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Nagyon meleg van

Nyár van, forróság, a kánikulát időn-
ként viharok, zivatarok szakítják 

meg, melegünk van, ki ideges min-
dettől, ki pedig élvezi az utolsó pilla-
natig minden mozzanatát az idei júli-
usnak. Talán a melegtől van, de friss 
városi pletykát is alig hallani! Alig, 
de tegnap csak beleszaladtam egybe:  
„Ha jól hallottam és lehet hinni a plety-
káknak, akkor itt (azaz Pápán) lesz az 
első fizetős játszótér közterületen” – 
írta a jólértesült helyi polgár a közösségi 
médiában. Már a hozzászólás felvezeté-
se is parádés. „Ha jól hallottam és lehet 
hinni a pletykáknak…”; a kommentelő 
fenntartja a tévedés jogát, hiszen lehet, 
hogy rosszul hallotta, meg mégis csak 
pletykáról van szó, de – ugye – nem zö-
rög a haraszt…

Mindig is őszintén csodáltam azokat, 
akik energiát nem kímélve dolgoznak 
azon, hogy a gyarapodás, valamiben 
való gazdagodás ne okozzon osztatlan 
örömet a közösség tagjainak. Talán még 
Önök közül is sokan emlékeznek a vá-
rosi sportcsarnok építése körüli legen-
dákra (túl alacsony a belmagassága, 
nem lehet majd nemzetközi meccseket 
játszani stb.), vagy a kicsit később épí-
tett elkerülő útról terjesztettet szamár-
ságokra (a forgalom nem is indokolta, 
a felüljárók nem bírják el a kamionok 
tömegét stb.). Csodáltam őket, mert 
soha nem adják fel! Kit egyszerű rosz-
szindulat, kit politikai motiváció vagy 
kóros kishitűség fűt, de minden népe-
sebb társaságban találkozni a képvise-
lőikkel. Aztán amikor épp junior kézi-
labda Európa- vagy világbajnokság volt 
a csarnokban, esetleg az Erkel utcaiak 
fellélegeztek, mert az átmenő forgalom 
megszűnt a házaik előtt, akkor egy da-
rabig ihletett csönd volt, de csak azért, 
hogy újult erővel kezdjék egy másik be-
ruházáson a vészmadárkodást.

Nyár van, forróság, a kánikulát időn-
ként viharok, zivatarok szakítják meg, 
melegünk van, ki ideges mindettől, ki 
pedig élvezi az utolsó pillanatig min-
den mozzanatát az idei júliusnak.  
Nem lesz Pápán fizetős játszótér közte-
rületen. Mondom: olykor napokon ke-
resztül is tart a forróság, nagyon meleg 
van…

dr. Áldozó Tamás

Háziorvosok  
szabadságolási ideje

Helyettesítő orvos,
rendelés helye,
telefonszám

Rendelés ideje

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

dr. Gergely Sándor

08.01-08.31.

dr. Molnár Valéria
Pápa, Huszár ltp.
Tel: 06/30 720-9887
30/98-96-455

12.00-16.00 8.00-12.00 8.00-12.00 13.00-17.00 8.00-12.00

VIII. sz. háziorvosi körzet
(dr. Molnár Dániel volt körzete) 
Aradi utcai rendelő
07.26-08.21.

dr. Sütő Tamás
Pápa, Aradi u. 33.
Tel: 313-869
06/20 510 5516

8.00-12.00 13.00-17.00 8.00-12.00 13.00-17.00 8.00-12.00

dr. Sütő Tamás
06.28-07.23.

dr. Kalmár Zsolt
Pápa, Aradi u. 33.
Tel: 313-869

13.00-15.00 10.00-11.30 12.30-14.30 10.30-12.00 14.00-15.30

dr. Bendes Zsuzsanna
07.12-07.23.

dr. Kokas Gizella
Pápa, Jókai u. 5-9.
Tel: 312-044
06/20 941-7833

7.30-11.30 13.00-17.00 12.00-16.00 7.30-11.30 12.00-16.00

dr. Spreitzer Szabolcs
07.26-07.30.
08.23-09.03.

dr. Lőrincz Dániel
Pápa, Vízmű u. 1.
Tel: 324-913
06/30 464-2358

7.30-10.00 14.00-17.00 7.30-11.30 15.00-17.00 8.00-11.30

dr. Kalmár Zsolt
07.26-08.21.

orvoshoz irányítás, 
receptkérés, táppénz 
stb. Tel: 324-989 az 
alábbi időpontokban:

9.00-11.00 13.00-15.00 9.00-11.00 13.00-15.00 9.00-11.00

orvosi vizsgálat: Dr. Sütő Tamás
Pápa, Aradi u. 33. saját rendelési idejében, csak a fenti telefonszámon  történt egyeztetett időpontban.

dr. Kokas Gizella
07.26-08.13.

dr. Bendes Zsuzsanna
Pápa, Fő u. 19.
Tel: 324-989
06/70 368-9177

13.00-17.00 8.00-12.00 13.00-17.00 8.00-12.00 13.00-17.00

dr. Molnár Valéria
(Huszár ltp-i rendelő)
06.28-07.30.

dr. Gergely Sándor
Pápa, Bástya u. 11/A.
Tel:  06/30 867-6567
06/70 312-1266

8.00-11.00 14.00-17.00 Borsosgyőr, 
8.00-11.00

14.00-18.00 8.00-12.00

dr. Ferenczy András
07.26-07.30.

dr. Gergely Sándor
Pápa, Bástya u. 11/A.
Tel:  06/30 867-6567
06/70 312-1266

8.00-11.00 14.00-17.00 Borsosgyőr,
8.00-11.00

14.00-18.00 8.00-12.00

dr. Ferenczy András
07.26-07.30.

dr. Molnár Valéria
Pápa, Huszár ltp.
Tel: 06/30 720-9887
30/98-96-455

8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 13.00-17.00 8.00-12.00

Dr. Horváth Ilona nem tervezett hosszabb szabadságot

II. sz.háziorvosi. körzet
(Dr. Danajka László volt körzete)
07.01.-07.31.

Dr. Erdő Ferenc
Pápa, Béke tér 2.
89/313-434

12.30-15.00 8.00-10.00 csak re-
ceptírás, 
táppénz

12.30-14.00 12.30-14.30

Gyermekorvosok  
szabadságolási ideje

Helyettesítő orvos neve Helyettesítés helye, ideje

dr. Balogh Tünde
 
2021.07.19-07.30.

dr. Schveighoffer Zita

dr. Vaitsuk Mária

Pápa, Anna tér 10.
06/89 312-042
8.00-12.00 és 12.00-16.00 felváltva

dr. Sárvári Sándor
 
2021.07.19-07.30.

dr. Schveighoffer Zita

dr. Vaitsuk Mária

Pápa, Anna tér 10.
06/89 312-042
8.00-12.00 és 12.00-16.00 felváltva

dr. Vaitsuk Mária
 
2021.08.09-08.13.

dr. Schveighoffer Zita Pápa, Anna tér 10.    
06/89 312-042
helyettesítő saját rendelési idejében

dr. Balogh Tünde
 
2021.08.09-08.13.

dr. Schveighoffer Zita Pápa, Anna tér 10.    
06/89/510-154
helyettesítő saját rendelési idejében

dr. Sárvári Sándor
 
2021.08.16-08.19.

dr. Vaitsuk Mária
dr. Balogh Tünde

Pápa, Anna tér 10.    
06/89 312-042
8.00-12.00 és 12.00-16.00 felváltva

dr. Schveighoffer Zita
 
2021.08.16-08.19.

dr. Vaitsuk Mária
dr. Balogh Tünde

Pápa, Anna tér 10.    
06/89 312-042
8.00-12.00 és 12.00-16.00 felváltva

dr. Schveighoffer Zita
 
2021.08.23-27.

dr. Balogh Tünde

dr. Sárvári Sándor

Pápa, Anna tér 10.    
06/89 312-042
Pápa, Vízmű u.                   
06/89/324-913

dr. Vaitsuk Mária
 
2021.08.23-08.27.

dr. Balogh Tünde

dr. Sárvári Sándor

Pápa, Anna tér 10.    
06/89 312-042
Pápa, Vízmű u.                   
06/89/324-913

Pápa város háziorvosainak tervezett  
nyári szabadsága

Pápa város gyermekorvosainak  
tervezett nyári szabadsága
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Újra ülésezett a képviselő-testület

A koronavírus-járvány miatt hirdetett 
veszélyhelyzet idején november-
től egészen júniusig nem tartha-

tott ülést Pápa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete. A járványügyi ada-
tok javulásának köszönhetően bevezetett 
enyhítések nyomán több mint féléves ki-
hagyás után, június utolsó napján ismét 
összeült a képviselő-testület, s a több órán 
át tartó tanácskozáson számos fontos 
döntés is született. 

Az ülésen elsőként a koronavírus-jár-
vány áldozataira emlékeztek a képviselők, 
köztük Pápa város kitüntetettjeire, Babos 
Jánosra, dr. Edelényi-Szabó Attiláné dr. Wi-
esner Katalinra, Varga Györgyre és Bognár 
Józsefre. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester az ülé-
sen tájékoztatta a képviselő-testületet az 
elmúlt időszakban hozott rendeletekről és 
határozatokról. Az előterjesztést a képvise-
lő-testület kérdés és hozzászólás nélkül, 14 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül fogadta el a legtöbb rendelet 
vonatkozásában, a város költségvetéséről 
szóló rendeletet 9 igen és 5 nem szavazat-
tal fogadta el a testület.  A határozatokkal 
kapcsolatos tájékoztatást a képviselő-tes-
tület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mel-
lett tudomásul vette.  

A munkaértekezleten módosították a 
képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló rendeletet, majd a vá-
ros költségvetésének módosításával kap-
csolatos előterjesztés következett, melyet 
9 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett 
fogadtak el.

Fontos napirend volt a városi térfi-
gyelő kamerarendszer bővítésével 
kapcsolatos előterjesztés is. Az ellen-
szavazat nélkül elfogadott rendelet értel-
mében a rendszer üzemeltetése és kezelése  
Pápa Város Önkormányzatának Város-
gondnoksága és Közterület-felügyelete fel-
adata.

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos 
feladatairól szóló előterjesztés meghatá-
rozza többek közt, hogy az önkormányzat 
a jogszabályokban előírt sportfeladatai el-
látásáról a Pápai Sport Nonprofit Kft-vel kö-
tött közszolgáltatási szerződés útján gon-
doskodik. A rendeletet 14 igen szavazattal 
fogadta el a képviselő-testület.

A képviselő-testületi ülésen döntés szü-
letett a közterület-használati díjakról is.

Pápa Város Önkormányzatának Egész-
ségügy Alapellátási Intézetét három napi-
rendi pont is érintette. Elsőként meghatá-

rozták az intézményvezetői megbízással 
szemben támasztott követelményeket, ezt 
követően Ujváry Hajnalka intézményveze-
tő beszámolt az intézmény elmúlt ötéves 
tevékenységéről, majd a képviselő-testület 
ismét bizalmat szavazott Ujváry Hajnal-
kának, így határozatlan időre továbbra is 
ő vezeti a város egészségügyi alapellátását 
irányító intézményt. 

Az ülésen beszámoltak a többségi ön-
kormányzati tulajdonban lévő gazdasági 
társaságok – a Pápai Víz- és Csatornamű 
Zrt., a Pápai Termálvízhasznosító Zrt., a 
MÉKI-R Kft., valamint a KÖZSZOLG Non-
profit Kft.

A vegyes ügyek közt a képviselő-testü-
let döntött arról, hogy jóváhagyják a Pápai 
Városi Óvodák módosító okiratát, illetve a 
módosításokkal egységes szerkezetbe fog-
lalt alapító okiratát. Szintén a vegyes ügyek 
közt esett szó a Pápa Plusz önkormányzati 
ösztönzőrendszerről, emellett a képviselők 
tájékoztatást kaptak arról is, hogy azon 
szervezetek, akik szívességi használatba 
adás jogcímén önkormányzati ingatlano-
kat használnak, az adott ingatlanokban 
milyen tevékenységet végeznek.

A képviselő-testület soron következő 
ülését lapzártánk után tartotta. 

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
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A veszélyhelyzet kihirdetését követő 
első képviselő-testületi ülés több 
órán át tartott. A tanácskozáson 

számos fontos témában született döntés, 
köztük a város költségvetésének módo-
sításáról, a közterületi térfigyelő kame-
rarendszer bővítéséről és a többségi ön-
kormányzati tulajdonban lévő gazdasági 
társaságok működéséről szóló beszámo-
lókról is. Dr. Áldozó Tamás polgármestert 
a legfontosabb előterjesztésekről kérdez-
tük.

- Az ülés elején a veszélyhelyzet ideje 
alatt hozott rendeletekkel és határozatok-
kal kapcsolatos tájékoztatóról szavazott a 
képviselő-testület. A rendeletek egy része 
hatályát vesztette a járványhelyzet végez-
tével – ilyen volt például a maszkhaszná-
lattal kapcsolatos rendelet. A másik részük 
hatályban való fenntartásáról pedig döntés 
született az ülésen. 

- A júliusi képviselő-testületi ülés egyik 
legfontosabb napirendi pontja a költségve-
tés módosítása volt. Mit kell tudni erről?

