. A 2020. évben 12 szituá-
ciós begyakorló gyakorlatot, 6 parancsnoki 

ellenőrző gyakorla-
tot és 2 rendkívüli 
parancsnoki ellenőr-
ző gyakorlatot haj-
tottak végre. A Co-
vid-19 járvány miatt 
az előző években 
külső helyszíneken 
tartott szerelési gya-
korlatokat helyben, 
a parancsnokság 
udvarán végezték. 

A gyakorlatok minden esetben megfelelő 
minősítést kaptak. A társszervezetekkel és 
Pápa Város Önkormányzatával egy külső 
védelmi terv gyakorlatot valósítottak meg 
a Pápai Hús Kft. területén. 

A tájékoztatóból kiderül, a köteles pol-
gári védelmi szervezetek, az önkéntes 

mentőszervezetek és a 
közbiztonsági referensek 
munkájáról, valamint az 
árvízhelyzettel kapcsolatos 
feladatok végrehajtásáról is. 

A beszámoló fontos 
elemként említette meg, 
hogy a parancsnokság mű-
ködési területén összesen 
6 önkéntes tűzoltóegyesü-
let kötött együttműködési 
megállapodást. Ezek közül 
öt a 2020. évben pályázati 
úton hárommillió forint tá-
mogatásban részesült. A pá-
lyázaton nyert összegeket 

szakfelszerelések beszerzésére és szertár-
felújításra fordították. 

A 2021. év fő feladata a működési te-
rület mentő-tűzvédelmi lefedettségének 
javítása érdekében az alkalmas önkéntes 
tűzoltóegyesületek ösztönzése, támogatá-
sa, hogy minél magasabb szakmai szintű 
beavatkozásra legyenek képesek. De figye-
lemmel kísérik a járási, települési men-
tőcsoportok munkáját, a meglévő szerve-
zetek katasztrófavédelmi tevékenységbe 
történő bevonásával vagy új szervezetek 
létrehozásával.

A 2020. év mérlege: közel 600 riasztás
Szerző: Vadász Krisztina 

 Fotó: archív

A gyakorlatok célja 
az volt, hogy az 
állomány minél 

jobban megismerje 
a kiemelt 

létesítményeket

“
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Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám

Pápán egyre többen közlekednek ke-
rékpárral, sokan használják a város 
kerékpárútjait mindennapos köz-

lekedésre vagy kerékpártúrák alkalmá-
val. Az elmúlt időszakban több projekt is 
tartalmazott kerékpárút- vagy kerékpár-
sáv-építést, vagy meglévő kerékpárút fel-
újítását. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester ezzel 
kapcsolatban elmondta, a kerékpáru-
tak esetében az a szerencsés, ha azok 
hálózatot alkotnak és nem egymástól 
elszigetelt szakaszokból állnak. Mára 
elmondhatjuk, hogy Tapolcafőről a bázis-
repülőtérig, a termálfürdőig vagy a szín-
házépületig és a húsgyárig eljuthatunk 
kerékpárúton, s bár még nem teljesen fo-
lyamatos a kapcsolat, de kerékpárral eljut-
hatunk Tapolcafőről akár Borsosgyőrre is.  
Hamarosan a Vajda Péter lakótelepet is be-
kapcsolják a kerékpárút-hálózatba, hiszen 
a Gróf úttal párhuzamosan a Csúcsig ke-
rékpárút épül a közeljövőben és a Veszpré-
mi úti kerékpárút egy szakasza is megújul.

- Nagyon fontosak ezek a fejlesztések, 
a következő európai uniós ciklusban is 
tervezzük kerékpárutak fejlesztését. Úgy 
látjuk, hogy szükség lenne kerékpáros köz-
lekedési kapcsolatra a Juhar utca – Bocsor 
utca – Erkel utca irányába, s ha a borsos-
győri kerékpárutat bekötnénk a Celli úti 
körforgalmakig, akkor ott egy újabb nagy 

kerékpárút-hálózati ág alakulna ki. Az 
érintett utcák alkalmasak is erre, egyedül a 
Bocsor utcának vannak szűkebb szakaszai. 
Emellett arra is van igény, hogy az ipari 
park területén is építsünk további kerékpár- 
utakat – hangsúlyozta a polgármester. 

A városvezető rámutatott, a kerékpáru-
tak fejlesztésének egyik célja, hogy aki ed-
dig biciklizett, az tegye ezt a továbbiakban 
is, és szakadjon meg az a folyamat, hogy 
átülünk az autókba. 

- Azt gondolom, hogy reneszánsza van a 
kerékpározásnak és nemcsak a rekreációs 
célú kerékpározásnak, amikor sportolunk 
és kirándulunk, hanem annak is, hogy a 
mindennapos közlekedésre használjuk a 
kerékpárokat. Remélem, hogy lesznek még 
olyan beruházásaink, melyek például az 
iskolákba való eljutást teszik még bizton-
ságosabbá. Ez azért fontos, mert vannak 
még helyek, ahol nem biztos, hogy a szü-
lők nyugodt szívvel engedik el a gyereke-
ket kerékpárral az iskolába. Sajnos vannak 
olyan közlekedési szituációk – főként az 
iskolák környezetében reggelente –, ame-
lyek meglehetősen kockázatosak – mond-
ta dr. Áldozó Tamás.

A polgármester azt is kiemelte, hogy 
statisztikák szerint Európában Magyaror-
szág a harmadik a kerékpárút-használat 
területén, csak Hollandia és Dánia előzi 
meg hazánkat. – Ezt a pozíciót jó lenne 
megtartani – mondta végül a városvezető.  

Fejlesztések a kerékpáros közlekedésért

KERÉKPÁRUTAK

TUDTA?
A kerékpárutak fejlesztése mellett egy 

másik projekt is indul hamarosan, mely 
a kerékpárosok körében népszerű léte-
sítmény megvalósítását célozza. 

Az Aktív Magyarországért Felelős 
Kormánybiztosi Iroda a Magyar Kerék-
páros Turisztikai Szövetség bevonásával 
az Aktív Magyarország Program része-
keként kiírta az Országos Bringapark 
Programot. Ennek célja bringaparkok 
felújítása vagy új létesítmények kialakí-
tása az egészséges életmód népszerűsí-
tése érdekében.

Pápa Város Önkormányzata egy kül-
ső-várkerti kerékpáros pumpapálya 
kialakítására nyújtott be pályázatot. A 
pályázat benyújtásakor vállalni kellett, 
hogy az átadást követő öt évben évente 
legalább két alkalommal ingyenes ren-
dezvényt szervez a pumpapályán, emel-
lett biztosítani kell az ingyenes és korlá-
tozás nélküli használatot.

A pumpapálya egyre népszerűbb ke-
rékpáros ügyességi pálya, melyen a pá-
lyát használónak „pumpálnia” kell, s a 
testmozgás tartja mozgásban a kerék-
párt. A pumpapálya általában szilárd 
burkolatú körpálya, amely dombokat és 
döntött kanyarokat tartalmaz. 
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Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Pápán több kerékpárút is szolgálja a 
kétkerekűvel közlekedők kényelmét 
és biztonságát, az elmúlt évek közle-

kedésfejlesztési projektjeinek is fontos ré-
sze volt a kerékpárút-hálózat fejlesztése. 

Biztonsággal közlekedhetünk kerék-
párral Borsosgyőr és Pápa között, a Gróf út 
egy szakaszán, az Ady sétányon, a Papiros 
Malomtól Tapolcafőig és Tapolcafő belterü-
letén is. Az elmúlt évtized kerékpárút - épí-
tései közt fontos helyen áll a Gróf út-Vár-
kert út sarkától a Téglagyári útig húzódó 
kerékpárút megépítése. Szintén a kerék-
páros közlekedés biztonságának javítását 
szolgálta az Igal lakótelepnél a kerékpárút 
meghosszabbítása és folytatásaként a régi 
83-as út bevezető szakaszán a kerékpársáv 
kijelölése. Épült kerékpárút a Várkert úttól 
a Várkertfürdőig és néhány éve már nyitott 
kerékpársávon közlekedhetünk a Jókai ut-
cán, mindkét irányban. 

Az imént említett kerékpárutak mára 
a mindennapjaink részévé váltak, olyan 
természetesnek vesszük, hogy közleked-
hetünk rajtuk, hogy szinte már nem is 
emlékszünk azokra az időkre, amikor nem 
léteztek.

