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Zöld gazdagság

Amikor csak tehetem, gyalog közlekedek otthon-

ról a Városházára és vissza; a gyaloglás nyilván-

való élettani hatásain túl ez még azzal az előnnyel 

is jár, hogy gyakran naponta kétszer is útba ejtem a 

Várkertet. A Várkertet, ami – s vagyunk ezzel még 

jó pár ezren így – pápaiságom elválaszthatatlan ré-

sze, az az élettér, amit óvodáskoromban kezdtem 

belakni, középiskolásként koptattam a padjait, ahol 

atlétaként róttam a köröket, főiskoláról, egyetemről 

vonattal hazatérőben óvakodtam át a sötétben az 

Eszterházy úttól a híd irányába… szóval a Várkert, 

ami mindig ott maradt körülöttem.

Hónapok óta állandóságában is nagy változások 

helye most a park; előbb lassan kirajzolódtak a sé-

tányok régi-új irányai, aztán folyamatosan földbe ke-

rültek a palánták, facsemeték, egyre több kandelá-

ber mutatja magát, elkészült a kávézó, az új pavilon, 

a játszótér pedig már lassan két hete állja azt a roha-

mot, amit a legfiatalabbak leginkább délutánonként 

mutatnak be csapatostul.

Amit ember elvégezhet, az lassan a végéhez köze-

ledik; közelednek a határidők, nem sokára kikopnak 

a munkagépek a fák közül, eltűnnek a munkaterü-

letet határoló kerítések, aztán az ember után követ-

kezik majd a természet. A természet feladata lesz, 

hogy tavaszra kikerekedjen a park, hézagmentes 

legyen a zöld, boruljon virágba minden ágyás, mi 

pedig kapjuk vissza azt a teret, amit megszoktunk, 

amit megismertünk, amit változásai után majd újra 

felfedezhetünk.

A Várkertben (és az Erzsébet ligetben) lassan 

befejeződik, a Külső-Várkertben viszont épp most 

kezdődik a munka. A Külső-Várkert sok pápai-

nak ismeretlen terület, egy kicsit olyan, mint a 

Schwenczel-rét volt a legutóbbi hónapokig, de még 

azokat is sok meglepetés várja, akik gyerekkorukat 

annak idején a Fenyvesben vagy a Nagyfenyvesben 

töltötték, esetlég még emlékeznek arra, hogy az első 

rét, ahol a nagyobbak fociztak, az a Vajda P. ltp. 2-es 

számú épülete mögött volt.

Amit ember elvégezhet, az tavaszra a Külső-Vár-

kertben is megtörténik. Lesz tó, játszótér, tanösvény, 

világítás, közösségi épület, sok-sok új növény: köz-

parkká változnak a mostani facsoportok. Ha a zöld-

ben szeretnénk időt tölteni, választhatunk abból 

az elképesztő gazdagságból, amivel rendelkezünk: 

Várkert, Erzsébet liget, Schwenczel-rét, esetleg Kül-

ső-Várkert. Új terek, amik arra várnak, hogy pápa-

iságunk részeivé váljanak, hogy megtaláljuk őket, 

akár óvodások, középiskolások, egyetemisták, atlé-

ták vagy nyugdíjasok vagyunk éppen. Új terek, amik 

várnak ránk. Lakjuk be őket! 

dr. Áldozó Tamás



3PÁPAésVIDÉKE - 2021. augusztus

Ingatlanügyről döntött a képviselő-testület

Pápa Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete lapunk jú-
liusi számának megjelenése 

óta egy ülést tartott. A július 15-i ülés  
napirendjén egyetlen előterjesztés szere-
pelt, melynek tárgya egy ingatlan értéke-
sítése volt. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester az ülé-
sen elmondta, lett volna lehetőség arra, 
hogy ezt a napirendet augusztus végén tár-
gyalják, de tekintettel voltak arra, hogy az 
ügyben érintett gazdasági társaság, aki vá-
sárlóként lép fel, pályázatot kíván benyúj-
tani és ennek a pályázatnak több millió fo-
rintos tétje van.  