- A mostani módosítás kötelező volt, 
mert a 2020. évi költ-
ségvetési pénzmarad-
ványunkat most kellett 
beilleszteni a rendelet-
be. Ezzel a módosítás-
sal azonban nemcsak 
a tavalyi intézményi 
költségvetési pénzma-
radványok felhasználá-
sáról tudtunk dönteni, 
hanem az időközben a 
város számlájára meg-
érkezett további forrá-
sokról is. Így például 
arról a 350 millió forint-
ról, amit az iparűzési 
adó kompenzációjaként 
kaptunk, vagy például 
a szociális bérkiegé-
szítésről. Összességében közel 630 millió 
forinttal növeltük a mostani módosítással 
a költségvetés bevételi oldalát. Ezzel az 
év eleji eredeti előirányzathoz képest már 
1,1 milliárd forintot meghaladó összeggel 
nőttek az önkormányzat idei bevételei. 
Korábban is döntöttünk már többletkiadá-
sokról – köztük fejlesztési kiadásokról is 
– az eredeti előirányzatokhoz képest és a 
mostani ülésen további fejlesztési kiadá-

sokat illesztettünk a költségvetésbe. Ezek 
közé tartozik a Kossuth utca tervezésen 
felüli beruházási igénye erre 
az évre – ez a csapadékvíz 
elvezetését jelenti, de akár 
burkolatépítést is jelenthet 
egyes szakaszokon. Mind-
ezeken túl a Gróf út felújítá-
sa első ütemének 90 millió 
forintos költségeit is biztosítottuk, illetve 
a Szalmavári út mindkét oldali járdájának 
megépítésére 25 millió forintot különítet-
tünk el. Azt is látni kell, hogy nem minden 
pénzt költöttünk el, ami többletbevételként 
érkezett, mert a költségvetési tartalékaink 
közé is helyeztünk 135 millió forintot, így 
már 430 millió forintot tesznek ki a város 
költségvetési tartalékai. 

- Grőber Attila, a Jobbik-DK-MSZP- 
LMP-Párbeszéd-Momentum önkormány-
zati képviselője négy fejlesztési célt is 
megjelölt a költségvetési napirend tár-
gyalása során, köztük játszótér és parkoló 
kialakítását is. Ezekkel kapcsolatban mi a 
véleménye?

- Azt gondolom, hogy az egyik célt, az 
Egressy Béni utcai közvilágítást már meg-
oldottuk. A másik három javaslat esetében 

képviselő úr nem tudta összegszerűsíteni 
az indítványát, ezért azt javasoltam, hogy 
az említett módosító indítványokban sze-
replő fejlesztéseket fogalmazza meg a Vá-
rosfejlesztési Osztálynak, ahol a kollégáim 
meghatározzák azok tervezett költségeit. 
Amikor ismerjük a fejlesztések költségigé-
nyét és a feladat kapcsolatait más beru-
házásokkal, akkor tudunk felelősen dön-
teni arról, hogy azokat most időszerűnek 

látjuk-e. Egyébként például az Erkel utcai 
parkolási probléma megoldása indokolt, 

de ebben az esetben 
egyrészt tervezési 
feladatok is vannak, 
másrészt mi azzal 
számolunk, hogy az 
Erkel utcára kerék-
párutat építünk a 

következő években, hogy a Celli út környé-
két is bekapcsoljuk abba a kerékpárút-há-
lózatba, melyen keresztül például az ipari 
park is elérhető. 

- Az egészségügyi alapellátási intézet 
beszámolója ismét rámutatott a problémá-
ra, amit a háziorvosok hiánya jelent. Mi le-
het erre a megoldás?

- Vannak betöltetlen háziorvosi praxi-
saink, illetve a betöltött praxisok esetben 
pedig azt tapasztalhatjuk, hogy egyre idő-
sebbek a háziorvosaink. A probléma meg-
oldása helyben nagyon nehéz, azt csak 
országos szinten tudjuk értelmezni. Erre 
már látszanak előremutató intézkedések. 
Ezek közé tartozik az az elképzelés, ami az 
egészségügyi alapellátás problémájának 
megoldását a kórházak, a mentőszolgálat 
és a háziorvosok által körülhatárolt térben 

látják megvalósíthatónak. 
Az önkormányzati szö-
vetségeknek van olyan 
elképzelése, amelynek 
értelmében az önkor-
mányzatok szívesen át-
adnák az alapellátást – az 
ügyeletet mindenképpen 
– állami fenntartásba, hi-
szen az egészségügy nagy 
része már egyébként is 
ott van. Az ülésen arról 
is beszélgettünk, hogyan 
lehetne vonzóvá tenni a 
pápai körzeteket. Tudni 
kell, hogy egy tartósan 
betöltetlen praxis betöl-
tése esetén az oda érkező 
háziorvos akár 20 millió 

forintos állami támogatásban is részesül-
het. Ennek ellenére nemcsak Pápán, de 
az egész országban óriási a hiány házior-
vosokból és házi gyermekorvosokból is. 
Az alapellátás intézményvezetője, Ujváry 
Hajnalka beszámolója végén tett javaslato-
kat arra nézve, hogy milyen intézkedések-
kel tudunk a mainál jobb helyzetet elérni.  
Azt kérem tőle, hogy ezeket dolgozza ki 
részletesen és a későbbiekben visszahoz-

Komoly tartalékok a költségvetésben
Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

A város 
költségvetési 

tartalékai 430 millió 
forintot tesznek ki

“
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zuk a képviselő-testület elé ezeket a javas-
latokat.

- A többségi önkormányzati tulajdonban 
lévő gazdasági társaságok is beszámoltak 
a júniusi ülésen. A beszámolók milyen ké-
pet mutatnak a cégek műkö-
déséről?

- A beszámolók kapcsán 
fontos hangsúlyozni, hogy 
van olyan gazdasági társa-
ság – a Pápai Termálvíz-
hasznosító Zrt. –, amelynek 
működését szinte ellehetet-
lenítette a koronavírus-jár-
vány, hiszen 2020-ban ta-
vasszal és ősszel is be kellett 
zárnia a fürdőnek, nyáron 
pedig, amikor működhetett 
volna, augusztusban a pá-
pai extra járványhullám ha-
tására jelentősen csökkent 
a vendégek száma. Ez látszik a társaság 
eredményein is, oly mértékben, hogy idén 
márciusban a tulajdonos önkormányzat-
nak be kellett avatkoznia, 60 millió forint 
tagi kölcsönt nyújtottunk a gazdasági tár-
saságnak a szezonra való felkészülésre, 
illetve a zárva tartás idejére a működés fi-
nanszírozására. Most végre kinyithatott a 
létesítmény és mindenkit arra biztatunk, 

hogy látogassák a fürdőt, mert ezzel tulaj-
donképpen magunkon is segítünk. 

- A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt-nél 
sem múlt el nyomtalanul a járvány. Mi de-
rült ki a beszámolóból?

- A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. ese-
tében azt állapítottuk meg, hogy elő-
ször volt negatív az eredménye. Ez 
részben összefüggésbe hozható a ko-
ronavírus-járvánnyal. Ezt egyelőre egy 
technikai számnak kell tekinteni, a Víz-
mű esetében ez semmiféleképpen nem 
jelenti a működés ellehetetlenülését.  
A város ezekben a hetekben hatá-
rozott tőkeemelésről, a döntéssel 
egy állami támogatásból származó  
9 millió forintos forrást adtunk át a gazda-
sági társaságnak.

- A másik két gazdasági társaság beszá-
molója kapcsán milyen megállapításokat 
tehetünk?

- A MÉKI-R Kft. eredményesen zárta az 
évet, biztonsággal gazdálkodott. Az ülésen 

azt is megállapítottuk, hogy a 
hulladékkezeléssel foglalko-
zó gazdasági társaságunk, a 
KÖZSZOLG Nonprofit Kft. prob-
lémái rendszerproblémák,  
azok nem a helyi működés-
ben keresendők, hanem ab-
ban a hulladékkezelési rend-
szerben, ami a megye 158 
településén működik. Bízunk 
abban, hogy lesz előrelépés 
és ez a cég továbbra is biztos 
lábakon tudja szolgálni a pá-
paiakat.   

     
- Több mint fél év elteltével 

tarthattak újra képviselő-tes-
tületi ülést. Milyen érzésekkel vett részt a 
tanácskozáson?

- Jó érzéssel vettem részt az ülésen, 
nekem nagyon hiányzott már, hogy meg-
ismerjem képviselőtársaim vélemé-
nyét. Természetesen a véleményüket  
írásbeli kommunikáció útján is megismer-
hetem, de a jelenléti képviselő-testületi 
ülés az igazi. Azt remélem, hogy innen már 
végérvényesen visszatérhetünk a hagyo-
mányos képviselő-testületi működési for-
mához.      

Fogorvosok szabadságolási 
ideje

Helyettesítő orvos,
rendelés helye,
telefonszám

Rendelés ideje

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

1.sz. körzet
Dentál Centrum
Dr. Nagy Olivér
Pápa, Szent I út. 5.
06/89/310-309

nem terveznek leállást, a 
rendelőben folyamatosan lesz 
ellátás az alábbiak szerint 

12.00-18.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00

2. sz. körzet
Dr. Glied-Berke Barbara
Dr. Kovács Áron
Pápa, Zimmermann u. 8.  
07.26-07.31., 08.24-09.03. 

helyben történik a  
helyettesítés
Dr. Rubi Kinga és  
Dr. Glied-Berke Barbara
06/89/312-548

8.00-14.00 14.00-20.00 14.00-20.00 8.00-14.00
18.00-20.00

8.00-12.00

3. sz. körzet (dr. Böröczky 
Zoltán volt körzete)
Dentál Centrum
Pápa, Szent I. út.5.
Dr. Birtalan Róbert
06/89/310-309

nem terveznek leállást, a 
rendelőben folyamatosan lesz 
ellátás az alábbiak szerint

8.00-12.00 13.00-15.00 8.00-12.00 13.00-15.30 7.00-15.00

4.sz. körzet
DentaLive Bt.
Dr. Zsegraics Gábor
Pápa, Várkert út. 5.
07.26-08.10.

Dentál Centrum
Pápa, Szent I. ú. 5.
06/89/310-309

12.00-18.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 12.00-14.00

5.sz. körzet (dr. Döbrönte József 
volt körzete)
Pápa, Zimmermann u.8.
Dr. Rubi Kinga
06/89/312-548

nem terveznek leállást, a 
rendelőben folyamatosan lesz 
ellátás az alábbiak szerint

8.00-14.00 14.00-20.00 14.00-20.00 8.00-14.00
18.00-20.00

8.00-12.00

6.sz. körzet Székelyné dr. Lázár 
Zsuzsanna
Pápa, Jókai u. 5-9.  
rendelőintézet  
06.28-07.08.

Dr. Berecz Melinda Zsuzsanna
saját rendelési idejében
Rendelési hely:  
Marcaltő, Fő tér 24.
Elérhetőség: 89/347-009

13.00-18.00 8.00-13.00 13.00-18.00 8.00-13.00 8.00-13.00

Pápa város fogorvosainak tervezett nyári szabadsága

TUDTA?
A képviselő-testületi ülésen felmerült, 

hogy a környéken zajló komoly fürdőfej-
lesztések nehéz helyzetbe hozhatják a 
Várkertfürdőt. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester en-
nek kapcsán hangsúlyozta, a pápai für-
dőnek jó a pozíciója. Ha lesz lehetőség 
arra, hogy tőkét biztosítsanak fejleszté-
sekre, akkor olyan termékekkel tud jelen 
lenni a piacon, amelyek szolgáltatására 
a most fejlesztő versenytársak nem ké-
pesek. Ilyen előny a nagy strandterület, 
hiszen a nagy beruházások – mint pél-
dául a veszprémi uszoda építése – nem 
ilyen irányú fejlesztéseket tartalmaznak. 
Igaz, hogy Győrben sok pénzt költenek a 
fürdőre, de a hely szűkössége miatt ott 
sem tudnak a pápaival versenyképes 
nagyságú strandterületet kialakítani. A 
városvezető szerint az lenne a jó, ha ezen 
a nagy területen a fürdő olyan szolgálta-
tásokat tudna nyújtani, amelyek meg-
különböztetnék a pápai fürdőt a szűkebb 
környezetben lévő versenytársaitól. 
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A júliusi képviselő-testületi ülés több 
napirendje is érintette Pápa Város 
Önkormányzatának Egészségügyi 

Alapellátási Intézetét. Elsőként meghatá-
rozták az intézményvezetői megbízással 
szemben támasztott követelményeket, ezt 
követően Ujváry Hajnalka intézményve-
zető beszámolt az egészségügyi alapellá-
tás elmúlt ötéves tevékenységéről, majd 
az alapellátást eddig vezető szakember, 
akinek vezetői megbízása lejár - újra bi-
zalmat kapott, így határozatlan időre to-
vábbra is ő vezetheti Pápa Város Önkor-
mányzatának Egészségügyi Alapellátási 
Intézetét. Ujváry Hajnalkával az ülésen 
elhangzottakról beszélgettünk.

- Pápa Város Önkormányzatának Egész-
ségügyi Alapellátási Intézete a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően a háziorvosi, 
házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi 
alapellátásról, az alapellátáshoz kapcso-
lódó háziorvosi és házi gyermekorvosi 
ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról és 
az iskolaegészségügyi ellátásról gondos-
kodik. Pápán 12 felnőtt háziorvosi, 6 házi 
gyermekorvosi, 6 fogorvosi, 10 területi vé-
dőnői, 6 iskolavédőnői és 8 iskolaorvosi 
körzet van. Nem titok, hogy az alapellátás-
ban nagy problémát jelent a humánerőfor-
rás kérdése, mind a háziorvosi, mint a házi 
gyermekorvosi ellátásban vannak betöl-
tetlen praxisok és orvosaink átlagéletkora 
sajnos eléggé magas, ami azt jelenti, hogy 
az orvosok utánpótlásáról égetően fontos 
gondoskodnunk. A háziorvosi ellátásban 
azonban nemcsak a növekvő korfa okoz 
problémát, de az adminisztrációs terhek, a 
degresszió alkalmazása, az eszköztámoga-
tás hiánya is gondot okoz. 