A közelmúltban is voltak olyan fejlesz-
tések, amelyek a biciklisek számára teszik 
biztonságosabbá a közlekedést. Az elmúlt 
másfél évben közel két kilométernyi új 
kerékpárút épült, vagy 
újult meg.

A Fenntartható köz-
lekedésfejlesztés Pá-
pán című európai uniós 
projekt részeként újul-
hatott meg a Győri úti 
kerékpárút, amely mel-
lett gyalogút is épült és 
korszerű közvilágítást is kialakítottak. 

A Zöld Város I. projektnek köszönhető-
en megújul a várkerti kerékpárút, mely egy 
aluljárón áthalad a Szent István út alatt és 
ott csatlakozik az Erzsébet ligetben meg-
épült új kerékpárútszakaszhoz, ezáltal 
megteremtve a kerékpárosok számára a 
közlekedési kapcsolatot a színházépület-
hez, illetve a húsgyárhoz. 

A Pápai Ipari Park infrastrukturális fej-
lesztése című európai uniós projekt során 
szintén épült új kerékpárút. Ez a beruházás 
egy komplex fejlesztés részeként a Veszp-
rémi úttól a Juhar utcán át a Bocsor utcáig 
teremt kerékpáros összeköttetést. 

A Fenntartható közlekedésfejlesztés 
Pápán című projektnek köszönhetően a 
Vaszari úttól egészen a Bázisrepülőtérig 
épülhetett kerékpárút. Ez a beruházás érin-

ti a 83-as út városba bevezető szakaszának 
csomópontját is, így majd ezen csomópont 
megépítését követően lesz elmondható, 
hogy a kerékpárút teljes egészében elké-
szült. 

Ezzel azonban nincs vége a kerékpá-
rosok biztonságos közlekedését elősegítő 
beruházásoknak. A közeljövőben, a Közle-
kedésfejlesztés II. projektnek köszönhető-
en újabb kerékpárút-fejlesztések várhatók 
városunkban. Hamarosan megújulhat a 
Veszprémi úti kerékpárút, emellett meg-

épül a Vajda Péter 
lakótelepi kerékpá-
rút is. 

A Veszprémi úti 
kerékpárút a csókai 
körforgalomtól egé-
szen az Igal lakóte-
lepig megújul. Lesz-
nek szakaszok, ahol 

teljes burkolatcserét hajtanak végre, lesz-
nek szakaszok, ahol a burkolati jelek felfes-
tését végzik el és a jelzőtáblákat cserélik és 
lesz, ahol lokális javításokat végeznek.

A Vajda Péter lakótelepre vezető kerék-
párút a Várkert útig tartó kerékpárúttól 
egészen a vajdai Csúcsig vezet majd. En-
nek nyomvonala áthalad a Perutz-pályán 
található füves területen, a Vajdai gará-
zsoktól a postáig húzódó szervizúton, a 
postától a Csúcsig pedig burkolati festéssel 
jelölten halad tovább. 

Mint látható, az önkormányzat számá-
ra továbbra is fontos, hogy a kerékpárosok 
közlekedését segítse, biztonságosabbá te-

gye. A kerékpárút-hálózat folyamatosan 
fejlődik, így remélhető, hogy egyre többen 
választják majd a közlekedésnek ezt az 
egészséges, környezetkímélő formáját.

Folyamatosan bővül a kerékpárút-hálózat

TUDTA?
Azt, hogy Pápán szerencsés helyzet-

ben vannak a kerékpárosok, országos 
szinten is elismerték, amikor városunk 
2015-ben átvehette a Kerékpárosbarát 
önkormányzat díjat. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
és a Kerékpáros Magyarország Szövet-
ség azzal a céllal hívta életre a Kerékpá-
rosbarát Település és Kerékpárosbarát 
Munkahely pályázatot, hogy arra ösztö-
nözzék az önkormányzatokat, intézmé-
nyeket és vállalkozásokat, hogy meg-
felelő infrastruktúra kialakításával és 
szemléletformáló tevékenységgel nép-
szerűsítsék a kerékpáros közlekedést. 

Dr. Vörös Ibolya önkormányzati kép-
viselő a díj átvételét követően, 2015 ta-
vaszán a következőket mondta: - Úgy 
gondoljuk, sok feladatunk van az egész-
séges életmód, a környezetkímélő köz-
lekedési módok népszerűsítése tekinte-
tében. A város már eddig is sok mindent 
megtett annak érdekében, a városren-
dezési tervben, az infrastrukturális fej-
lesztések tervei között is szerepelnek a 
kerékpáros közlekedés fejlesztésére vo-
natkozó elképzelések.

Az azóta eltelt években az akkori ter-
vek egy része már megvalósult és most 
újabb kerékpáros közlekedést segítő be-
ruházásokat tervez az önkormányzat. 

Hamarosan megújulhat 
a Veszprémi úti 

kerékpárút, emellett 
megépül a Vajda Péter 
lakótelepi kerékpárút is

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

A jó idő beköszöntével egyre többen 
veszik elő biciklijüket és iskolába, 
munkába járáshoz, szabadidejük 

eltöltéséhez használják. Pápa szerencsés 
város, mert egyre kiterjedtebb kerékpá-
rút-hálózattal rendelkezik. Érdemes is 
ezeket használni, hiszen sokkal bizton-
ságosabbak és emellett egy részükön ár-
nyas fák mentén, kimondottan jó levegőn 
tekerhetünk. Ezúttal arról kérdeztük a pá-
paiakat, hogy szeretnek-e kerékpározni 
és használják-e a bicikliutakat Pápán. 

Filipkóné Nagy Mónikától megtudtuk, 
a város két vége, a Külső-Veszprémi út és 
a Külső-Győri út között biciklizik minden 
nap. 

- Szerencsém van, mert az út nagy ré-
szén végig bicikliúton megyek. A mező-
gazdasági iskoláig semmi probléma nincs, 
de a régi mentőállomástól a Tarczy-iskola 
mögötti részig sajnos nagyon rossz minő-
ségű már az út. Sok a kátyú, a Kiliántól egy 
szakaszon a murvát állandóan felhord-
ják az ott parkoló és megforduló autók, ez 
szerintem eléggé balesetveszélyes. A Kül-
ső-Várkert és a Győri út közt átadott bicikli-
út nagyon jó lett, ráfért a felújítás, korábban 
elég sok küllőm bánta a dimbes-dombos 

résznél a Kálvária temetővel átellenben. 
Néha a városon keresztül megyek haza a 
Jókai utcán, de ha lehet, inkább elkerülöm 
azt a részt és a Szalmavári utcán lemegyek 
a bicikliútra, mert nem mindig érzem ma-
gam biztonságban. Jó lenne, ha a Gróf útra 
végig, a Csúcsig és az Erkel utcán is lenne 
bicikliút – mondta a bicikliző hölgy.

Havranek Katalin elmondta, az autós 
közlekedés mellett sokszor járnak lányá-
val, Vikivel kerékpárral a városban. 

- Nagyon örülök, hogy a város egyre 
több pontján alakítanak ki bicikliutakat. 
Anyaként is fontos számomra, hogy biz-
tonságban tudjam a gyerekeimet, akik a 
város minden pontjára bicajjal mennek. 
Az utak minősége szerintem megfelelő. 
Két, közigazgatásilag Pápához tartozó fa-
luba el lehet jutni bicikliúton, egyedül Pá-
pa-Kéttornyúlakra nem. Nem lenne rossz, 
ha a Csókánál lenne egy kerekpárút, ami a 
Budai Nagy Antal utca - Somlai út vonalán 
menne, egészen ki Kéttornyúlakra. Az Er-
kel Ferenc utcán és a Korona utcán is biz-
tosan sok kerékpáros örömmel fogadná a 
nekik fenntartott sávot – tudtuk meg Hav-
ranek Katalintól. 

Tamásfi Mónika rendszeresen biciklivel 
jár munkába, és ha teheti, vásárolni is azzal 
megy.

- Úgy gondolom, az új kerékpárutak na-
gyon jó minőségűek, ám a régiekre már 
ráférne a felújítás, ott sajnos sok a kátyú, 
ami balesetveszélyes lehet. Nagyon örü-
lök, hogy a Jókai utcán elkészült a kerék-
pársáv, hiszen forgalmas út, és így kicsit 
jobban elkülönülhetnek a biciklisek, ezért 
biztonságosabb ott közlekedni – emelte 
ki a fiatal hölgy, aki elárulta, jó lenne, ha a 
Vajdára végig elkészülne a bicikliút, mert a 
Gróf úton sokszor túl gyorsan mennek az 
autósok, ami veszélyes. 