A városvezető az ülést követően a Mé-
diacentrum kérdésére elmondta, elsősor-
ban nem az ingatlan értékesítéséről kellett 
dönteni a képviselő-testületnek, hiszen az 
ingatlan értéke ezt nem indokolta volna. 
A képviselő-testület elsőként arról dön-
tött, hogy az ingatlant a forgalomképtelen 
önkormányzati vagyonból a forgalomké-
pes önkormányzati vagyontárgyak közé 
sorolja. Amennyiben a terület korábban is 
forgalomképes lett volna, akkor az értéke-
sítés sokkal rugalmasabban megtörténhe-
tett volna.   

- Ez az ingatlan egy magánterület 
megközelítésére használt, 5.202 négyzet-
méternyi, közforgalom elől el nem zárt 

magánút, mely egyetlen ingatlantulajdo-
nost szolgál ki. Most ez az ingatlantulaj-
donos, az Agroprodukt Mezőgazdasági 
Termelő és Értékesítő Zrt. jelezte, hogy 
szeretné ezt az ingatlant megvásárolni.  
Számukra ez azért fontos, mert a tervezett 
beruházásaik érintik ezt az utat is. A beru-
házások megvalósítása érdekében a gazda-
sági társaság pályázatot kíván benyújtani 
és ehhez a pályázathoz szükséges, hogy 
az ingatlan a tulajdonában legyen – hang-
súlyozta a városvezető, aki rámutatott, a 
folyamat ezzel nem zárult le, hiszen a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelőnek még le kell 
mondania az ingatlannal kapcsolatos elő-
vásárlási jogáról.  

Az előterjesztést a képviselő-testület el-
lenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta 
el.

Dr. Áldozó Tamás az ülés végén ar-
ról tájékoztatta a képviselő-testüle-
tet, hogy megtörtént a versenytár-
gyalása annak a felhívásnak, aminek 
keretében az ipari park egy több mint há-
romhektáros területét írták ki értékesítésre.  
A versenytárgyalás sikeres volt, az ingat-
lant értékesítették, így közel 200 millió fo-
rint bevétele keletkezett az önkormányzat-
nak. 

A városvezető ennek kapcsán azt is el-
mondta, az ipari park egy másik ingatlanja 

esetében az a tulajdonos, akinek még vétel-
árhátraléka volt – mert részletre vásárolta 
meg az ingatlant – kifizette a teljes vételár-
hátralékot, így ebből 36 millió forint bevé-
telhez jutott az önkormányzat.  

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

TUDTA?
Államalapító Szent István Ünnepén, 

augusztus 20-án 17.30-kor az Ország-
zászló emlékműnél tartandó koszo-
rúzással kezdődik a városi ünnepség. 
Az ünnepi műsor 18 órakor kezdődik a 
szabadtéri színpadon, ünnepi beszédet 
Németh Zsolt önkormányzati képviselő 
mond. 

A megemlékezésen adják át a városi 
kitüntetéseket. Pápa Városért Érdemé-
rem kitüntetésben részesül az Egyesített 
Szociális Intézmény dolgozói kollektívá-
ja, valamint dr. Hermann István, a Jókai 
Mór Városi Könyvtár nyugalmazott igaz-
gatója. Pápa Város Díszoklevele kitünte-
tést vehet át dr. Bagoly Katalin, a Gróf Es-
terházy Kórház onkológiai osztályának 
vezető orvosa, dr. Böröczky Zoltán fog-
orvos, a Pápai Református Egyházközség 
tiszteletbeli gondnoka, a helyi választá-
si bizottság volt elnöke és Molnár Lajos 
helytörténet-kutató, festő-grafikus.