- Mi lehet a megoldás erre a problémára?

- Az utóbbi években folyamatosan ér-
kezik pluszfinanszírozás a rendszerbe, ez 
azonban még mindig nem éri el azt a szin-
tet, ami vonzó lehet a fiatalok számára. Azt 
is tudni kell, hogy az egészségügyi szolgá-
lati jogviszonnyal bevezetett orvosi bérek 

abban az esetben vonatkoznak háziorvo-
sokra, ha szoros praxisközösségbe szerve-
ződnek. Tudomásom szerint ezt eddig ná-
lunk senki nem választotta, a vállalkozók 
többsége a kollegális praxisközösséghez 

történő csatlakozás lehetőségével élt, így a 
bérkiegészítés 80 százalékát kérhetik le. A 
háziorvosi pálya nem vonzó a fiatalok szá-
mára, így megoldást jelenthet a más város-
ban dolgozó háziorvosok Pápára csábítása. 
Ugyanakkor azt is látni kell, hogy szakkép-
zett és gyakorlattal rendelkező ápolót is 
ugyanolyan nehéz találni, mint orvost. 

- Az ülésen szó esett az ügyeletet érintő 
problémákról is. Ezekkel kapcsolatban mit 
lehet elmondani?

- Mint ismert, a központi orvosi ügyeleti 
rendszerben nemrégiben változás történt, 
a központi ügyeletet külsős cég bevonásá-
val biztosítjuk, hétvégén a gyermekeket is 
a központi ügyelet látja el. Ahogy a beszá-
molómban is leírtam, a cég által küldött or-
vosok tevékenysége nem minden esetben 
felelt meg az elvárásainknak, több esetben 
is kifogást emeltem, és több orvos eseté-
ben is kikötöttem, hogy többet ne irányít-
sák őket hozzánk. Azonban vannak olyan 
orvosok is, akikkel mind az ügyeleti dol-

gozók, mind a 
betegek vissza-
jelzései alapján 
szívesen dolgo-
zunk együtt. Kö-
zülük van, akivel 
már közvetlenül, 
nem az említett 

külsős cégen keresztül kötöttünk szerző-
dést. Ő egy hónapban több hétvégét is vál-
lal. Ugyanakkor országos szinten tervben 
van az ügyeletek átalakítása, elképzelhető, 
hogy a működtetést az állam veszi át. 

- Az elmúlt évet az élet minden terüle-
tén, de főként az egészségügyben a koro-
navírus-járvány határozta meg. Hogyan 
sikerült ilyen nehéz körülmények közt 
helytállnia az alapellátásnak?

- A koronavírus-járvány az egészség-
ügyben is jelentős változásokat hozott. 
Az aktuális helyzetnek megfelelően fo-
lyamatosan változtak az érvényben lévő 
eljárásrendek, melynek alapján a helyi vi-
szonyokat figyelembe véve elkészítettük 
az új infekciókontroll szabályzatot. Ahogy 
közismert, a járvány kezdeti időszakában 
gondot okozott a védekezéshez használt 
eszközök beszerzése, ráadásul az árak is 
elszabadultak. Különböző forrásokból vá-
sároltunk légfertőtlenítő berendezéseket, 
szenzoros kézfertőtlenítő adagolókat, inf-
ravörös homlokhőmérőket és egy hordoz-
ható ózongenerátort is. Fontos volt a lakos-
ság folyamatos tájékoztatása, a rendelők 
ajtajait szinte befedték az ezzel kapcsolatos 
információkat tartalmazó papírok. 

Azt tapasztaltuk, hogy az első hullám 
idején az emberek jobban elfogadták a kor-
látozó intézkedéseket, aztán jött a második 
hullám, amikor egyre több pozitív eset je-
lent meg a városban, így az egészségügyi 
dolgozók és a betegek védelmének érde-
kében mi is újabb szigorításokat vezettünk 
be. Sajnos még így is előfordult, hogy a be-
tegek nem voltak őszinték, és később egy-

Elképzelések az alapellátás jövőjéről
Szerző: Pintér-Papp Eszter 

 Fotó: Pintér Ádám

A pályázati hirdetmények megtalálhatók a  
www.papa.hu honlapon a vagyon- 
értékesítés fül alatt.

Pápa Város Önkormányzata pályázatot  
hirdet ingatlanok hasznosítására
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egy pozitív eset miatt háziorvosok kerültek 
karanténba, ami komoly problémát oko-
zott. Szerencsére most is bebizonyosodott, 
hogy olyan emberek dolgoznak az alap-
ellátásban, akik a bajban azonnal össze-
fognak és emberfeletti erőfeszítésekkel is 
segítenek a feladatok ellátásában. Nagyon 
hálás vagyok nekik ezért.

- Ön ismét bizalmat kapott a képvise-
lő-testülettől, így korábbi vezetői meg-
bízásának lejártát követően továbbra is 
vezetheti az alapellátási intézetet. Milyen 
tervekkel áll az elkövetkező évek elé?

- Amint említettem, az ügyeleti ellátás-
ban változás várható, de amíg ennek pon-
tos részletei nem ismertek, az orvoshiányt 
továbbra is külső szolgáltató bevonásával 
orvosoljuk. Az iskolaorvosi rendszer orszá-
gos szinten is nehézkesen működik, ezért 

örömteli, hogy szeptembertől lesz egy főál-
lású, nagy gyakorlattal rendelkező, agilis 
iskolaorvosunk. Szolgáltatásaink körében 
a legrosszabb helyzetben a háziorvosi el-
látás van. A probléma 
országos szintű és az 
ehhez vezető okok 
nagy részét nem is 
lehet helyben kezelni. 
Komoly kérdés, hogy 
mivel lehetne a házi-
orvosi körzeteinket 
vonzóvá tenni. Talán a legfontosabb az 
anyagi és erkölcsi megbecsülés. Az után-
pótlást segíthetné – ahogy azt az ülésre 
készült beszámolómban is jeleztem –, ha 
az orvosi, rezidensi képzésben résztvevők 
számára pályázat alapján ösztöndíjat tud-
nánk felajánlani azon fiatalok számára, 
akik a diploma megszerzését követően 
a város valamelyik körzetében vállalnak 

munkát. Fontos lenne megfelelő minőségű 
szolgálati lakás biztosítása is. 

Ideálisnak látnám a jelenleg elszórtan 
elhelyezkedő rendelők helyett egy köz-

ponti egészségház 
vagy rendelőintézet 
kialakítását, ahol az 
egészségügyi ellá-
tás mellett számos 
egyéb szolgáltatás 
– például egészség-
ügyi állapotfelmérés 

vagy prevenciós feladatok – is elérhető 
lenne a pápaiak számára. 

Tehát, ahogy látszik, vannak tervek, 
amelyek megvalósításával fejleszthetjük a 
város alapellátását. Remélem, olyan rend-
szert tudunk kialakítani, amellyel vonzó-
vá tudjuk tenni a várost az egészségügyi 
dolgozók számára és így megoldhatjuk az 
alapellátásban jelentkező problémákat.     

Pápa Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete legutóbbi ülésén 
hosszasan tárgyalt az egészségügyi 

alapellátási intézet beszámolójáról, mely-
nek egyik központi kérdése a háziorvoshi-
ány volt. A képviselő-testület tagjai közt 
két orvos is van, akik szintén elmondták 
véleményüket a témában.

Dr. Vaitsuk Mária, a Fidesz-KDNP ön-
kormányzati képviselője a következőket 
mondta: 

- Pápát nagyon vonzó városnak tar-
tom. Azt nem mondhatjuk, hogy tolong-
tak volna az orvos jelentkezők Pápán, 
hiszen az elmúlt tíz évben mindössze 
három, vagy négy ember érdeklődött, és 
ez nem azért van, mert az önkormányzat  

nem tette vonzóvá 
számukra a letele-
pedés lehetőségét. 
De elmondhatjuk, 
hogy nagyon so-
kunk számára vi-
szont vonzóvá tet-
te. 

Dr. Vaitsuk Má-
ria hangsúlyozta, 
a rendszerváltás 
előtti ötven év 
„gyümölcsét” lát-
hatjuk most, ami-
kor ez a szakma  
bizonyos szempontból lejárató kampány-
nak volt elszenvedője úgy morálisan mint 
anyagilag. A 70-es, 80-as években a felvé-
telizők nem tolongtak az orvostudományi 
egyetem küszöbén, mivel nem volt vonzó 

ez a szakma. 
– Az ötven évet nem le-

het kitörölni az agyunkból, 
kis lépések kellenek és a 
Fidesz-kormány tett olyan 
intézkedéseket, amelyek 
elmozdulást idézhetnek 
elő ebből a helyzetből.  
Elindultunk az anya-
gi megbecsülés biz-
tosításának irányába, 
azonban ennek az in-
tézkedésnek a hatásait 
türelemmel ki kell várni.  
Az orvosi egyetem hat év, 
további négy év a szako-
sodás. Egyben azonban 

biztos vagyok, Magyarországon nem ma-
rad beteg ellátatlanul – zárta gondolatait a 
képviselő.

Dr. Guias János Zsolt, a Fidesz-KDNP ön-
kormányzati képviselője kórházi tapaszta-
latait osztotta meg a képviselő-testülettel: 

- Mi úgy látjuk, hogy talán már látszik 
a fény az alagút végén, hiszen hamarosan 
négy fiatal orvos jön hozzánk, a belgyógyá-
szatra. Ez azért fontos, mert 2003 óta nem 
jött orvos az osztályra, én jöttem utoljára. 
Most négy pápai fiatal jelentkezett be, akik 
az idén végeznek tanulmányaikkal. Közü-
lük hárman már biztosan jönnek hozzánk, 
a negyedik jelentkező pedig még gondol-
kodik. Hangsúlyozom, ők mindannyian 
pápaiak, és tanulmányaik végeztével haza-
jönnek. Elképzelhető, hogy ez a tendencia 
néhány év múlva az alapellátásban is meg-
nyilvánul. A helyzet tehát nem reményte-
len.

Orvosok az orvoshiányról
Szerző: Pintér-Papp Eszter 

 Fotó: Pintér Ádám

Szeptembertől lesz 
egy főállású, nagy 

gyakorlattal rendelkező, 
agilis iskolaorvosunk

“
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Mi van a számok mögött?

Pápa Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete legutóbbi ülésén 
fontos napirendi pont volt a többségi 

önkormányzati tulajdonú gazdasági tár-
saságok tevékenységéről, működéséről 
és gazdálkodásáról szóló beszámolók tár-
gyalása. Itt a városi testület a Pápai Víz- és 
Csatornamű Zrt., a Pápai Termálvízhasz-
nosító Zrt., a MÉKI-R Kft., valamint a KÖZ-
SZOLG Nonprofit Kft. elmúlt évi gazdál-
kodását tekintette át. A 140 oldalas, üzleti 
jelentésekkel, mérleg- és éves beszámo-
lókkal, független könyvvizsgálói jelenté-
sekkel alátámasztott szakmai előterjesz-
tésből mi is szemezgettünk, és kiemeltünk 
néhány fontos adatot és információt.

A képviselő-testületi ülésen a többségi 
önkormányzati tulajdonban lévő gazdasá-
gi társaságok beszámolói kapcsán a MÉ-
KI-R Kft. kivételével valamennyi gazdasági 
társaság vezetőjéhez intéztek kérdéseket a 
képviselők.

A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. beszá-
molójában azt olvashatjuk, hogy szolgál-

tatási területükön több szennyvíztisztító 
telepet üzemeltetnek, amelyet számos 
község szennyvízét fogadják. A társaság 
ivóvíz- és csatornaszolgáltatása Pápa és 
negyven község közigazgatási területén je-
lentősebb fennakadás, üzemzavar és prob-
léma nélkül folyamatos volt. 

A társaságnál a tervezetthez képest a 
vízfogyasztás nőtt a lakosság körében, és 
a szennyvíztisztítás mennyisége is emel-
kedett. Összességében az ivóvíz-értékesí-
tés és a szennyvízszolgáltatás árbevétele 
is növekedett. Ha a Vízmű másodlagos 
tevékenységét tekintjük át - távközlési és 

internetszolgáltatóknak kiadott épületré-
szek, vízbekötések, építési jellegű munkák, 
laborvizsgálatok 
-, akkor a net-
tó árbevétel itt 
is 1,1 százalék-
kal magasabb 
a tervezettnél. 
Ezzel szemben 
a cég költségei 
és ráfordításai 
2,7 százalékkal 
emelkedtek, az 
anyagjellegű rá- 
fordítások is kis-
mértékben nö-
vekedtek, a villa-
mos energiánál 
viszont megta-
karítás keletke-
zett. A tavalyi évet a társaság veszteséggel 
zárta, amely a koronavírus-járvány hatása, 
valamint a szennyvízágazat deficitjéből 
eredeztethető.