Horváth Ferencné gyakran használja a 
kerékpárját, általában azzal jár piacra és 
bevásárolni. 

- Ha tehetem, a bicikliutat használom, 
hiszen sokkal biztonságosabb. Elégedett 
vagyok az állapotukkal is, örülök, hogy el-
készült a Várkertben is az új út, nagyon jól 
lehet rajta haladni – mondta Horváth Fe-
rencné.

Kiss Emese szerint városunkban sok a 
rossz minőségű bicikliút. 

- Örömmel tölt el, hogy egyre több kerék-
párutat újítanak fel. Nagyon szeretek bicik-
lizni, gyermekkorom óta rendszeresen 
használom is azokat. Kerékpározni jó, mert 
friss levegőn lehetünk és közben sporto-
lunk is. Én személy szerint nagyon sokat 
biciklizek a két kisfiammal, s jó lenne, ha 
például Kéttornyúlak felé is elkészülne a 
kerékpárút – mondta a fiatal édesanya. 

Kedves Olvasóink! Használják ki a nyá-
rias időjárást, pattanjanak önök is nyereg-
be és ismerjék meg még jobban városunk 
távolabbi vagy éppen újonnan épült része-
it, tekerjenek végig a biztonságos kerékpá-
rútjainkon, élvezzék a mozgás örömét és a 
szabadságot!

Mert kerékpározni jó…
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A koronavírus-járvány megjelenése 
előtt szinte el sem tudtuk képzelni, 
hogy egyik pillanatról a másikra 

komoly korlátozásokhoz kell hozzászok-
nunk, hosszú hónapokig nélkülöznünk 
kell a közösségi programokat, rendezvé-
nyeket, hogy nem mehetünk könyvtárba, 
múzeumba, uszodába, nem ülhetünk be 
családunkkal, barátainkkal egy kávézóba 
vagy étterembe, hogy azt is meghatároz-
zák, esténként meddig kell hazaérnünk és 
orrot és szájat eltakaró maszk nélkül még 
az utcára sem mehetünk ki. 

Az elmúlt év márciusában meg kellett 
tanulnunk, mit jelent a veszélyhelyzet, rá-
döbbenhettünk, hogy egy ilyen nehéz hely-
zet megoldásában, a járvány visszaszorítá-
sában mindannyiunknak felelőssége van.

Amikor megérkeztek az első hírek az 
oltásokról, arról, hogy hamarosan hazánk-
ban is megindul az oltási program, sokan 
fellélegeztek. Az idő előrehaladtával az is 
egyre biztosabb lett, hogy a korlátozások 
fokozatos feloldásának, enyhítésének fel-
tétele a lakosság minél nagyobb arányú 
átoltottsága lesz. 

Ahogy közeledett a tavasz, egyre jobban 
vágytunk arra, hogy korlátozások nélkül, 
szabadabban élhessük az életünket, hogy 
visszakapjuk korábbi mindennapjainkat. 
És eljött az a pillanat, amikor megkezdőd-
tek az enyhítések, amikor fokozatosan, 
lépésről lépésre egyre közelebb kerültünk 
ahhoz, amit korábban magától értetődő-
nek, természetesnek tartottunk. Újra ki-
nyithattak az éttermek teraszai, az utcára 
már nem kellett maszkban mennünk, újra 
kinyithattak a múzeumok, közművelődési 
intézmények, a fürdők és sportlétesítmé-
nyek.

Pápán is újra élet költözött az utcákra, 
terekre, az éttermek előtt sorra nyíltak a 
teraszok, benépesültek a kerthelyiségek, a 
sportmérkőzéseket újra nézők előtt játsz-
hatták. Az Esterházy-kastély udvarán újra 
felhangzott a látogatókat csalogató barokk 
muzsika, a barokk ruhás tárlatvezetők 
mosolyogva tárták szélesre az ajtót, a kéz-
műves-foglalkoztatóban sorra készültek 
a bonbonok. A Kékfestő Múzeumban újra 
láthatók többek közt Bódy Irén Munká-
csy Mihály-díjas iparművész művei vagy 
a lójárgányos mángorló, de elindult egy 

új kezdeményezés, A hónap műtárgya is. 
A Pannonia Reformata Múzeum szintén 
megnyitotta kapuit, s itt rendezték az új-
ranyitás óta a város első nagyobb rendez-
vényét, a Játék az eperfa alatt című gyer-
meknapi programot, ahol látható volt, hogy 
a város és környéke mennyire vágyott már 
a szórakozásra, a közösségi programokra. 
A Jókai Mór Városi Könyvtár egy izgalmas 
tárlatot, a Móra Kiadó Fekete István életét 
és munkásságát bemutató vándorkiállí-
tását hozta el nem sokkal a nyitás után, 
melyre az elmúlt hetekben nagyon sok is-
kolai csoport ellátogatott.

S nem kellett sokat várni az első városi 
nagyrendezvényre sem. A tanév utolsó tel-
jes hetének hétvégéjén a Fő téren, a könyv-
tár és a Kékfestő Múzeum udvarán a játéké 
volt a főszerep. Jó volt látni az önfeledten 
játszó gyermekeket, az összemosolygó em-
bereket.

Összeállításunkban a kulturális és köz-
művelődési intézményekben és a Várkert-
fürdőben érdeklődtünk arról, hogyan élték 
meg a bezártságot és milyen tapasztalato-
kat hozott az újranyitás.  

ÚJRANYITÁS

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Újra nyitva, szabadabban
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A Jókai Mór Művelődési Központban 
izgatottan készültek arra, hogy be-
mutassák a közönségnek a megú-

jult színházépületet, azonban a koronaví-
rus-járvány miatt mind a színházépületet, 
mind a Kópé-Várat és a Huszár Közösségi 
Házat be kellett zárni. A négymilliomodik 
beoltott utáni enyhítések nyomán aztán 
a művelődési központ is újra szervezhet 
programokat. Horváth Dorina kulturális 
szervezővel erről beszélgettünk.

- Ahogy közeledtünk a jó idő és a nyár 
felé, be kellett látnunk, hogy a színházi 
évad egyre reménytelenebb és az idei bér-
letes előadások megtartására nincs lehe-
tőség. Ezt követően a nyári programokra 
koncentráltunk, azonban ez sem volt egy-
szerű, hiszen későn tudtuk meg a pontos 
információkat, illetve, ha az aktuális intéz-
kedéseknek megfelelően próbáltunk prog-
ramot szervezni a nyárra, két hét múlva 
újabb enyhítéseket jelentettek be, így kezd-
hettük az újratervezést. Így például a hét-
végi Játék 3 nap 3 helyszínen rendezvény 
megvalósult programja már a sokadik ver-
ziója volt a terveknek. 

- Sokszor elmondták már, 
hogy ez nem a hagyományos 
Pápai Játékfesztivál, mégis 
sokan a korábban megszokott 
programokhoz próbálják ha-
sonlítani.

- Így van, a jubileumi, 30. 
Pápai Játékfesztivált a kor-
látozások miatt a jövő évre 
halasztottuk. A program szer-
vezésekor meg volt kötve a kezünk. Dön-
tenünk kellett, hogy egy nagy tömegeknek 

szóló, de védettségi igazolványhoz kötött, 
beléptetéses programot szervezünk, vagy 
a mindenki számára elérhető 500 fős ren-
dezvényben gondolkodunk. Mi az utóbbi 
mellett döntöttünk és a nyári programok-
kal kapcsolatban is így gondolkodunk, 
mert nem szeretnénk bezárni magunkat. 
Ez persze olyan szinten korlátozásokkal 

jár, hogy nem tudunk nagy koncerteket 
szervezni. Összességében tehát azt mond-

hatom, hogy az újra-
nyitás nálunk kettős 
érzéseket kelt, mert 
természetesen örü-
lünk, de nehézségeket 
is okoznak a rendelke-
zések a programszer-
vezésben. 