Eső esetén a rendezvény helyszíne a 
Jókai Mór Művelődési Központ színház-
épülete lesz.  
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Az idei év nagy részében, a korona-
vírus-járvány miatt érvényben lévő 
veszélyhelyzettel összefüggésben 

hozott kormányzati intézkedések miatt a 
képviselő-testület és bizottságai feladat- 
és hatáskörét a polgármester gyakorolta. 
A képviselő-testület a nyári időszakban 
ülésezhetett először, a képviselők az első 
ülésen döntöttek többek közt a polgármes-
ter által korábban elfogadott rendeletekről 
és határozatokról. Dr. Áldozó Tamás pol-
gármestert az önkormányzat első fél éves 
munkájáról és az elkövetkező hónapok 
feladatairól kérdeztük.

- Az év első feléhez és az elmúlt év au-
gusztusához képest most kegyelmi álla-
potban vagyunk, 
hiszen egy évvel 
ezelőtt minden 
nap arról kellett 
beszélnünk, hogy 
mennyi az új 
esetszám Pápán. 
Mivel az ország-
ban akkor nem 
igazán voltak új 
esetek, ezért ránk 
égett, hogy „góc-
pont” vagyunk 
és ennek követ-
kezményeként 
rengeteget veszí-
tettünk. 

Erre csak 
azért tértem 
ki, mert szeret-
ném arra biztat-
ni a pápaiakat, 
hogy most örüljünk, hogy egy egészen 
más helyzetben vagyunk, hogy mehetünk 
rendezvényekre, strandra, dolgozni és 
igénybe vehetjük az önkormányzati in-
tézményi szolgáltatásokat is. Azt hiszem, 
ezt sokan értik is, hiszen a mostani nyá-
ri rendezvényeken korábban nem látott 
számban vesznek részt pápaiak. Ez igaz a 
PikNik mozis rendezvényre, a városrészi 
napokra és igaz a várkerti játszótérre is, 
ahol rendszeresen nagyon sokan vannak.  
Most szeptember közepéig látunk előre és 
addig még nagyon sok jó rendezvényünk 
lesz, ahol a megfelelő szabályok betartásá-
val mindenki jól szórakozhat.

 
- Hogyan értékelné az idei év első fél 

évét?

- Az első fél év „járványos” fél év volt, 
a képviselő-testület mindössze egy ülést 
tarthatott, majd azt követően júliusban 
még egy rövid ülésünk volt, ahol egy napi-
rendről döntöttünk. Ennek az időszaknak 
megvolt az a rossz 
tulajdonsága, hogy 
nem tudtuk, meddig 
tart, március, április 
környékén csak fikció 
volt, hogy mikor tér-
hetünk vissza a nor-
mál kerékvágásba. Az 
is igaz, hogy most sem 
tudjuk, hogy a jelen-
legi állapot meddig tart, de bízom abban, 
hogy minél tovább, hogy az oltásoknak 
köszönhetően megúszhatjuk a következő 
hullámot. 

Úgy gondolom, hogy a város az elmúlt 
időszakban jól teljesített és az emberek 
fegyelmezettek voltak. Az adóbevételek 
alakulásán és a munkanélküliséggel kap-
csolatos adatokon azt látom, hogy a gaz-
daság magához tért, működik, sok az üres 
álláshely a városban, új befektetők jelent-
keztek, ingatlanokat értékesítettünk és 
további befektetőkkel tárgyalunk. Emellett 
úgy gondolom, hogy a 2x2 sávos út építése 
is felértékeli a lehetőségeinket. Azt hiszem, 
hogy az időt, ami rendelkezésünkre állt, 
abban az értelemben is jól használtuk ki, 
hogy olyan intézményi, szervezeti átala-
kításokat hajtottunk végre, amelyek a ha-
tékonyabb és takarékos működés irányába 
hatnak. Ennek mérőszámait most, az első 
fél év után már láthatjuk. 

- A beruházások megvalósítását hogyan 
befolyásolta a járványhelyzet?