A Vízműnél is figyelembe vették, hogy 
a hatályos kormányrendelet alapján lehe-
tőséget kell adni arra, hogy a fogyasztók 

havonta, és ne 
kéthavonta fi-
zethessék meg 
a közműdíjakat. 
E rendelkezés 
jelentősen meg-
emelte a csek-
kes feldolgozás  
miatti bank-
költséget. A 
cégnél folya-
matosan figye-
lik a kintlévő-
ségeket, így a 
három hónap-
nál hosszabb 
ideig tartó kint-
lévőségük az öt 

évvel ezelőtti 44 millió forintról 21 millióra 
csökkent, amely 1,7 százaléka a nettó árbe-
vételnek.

A fejlesztések jelentős 
részét képezik a Pápai 
Vízmű beszámolójának. 
A cég Gördülő Fejlesztési 
Tervében 2020-ban 225,5 
millió forintot, a működ-
tető eszközökre 28,7 mil-
lió forintot terveztek. 2019-ről 260 millió 
forint értékű fejlesztés húzódott át, ami azt 
jelenti, hogy összesen több mint félmilliárd 
forint fejlesztési keret áll rendelkezésre. 

A Pápai Termálvízhasznosító Zrt. a nye-
reséges 2018-as és 2019-es évek után 2020-

ban már nem tudott pozitív eredményt fel-
mutatni. A koronavírus-járvány a 2020-as 
év minden időszakára negatívan hatott. 
A társaság már az év első hónapjaiban a 
vendéglátogatottság visszaesésével szem-
besült, 2020. március közepén pedig bezárt 
a létesítmény. A nyitás több lépcsős volt, 
május elején a gyógyászati részleg, május 
végén a fürdő kültéri része is kinyithatott, 
a benti egységek azonban csak nyár kö-
zepén. Míg a nyár első két hónapjában az 
időjárás befolyásolta negatívan a fürdő 
forgalmát, úgy augusztusban ismét a vírus 
okozta problémák határozták meg a műkö-
désüket. Ősszel a vírus ismételt terjedése 
óvatosságra intette az embereket, a fürdők 
iránti kereslet alacsony volt, és az iskolai és 
magán úszásoktatások is elmaradtak. No-
vemberben a vírus második hulláma miatt 
újra bezárt a Várkertfürdő, az év hátralévő 
részében pedig csak a gyógyászat műkö-
dött, de teljesítése jelentősen elmaradt a 
tervektől.

2020 végén a társaságnak nem volt 
hitelállománya, azonban a veszteséges 
2020-as évet követően jelentős pénzügyi 
hiánnyal bír. A részvénytársaság a tavalyi 
évben egy építési telket tudott értékesíteni, 

ám a cégnek ma-
radtak még turisz-
tikai beruházásra 
alkalmas nagyobb 
értéket képviselő 
telkei, ezekre azon-

ban az elmúlt évek-
ben komoly érdeklődés nem mutatkozott. 
A Pápai Termálvízhasznosító Zrt. 2020-ban 
összesen 45 főt foglalkoztatott teljes mun-
kaidőben, és nagy hangsúlyt helyeznek 

Szerző: Polgár Szilárd 
 Fotó: Pintér Ádám

A koronavírus-járvány 
a 2020-as év minden 
időszakára negatívan 

hatott

“Vörös Dániel, a Pápai Vízmű Zrt. vezérigazgatója

Nagy Zsolt, a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. vezérigazgatója



9PÁPAésVIDÉKE - 2021. július

arra, hogy munkavállalóik a munkakörük-
nek megfelelő szakmai továbbképzéseken 
vegyenek részt.

A MÉKI-R Kft. tevékenységi köre a te-
metkezési szolgáltatás, valamint a temető-
fenntartás. Ennek része a temetők üzemel-
tetői-fenntartói feladatainak ellátása az 
Alsóvárosi, borsosgyőri, kéttornyúlaki és 
tapolcafői temetőkben. Jelenleg tíz fő dol-
gozik a többségi önkormányzati tulajdonú 
cégnél.

A társaság bevételét a sírhely-értékesí-
tés, létesítményhasználat és napidíjakból 
befolyt összeg jelenti, amelyet maradékta-
lanul a temetők üzemeltetési, fenntartási 
munkáira fordítanak. Költségeik legna-
gyobb részét a személyi jellegű ráfordítás 
mellett a temetők területén keletkezett 
hulladék összegyűjtése és elszállítása teszi 
ki. A temetőkben sikerült jelentősen csök-
kenteni az összefüggő bozótos, gazos terü-
leteket, fokozott figyelemmel gondozzák a 
katonasírokat, történelmi értékű sírokat és 
a díszsírhelyeket. 

A sikeres gazdálkodás érdekében temet-
kezési tevékenységük szolgáltatási díját 

nem emelték a tavalyi évben, a kegyeleti 
cikkek értékesítésénél csak a beszállítók 
áremelését ér-
vényesítették. 
A temetések 
száma 8 száza-
lékkal nőtt az 
elmúlt évhez 
képest, ami az 
országos átla-
got követi. Az 
urnás temeté-
sek aránya is 
emelkedett a 
koporsós teme- 
tésekhez ké-
pest, már meg-
haladja a het-
ven százalékot. 
Megnőtt a 
hamvak hozzátartozók által történő teme-
tőn kívüli elhelyezése is. A MÉKI-R Kft. kö-
zel tíz éve eredményesen, pozitív adózott 
eredménnyel zárja a gazdasági évet.

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. 1991. decem-
ber 30-án kezdte meg tevékenységét, akkor 

még KÖZSZOLG Kft. néven. Alapításának 
célja a pápai települési szilárd hulladékke-

zelési feladatok közszolgáltatóként történő 
ellátása volt. A társaság tevékenységével 
összhangban 2009. július 15-ig üzemeltet-
te a Téglagyári úton lévő hulladéklerakót, 
amelyet elavultsága miatt bezártak. A KÖZ-
SZOLG Nonprofit Kft. az Észak-Balatoni 
Hulladékgazdálkodási Konzorcium tagja-

Tisztelt Pavilontulajdonos!
 
Tájékoztatom, hogy a Gróf út Hatodik és Hetedik utca közötti szakaszán lévő, Coop 
élelmiszerüzlet és a gyógyszertár között elhelyezkedő pavilon („zöldséges bódé”) 

Pápa Város Önkormányzatának 
tulajdonát képező közterületen 
áll. A pavilon jogi helyzetének 
tisztázása érdekében kérem, 
szíveskedjen 2021. június 22-től 
számított 45 napon belül a Pápai 
Polgármesteri Hivatal Gazdasági 
Osztályának  Vagyongazdálko- 
dási  csoportjával  felvenni  a  

kapcsolatot személyes egyeztetés 
céljából (8500 Pápa, Fő u. 5. fsz. 34. 
számú iroda; tel.: 89/515-072). Az 
egyeztetésre kérem szíveskedjen 
magával hozni a pavilon tulajdon-
jogát igazoló okiratokat.
Amennyiben 45 napon belül nem jelentkezik a fenti címen, az Önkormányzat, mint 
a pápai 6341/54 hrsz-ú közterület tulajdonosa, a pavilont elbontja.
Segítő közreműködését előre is köszönöm.

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

Bordás Ferenc (balra), a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője

ként szerepet vállal a nagytérségi hulladék-
kezelési rendszer üzemeltetésében. Ennek 
keretében 2012-ben elkészült a pápai hul-
ladékkezelő létesítmény - átrakóállomás 
és válogatómű -, amely a gyűjtött hulladék 
királyszentistváni központi hulladékkezelő 
telepre történő elszállításáért felel. 

A fentiekre tekintettel a közszolgáltatási 
feladat ellátásban 2016. július 1-től a KÖZ-
SZOLG Nonprofit Kft. közreműködőként 
vesz részt, közszolgáltatói státusza 2016. 
június 30-ával megszűnt. A KÖZSZOLG fel-
adata továbbá a szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek, valamint a 2013 nyarán a Szabó 
Dezső utcai telephelyen megnyitott pápai 
gyűjtőkörzethez tartozó hulladékudvar 
üzemeltetése

A gazdasági társaság 2020-as évi át-
lagos statisztikai állományi létszáma 46 
fő volt, az évet a cég veszteséggel zárta, 
amelynek oka, hogy a jövőben felmerülő 
környezetvédelmi kötelezettségére - a Tég-
lagyári úti hulladéklerakó végleges felső 
záróréteg-rendszerének kialakítása miatti 
rekultivációra - közel 24,583 millió forint 
értékben kell minden évben céltartalékot 
képezni, amelyet nem számolva a gazdál-
kodás a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. esetében 
már pozitív eredményt mutat.

A KÖZSZOLG feladata
 a hulladékudvar 
üzemeltetése is

“
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Képviselői indítványok

A júniusi képviselő-testüle-
ti ülésen Grőber Attila, a Job-
bik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Mo-

mentum önkormányzati képviselője több 
előterjesztéshez is hozzászólt, a költség-
vetési rendelethez pedig módosító indít-
ványt nyújtott be, választókerületében 
többek közt parkolóépítést és játszótér 
létesítését kezdeményezve. Grőber Attila a 
képviselő-testületi ülés szünetében a Mé-
diacentrum kérdésére válaszolva, később 
pedig sajtótájékoztatón mondta el vélemé-
nyét a legfontosabb előterjesztésekről. 

A képviselő elmondta, már várta, hogy 
újra ülésezhessen a képviselő-testület, 
hiszen az önkor-
mányzatiságot nem 
arra találták ki, 
hogy emberek egy-
mással veszeked-
jenek, hanem arra, 
hogy megvitassák 
mindazt, amit a he-
lyi ügyekről gondol-
nak. Hangsúlyozta, 
a júniusi ülés ennek  
szellemében zajlott. 
Ugyan nem értenek 
egyet mindenben, 
de a gondokat, prob-
lémákat hasonlóan 
látják, igaz, a megol-
dásokkal kapcsolat-
ban eltér a vélemé-
nyük. 

Grőber Attila saj-
tótájékoztatóján úgy fogalmazott, az elő-
terjesztések közül a leginkább felkavaró 
kérdés az alapellátási intézet beszámolója 
volt, melyben az intézményvezető ismer-
teti, hogy az alapellátás komoly gondok-
kal küzd,   melyek   nem  új   keletűek,  a   
humánerőforrás kérdése, a tartósan be-
töltetlen háziorvosi körzetek kérdése már 
korábban is felmerült. A képviselő elmond-
ta, ezzel kapcsolatban korábban már el-
hangzott, nem kizárólag helyi probléma, 
országos tendenciáról van szó, ám a Fidesz 
sokat tett ennek megoldása érdekében. 
Grőber Attila úgy fogalmazott, tényszerű-
en nem igaz az az állítás, hogy Veszprém 
megyében általános jelenség lenne a be-
töltetlen háziorvosi körzetek magas szá-
ma, az alapellátási igazgatóság honlapján 
található adatok ezt nem támasztják alá. 

- Az ülésen arra hívtam fel a figyelmet, 
hogy ez mindannyiunk közös ügye, közös 
felelősségünk, hogy tíz éve valamennyi 
körzet betöltött volt, most pedig több tar-
tósan betöltetlen praxis is van a városban.  
Ezért önálló képvise-
lői indítványt nyúj-
tottam be a problé-
ma megoldásának 
érdekében – mondta 
a képviselő. Ebben 
ösztöndíjrendszer ki-
alakítását, háziorvosi 
gyakorlóhely létesítését, a rezidens időszak 
alatti ösztöndíj biztosítását és a jelenleg is 
praxissal rendelkező háziorvosok számára 
letelepedési támogatás biztosítását java-
solja. 

A többségi önkormányzati tulajdon-
ban lévő gazdasági társaságok beszá-
molóival kapcsolatban a képviselő rá-
mutatott, a négyből három gazdasági 
társaság 2020-as adózott eredménye vesz-
teséget mutatott, ami részben a vi-
lágjárvány következménye. Hangsú-
lyozta, a legnehezebb helyzetben talán  
a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. van. A 
gazdasági társaság esetében 
azonnali beavatkozásra van 
szükség, ami jöhet az önkor-
mányzattól, ami tagi kölcsön 
biztosításával már meg is tör-
tént. Jöhet segítség a magyar 
államtól, mint tulajdonostól, 
erre nézve is van ígéret. A 
harmadik segítség pedig tőlünk, pápaiak-
tól kell, hogy érkezzen, vagyis fontos, hogy 

minél többen vegyék igénybe a Várkertfür-
dő szolgáltatásait.    

Arra a kérdésre, hogy a polgármester 
által a veszélyhelyzet idején hozott dön-

tésekről hogyan véleke-
dik, Grőber Attila az ülés 
szünetében a következő-
ket mondta: - A rendeletek 
közül a költségvetési ren-
deletet nem támogattuk, 
aminek alapvetően két oka 
volt. Egyrész nem a mi fele-

lősségünk, a beleszólás lehetőségei eléggé 
szűkösek. Másrészt nekem voltak a költ-
ségvetéshez módosító javaslataim, melye-
ket annak idején elküldtem polgármester 
úrnak, ám azok nem kerültek be a rende-

letbe. Ha figyelték 
a szavazást, akkor 
az első szavazás-
nál, ami a veszély-
helyzet idején 
megalkotott költ-
ségvetési rende-
letről szólt, nem-
mel szavaztunk, a 
mostani módosí-
tás szavazásánál 
pedig tartózkod-
tunk annak kife-
jezéseként, hogy 
az általam megfo-
galmazott javasla-
tokkal kapcsolat-
ban kaptunk egy 
gesztust arra néz-
ve, hogy ha azokat 
a szakemberek 
számszerűsítik, 

arról a költségvetés következő módosításá-
nál dönt a képviselő-testület. A javaslatok 
közt szerepelt a Huszár lakótelepi orvosi 
rendelő előtti terület rendezése, az Acsády 
Ignác Szakképző Iskola előtti parkoló ren-
dezése és egy Huszár lakótelepi minijátszó-
tér kialakítása is. Én egyébként úgy jöttem 
be az ülésre, hogy a költségvetés módo-
sítására is nemmel szavazok, azonban a 

módosító in-
dítványaimra 
kapott válasz, 
illetve a vá-
lasz lelkisége 
m e g g y ő z ö t t 
arról, hogy le-
het értelmes 

párbeszédet folytatni – hangsúlyozta Grő-
ber Attila. 