A Kópé-Vár és a 
Huszár Közösségi Ház 
is megnyitotta kapuit. 
A zárt terek tovább-

ra is védettségi igazolvánnyal rendelkező 
felnőttek és a felügyeletük alatt álló 18 év 

alatti személyek 
számára látogat-
hatók, a Zárda 
utcai játszótér 
azonban min-
denki számára 
nyitott és ezt 
nagyon sokan 
ki is használ-
ják, örömmel ta-
pasztaljuk, hogy 
nagyon kedvelt 
a játszótér a csa-
ládok körében, 
voltak, akiket 

még a csepergős idő sem rettentett el és 
a szemerkélő esőben játszottak nálunk. A 
Huszár Közösségi Házban újra egyre aktí-
vabbak a kisközösségek, aminek nagyon 
örülünk. 

- Milyen programokra számíthatnak a 
pápaiak a nyár folyamán?

- Tervezzük a hagyományos városrészi 
napokat, amelyek szinte az összes nyári 
hétvégét kiteszik. Fontos nyári rendezvény 
lesz az augusztus 20-i városi ünnepség. 
Szeptemberben ismét lesz Borfesztivál és 
természetesen színházi bérleteink is lesz-
nek. Reményeink szerint a nyár folyamán 
néhány rendezvény erejéig a szabadtéri 
színpadot is tudjuk használni – ott egyéb-
ként a beléptetést is meg tudjuk oldani. 

- És néhány hét múlva igazi különleges-
séggel várják a zenekedvelő közönséget a 
Fő térre. Mi lesz ez?

- Július 7-én 18 órakor a Fő téren, a 
Nagytemplom előtt ad koncertet egy svéd 
katonai fúvószenekar, ami igazi zenei cse-
megének ígérkezik.   

Már a városrészi napokat szervezik
Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Az újranyitás 
nálunk kettős 

érzéseket kelt,  
mert természetesen

örülünk, de 
nehézségeket is 

okoznak a 
rendelkezések

“

Fontos nyári 
 rendezvény 

lesz az augusztus 20-i 
városi ünnepség, 

szeptemberben ismét 
rendezünk  Borfesztivált 
és természetesen színházi 

bérleteink is lesznek

“
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A Pannonia Reformata Múzeum 2018-
as megnyitása óta a város egyik 
kedvelt kiállítóhelyévé vált. A ko-

ronavírus-járvánnyal összefüggő korlá-
tozások miatt azonban november 11-én ez 
a múzeum is bezárni kényszerült és közel 
fél éven át nem fogadhatott látogatókat. 
Halászné Kapcsándi Szilvia múzeumve-
zetővel az elmúlt hónapokról és az újra-
nyitásról beszélgettünk.

- Hogyan élték meg a bezártság hónap-
jait?

- Lelkileg nagyon nehezen, mert nagyon 
rossz volt úgy bejönni, hogy kongott az 
ürességtől a tér és nem láttuk, hogy mikor 
lesz vége ennek az egésznek. Ugyanakkor 
a munkát tekintve áldott csendként éltük 
meg ezt, mert ezekben a hónapokban óri-
ásit léptünk előre a múzeumi háttérmun-
kákban, a revízióban, a digitalizálásban, a 
feldolgozásban.

- Most nagyon sokan vannak itt a múze-
um udvarán, öröm látni ezt a nyüzsgést. Az 
újraindulás után azonnal megrohamozták 
önöket a látogatók? 

- Az újraindulás után az első két hét még 
meglehetősen nehéz volt. Úgy éreztük, az 
emberek még bizonytalanok voltak ab-
ban, hogy el merjenek-e indulni vagy sem.  

Ezt az időszakot kicsit nehezen él-
tük meg, de aztán eltelt ez a pár hét 
és egyre gyarapodtak a foglalásaink. 
Most már nagy örömmel mondhatom, 
hogy tele van a naptárunk a nyárra.  
Minden várakozásunkat felülmúlja a cso-
portok bejelentkezése is – főként az iskolai 
csoportokra, Erzsébet-táboros csoportokra, 
önkormányzatok által szervezett táborok 
csoportjaira gondolok. 

- A hagyományokhoz hűen nyári tábo-
rokat is szerveznek. Ezek iránt is volt ér-
deklődés?

- Igen, az idei évben is rendezünk tábo-
rokat, melyek mindegyike telt házas, sőt, 
van olyan táborunk, melynek esetében 

várólista alakult ki. Három héten keresztül 
turnusonként 25 diákot tudunk fogadni, de 
a nyári táboraink mellett is folyamatosan 
érkeznek külsős csoportok. 

- Az újranyitás óta a városban az elsők 
között szerveztek programot családok szá-
mára, nagy érdeklődés jellemezte a Játék 
az eperfa alatt című gyermeknapi délután-

jukat.
- Már egy éve is sze-

rettük volna megtartani 
ezt a gyermeknapi prog-
ramot. Úgy gondolom, 
ezen a rendezvényen egy 
új arcát tudtuk meg-
mutatni a múzeumnak. 
Annak is örülök, hogy a 
Kerekítő foglalkozások 

megtaláltak minket, hisz számunkra na-
gyon fontos, hogy elmozduljunk a csa-

ládbarát, bababarát múzeum irányába. 
Ezért hoztunk létre például baba-mama 
sarkot és a kávézóban is kialakítottunk 

egy kis gyerekrészleget, illetve minden 
kiállításunkon található gyerekpont.  
Elindítottuk a Géniusz – Mesél az Ótemp-
lom egere projektünket, a gyereknapra 
megszületett maga Géniusz is embernagy-
ságban, és a jövőben komoly szerepet szá-
nunk neki. 

Június 20-án csatlakozunk az Emlékhe-
lyek napjához, amikor lesz egy rendkívüli 
vasárnapi nyitvatartásunk, majd 26-án 
a Múzeumok Éjszakája országos rendez-
vénysorozathoz, amelyre főként udvari 
programokkal készülünk. 

Sokan érdeklődnek a zenei rendezvé-
nyeink iránt is. Mindenképpen tervezzük 
zenei programok megszervezését, a Mu-
sica Pannonica Reformata koncertsorozat 
folytatását pedig 2022-re irányoztuk elő. 

Nagyon örülök an-
nak, hogy a program-
jainkra olyan családok 
is érkeztek hozzánk, 
akik korábban még 
nem jártak nálunk. 
Nekem óriási megle-
petés volt, amikor töb-
ben elmondták, hogy 
eddig nem mertek be-
jönni hozzánk, mert 
azt gondolták, hogy ez 
egy zárt közösség kul-
turális tere. De ez nem 
így van, hiszen mi 

mindenkit szeretettel várunk, hiszen ez itt 
mindannyiunk közös kulturális öröksége.   

Áldott csendből a nyüzsgésbe
Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám, archív
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A korlátozó intézkedések miatt 2020. 
november 11-én az Esterházy-kas-
tély is bezárt. Miután kiderült, 

hogy elértük a négymilliós átoltottságot, 
azonnal éltek a lehetőséggel, és már az 
enyhítések első napján kitárták kapuikat 
a látogatók előtt. Poráczky Tündével, az 
Esterházy-kastély szakmai vezetőjével az 
újranyitásról beszélgettünk.

- Mi már a zárás pillanatától vártuk, 
hogy újra fogadhassuk a látogatókat, végül 
171 napnyi bezártság után volt erre lehető-
ségünk, hiszen a négymilliomodik beoltott 
hivatalos bejelentését követő napon mi 
éltünk a lehetőséggel és kinyitottunk. Hi-
hetetlenül nagy öröm volt látni, hogy újra 
megteltek élettel a kastély terei. 

- Rögtön az első nap voltak látogatóik?

- Igen, már az első napon voltak, akik 
felkerestek minket. Az első időszakban azt 
tapasztaltuk, hogy óvatosak voltak az em-
berek, nem jöttek tömegesen, de a pünkösd 
meghozta az áttörést és azóta folyamato-
san telik a naptárunk. Egyre több utazási 
iroda jelenti be a csoportjait, de az osz-
tálykirándulások engedélyezését követő-
en egyre több iskolai csoport jött hozzánk, 
táborokból is keresnek minket és egyéni 
látogatóink is vannak szép számmal.

- Az érvényes ren-
delkezések szerint 
védettségi igazol-
vánnyal rendelke-
zők és a felügyeletük 
alatt álló 18 év alatti 
személyek láto-
gathatják az Ester-
házy-kastélyt. Ezt 
könnyen elfogadták 
a vendégek?