- A beruházásaink előkészítését és vég-
rehajtását nem lassította a járvány. Most, 

egy időben mintegy 4,5 
milliárd forintnyi fej-
lesztés van folyamat-
ban a városban és az év 
elején nagy fejlesztése-
ket zártunk le, például a 
Schwenczel-rét kialakí-
tását, vagy az Atlétikai 
Centrum építését. Mára 
elmondhatjuk, hogy ta-

lán látszik a vége annak a sok projektnek, 
amelyeket 2017-18 folyamán nyertünk el.  
A beruházások kapcsán hangsúlyozni kell, 
hogy a korábban elnyert projekteket 2022-

re be kell fejez-
nünk. Most már 
azon kell dol-
goznunk, hogy 
felkészüljünk a 
2022 utáni életre.  
Így példá-
ul tervezzük a 
Schwenczel-rét 
bővítését és en-
nek érdekében 
már területeket 
is vásároltunk a 
környéken. Szá-
munkra nagyon 
fontos az, hogy 
bővítsük a város 
zöldterülete i t . 
Korábban már el-
mondtam, hogy 
a 2x2 sávos út 
megépítésével a 

győri agglomeráció része leszünk. Mi eb-
ben a folyamatban a nyertesek közé sze-
retnénk tartozni, többek szeretnénk lenni 
annál, minthogy erőforrásainkkal kiszol-
gáljuk a győri gazdaságot. 

- Mit lehet elmondani a város költségve-
téséről, hogyan teljesülnek az önkormány-
zat bevételei?

- Takarékosan gazdálkodtunk, a költség-
vetésben több mint 400 millió forint tarta-
lék van, ami tovább nő, mert időközben be-
ruházási célú ingatlanokat értékesítettünk. 
Hamarosan kiadásokról is döntés születik, 
mert különféle fejlesztési célokhoz rende-
lünk saját forrásokat, például a kamera-
rendszer bővítéséhez és a Gróf út melletti 

Az elmúlt hónapokban jól teljesített a város
Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Most, egy időben 
mintegy 4,5 milliárd 
forintnyi fejlesztés 

van folyamatban 
a városban

“
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bajvívó tér helyén parkoló építéséhez. Az 
látszik, hogy bátran gazdálkodhatunk, 
biztosak a bevételeink, tervezhetőek a ki-
adásaink. Emellett azt tapasztaljuk, hogy 
a kormányzat az önkormányzatok mellett 
áll, hiszen folyamatosan megkaptuk azt a 
segítséget, amire szükségünk volt. Ez pá-
lyázati plusztámogatásokat és különböző 
jogcímeken kapott kompenzációt jelentett.

- Említette az ingatlanértékesítéseket. 
Milyen céllal értékesít ingatlanokat az ön-
kormányzat?

- Ezeken az ingatlanokon a későbbiekben 
beruházások valósulnak meg. Az önkor-
mányzat ingatlanokat értékesít és vásárol, 
egy jól átgondolt koncepciónak megfele-
lően. Az ipari parki területek például ki-
fejezetten beruházási célokat szolgálnak.  
Szeptember elején a képviselő-testület 
többek közt arról a módosításról is tár-
gyal, ami az ipari parki beépítési lehető-
ségeket érinti, az alapján a terv alapján, 
amelyet az ott területet vásárló cég nem-
régiben készíttetett. Azt látjuk, hogy a 
pandémia lelassította ezeket az előkészí-
tő munkákat, de nem lehetetlenítette el.  
Emellett olyan új be-
ruházó szerzett terü-
letet az ipari parkban, 
aki szintén a tervező-
munka közepén tart  
és 2022 első ne-
gyedévében kez-
di a beruházását.  
Mindezeken túl a már 
működő nagy foglal-
koztatók is további nagy beruházásokat 
terveznek. Tehát láthatjuk, hogy jó irányba 
haladunk.

- Meglátása szerint hogyan folytatódhat 
ez az év?