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Az alapellátás 
mindannyiunk

közös ügye, közös  
felelősségünk

“
Fontos, hogy minél 

többen vegyék 
igénybe a Várkertfürdő 

szolgáltatásait

“



11PÁPAésVIDÉKE - 2021. július

Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám

Emberünk gyűjti, gyűjtögeti a felesleges-
sé vált dolgokat. Már szép kis szemétkupac 
díszeleg az udvaron. Amikor már kezd sze-
méttelep kinézete lenni a kertnek, gondol-
kodni kezd, mit is kezdhetne ezzel a szép 
kis gyűjteménnyel. Fogja hát, egy szombat 
délután utánfutóra pakolja az egészet és el-
indul vele... Na nem, ne gondolják, hogy a 
hulladékudvar felé veszi az irányt! Dehogy! 
Neki ennél sokkal jobb ötlete támadt – fő-
ként, hogy a kupacban azért vannak olyan 
dolgok is, aminek annyira nem örülnének 
a hivatalos hulladékkezelő telepen. 

Szóval elindul, hogy egy saját maga ál-
tal szemét lerakására éppen megfelelőnek 
ítélt, kellően eldugott helyen lévő árokpar-
tot vagy más közterületet keressen és ott 
villámot meghazudtoló gyorsasággal meg-
szabadul a kellemetlen rakománytól. Van 
abban minden. Néhány akkumulátor és 
egy jó kupacnyi használt elem, a fürdőszo-
bafelújításból megmaradt építési törmelék, 
a feleslegessé vált festékek, egy régi autó-
ról megmaradt abroncsok, a gyerek törött 
játékai és még ez-az, ami a nagytakarítás-
kor a házból kikerült... 

Emberünk, mint aki jól végezte dolgát, 
hazatér. Büszkeségtől dagadó kebellel, 

az „ezt is elintéztem” jóleső érzésével te-
kint végig a csodálatosan tiszta udvaron, 
a bosszantó szemétkupac hűlt helyén. Az 
általa szemétlerakásra tökéletesen megfe-
lelő helynek ítélt árokparton eközben sír a 
természet. 

Nem sokkal később, arra járó kirándulók 
elborzadva látják az emberi felelőtlenség 
újabb ékes példáját. Bosszankodva jelentik 
a megfelelő hatóságnál a szemétkupacot 
és csak reménykedhetnek, hogy a halmok-
ban álló hulladék közt akad valami, ami jo-
gos tulajdonosának nyomára vezet.  

A mindannyiunk számára rengeteg 
bosszúságot és nem mellesleg óriási ki-
adást jelentő illegális hulladéklerakás el-
leni küzdelem valódi szélmalomharc. Az 
önkormányzat évről évre rengeteg pénzt 
költ arra, hogy a felelőtlen emberek által 
közterületeken felhalmozott hulladékot a 
megfelelő helyre szállíttassa. Ebben a harc-
ban most új fegyvert állított csatasorba az 
önkormányzat. A szemetelők körében leg-
inkább kedvelt területeken térfigyelő ka-
merákat helyeztek el, melyeknek képeit 
24 órán át figyelik a közterület-felügyelet 
munkatársai. Ezeken a területeken koráb-
ban rendszeresen megjelentek az egyre 

hízó szemétkupacok. Ezekre a területekre 
több mint egy hónapja egyetlen darab ille-
gálisan lerakott hulladék sem került. 

A rendszernek tehát komoly visszatartó 
ereje van. Ugyanakkor a városnak vannak 
olyan területei, ahová azóta is lelkiisme-
ret-furdalás nélkül hordják egyesek a sze-
metet. Ha ilyet tapasztalnak, jelentsék azt 
a Városgondnokság munkatársainak, hogy 
egyre nőhessen a tiszta, hulladékmen-
tes közterületeink száma! Tisztítsuk meg 
együtt a várost!  

Tisztítsuk meg a várost!

KAMERARENDSZER

TUDTA?
Pápa Város Önkormányzatának Vá-

rosgondnoksága és Közterület-felügye-
lete a hatáskörébe tartozó ügyekkel kap-
csolatos bejelentések fogadására 24 órás 
telefonügyeletet biztosít. 

A közrendet, közbiztonságot veszé-
lyeztető helyzetekkel kapcsolatos be-
jelentéseket, a Városgondnokság mű-
ködésével kapcsolatos javaslatokat, 
felvetéseket a 89/313-192-es, vagy a 
70/6619-165-ös számon várják.  
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Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám

Az illegális hulladéklerakás elleni 
harcban és a közbiztonság fenn-
tartásában is nagy szerepük lehet 

a közterületeken elhelyezett kamerák-
nak. A város térfigyelő kamerarendszeré-
nek közelmúltban megvalósult bővítését  
egy nyertes pályázat tette lehetővé. A pá-
lyázat és a beruházás részleteiről Rádi Ró-
bertet, a Városfejlesztési Osztály vezetőjét 
kérdeztük.

- A Tisztítsuk meg az országot! című 
pályázatot az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium írta ki. Az önkormányzatok 
számára kamerarendszer kiépítésére, te-
lepítésére, felügyeleti központ kiépítésére 
forrást biztosító pályázat célja az illegális 
hulladéklerakás megelőzése. A pályázat 
kiírójának kikötése az volt, hogy kizárólag 
száz százalékban önkormányzati tulajdo-
nú területeken helyezhető el kamera, így 
sem vegyes tulajdonban lévő, sem magán-
terület nem szerepelhet a pályázati for-
rásból megfigyelés alá vont területek közt. 
Olyan önkormányzati tulajdonú helyszí-
neket kellett megjelölnünk tehát, amelyek 
a korábbi tapasztalatok alapján fokozottan 
érintettek voltak az illegális hulladéklera-
kás problémájával. 

- Hogyan határozták 
meg a leginkább érintett 
városrészeket?

- A Városgondnokság 
segítségét kértük ebben. 
Az ő tapasztalataik, meg-
látásaik szerint választot-
tuk ki a pályázati kiírásban 
meghatározottaknak min-
denben megfelelő területeket. Így határoz-
tunk meg 19 helyszínt, ahol a pályázatnak 
köszönhetően – az előkészítésbe bevont 
cég javaslatai alapján – 24 kamerát tud-
tunk elhelyezni, belterületen 13, külterüle-
ten 6 helyszínen.

- Ezek szerint vannak helyek, amelyeket 
több kamera is figyel.

- Így van, vannak olyan helyszínek, 
amelyek egy kamerával nem voltak tel-
jesen megfigyelhetők, így a szakemberek 
javaslatai alapján ezeken a helyeken több 
kamerát is elhelyeztünk. 

- Milyen kamerák ezek? Mit lehet el-
mondani róluk?

- Ezek a mai kor követelményeinek 
mindenben megfelelő, modern kame-
rák. Van, ahol rendes elektromos betáp-
lálást tudtunk megvalósítani, de erre 
nem minden helyen volt lehetőség, így 
úgy állítottuk össze a pályázati anyagot,  
hogy napelemmel tudjuk biztosítani azt 
az energiamennyiséget, amivel a kame-
rák működnek. Ezenkívül az is fontos 

volt, hogy ezeket 
a kamerákat meg-
felelő magasság-
ban és látószög-
ben helyezzük 
el, amihez tartó- 
rendszerre volt 
szükség. Az arc-
felismerő és éj-

jellátó kamerák automatikus jelzőfény és 
hangjelzés adására is alkalmasak. A disz-
pécsernek arra is van lehetősége, hogy a 
kamerán keresztül a központból felhívja az 
illetők figyelmét arra, hogy amit tesznek, 
az illegális. A kamera felvillanó jelzőfénye 
egyrészt az észlelést segíti, másrészt talán 
némi visszatartó szerepe is lehet.  

- A projekt azonban nemcsak a kamerák 
elhelyezését, hanem megfigyelőközpont 
kiépítését is lehetővé tette. 

 - Igen, nemcsak kameráink vannak, 
amelyek rögzítenek, hanem a rendszernek 

van egy diszpécserközpontja is az Anna 
tér 11. szám alatt. Itt létrehoztunk egy olyan 
szerverszobát, illetve diszpécserközpontot, 
ahol a Városgondnokság azon munkatár-
sai, akik a jogszabályokban meghatározot-
tak szerint jogosultak megfigyelést végez-
ni, megfelelő feltételek közt tehetik ezt. A 

Pályázati támogatással az  
illegális szemétlerakás ellen

Az arcfelismerő és 
éjjellátó kamerák 

automatikus jelzőfény 
és hangjelzés adására is 

alkalmasak

“ TUDTA?
A július 1-jén hatályba lépett ren-

delet melléklete tartalmazza a megfi-
gyelt közterületek listáját. Ennek ér-
telmében kamerával figyelik többek 
közt a Fő tér Fő utca felőli kijáratát, a 
Schwenczel-rétet, a külső-várkerti fu-
tókört, a Veszprémi út 5/a melletti terü-
letet, a Juhar utca végén lévő földutat, a 
Mozsár utca 2. melletti területet, az Igal 
lakótelepi garázsok környékét, a Bánó-
czi major bevezető útját, a Gróf út végét,  
a Vajda lakótelep 5-7. és 11. melletti sze-
lektív hulladékgyűjtők melletti terüle-
tet, a Mező utca 9. előtti területet, egyes  
Téglagyári út környéki területeket, 
a Vasút utca végén a felüljáró alat-
ti részt, a Rigó lakótelep mögötti terü-
letet, a Rigó lakótelepi út bejáratát, a 
Képző utca egy részét, a Vásár utca és 
Celli úti körforgalom melletti területet,  
a volt Péntek-malom környékét, a  
Vaszari úton a városhatár utáni első bal 
oldali földutat és a Fáy lakótelep 3-nál  
lévő hulladékgyűjtő konténer melletti  
területet.
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kamerák képét figyelő közterület-felügyelő 
ki tudja nagyítani a képet, rá tud közelíteni, 
így pontosan megfigyelheti, hogy mi törté-
nik az adott kamera környezetében. A lá-
tottak alapján tud dönteni arról, hogy szük-
séges-e intézkedés, a Városgondnokság 
munkatársai kiszálljanak-e a helyszínre.

- Milyen költségekkel járt a projekt meg-
valósítása?

- Az összköltség bruttó 31.859.493 forint 
volt. Ebből 20.982.645 forint volt a pályáza-
ton elnyert összeg, az önkormányzat által 
biztosított önerő pedig 10.876.848 forint. El 
kell mondanom, hogy a pályázat megvaló-
sítására a támogatási okirat keletkezésétől 
az elszámolásig mindössze másfél hónap 
állt rendelkezésünkre. 

- A pályázatnak köszönhetően tehát 24 
kamerát helyeztek el a legkritikusabb terü-
leteken. Úgy tudom, hogy a kamerarend-
szer a közeljövőben bővülhet. Hol tervez-
nek újabb kamerákat kihelyezni?

- Van egy listánk, amely a most ismer-
tetett pályázattól független, de szintén a 
diszpécserközpontba beköthető, tervezett 
kamerafejlesztéseket tartalmazza. Egy-
részt vannak olyan kamerák, amelyeket 
korábbi projektek részeként telepítettünk, 
ilyen például a futókör melletti kamera. 
Ezeknek a jelét be tudjuk juttatni a diszpé-
cserközpontba, így megvalósulhat az érin-

tett területek 24 órás felügyelete. Vannak 
korábbi projektekből telepített kamerák, 
amelyeknek jeleit egy memóriaközpont-
ban gyűjtjük és a felvételeket a jogsza-

bályokban előírt határidőig megőrizzük.  
Így, ha az adott területen  
valami történik, 
a kameraképek 
visszanézhetők. 
Mindezeken túl 
vannak kame-
rák, amelyeket 
most építünk ki 
– például a Vár-
kertben mint-
egy 20 kamerát 
helyezünk el 
az ottani érté-
kek védelmére 
és lesz ennek 
a rendszernek 
egy újabb köre, 
amelynek kere-
tei közt a város különböző pontjain rend-
számfelismerő kamerákat telepítünk, ame-
lyek a rendőrség munkáját is segíthetik. 
Mint látható, egy 100-120 kamerából álló, 
vegyes rendszer kiépítésére törekszünk, 
mely az igényeknek megfelelően a későb-
biekben még bővíthető. 

- A mostani pályázatnak egyértelműen 
az illegális hulladéklerakás megelőzése 
volt a célja. Ha összességében tekintjük 
a városi kamerarendszert, mi az önkor-
mányzat elvárása, milyen eredményekre 
számítanak?