- Felkészültünk 
arra, hogy ez ese-
tenként okozhat 
problémát, kelle-
metlen helyzeteket,  
de eddig talán egy 
alkalommal volt 
ilyen, a nagy több-
ség elfogadta az új szabályt, sokan vannak, 
akik érkezéskor kérés nélkül felmutatják a 
kártyájukat, tehát ezzel kapcsolatban ed-
dig jó tapasztalataink vannak.

- Melyek a legnépszerűbb programjaik?

- A leginkább kedvelt programunk az 
Élő kastély tárlatvezetés, ahol a visszaté-
rő látogatóink is tapasztalhatnak újdon-
ságokat. Nagyon népszerű az idei évben a 
bonbonkészítő foglalkozás, és a Dürer-kiál-
lításunk is rendkívül kedvelt a látogatóink 
körében. 

- A hagyományokhoz hűen idén is hir-
dettek tábort. 

- Így van, három turnusban cso-
portonként 20 gyermek számára ren-

dezzük az idei táborunkat. Április kö-
zepén hirdettük meg a lehetőséget.  
A kezdeti időben itt is egyfajta óvatossá-
got tapasztaltunk, aztán attól a pillanattól, 

hogy biztossá vált, hogy engedélyezik a 
táborokat, folyamatosan érkeztek a fogla-
lások és június elejére a táborunk mindhá-
rom turnusa megtelt.

- Úgy tudom, a nyitás óta van egy újdon-
ság is, amivel korábban nem találkozhat-
tak az ide érkezők. Mi ez pontosan?

- Igen, az idei évtől azok a látogatók, 
akik az Esterházy-kastélyt és a Kékfestő 
Múzeumot is szeretnék megtekinteni, ked-
vezményes kombinált belépőjegyet vált-
hatnak. Ez nálunk és a Kékfestő Múzeum-
ban is megvásárolható és tapasztalataink 

szerint nagyon népszerű. 
Emellett az is fontos in-
formáció, hogy a hatályos 
rendelkezések értelmében 
a szolgáltatások díja és az 
ajándékbolti vásárlás ösz-
szege az idei év végéig a 
SZÉP-kártyák bármelyik 
zsebéből kiegyenlíthetők.

- Az idei évben nem 
marad el a Múzeumok Éj-
szakája. Önök is csatlakoz-
nak a június 26-i országos 
programsorozathoz?

- Igen, mi is nyitva tar-
tunk a Múzeumok Éjsza-
káján. Meglepetéssel is 
készülünk a látogatóknak, 

így a megszokott programjaink mellett 
lesz barokk „szépségszalon”, vadászati ki-
állítás, filmvetítés és kastély-kvízzel is vár-
juk a hozzánk érkezőket.    

Újdonságok az Esterházy-kastélyban
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A Jókai Mór Városi Könyvtár a be-
zártság hónapjaiban is megpróbált 
kapcsolatban maradni olvasóival. 

Bevezették a Házhoz megy a könyv szol-
gáltatást és a könyvtár ajtajában is volt 
lehetőség átvenni az előzetesen megren-
delt könyveket. Polovitzerné Antal Móni-
ka szakmai vezetőt a korlátozások idején 
végzett munkájukról és az újranyitásról 
kérdeztük. 

- Az elmúlt év november 11-étől május 
3-áig voltunk kénytelenek zárva tartani. 
Olvasóinknak erre az időszakra Pápán és 
10 kilométeres körzetében házhoz szállí-
tottuk az e-mail-ben vagy telefonon meg-
rendelt könyveket, illetve a könyvtár be-
járatánál is volt lehetőség ezek átvételére. 
Mindezek mellett a zárvatartás ideje alatt 
is folytattuk a könyvtárban a munkát, fel-
dolgoztuk az új könyveket, folytatódott a 
fotók, újságcikkek, apró nyomtatványok di-
gitalizációja, a Pápa Városi Televízió videó-
anyagának feldolgozása és a Pápai Arckép-
csarnok bővítése. Szerettünk volna a zárás 
ellenére is jelen lenni a város életében, 
ezért adományoztunk könyveket és isme-
retterjesztő folyóiratokat a hajléktalanszál-
lónak, ezért osztottunk ajándékkönyveket 
városszerte Mikuláskor és ezért újítottuk 
meg játékainkat a közösségi médiában. 
 A kultúranapi összeállításban a társ-
intézményekkel együtt szerepel-

tünk, készítettünk könyvajánlókat,  
a Könyvtárosok világnapjára pe-
dig egy igazi meglepetéssel készül-
tünk, a városi televízió munkatár-

sainak segítségével elkészítettük a  
népszerű Jerusalema táncos kihívásra a 
városi könyvtár klipjét.

- A nyitás fokozatos lépései hétről 
hétre követték egymást, az újranyitás 
feltétele a négymilliós átoltottság volt.  
Miután ezt elértük, a 
könyvtár azonnal bejelen-
tette, hogy a járványügyi 
intézkedések betartásával 
újra megnyitja kapuit. 

- Mi már egész ápri-
lis hónapban készültünk 
a nyitásra, s végül má-
jus 4-e óta van lehető-
ségünk újra fogadni az 
olvasókat. A gyermek-
könyvtárban és a felnőtt- 
olvasóban is találkozhattak újdonsággal 
azok, akik rendszeresen járnak hozzánk,  
hiszen a felnőttolvasó tereit átrendeztük, 

így nagyobb, tágasabb helyet biztosítunk a 
látogatóknak. 

Fontos, hogy az érvényben lévő szabá-
lyozás szerint kizárólag védettségi igazol-

vánnyal rendelkező 
felnőttek és a felügye-
letük alatt álló 18 év 
alattiak látogathatják 
a könyvtárat. Ennek 
áthidalására, a tapol-
cai könyvtár ötletét 
alapul véve, a Pápai 
Nyugdíjasok Érdek-
védelmi-Érdekkép-
viseleti Egyesülete 
tagjainak közremű-
ködésével bevezettük 

a Könyvtári nagyik programot, melynek 
során védettségi igazolvánnyal rendelkező 
nyugdíjasok vállalják, hogy a hozzánk fel-
ügyelet nélkül érkező 18 év alattiak felnőtt 
kísérői lesznek itt tartózkodásuk idejére, 
hétköznaponként 14 és 18 óra között.

- Visszatértek az ol-
vasók a könyvtárba?

- Hiába biztosítottuk 
a kölcsönzés lehető-
ségét a zárás idején, 
azért sokan fájlalták, 
hogy nem tudnak oda-
menni a polcokhoz és 
személyesen válogat-
ni. Az első napokban 
talán többen érkeztek 

hozzánk, de úgy veszem észre, hogy már 
kezdünk visszaállni a korábban megszo-
kott olvasószámra. Nyáron nem zárunk be, 
így a korábbiaktól eltérően egész augusz-
tus hónapban lesz lehetőség a könyvek 
kölcsönzésére. Emellett lesz három nyári 
táborunk és nyugdíjasok számára számí-
tógépes tanfolyamot is szervezünk. 

- Néhány nappal a nyitás után már egy 
rendkívül látványos és érdekes kiállítást 
kínáltak a könyvtárba látogatóknak. Mek-
kora az érdeklődés a Fekete István mun-
kásságát bemutató tárlat iránt?

- A Móra Kiadó Fekete István vándorki-
állítása februárban érkezett volna hozzánk. 
Amikor már sejthető volt, hogy nyithatunk, 
megkerestem a kiadót, és sikerült elérni, 
hogy május 18-ától Pápán legyen látható ez 
a tárlat. A kiállítás rendkívül népszerű az 
iskolai csoportok körében, a nyitás óta el-
telt időszakban eddig 20 csoportban 455 fő 
ismerkedett nálunk Fekete István életével, 
műveivel és még nyolc csoportot várunk. 
A kiállítás egyébként június végéig láto-
gatható.       

Újra élettel telt a könyvtár

Nyáron nem
zárunk be,

így a korábbiaktól  
eltérően egész 

augusztusban lesz 
lehetőség a 

könyvek 
kölcsönzésére

“
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A koronavírus-járvány miatt 2020 
novemberében bezárt kulturális és 
szabadidős létesítmények május 

1-jétől ismét megnyithatták kapuikat a lá-
togatók előtt. 

Dr. Méri Edina, a Kékfestő Múzeum 
szakmai vezetője kérdésünkre elmondta, 
nagyon várták már a nyitást. 