- Az illegális hulladéklerakás visszaszo-
rításán túl még nagyon sok szerepe lehet 
a rendszernek. Az egyik, hogy a meglévő 
értékeinket tudjuk védeni. Komoly problé-
mát okoz például, hogy a Várkertben épült 
új játszóteret valamilyen módon védeni 
kell. Sajnos az a tapasztalat, hogy a kevés-
bé szabálykövető állampolgárok néha kárt 

okoznak ezekben 
a létesítmények-
ben. A pályázatból 
létrehozott érté-
keinket nem csak 
azért kell véde-
nünk, mert az a 
cél, hogy azt folya-
matosan mindenki 
tudja használni. 
Emellett van egy 
olyan kötelezettsé-
günk, hogy ezeket 
a fenntartási idő-
szak végéig – ami 
a pályázat befeje-

zésétől számítva öt év – abban az állapot-
ban kell megőriznünk, ahogy azt megépí-
tettük. Tehát nemcsak a helyi jó ízlés és 
használhatóság a kizárólagos érv, hanem 

a pályázati elszámolhatóság és a pályázati 
kiírásnak való megfelelés is fontos szem-

pont. De ilyen szempont lehet az is, hogy 
sajnos mindannyian tapasztalhatjuk, hogy 
vannak olyan autósok, akik nem feltétle-
nül szeretik betartani a KRESZ szabályait. 
Mi azt várjuk ezektől a kameráktól és ez is 
nagyon fontos, hogy ez a fajta viselkedés 
– például az éjszakai versenyek – vissza-
szorulnak. 

- Tervezik azt, hogy a próbaüzemet kö-
vetően, bizonyos idő elteltével megvizs-
gálják, hogy milyen eredményeket ért el a 
kamerarendszer?

- Ez tulajdonképpen folyamatosan 
zajlik. Volt egy tesztüzem időszak, ami-
kor a kivitelező cég megvizsgálta, hogy 
megfelelő-e a jel, jól működnek-e a ka-
merák, megfelelő-e a diszpécser által lá-
tott kép, most pedig a Városgondnokság 
munkatársaitól kapott visszajelzések 
alapján vizsgáljuk a rendszer működé-
sét. Ebben a pillanatban az látszik, hogy 
azokon a helyeken, ahol ezek a kamerák  
megjelentek, egyszerűen megszűnt az il-
legális hulladéklerakás. Illúzióink nyilván 
nincsenek, mert ha a kamerák által védett 
területek tiszták, akkor azok, akik illegáli-
san akarnak hulladékot elhelyezni, keres-
nek más helyeket, de a kameráknak azért 
mindenképpen van visszatartó ereje, így 
hatékonyan tudjuk védeni az önkormány-
zati területeket az illegális hulladéklera-
kókkal szemben.      

Mint látható, egy 
100-120 kamerából 

álló, vegyes rendszer 
kiépítésére törekszünk

“

Azokon a helyeken, 
ahol ezek a kamerák 
megjelentek, egyszerűen 

megszűnt az illegális 
hulladéklerakás

“
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Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

A képviselő-testület júniusi ülésén 
döntött arról is, hogy az önkormány-
zat közbiztonsági, bűnmegelőzési 

célból, a közbiztonság növelése, a lakosság 
biztonságérzetének erősítése, a jogellenes 
magatartások megelőzése és felderítése, 
valamint a közterületi rend biztosítása ér-
dekében a város közigazgatási területén a 
már meglévők mellett kiterjedtebb közte-
rületi térfigyelő kamerarendszert működ-
tet. A rendszer üzemeltetése és kezelése 
Pápa Város Önkormányzatának Város-
gondnoksága és Közterület-felügyelete 
feladata. A rendszer közel egy hónapos 
tesztüzeme befejeződött, július 1-jétől már 
„élesben” működik. A működés részletei-
ről és az eddigi tapasztalatokról Bakó Ist-
vánnal, Pápa Város Önkormányzatának 
Városgondnoksága és Közterület-felügye-
lete intézményvezetőjével beszélgettünk. 

- Már az elmúlt évben megindul-
tak a kezdeményezések arra nézve, 
hogy egy olyan közterület-felügyeletet 
kell létrehozni, amely alkalmas és ké-
pes is a városban kameramegfigyelésre.  
Erre a város elmúlt évi költségvetésé-
ben meg is volt a fedezet, ám a korona-
vírus-járvány miatt ezt a beruházást el 
kellett halasztanunk. Mi ennek ellenére 
felkészültünk, felvettük a 
közterület-felügyelőket , 
akik sikeresen elvégezték a 
szükséges tanfolyamot, no-
vemberben levizsgáztak, így 
készen álltunk egy olyan lét-
számmal, amivel, ha szűkö-
sen is, de el tudjuk végezni 
ezt a feladatot. Ez a feladat 
pedig nem más, mit az, hogy az év minden 
napján – tehát ünnepek idején is – 0-24 
óráig kameramegfigyelés történjen.  

- Most azonban a Tisztítsuk meg az or-
szágot! pályázatnak köszönhetően megva-
lósulhatott a kamerarendszer és a diszpé-
cserközpont kiépítése. 

- Az említett pályázat eredményeképpen 
lehetőségünk nyílt arra, hogy 19 helyszí-
nen 24 kamerát elhelyezzünk. Ezek azok 
a helyszínek, ahol a Városgondnokság ta-
pasztalatai alapján rendszeresen viszony-
lag nagy mennyiségű hulladék elhelyezése 
történt. Miután a város megnyerte a pályá-
zatot, megkezdődött a kamerák beszerzése 

és kihelyezése és ezzel párhuzamosan a 
megfigyelőközpont helyiségének a kiala-
kítása is. 

- A rendszer működtetésével kifejezet-
ten az illegális hulladéklerakás visszaszo-
rítására koncentrálnak?

- A legutóbbi képviselő-testületi ülésen 
a pályázatban szereplő rendszert további 
hat kamerával egészítették ki, melyek-
nek a rendszerbe történő beépítése már 

megkezdődött. 
Így például a 
Schwenczel-ré-
ti kamerák, 
a futókörnél 
lévő kamera 
és a Fő tér - Fő 
utca találkozá- 
sánál lévő rend-

számfelismerő kamera felügyelete is a 
megfigyelőközpontba kerül. Ezzel párhu-
zamosan úgy rendelkeztem, hogy a Város-
gondnokság azon járműveinek mozgását, 
amelyekben GPS-jeladók vannak, szintén 
itt figyelik. 

- Hogyan kell elképzelnünk ezt a folya-
matot? A központban a nap 24 órájában ül 
valaki, figyeli a kamerák képét, de mi törté-
nik az után, ha valami illegálist tapasztal?

 
- Azt tudni kell, hogy a kamerák megfi-

gyelését nem végezheti akárki, csak közte-
rület-felügyelő vagy rendőr végezhet ilyen 
tevékenységet. A közterület-felügyelők 
három műszakban dolgoznak itt. A mű-

szak kezdésekor benaplózzák az érkezé-
süket, majd elolvassák az előző nyolc óra 
történéseiről szóló bejegyzéseket annak 
érdekében, hogy folyamatában tudják át-
venni a megfigyelést. Utána minden olyan 
eseményt, ami intézkedést kíván, szintén 
rögzítenek a naplóban. 

Ha a kamera képén látottak alapján 
úgy ítélik meg, hogy intézkedés szüksé-
ges, akkor vagy a közterület-felügyelet 
gépjárművével szolgálatot teljesítő kol-
légákat értesítik a helyszín pontos meg-
jelölésével vagy a rendőrségnek szólnak.  
Emellett azt tervezzük, hogy egy bizton-
sági szolgálatot is bevonunk ebbe a tevé-
kenységbe, ami azért fontos, mert a nap 24 
órájában nincsen gépjármű szolgálatban a 
közterület-felügyeleten, mi pedig a kieső 
időszakot is szeretnénk lefedni. Azt azon-
ban mindenképpen el kell mondanom, 
hogy a rendszer nem dönt. Itt, aki a dönté-
seket meghozza, az a közterület-felügyelő. 
Ő az, aki eldönti, hogy mely cselekmény, 
viselkedés vagy magatartás az, ami a köz-
rend és a helyi rendeletek megsértését 
jelenti, és meghozza a szükséges intézke-
dést. 

Az is fontos, hogy amennyiben intéz-
kedésre kerül a sor, a központban ülő kol-
légának folyamatosan figyelemmel kell 
kísérnie a kamerákon keresztül az esemé-
nyeket annak érdekében, hogy atrocitás 
ne történjen, illetve ha kell, további intéz-
kedéseket is megtegyen, ha szükséges, 
például erősítést kérjen a rendőrségtől.  
A kamerafelvételeket egyébként a jogsza-
bályokban rögzített szabályozásnak meg-
felelően rögzítjük.

Az év minden napján figyelik a közterületeket

A Városgondnokság 
azon járműveinek  

mozgását, amelyekben 
GPS-jeladók vannak, 

szintén itt figyelik

“



15PÁPAésVIDÉKE - 2021. július

- Mióta működik a rendszer és mik a ta-
pasztalatok az elmúlt hetekből?

- A  rendszer tesztüzeme június elsején 
indult. Az első hónap a beüzemeléssel, ösz-
szehangolással telt, hiszen egy ilyen rend-
szert beállítani rendkívül összetett feladat. 
Mára elmondható, hogy a rendszer bizton-
sággal működik. A teszt-
üzem indulása óta olyan 
esemény nem volt, amely 
miatt intézkednünk kel-
lett volna. 

- Ahogy említette, a 
kamerák olyan helyekre 
kerültek, ahol korábban 
rendszeresen előfordult 
illegális hulladéklerakás.  
Az, hogy másfél hónapja 
nem volt olyan esemény, 
ahol intézkedniük kellett 
volna, a kameráknak kö-
szönhető?

- Valószínleg a kame-
ráknak van visszatartó 
ereje, de azért nincsenek 
illúzióink. Az a szemét, 
de egy része biztosan, ami 
a kamerák kihelyezése 
miatt nem került a megfi-

gyelt területekre, más helyeken fog felbuk-
kanni. A kamerarendszer azonban a tervek 
szerint folyamatosan bővül, hamarosan 
több mint száz kamera figyeli majd a város 
közterületeit. 

- Polgármester úr a képviselő-testületi 
ülésen arról is szólt, hogy lakossági ötle-

teket is várnak azzal kapcsolatban, hogy 
hová helyezzenek még kamerákat. Önök-
höz érkeztek már ilyen jelzések?

- Hozzám is érkeznek ilyen jelzések, 
emellett – mivel itt 24 órás szolgálat  
van – a diszpécserközpontban is várjuk az 
észrevételeket, bejelentéseket. 

Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám

Kamerák szolgálják a közrend védelmét

Az illegális hulladéklerakás vissza-
szorítása dr. Áldozó Tamás polgár-
mester számára kiemelten fontos 

kérdés. A közelmúltban egy innovációs és 
technológiai minisztériumi pályázatnak 
köszönhetően bővült a város térfigyelő 
kamerarendszere. A legutóbbi képvise-
lő-testületi ülést követően erről kérdeztük 
a városvezetőt.

- A képviselő-testület elé került anyagban 
olvasható egy felsorolás a közterületi ka-
meráinkról, azokról a helyekről amelyeket 
jelenleg kamerákkal figyelünk meg. Azon-
ban vannak olyan kamerák, amelyek ebben 
még nem szerepelnek, vannak olyanok, 
amelyek ezekben a napokban, hetekben 
épülnek ki például a Várkertben, az Erzsé-
bet ligetben, később a Külső-Várkertben is.  
Emellett van egy olyan megkezdett, ki-
írás előtt álló projektünk is, amely a város 
egyéb területein további kamerákkal bővíti 
ezt a hálózatot. Úgy gondolom, a rendszer-

ben használt kamerák száma az év végére 
elérheti a százat. 

- A városban eddig is működtek térfi-
gyelő kamerák, az új rendszer azonban a 
korábbinál lényegesen összetettebb és bár-
mikor továbbfejleszthető. Mi az újonnan 
kialakított közterületi kamerarendszer cél-
ja?

- A kamerák egyik feladata az  
illegális hulladéklerakás megelő-

zése és a most telepített 24 kamera  
éppen egy ezzel kapcsolatos pályázat-

nak köszönhető-
en kerülhetett ki 
közterületeinkre. 
Emellett általá-
ban közbizton-
sági feladatokat 
látnak el, tehát a 
bűn- és baleset-
megelőzésben is 
szerepük van. Az-
tán segítik a ren-
dőrség felderítési 
tevékenységét is, 
vagyis, ha vala-
milyen bűncse-

lekmény történik a városban, ak-
kor a nyomozóhatóság számára a 
keletkezett információkat át tudjuk adni.  
Lesznek olyan kameráink, amelyek ki-
mondottan a közlekedést figyelik és a város 
azon pontjait, ahol az elmúlt időszakban 
folyamatosan közlekedési szabálysértése-
ket tapasztaltunk. 
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Szerző: Babos Petra 
 Fotó: Babos Petra

Nemrégiben indult el a 24 órás diszpé-
cserszolgálat városunkban, vagyis 
a közterület-felügyelők figyelik az 

illegális hulladéklerakás megakadályozá-
sára kiépített kamerarendszer felvételeit. 
Ellátogattunk néhány olyan helyszínre, 
ahol működik az új kamerarendszer, s 
megkérdeztük az ott élőket a tapasztala-
taikról.

Győrffy Lajos a Pápa és Vidéke kérdé-
sére elmondta, úgy gondolja, jó ötlet volt a 
kamerarendszer kiépítése, hiszen vissza-
tartó ereje van, sokkal kevesebben raknak 
le szemetet, például a Gróf út végén is.

- Régebben rendszeres volt a környé-
künkön, hogy napközben és éjjel is hoztak 
ide szemetet. Még nagyon sok helyre kel-
lene kamerát elhelyezni a városban, mert 
sajnos sok a szemetelő és rongáló ember – 
mondta Győrffy Lajos.

- Pár évvel ezelőtt volt egy konténer a 
Gróf út végén, de rendszeres volt itt a sze-
metelés, általában a lerakó mellé tették 
a hulladékot. Aztán a konténert elvitték, 
de a szemetelők ugyanúgy hordták ide a 
hulladékot továbbra is. Amióta a kamerát 
elhelyezték, kevesebben járnak ide sze-
metelni. Azt tapasztaltam, hogy vannak 
páran, akik amikor megpillantják a kame-
rát, továbbmennek vagy megfordulnak. 
Akadnak azonban olyanok is, akik beljebb 
mennek az autójukkal és ott teszik le a hul-
ladékot, ahol a kamera már nem láthatja 
őket. Úgy gondolom, a jobb érzésű ember 

meggondolja magát 
a kamera láttán, s 
mégsem dobja el a 
természetbe a sze-
metét – tudtuk meg 
Link Józseftől, aki 
hozzátette, reméli, a 
sok kamera elhelye-
zése eredményt hoz 
majd, s vissza tudják 
szorítani az illetékes 
szervek az illegális 
hulladéklerakást és 
a rongálást is.

A külső várkerti 
futókör környékéről Varga Tamás szintén 

jó ötletnek tartja a kamerarendszer kiépí-
tését, hiszen ezzel 
nagy valószínűséggel 
visszaszorítható az il-
legális szemétlerakás 
és a rongálás.

- Azt tapasztaltuk, 
hogy visszatartó ere-
je van a kamerának, 
nem rongálnak a 
játszótéren és a futó-
körön sem. A közeli 
erdei úton, a bicik-
liút mellett sajnos a 
mai napig rengeteg 
kidobott televíziót,  
építési törmeléket és 
sörös dobozt látunk, jó lenne, ha ott is meg-
figyelnék az illegális hulladéklerakókat – 
tette hozzá a fiatalember.

Major Pál a Téglagyári út vé-
gén és a Gém utcánál található ka-
merákkal kapcsolatban kérdésünkre  
elmondta, jó ötletnek tartja, de úgy gondol-
ja, már évekkel ezelőtt ki kellett volna eze-
ket építeni.

- Sajnos, ami ezen a környéken zaj-
lik, az katasztrofális, folyamatos a  
hulladéklerakás. Rengeteg lomizás-
ból származó bútort, fémhulladékot 
szállítanak ide, amitől a Gém utcá-
nál hatalmas szemétkupac alakult ki.  
Bízom benne, hogy a kiépített kamera-
rendszer segít, s valamelyest megszűnik a 
szemétlerakás és rongálás is – tudtuk meg 
Major Páltól.

Mindannyian bízunk abban, hogy a ka-
merarendszer kiépítésével és bővítésével 
felszámolhatjuk vagy legalább jelentősen 
csökkenthetjük az illegális szemétlerakást 

és a rongálásokat, hogy egy szebb, tisztább 
és egészségesebb környezetben élhessen 
minden pápai.

Mi a véleménye a kamerarendszerről?

Link József

Győrffy Lajos és unokája

Major Pál
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A koronavírus-járvány az elmúlt tan-
évre is rányomta bélyegét, a diákok 
mindennapjait hosszú heteken ke-

resztül ismét az online oktatás határozta 
meg, s ha vissza is térhettek az iskolába, a 
szigorú járványügyi előírások miatt nem 
lehetett önfeledt az ismételt találkozás az 
osztálytársakkal, pedagógusokkal, isko-
lai barátokkal. 

A gyermekek számára fontos, hogy kö-
zösségben legyenek, hogy a nyári szünidő 
alatt is találkozhassanak kortársaikkal, 
hogy a szorongással teli járványidőszak 
után önfeledten, tartalmasan töltsék el a 
vakáció napjait. 

Ebben komoly szerepük lehet a nyári 
táboroknak, melyek a szülőknek is nagy 
segítséget jelentenek, hiszen az online ok-
tatás idején a legtöbb szülő éves szabadsá-
gának jelentős részét már igénybe vette, 
így a nyári időszakban sokaknak nehézsé-
get okoz a gyermekek felügyeletének meg-
szervezése. 

A pápai és környékbeli gyermekek ebből 
a szempontból is jó helyzetben vannak, hi-
szen az oktatási intézmények mellett szo-

ciális intézmények, számos művelődési in-
tézmény, múzeum, sportegyesület szervez 
napközis tábort, de vannak olyan vállalko-
zások is, melyek egy-egy hétre programot 
kínálnak a diákoknak. Mindezeken túl az 
önkormányzat is biztosít gyermekfelügye-
letet a korábban felmért igényeknek meg-
felelően.

Az iskolákban általában a tanév végét 
követő hetekben szervezték meg a tábo-
rokat, melyeknek egy része különböző 
pályázati támogatásoknak köszönhetően 
ingyenes volt, a különböző kulturális in-
tézmények, sportegyesületek pedig több 
turnust is hirdettek fizetős táboraikban, így 
egy-egy gyermek – persze a család anyagi 
lehetőségeitől függően – akár több héten át 
is táborozhat úgy a városban, hogy minden 
héten újabb és újabb programokon vehet 
részt. 

Öröm ilyenkor, táborok idején a város 
utcáin boldogan nevetgélő gyermekcso-
portokkal találkozni, látni a sok vidám 
gyermeket. Összeállításunkban közkedvelt 
pápai táborokba látogattunk el, hogy egy 
kis hangulatjelentést adjunk olvasóink-
nak.  

Szerző: Pintér-Papp Eszter  
 Fotó: Pintér Ádám

Nyár, közösség, élmény

TUDTA?
Az iskolai táborok egy része az Erzsé-

bet-táborok körébe tartozik. A Napközi 
Erzsébet-táborokat a nyári szünetben, a 
gyermekek iskolájában vagy közműve-
lődési feladatot ellátó intézményekben, 
családsegítő szolgálatoknál és közpon-
tokban szervezik.

A táborok programját az Erzsébet Ala-
pítvány által előírt kötelező programele-
mek alapján a jelentkező intézmények 
pedagógusai állítják össze és valósítják 
meg, igazodva a gyermekek igényeihez 
és a helyi sajátosságokhoz. 

A programnak köszönhetően megva-
lósuló napközi táborozás turnusonként 
hétfőtől péntekig, a sport és egészséges 
életmód, a környezettudatosság, a ha-
gyományőrzés és a kézművesség, az ön-
ismeret és a közösségépítés témájához 
kapcsolódó színes programokkal és napi 
négyszeri étkezéssel és turnusonként 
legalább egy kirándulással valósul meg.

A programok összeállítása a helyi sa-
játosságoknak is teret enged, lehetővé 
téve ezzel a táborokat szervező elköte-
lezett pedagógusok kreatív ötleteinek 
megvalósítását.

NYÁRI TÁBOROK
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Ki ne álmodozott volna gyermekkorá-
ban arról, hogy egy kastélyban tölti 
a mindennapjait? Az Esterházy-kas-

télyban táborozó gyermekeknek ez az él-
mény megadatott, a tábor idejére második 
otthonukká válik a város egyik legszebb 
épülete. A tartalmas programokra pedig 
garancia a tábor vezetője, Horváthné Bá-
tor Mária, aki az idei évre is változatos 
elfoglaltságokkal készült a gyerekeknek.

A kastélyban az idei nyáron három tur-
nus várja a gyerekeket. Mi a Kiskukták 

hetén látogattuk meg az Esterházy-kas-
tély táborozóit. Ottjártunkkor a kastély 
fotóstúdiójában izgatott gyermekhangok 
fogadtak minket, a kislányok elbűvölten 
válogattak a szebbnél szebb, barokk kort 
idéző ruhák közül, hogy aztán a kastély 
munkatársai fotón örökítsék meg a kis úr-
hölgyeket. A kézműves-foglalkoztatóban 
kis kukták szorgoskodtak, közkívánatra 
mézeskalács készült Marcsi néni közked-
velt konyhájában. A gyerekek éppen a hoz-
závalókat mérték ki nagy gondossággal. A 
gyermekbirodalomban a csoport harmadik 
része építőkockákból a lehető legmagasabb 
tornyot készült megépíteni. Látható tehát, 
azok a gyerekek, akik a kastélyban tábo-
roznak, egy percig sem unatkoznak. 

Horváthné Bátor Mária kérdésünkre 
elmondta, a hét programjainak közép-
pontjában a konyhai tevékenység, a gaszt-
ronómia állt. A gyermekek kis ízelítőt kap-
hattak a barokk kor étkezési szokásaiból 
és a mai kor étkezését ezzel összevonva, 

a gyermekek kéréseit, ízlését is szem előtt 
tartva minden napra jutott egy kis főzőcs-
kézés, melynek eredményét közösen el is 
fogyasztották. Mindezek mellett a kasté-
lyos táborok hagyományait követve nem 
hiányozhatott a programból a kézmű-
ves-foglalkozás sem, a gyermekek egyik 

kedvence a levendulás díszek készítése 
volt. De társasjátékozás és kirándulás is 
szerepelt a hét gazdag programkínálatá-
ban, a Hagyományok Hegyére látogathat-
tak el a táborozók.    

Veszprémi Edvin nagy örömmel vett 
részt a kastélyban szervezett programo-
kon. Örömmel sorolta a sokféle élményt, 
aminek részese lehetett, köztük a kézmű-
ves-foglalkozásokat, a kirándulást a Ha-
gyományok Hegyére és azt, hogy sok új 
barátot szerzett.  

S azt, hogy a kastély tábora mennyire 
népszerű a gyermekek körében, mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy vannak visz-
szatérő táborozók, sőt, ottjártunkkor olyan 
gyermekkel is találkoztunk, aki már har-
madik vagy negyedik alkalommal vett 
részt a kastélyos táborban. 

Kis kukták a kastélyban
Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám
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A Pannonia Reformata Múzeum idei 
első tematikus táborának mottója: 
Szárnyaljunk együtt! volt. Az ötna-

pos program során a résztvevők számos 
technikát megismertek Szabó-Nyulász 
Melinda illusztrátor, animációs rendező, 
művészeti oktató közreműködésével.

Halászné Kapcsándi Szilvia, a múzeum 
vezetője elmondta, munkakapcsolatuk a 
tábor vezetőjével, Szabó-Nyulász Melindá-
val régebbre nyúlik vissza, hiszen négy éve 
dolgozik együtt a református egyházzal 
grafikai tevékenysége kapcsán, s emellett 
keresztszülei és unokatestvére is Pápán 
élnek. 

- Három alkalommal hirdettünk idén 
nyári tábort. Az első egy rendhagyó, mű-
vésztábor, ahol Szabó-Nyulász Melinda 
tartott foglalkozásokat a gyerekeknek. 
Ő olyan technikákat alkalmaz, amelye-
ket mi sem ismertünk eddig. A gyereke-
ket a firkarajzoktól a művészeti rajzokig 
vezette. A tábor a madarakról szólt, a  
Bibliához is kötődik, hiszen a paradi-
csomban is voltak madarak. A madarak 
sokszínűek, éppen úgy, mint a gyerekek – 
mondta a múzeum vezetője, aki hozzátette, 
a következő táborok tematikája egy ötezer 
éves kalandozás lesz a Pannonia Reforma-
ta falai között. 

Szabó-Nyulász Melinda kérdésünkre el-
mondta, a tábor célja, hogy a gyerekek bát-
ran merjenek rajzolni, alkotni.

- Rengeteg művészeti eszközt és tech-
nikát próbáltunk ki az öt nap során. 
 Elmondható, hogy sokféle madár és egy-
ben sokféle gyermek is létezik. Az első 
napon beszélgettünk a madarakról, arról, 

hogy ki hányfélét ismer, mi ezek között 
a hasonlóság és különbség. A feladato-
kat úgy építettem fel, hogy az első napon 
nagyon egyszerűek, játékosak legyenek, 
azért, hogy mindenki bátran firkáljon. Ezt 
követően festékkel pacákat készítettünk, 
s ebbe kellett beleképzelni a madarakat.  
Élvezték a gyerekek, mert nem az volt a 
feltétel, hogy jól rajzoljanak, hanem, hogy 
merjenek alkotni, amit szeretnének, amit 
elképzelnek – mondta a tábor vezetője, 
aki hozzátette, a táborban „életre keltek” az 
alkotások, s báboztak is velük. A bábokat 
díszítő ornamentrikával készítették, így 
olyanok voltak, mintha csipkéből lenné-
nek. 

A gyerekek 
nemcsak rajzoltak, 
hanem madártör-
téneteket is szőt-
tek a foglalkozások 
során. 

Horváth Bende- 
gúznak  nagyon 
tetszett a tábor, 
szerinte érde-
kesek voltak a  
foglalkozások, hi-
szen új techniká-
kat ismert meg, 

olyanokat, amelyekről eddig még nem is 
hallott. 

A tábort a hét során készült alkotások-
ból összeállított kiállítás zárta. 

Szárnyaljunk együtt! – Tábor a 
Pannonia Reformata Múzeumban

Szerző: Babos Petra  
 Fotó: Babos Petra
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Szerző: Babos Petra
 Fotó: Babos Petra

A Kékfestő Múzeumban az idei évben 
is szerveznek nyári táborokat. Az 
első turnus június 28. és július 2. kö-

zött zajlott.

Kovács Beáta múzeumpedagógus a 
Pápa és Vidéke kérdésére elmondta, az 
idei évben is sokan érdeklődtek a tábora-
ik iránt. Az öt nap során a gyerekek bepil-
lantást nyerhettek a kékfestés rejtelmeibe, 
valamint kézműves-foglalkozásokon is 
ügyeskedhettek.