- Örülünk, hogy ismét élettel telhet meg 
a múzeum. A nyitásra újrarendeztük több 

kiállításunkat, vagyis a hátsó kisgyári ré-
szen új installációkat állítottunk ki és a 
Bódi Irén-kiállításnál új textileket helyez-
tünk el – tudtuk meg dr. Méri Edinától, aki 
kiemelte, a nyitás napján ugyan még nem 
sokan, de már érkeztek látogatók. Azóta 
folyamatos az érdeklődés, egyre többen je-
lentkeznek be tárlatveze-
tésre, mintázásra.  

- Júniusban új kiállí-
tással várjuk a látogató-
kat. A hónap műtárgya 
című tárlatsorozatot ha-
gyományteremtő szán-
dékkal szerveztük meg. 
Kiállításokat nemcsak 
a Kékfestő Múzeum-
ban, hanem az Ester-
házy-kastélyban is 
szervezünk majd. Az 
idei évben is csatlakoztunk a Múzeumok 
Éjszakája rendezvénysorozathoz, mely-
nek keretében számos érdekes program-

mal várjuk a látogatókat június 26-án, 
szombaton 18 órától. Az est egyik külön-
legessége az exkluzív tárlatvezetés lesz, 
amelyet Tóth Ildikó győri kékfestő, népi 
iparművész tart, emellett lesz rendha-
gyó tárlatvezetés, kékfestőmintázás, elő- 
adás, kézművesfoglalkozás  és divatbemu-
tató is. Az este során életre kel a Kluge-csa-
lád vásári sátra is – tudtuk meg a szakmai 
vezetőtől, aki azt is elmondta, idén nyáron 
három tábort szerveznek a gyerekeknek. 
A táborok elsődleges célja, hogy a résztve-
vők megismerkedjenek a múzeummal és a 

kékfestéssel, de látogatást tesznek majd a 
város többi múzeumába, a könyvtárba és a 
Várkertbe is. 

Dr. Péterváry Tamástól, a Gróf Esterhá-
zy Károly Múzeum régészétől megtudtuk, 
a múzeum égisze alatt működik egy kö-
zösségi régészeti program, melynek célja, 

hogy nyissanak 
a lakosság felé, s 
beavassák őket a 
régészkedés rejtel-
meibe. 

- Új elemmel 
bővül a régészeti 
tevékenységünk, 
hiszen elindítunk 
egy 7-8 részből álló 
régészeti előadás-
sorozatot. Nagy 
örömünkre elis-

mert régész szakemberek tartanak majd 
előadásokat, amelyekre várjuk az érdeklő-
dőket. A pontos dátumról értesítjük a lakos-

ságot – tudtuk meg a régésztől, aki kiemel-
te, ősszel szintén érdekes előadásra várják 
az érdeklődőket, akkor a Seuso-kincsről, s 
annak kutatásáról hallhatnak. 

Dr. Méri Edina elárulta, ősszel szeret-
nének bekapcsolódni a Múzeumok Őszi 
Fesztiváljának országos programjába. Az 
év vége felé pedig egy nagyszabású látoga-
tóbarát kiállítást nyitnak meg az Esterhá-
zy-kastélyban Pápa város története a kö-
zépkorban és a kora újkorban címmel.  

A szakmai vezető végül elmondta, sze-
retettel várnak mindenkit, s bíznak abban, 
hogy sokan ellátogatnak a múzeumba, s 
szabadidejüket városunkban töltik el. A 
Kékfestő Múzeum védettségi igazolvány-
nyal látogatható, maszk használata aján-
lott, de nem kötelező.

Kiállítások, előadások, táborok – Programokkal 
gazdag nyár a Kékfestő Múzeumban

Az idei évben is 
csatlakoztunk a 

Múzeumok Éjszakája 
rendezvénysorozathoz, 

melynek keretében 
számos érdekes 

programmal várjuk a 
látogatókat június 26-án

“

TUDTA?
A Gróf Esterházy Károly Múzeum és 

a Kékfestő Múzeum 2021 júniusában in-
dította útjára A hónap műtárgya című 
kezdeményezést. A havonta jelentkező 
minitárlat-sorozatban érdekes, a nagy-
közönség előtt még ismeretlen mű-
tárgyakat mutatnak be. A minitárlatot 
rendező szakembereknek még hosszú 
ideig lesz miből válogatniuk, hiszen a két 
múzeum páratlanul gazdag régészeti, 
történeti, néprajzi és ipartörténeti gyűj-
teményének csak töredéke látható kiál-
lításokon. A mostani kezdeményezés-
nek köszönhetően – mely nem újkeletű, 
hiszen hazánk más múzeumaiban már 
nagy hagyományai vannak – hónapról 
hónapra újabb, eddig a múzeumi raktá-
rakban tárolt érdekességgel is megis-
merkedhetnek a látogatók. 

A hónap műtárgya júniusban egy fá-
ból faragott, páva mintás indiai kékfestő 
nyomódúc, a Kékfestő Múzeum gyűj-
teményéből. A 19. századból származó 
műtárgyat egy kékfestő hozta Indiából, 
így került hazánkba, később pedig a mú-
zeum gyűjteményébe. A minitárlat jú-
nius végéig ingyenesen tekinthető meg 
a Kékfestő Múzeum fogadóterében.  A 
tárlathoz mini múzeumpedagógiai fog-
lalkozás is igényelhető, melynek során 
a látogatók megismerkedhetnek a páva 
motívummal és kultusszal és egy kis pá-
vát is készíthetnek.  
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Hosszú hónapokig tartott a korona-
vírus-járvány harmadik hulláma 
Magyarországon, amely erőt próbá-

ló feladat elé állította hazánkat is. Ebben 
a megváltozott gazdasági környezetben 
több szektornak is komoly nehézségeket 
okozott a kényszerű leállás, ám a Kor-
mány által meghozott gazdaságvédelmi 
intézkedések ebben a viszontagságos idő-
szakban is próbáltak segíteni a cégeken, 
különös tekintettel a turizmusban és ide-
genforgalomban szolgáltatást nyújtó vál-
lalkozásokra. A Várkertfürdő is nehéz idő-
szakon van túl, ám a fél évig tartó, szinte 
teljes leállást követően tavasztól elindult a 
fürdőkomplexumban a fokozatos újrain-
dulás, amely a strand június 12-i megnyi-
tásával immáron teljessé vált.  

Nagy Zsolttal, a Várkertfürdő vezérigaz-
gatójával a koronavírus-járvány okozta ne-
hézségekről, a fürdő újranyitásának lépé-
seiről, a megvalósítandó rövid és hosszabb 
távú fejlesztésekről és a jövőbeni, elérhető 
közelségbe került álmokról is beszélget-
tünk.

- Kormányzati, járványügyi jogszabá-
lyi kötelezettségnek megfelelően 2020. 
november első felében be kellett zárnunk 
és egészen 2021. május elejéig tartott ez a 
korlátozás. Azóta fokozatosan elkezdtük 
az újranyitást, ám a koronavírus-járvány 
miatt az emberekben keletkezett félelem 
kapcsán nem siettettük ezt a folyamatot 
– mesélte magazinunknak Nagy Zsolt. – 
Meglehetősen barátságtalan, hűvös időjá-
rás volt tavasszal, ami igaz szinte az egész 

májusra is, az emberek pedig az elmúlt 
fél évben kicsit el is szoktak a fürdők lá-
togatásától. Így aggódtunk amiatt, hogy 
az időjárás, valamint a pandémiás hely-
zet következtében miként térnek majd 
vissza a fürdővendégeink hozzánk. Volt, 

aki arra számított – és sok ilyen szakmai 
véleményt lehetett olvasni és hallani –, 
hogy a járvány lecsengésével a vendégek 
megrohanják majd a turisztikai szolgálta-
tókat, nos, ez a jóslat szerintem nem vált 
be – jegyezte meg a vezérigazgató, aki-
től azt is megtudtuk, hogy a Várkertfürdő 
munkavállalóinak több mint 90 százaléka 
megkapta már a védőoltást. Mivel a fürdő-
komplexumban egészségügyi szolgáltatást 
is nyújtanak, ezért a dolgozóknak nagyon 
korán lehetőségük volt felvenni az oltást, 
így szinte teljes körű a vakcinázottság a 
Várkertfürdő munkavállalói között.