- A hétfő délelőtt az ismerke-
déssel telt, majd kézműves-fog-
lalkozás keretében alkottunk.  
Minden délután látogatást tet-
tünk különböző intézményekbe.  
Jártunk a könyvtárban, az Esterházy-kas-
télyban, a Várkertben, a Pápai Rendőrka-

pitányságon és a Kópé-Várban is – tudtuk 
meg Kovács Beátától, aki elárulta, a gyere-
kek nagyon élvezték a programokat, nép-
szerűek voltak a játékok, a kézműves-fog-
lalkozások, kiemelten a táskamintázás és 
a zsinórsodrás.

 
A tábor egyik résztvevője, Nagy 

Luca elmondta, örül, hogy részt  
vett a kékfestős táborban, amit a testvére 
ajánlott neki. 

- Minden nap sok érdekes program várt 
ránk. Készítettünk kék Szilvatündért szí-
nes papírból, de táskát mintáztunk, babát 
és kékfestős Teddy macit is készítettünk – 
mesélte a kislány. 

Pipók Lili Anna szintén arról számolt be 
lapunknak, hogy jól érezte magát a tábor-
ban. 

- Színes programok vártak ránk. Délelőtt 
mindig kézműveskedtünk, délután pedig 

városi intézményekbe látogattunk el. Jár-
tunk többek között az Esterházy-kastély-
ban, majd bringóhintóztunk, amit mind-

annyian nagyon élveztünk. Ellátogattunk 
a rendőrségre is, ahol jó tanácsokkal láttak 
el minket, majd megtekintettük az előállító 
helyiséget és kipróbáltuk a bilincset is – 
tudtuk meg a diáklánytól, aki kiemelte, ha 
ajánlania kéne a tábort, annyit mondana, 
hogy rendkívül kreatív, szuper és érdemes 
ide eljönni.

Kovács Beáta végül elárulta, a soron 
következő két tábor programjait és kéz-
műves-foglalkozásait úgy állították össze, 
hogy ne legyen egyforma, így ha valaki 

kétszer vesz részt a táborban, akkor sem 
unatkozik.

Színes programok a kékfestős táborban
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A Jókai Mór Művelődési Központ az 
idei nyáron két tábort szervez, ez-
zel is bővítve a palettát a szabadidő 

hasznos eltöltésére. 

Ennek kapcsán 
Cseh-Müller Orsolya 
kulturális szerve-
ző a Pápa és Vidéke 
kérdésére elmond-
ta, nagy örömükre 
szolgál, hogy a pan-
démia enyhülésével 
meg tudták szervez-
ni nyári táboraikat. 

- Rendkívül jól 
bevált helyszín a 
Kópé-Vár, sok el-
foglaltságot bizto-
sít a gyerekeknek, 
hiszen rengeteg 
kinti és benti játék 
található itt. Az öt 
nap során sok kéz-
műves-foglalkozás 
várt a résztvevőkre, 
készítettek gyöngy-
fát, ékszereket, bogáritatót, de festettek 
köveket és levegőre száradó gyurmával 
is dolgoztak. Rengeteg játék és mozgás is 
szerepelt a programok között, a gyerekek 
jártak a Hagyományok Hegyén, de elláto-
gattak a Pápai Platán Nonprofit Kft. több 
feladatellátási helyére is. Természetesen a 

tábor programjai közül nem hiányozhatott 
a színházépület látogatása sem, megtekin-
tették a megújult épületet és bepillantottak 
a kulisszák mögé, oda, ahová egyébként 
nem juthatnak be. A héten egy védőnő 
is járt a táborban, aki a pandémiáról és a 

személyes higiéniáról beszélgetett a gyere-
kekkel – tudtuk meg Cseh-Müller Orsolyá-
tól, aki hozzátette, a visszajelzések alapján 
elmondható, hogy a résztvevők jól érezték 
magukat a táborban. 

A kulturális szervező kiemelte, szeret-
nék, ha már gyermekkorban megismer-

kednének a diákok a turisztikai attrakci-
ókkal és azokkal az értékekkel, amelyek 
körülveszik őket, valamint azokkal az új le-
hetőségekkel, amelyek a családok számára 
nyitottak. 

Fodor Bence elmondta, a tábor ideje alatt 
sok új barátot szerzett. 

- Érdekes volt a megú-
jult színházépületet meg-
nézni, ami nagyon szép és 
korszerű lett. Jó volt a Ha-
gyományok Hegyére is el-
látogatni, ott sok érdekeset 
láttunk, szép kilátás tárult 
elénk a kilátóból. A kézmű-
ves-foglalkozások közül  
az üvegfestés tetszett a leg-
jobban, egy mécsest készítet-
tünk – mesélte a fiatal.

Kovács Michael Zoltán 
szintén jól érezte magát a tá-
borban, kiemelte, hogy sokat 
játszottak az egy hét során, 
de a kézműveskedés is tet-
szett neki.

- Kisvonattal men-
tünk ki a Hagyományok 

Hegyére, ami nagy élmény volt. Meg-
néztük a kiállítást, majd a kilátóba is  
felmásztunk – mondta a fiú, aki a progra-
mok közül még a levegőn száradó gyurmá-
zást emelte ki. 

A JMK-s tábor következő turnusa au-
gusztusban indul.

Táborozás a Kópé-Várban
Szerző: Babos Petra
 Fotó: Babos Petra
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Szerző: Haraszti Gábor 
 Fotó: Haraszti Gábor

Labdarúgás, úszás, kosárlabda, tánc, 
kézilabda, vízilabda, tenisz. Csupán 
néhány sportág, melynek táboraiba 

idén nyáron is várták és várják városunk-
ban a gyerekeket. Az általános iskolás 
korosztálynak évtizedek óta készülnek az 
egyesületek nyári programokkal, melyek-
nek célja egyrészt az egészséges életmód 
népszerűsítése, másrészt a tagtoborzás. 
A táborok további fontos célja az élmény-
szerzés, a szórakozás, az új kapcsolatok 
kialakítása, ami a személyiségfejlődés 
szempontjából is fontos.

A Liget Tenisz 
Klubban immár 27. 
alkalommal ren-
dezték meg a spor-
tos napközit, ahol 
a gyerekek két tur-
nusban a napi két 
teniszfoglalkozás 
mellett íjászkodtak, 
biliárdoztak, dartsoz- 
tak és a strand-
ra is ellátogattak.  
A Pápai Vasas SE 
Hangya KéziNyár 
néven öt napon át 
negyedik alkalom-
mal rendezte meg kézilabda-foglalkozását, 
ahol közel 65 óvodás és általános iskolás 
kézilabdapalánta csiszolta tudását és adta 
át magát a nyár önfeledt játékörömének. 
Gazdag élményekkel zárult a Magyar Di-
áksport Szövetség égisze alatt megvalósult 
diákolimpia-tábor a Weöres Sándor Álta-
lános Iskola tornatermében, ahol az öt nap 
során 22 táborozó több sportágat is kipró-
bálhatott.

A Pápai 
Sport Cent-
rum januári 
nyitása utáni 
első nyáron 
sporttáborba 
invitálták a 
sportszerve-
zők a gyere-
keket, ahol 

az atlétika mellett többek között teke, 
streetball, ügyességi vetélkedők, kincske-
resés várta a mozogni és kikapcsolódni 
vágyókat.

- Elsősorban az atlétika ágait mutattuk 
meg a gyerekeknek, a legnépszerűbb talán 
a kalapácsvetés volt - mesélte Györkös Vi-
rág sportszervező. - Volt olyan táborlakó, 
aki életében itt tekézett először, az Egész-

ségfejlesztési Iroda munkatársai az egész-
séges életmóddal kapcsolatban tartottak 
előadást, szóba került a táplálkozás, a meg-
felelő folyadékfogyasztás is.

Kiváló volt a hangulat a Kilián DSE 
kézilabda-táborában is, itt is fontos 
szempont volt a tagtoborzás, az első 
turnusra közel ötvenen jelentkeztek.  
Koncz Sándor táborvezetőtől megtudtuk, 

korosztályokra bontva a kezdőkkel, a kö-
zéphaladókkal és a már igazoltakkal is 
külön-külön foglalkoztak, a szivacskézi-
labdával játékos feladatok voltak és a Vár-
kertfürdő látogatása sem maradhatott ki a 
hétből.

A táborok júliusban és augusztusban is 
várják a gyerekeket, így érdemes figyelni a 
sportegyesületek felhívásait.

Sportos nyári kikapcsolódások



23PÁPAésVIDÉKE - 2021. július

A Jókai Mór Városi Könyvtárban sem 
múlhat el nyár táborok nélkül. A 
gyermekkönyvtár kincsei, a hangu-

latos, tágas udvar és a szervezők által kí-
nált programok nyújtanak garanciát arra, 
hogy a bibliotékában táborozó gyermekek 
tartalmasan töltik itt napjaikat.

A könyvtár az idei évben három turnust 
kínált a családoknak. Az első turnus június 
végén, a második csoport július közepén 
indult, az utolsó pedig augusztus elején 
lesz. Vannak olyan gyermekek, akik évek 
óta visszatérő vendégei a könyvtár nyári 
napközis táborainak és olyanok is vannak, 
akik az idén több turnusban is itt táboroz-
nak. 

A szervezők mindegyik hétre más-más 
programot állítottak össze, de mindegyik 
turnusra jut egy nagyobb kirándulás. Ott-
jártunkkor éppen Németbányára készültek 
a gyerekek, ahonnan kisvonattal utaztak 
tovább Iharkútra egy dínós programra, az 
augusztusi táborozók kirándulásának úti-
célja pedig a győri állatkert lesz – mond-
ta el a Pápa és Vidékének Németh Loretta 
gyermekkönyvtáros. 

A könyvtári tábor programjai közül nem 
hiányozhat a kézműves-foglalkozás sem, 
a táborozók ezenkívül jártak a színház-
épületben, ahol a kulisszák mögé is bepil-

lanthattak, megismerhették a könyvtár 
rejtett zugait és az Erkel Ferenc Ének-Ze-
nei Általános Iskola mini néprajzi múze-
umát is, de sokat társasjátékoznak és az 

Esterházy-kas-
télynál bringó-
hintózhatnak is. 
A gyerekeknek 
nagyon tetszett 
a Schwenczel-ré-
ti séta is, ahon-
nan kisvonattal 
utaztak vissza 

a könyvtár-
ba. A táboro-
zók örömmel 
szálltak fel a 
városnéző jár-
műre, boldo-
gan integettek 
mindenkinek 
és örültek, ha a 

közelben közlekedők visszaintegettek ne-
kik. Természetesen a könyvekkel kapcso-
latos programok sem hiányozhatnak a tá-
borból, a gyerekek találkozhatnak Telegdi 

Ágnes íróval, aki 
érdekes előadást 
tart a táboro-
zóknak. A tábori 
programok közt 
mindezeken túl 
szerepel még 
kirándulás a ta-
polcafői Forrás 
Tanösvényre is.

Fülöp Andor 
Vajk a vaszari 
Ihász Gábor Ál-
talános Iskolá-
ba jár és már az 
első napokban 
szerzett új bará-

tokat a táborban. A könyvtárban nagyon 
tetszettek neki a gyermekeknek szóló új-
ságok és izgatottan várta a németbányai 
kirándulást. 

Soós Hanga Budapestről érkezett Pápá-
ra, éppen a keresztszüleinél nyaral. Ő már 
tavaly is táborozott a könyvtárban és na-
gyon jól érezte magát, ezért jött el az idei 
évben újra. A talpraesett kislány moso-

lyogva mesélte, hogy nagyon élvezte a kis-
vonatozást és a németbányai kirándulásra 
is izgalommal készült, mert nagyon szereti 
az állatokat, és úgy tudja, ott sok háziállat-
tal találkozhat. 

Mint látható, a könyvtári táborban is 
változatos programokkal telnek a napok, 
de a sok elfoglaltság közt persze mindig 
akad idő egy kis olvasásra is.

Táborozás a könyvek birodalmában
Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

A Pápai Platán Nonprofit Kft.pályázatot 
 hirdet a Médiacentrumba 

szerkesztő-riporter
munkakör betöltésére.

Bővebb információk a papaesvideke.hu 
hírportálon.
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Talán 1937-ben készülhetett a fénykép, utalva az 1937-ben magyar 
kardvívó által megszerzett világbajnoki címre. Középen ül vitéz Kovács 
Lajos Jenő (1886-1961), a Pápai Református Kollégium testnevelőtanára. 
Az 1920-as évek második felétől az ő legendás testnevelői tevékenysége 
alatt valósultak meg a tornaünnepélyek. A 20. század első felében 
népszerű volt a vívás városunkban. Már 1900-ban, az Erzsébet liget-
ben megnyílt sportpavilonban is egy nagy terem állt a tornászok és 
a vívók rendelkezésére. Az 1910-es évektől tanfolyamokon oktatták ezt 
a sportágat a Református Kollégium, majd a Pápai Sport Egyesület 
által. Hölgyek számára tőrvívásoktatást hirdetett az újság. Külön vívó- 
szakosztály alakult a városban. A Református Főgimnázium rendes  
tornavizsgáját megelőzően, évente júniusban vívóünnepélyt rendezett  
Kovács Lajos Jenő vezetésével az ifjúsági sportkör.

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

„A magyar kard első a világon” 

A kép a Gróf Ester-
házy Károly Múzeum 
tulajdona.