- Az elmúlt időszak nagyon nehéz volt, 
de örömmel mondhatom, hogy egyetlen 
munkavállalónkat sem bocsá-
tottuk el, próbáltunk mindvégig 
talpon maradni, és a kollégáin-
kat is megtartani. Ez sikerült, 
így a járvány második és har-

madik hulláma 
alatt senkitől sem 
váltunk meg. Ezen 
időszak alatt a be-
vételeink a nullá-
hoz közelítettek, így a dolgo-
zóink megtartása számunkra 
igazi sikernek számít – fogal-
mazott lapunknak Nagy Zsolt, 
aki a Várkertfürdő fokozatos 
újranyitásával kapcsolatban 
is elmondta gondolatait.

- A féléves kényszerű be-
zárás után fokozatosan ké-

szültünk az újranyitásra, azonban az 
aggodalmaim továbbra is élnek, hiszen 
eddig a júniusi időjárás sem segít minket 
igazán, valamint a jogszabályi háttér sem 
nekünk kedvez. Mi épített fürdőnek mi-
nősülünk, ránk vonatkozik az oltási iga-

zolvánnyal történő beléptetés. A szabad 
vízi strandok – így a Balaton, a víztározók 
vagy a bányatavak – védettségi kártya 
nélkül látogathatók, rájuk ez a korlátozás 
nem vonatkozik. Pedig esetünkben aktu-
ális ÁNTSZ-állásfoglalás van arról, hogy 
a fürdőnkben megkövetelt szigorú nép- 
egészségügyi, higiéniai, hatósági előírá-
sok miatt ilyen környezetben a vírus nem 
tud terjedni. Elvesztett fél év után tehát 
vannak aggodalmaink, hogy milyen nyári 
szezont tudunk majd teljesíteni, de bízunk 
abban, hogy hazánk lakosságának több, 
mint 50 százaléka beoltott már, és ebből a 
jelentős társadalmi csoportból kellő ven-
dégszám fog hozzánk is ellátogatni a kö-

vetkező hónapokban, és 
a következő napokban. 
Nagy előnyünk, hogy ná-
lunk termálvíz van, a sza-
badtéri vízterületek pe-
dig ebben az időben még 
meglehetősen alacsony 
vízhőmérsékletűek. 

Nagy Zsolt elmondta 
azt is, hogy a gyógyásza-

ti központ az elmúlt fél évben is működött, 
és két gyengébb hónapot leszámítva végig 
teljes kapacitással funkcionált. Az uszodát 
tavasszal, a törvény által adott lehetőség-
gel élve kinyithatták a versenyigazolással 
rendelkező sportolók számára, amellyel 
elsősorban a helyi egyesületek, így a vízi-
labdázók, az úszók és a triatlonosok éltek 
is. Ezzel majdnem egyidőben a konditer-
mük is megnyílt, ahol a versenyengedély-
lyel rendelkezők tudtak felkészülési, kon-
díciós edzéseket tartani. A termálfürdőnél 
viszont teljes zárás volt tavaly november-
től idén májusig. Ebben az időszakban fo-
lyamatosan végezték a szükséges belső, 

Újra vár a Várkertfürdő 

A féléves 
kényszerű 

bezárás után 
fokozatosan 

készültünk az 
újranyitásra

“
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ütemterv szerinti karbantartásokat, külön 
figyeltek a medencékre leselkedő fagyve-
szélyre. A lejött csempéket visszahelyez-
ték, pótolták, a medencetereket fugázták, 
folyamatos volt a taka-
rítás és persze a fűtés is, 
ami szintén jelentős ki-
adásokat indukált. Emel-
lett azért maradt energia 
kisebb fejlesztésekre és 
a szolgáltatási színvonal 
emelését célzó beruházá-
sok elindítására is.

- Kisebb-nagyobb felújításokat a kény-
szerű leállás alatt is megpróbáltunk meg-
valósítani és megfelelően felkészülni a 
június 12-i strandnyitásra. Így a strandon 
lugasokat alakítottunk ki, ezek idén még 
nem lesznek annyira látványosak és hasz-
nálhatók. A szőlőlugasokat egyrészt eszté-
tikai, másrészt az általa keletkező árnyék 
miatt telepítettük, így növelve a szolgálta-
tási színvonalat. Egy új pihenőtér kialakí-
tásába is belekezdtünk, amelyet legkésőbb 
karácsonyig szeretnénk befejezni. Itt egy 
hiányt próbálunk meg orvosolni, mivel a 
beltéri medencéknél kevés pihenőhely és 
napozóágy áll vendégeink rendelkezésére 
a strandi szezonon kívül. Az volt a célunk, 
hogy olyan tágas pihenőteret hozzunk lét-
re, amellyel ezt a szolgáltatásunkat tudjuk 
bővíteni. Az új terület 150-160 négyzetmé-
teres és minimum 40-50 napozóágy elhe-
lyezésére alkalmas. Fedett és zárt is lesz, 
így lehetőség szerint nyáron és télen is 

egyaránt lehet majd használni. A fürdőben 
hétköznaponként 400-500 fürdőlátoga-
tónk van, ilyenkor nagy igény van ezekre 
a szolgáltatásokra. És változnak a fürdő-
szolgáltatásokat igénybe vevők szokásai is. 
Bízunk abban, hogy a rövid fürdőlátogatá-
sok megszűnnek, és inkább hosszabb időt 

töltenek nálunk a vendégek. Ezt hivatottak 
szolgálni a már megvalósult szálláshely-lé-
tesítési projektjeink, például a már elké-
szült Mini Hotel vagy a tervezett négycsil-

lagos szállodaépítés 
is – nyilatkozta a 
Pápa és Vidékének 
Nagy Zsolt. – A Mini 
Hotel tavaly október 
23-án nyitott meg, 
akkor hét szobával 
indultunk el, és to-

vábbi hét szoba hamarosan elkészül. Vol-
tak az elmúlt időszakban – az engedélye-
zett üzleti célú turizmusnak köszönhetően 
– foglalásaink, az eddigi visszajelzések is 

nagyon pozitívak. Nyárra is vannak már 
előfoglalások és vannak edzőtáborozásra 
érkező sportolók is a leendő vendégeink 
között. Egy ilyen fürdőkomplexumnak ezt 
a hotelt teljes kihasználtsággal kell üze-
meltetnie, természetesen egy felfutási 
időszakot követően – jegyezte meg a ve-

zérigazgató, aki a tervezett négycsillagos 
szálloda megvalósításáról is beszélt újsá-
gunknak.

- Arról, hogy a Pápai Termálvízhaszno-
sító Zrt. 200 millió forint forrást kapott egy 
60 szobás, négycsillagos hotel megvalósít-
hatósági terveinek előkészületi munkáira 
2020 novemberében kaptuk meg a támo-
gatói okiratot. Ez nyílt, uniós szintű közbe-
szerzés alá esik. Nagyon komoly előírások-
nak kell megfelelni, jelenleg a beérkezett 
ajánlatok kiértékelése van folyamatban, és 
bízom benne, hogy napokon belül eljutunk 
a szerződéskötésig. Azt szeretnénk, ha a 
nyertes tervező cég négy-öt hónapon belül 
elkészítené az engedélyes terveket, és bí-

zom benne, hogy az év végére eljuthatunk 
oda, hogy a kivitelezésre is támogatási 
igényt tudunk majd benyújtani. Egy 2.000 
négyzetmétert meghaladó szállodában 
gondolkodunk, ahol magasabb szolgálta-
tási színvonalat szeretnénk megcélozni, 
külön wellness-világgal és saját étterem-
mel. Ezen túl a Várkertfürdőnek szüksége 
lenne egy új főbejáratra is, új vizesblokkok-
kal, öltözőkkel, ezeket szintén szeretnénk 
megvalósítani – mondta Nagy Zsolt, akit 
természetesen a tervezett nyári fürdőprog-
ramokról is kérdeztünk. 

- Június 12-én nyitott a strandunk, és 
ezen a hétvégén egy szaunaesti progra-
mot is szerveztünk. A nyáron több éjszakai 
fürdőzést is szeretnénk, először a Szent 
Iván-éjhez kapcsolódóan, majd július utol-
só hétvégéjén újra csatlakozunk a Fürdők 
éjszakája elnevezésű országos programhoz 
is. Augusztus első felében lesz a Várkertfür-
dő születésnapja, idén leszünk nagykorúak,  
ezt is szeretnénk egy emlékezetes rendez-
vénnyel megünnepelni – fogalmazott ma-
gazinunknak Nagy Zsolt.

A strandon lugasokat 
alakítottunk ki és egy új 
pihenőtér létrehozásába 

is belekezdtünk

“
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Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám

Csodaország, Túl az Óperencián, Az 
üveghegyen túl. E három helyszí-
nen, vagyis a Fő téren, a Kékfestő 

Múzeum udvarán, valamint a Jókai Mór 
Városi Könyvtárban és udvarán rendezték 
meg július 11-től 13-ig a Játék 3 nap 3 hely-
színen rendezvénysorozatot. A régi játék-
fesztiválok hangulatát idéző játéközön 
valódi nyárköszöntő családi program volt.

A koronavírus-járvány megje-
lenése óta szervezett első váro-
si nagyrendezvény pénteki napján a  

Fő tér volt a programok helyszíne. Itt töb-
bek közt mászófal, gigabike, Hintayo és 
padinták, a CsupaCsoda játékpark, a rend-
kívül népszerű Felhővadászat és kéz-
művesvásár kínált önfeledt szórakozási 
lehetőséget a családoknak. Az extrém 
bringashow-ra nagyon sokan kíváncsi-
ak voltak, a közönség izgatottan csodál-
ta a görkorisok, gördeszkások, rolleresek 
és extrém kerékpárosok bemutatóját.  

Nem sokkal később Fenenagy vadak vették 
birtokba a teret egy utcaszínházi produkció 
erejéig vidám vásári forgatagot teremtve 

a Kossuth ut-
cán és a Kapu-
szín környékén.  
Az interaktív tü-
zes banzáj alatt 
bizonyosan sok 
kisgyermek ha-

tározta el, hogy 
maga is tűzzsong-
lőr lesz, hiszen 
a Lángleguánok 
csapata segítségé-
vel az apróságok 
egy rövid ideig 
játszhattak a tűz-
zel. A pénteki nap 
látványos tűzs-
zsonglőr show-
val ért véget. 

Szombat és vasárnap délutánra a Fő tér 
mellett a könyvtár és a Kékfestő Múzeum 
udvara is játéktérré változott, megszám-

lálhatatlanul sok játékot kínálva a nyárkö-
szöntő hétvége résztvevőinek.  

A Fő térre megérkezett Paprika Jancsi 
csúzlizdája, voltak bódéjátékok, egérpará-
dé és hajóhinták közt is válogathattak 
a gyerekek és a játékos kedvű felnőttek.  
Nagy sikere volt a karikatúra-rajzolásnak 

és sokan szóra-
koztak a Kócos 
Artista Társu-
lat gólyalábas 
előadásain is. 

A Kékfes-
tő Múzeum 
udvara a régi 
idők világába 
repítette vissza 
a gyerekeket.  
Nagyon nép-
szerű volt a já-
tékos paraszt- 
udvar, az ott 
kínált játék-

lehetőségek közül talán az eredeti, 1800-
as években készült kézi malomnak volt 
a legnagyobb sikere, mellyel a gyerekek 
maguk őrölhették a búzát, majd az elké-
szült lisztet átszitálhatták. Vasárnap a kis 
pásztor játszóházban a sok-sok szórakozás 
mellett állatsimogató is várta a családokat.  
A Kékfestő Múzeumban játszóházban al-
kothattak az apróságok, többek közt szap-
pant és fonalbabákat is készíthettek az al-
kotó kedvű gyerekek.

Dr. Méri Edina, a Kékfestő Múzeum 
szakmai vezetője a Pápa és Vidékének el-
mondta, örömmel csatlakoztak a Játék 3 
nap 3 helyszínen rendezvénysorozathoz 

Játékos nyárköszöntő három helyszínen
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és jó volt látni, hogy sok kisgyermekes csa-
lád vett részt a náluk kínált programokon, 
melyek közt a kékfestéshez kötődő kézmű-
ves-foglalkozásokat is kínáltak a gyere-
keknek. 

A Jókai Mór Városi Könyvtár udvara 
játéktérré alakult. A natúr vidámparkban 
és a mesés játékparkban kreativitást és 
ügyességet próbáló játékokkal találkoz-
hattak a rendezvényre érkezők, a belső 
udvaron pedig a Pegazus Játéktér szín-
pompás játékai várták a kicsiket. Szom-
baton az oroszlánbarlang kincseinek 
rejtélyét, vasárnap az elsüllyedt hajó kin-
cseinek titkait kutathatták, akik vállal-
koztak arra, hogy megfejtik a szabaduló-
szoba feladatait. Sokan voltak kíváncsiak  

a Molyoldában bemutatott elfeledett játé-
kokra, vasárnapra csodálatos színeket öl-
tött az óriás kifestő és a Fekete István-kiál-
lítást is sokan megnézték. 

A könyvtárban kínált programok közt 
népszerűek voltak Senye Ilona mesete-
rapeuta foglalkozásai, a gyermekek érdek-
lődéssel hallgatták Telegdi Ágnes író-ol-
vasó találkozón elmondott történeteit és a 
barátságos gyermekbirodalommá változ-
tatott számítógépteremben is sok kisgyer-
mek vett részt a diafilmvetítéseken. 

A Jókai Mór Városi Könyvtár udvarán 
színpadi produkciók is szórakoztatták a 
közönséget. A zenei élményről szombaton 
a Kolompos együttes, vasárnap a Kiskalász 
zenekar gondoskodott. Mindkét koncert 

idején önfeledten  daloló és táncoló gyer-
mekek és felnőttek töltötték meg a nézőte-
ret. 

A vidám mesék elengedhetetlen részei 
egy családi programnak, ezért a Pegazus 
Színház művészei mindkét napon két-két 

zenés bábjátékkal va-
rázsolták el a könyv-
tár udvarán szóra-
kozókat. Láthattuk a 
Pöttyös mese, a Tapsi 
kalandjai, a Röfi és a 
farkas és a Kukurikú 
című előadásukat is. 

Polovitzerné Antal 
Mónika, a könyvtár 
szakmai vezetője a 

Médiacentrumnak el-
mondta, nagyon örül-
tek, amikor felkérést 
kaptak arra, hogy le-
gyenek a nyárköszöntő 
programsorozat egyik 
helyszíne. Úgy véli, a 
könyvtár a hatalmas 
udvarral, a füves te-
rülettel és a virágos 
környezettel ideális 

helyszíne a családi programnak, ahol a 
gyermekek önfeledten tudnak játszani.  

A Játék 3 nap 3 helyszínen rendezvény-
sorozat több száz pápai és környékbeli csa-
ládnak nyújtott önfeledt szórakozási lehe-

tőséget három napon át. Horváth Dorinát, 
a Jókai Mór Művelődési Központ kulturális 
szervezőjét a rendezvénysorozat zárását 
követő percekben arra kértük, értékelje az 
elmúlt három napot. 

– Nagyon jól sikerült a rendezvény, örü-
lünk annak, hogy 
nagy számban 
érkeztek érdek-
lődők mindhá-
rom helyszínre. 
A könyvtárral és 
a Kékfestő Múze-
ummal kapcso-
latban is nagyon 
sok pozitív dol-

got hallottunk. A 
könyvtárral kap-
csolatban például 
a közreműködők 
és az ide látoga-
tók is úgy látták, 
hogy ez egy tö-
kéletes helyszín 
a gyermekeknek, 
hiszen egy védett 

udvaron lehettek, a játékok szépen elfértek, 
de áttekinthetőek voltak, tehát a szülők itt 
nyugodtan engedhették játszani a gyerme-
keket. Örülünk annak, hogy ezt sokan meg 
is tették.   
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József főherceg ül középen, aki 1899 júniusában 
Pápára látogatott, hogy megszemlélje az itt állomásozó 
katonai csapatokat. Fenyvessy Ferenc fogadást rendezett 
a főherceg és a Magyar királyi 7. honvéd huszázezred 
parancsnoka, tábornokok, segédtisztek tiszteletére. Feny-
vessy Ferenc (a főherceg mellett áll balra) Pápa város 
országgyűlési képviselője, Veszprém vármegye főispánja 
volt, jogász, újságíró, a Pápai Lapok szerkesztője, az ő 
elnökletével alakult meg a Pápai Jókai Kör, és 1894-ben 
Veszprém városától Díszpolgári Oklevelet kapott.

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