- Optimista vagyok és azt gondolom, 
hogy mind a gazdaság estetében, mind a 
beruházások 
v é g r e h a j t á -
sában bátran 
tervezhetünk. 
Hiszem azt, 
hogy a nehe-
zén már túl 
vagyunk. A 
folyamatot az 
is segíti, hogy 
az emberek-

ben, az intéz-
ményekben és 
különféle szer-
vezetekben már 
kialakult egy 
rutin, amivel 
kezelni tudják 

ezt a szituá-
ciót. Két hul-
lámon már 
túl vagyunk 
és ahogy ko-
rábban rá-
csodálkoz-
tunk, hogy 
Á z s i á b a n , 
ahol gya-
koriak vol-
tak a nagy 
járványok, 
milyen al-

kalmazkodóképes-
séggel tudtak együtt 
élni a koronavírus-
sal is, mostanra ná-
lunk is kialakult ez 
a fajta rutin, mi is 
tudjuk már a dolgun-
kat arra az esetre, 
ha valami változás 

lesz. Úgy gondolom, hogy készülni kell, 
de nem érdemes azokba a forgatóköny-
vekbe beleélni magunkat, hogy mi lesz, 
ha újra korlátozásokat vezetnek be. Bíz-
zunk abban, hogy erre nem lesz szükség! 
Bízzunk abban, hogy az előbb említett 

lendület erősödik, hiszen sok szép fela-
dat áll előttünk az év második felében,  

köztük a Kossuth utca, a Gróf út felújí-
tásának kezdete, járdaépítések, a Türr 
István Gimnázium rekonstrukciójának 
megkezdése. Azt remélem, hogy legalább  
ekkora pezsgéssel, vagy még nagyobbal 
folytatódik az élet, mint amit most tapasz-
talunk.   

TUDTA?
Az elmúlt időszakban több beruhá-

zás esetében is megkezdődtek a mun-
kálatok. Így már épül a Vajda lakótelepi 
kerékpárút, megkezdődött a munka a 
Pedagógus Művelődési Házban, az igali 
kerékpárúton, a Vak Bottyán utcában és 
a Szabó Dezső utcában is.  

Emellett megtörtént a munkaterü-
let-átadás a vajdai bölcsődében és a Kül-
ső-Várkert területén is, így hamarosan 
ott is megkezdődik a kivitelezés. 

Az önkormányzat 
ingatlanokat értékesít 

és vásárol, jól átgondolt 
koncepciónak 

megfelelően

“
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Pápán – sok más településhez hason-
lóan – a lakóingatlannal rendelkező 
magánszemélyek kommunális adó 

fizetésére kötelezettek. Az önkormányzati 
adóhatóság idén a kommunális adót elle-
nőrzi kiemelten. Az ellenőrzés tapaszta-
latairól dr. Nagy Krisztina jegyzőt kérdez-
tük.

- Pápán 2016 óta kell a lakóingatlannal 
rendelkező magánszemélyeknek kommu-
nális adót fizetniük. Öt évvel ezelőtt az ön-
kormányzat a média segítségével, továbbá 
hirdetőtáblákon ismertette a szabályokat, 
sőt az akkor megjelenő Pápa és Vidékében 
magát a bevallási nyomtatványt is eljut-
tatta a pápai háztartásokba. A tájékoztatás 
sikeres volt, hiszen az akkori bevallások 
alapján évente 10 ezernél is több ingat-
lan után fizették meg 
az adót, illetve több 
száz esetben pedig az 
ugyancsak a fenti úton 
ismertetett kedvezmé-
nyek igénybevételével 
mentesültek a kommu-
nális adó megfizetése 
alól.

- Milyen esetekben 
kell adóbevallást be-
nyújtani?

- Az adóbevallás-
sal a lakóingatlannal 
rendelkező pápaiak az 
adatszolgáltatási köte-
lezettségüknek tesznek 
eleget. Fontos, hogy a 
változásokat – ezek 
lehetnek: adásvétel, csere, ajándékozás, 
öröklés esetében – is be kell jelenteni. Az 
adatokra nem csupán a fizetési kötelezett-
ség megállapításához van szükségünk, de 
azok alapján tudunk határozni – külön ké-
relem benyújtása mellett – a mentességről 
is.

- Honnan tudja a bevallást teljesítő pá-
pai, hogy milyen határidőre és mennyi 
adót kell megfizetnie?

- A bevallás alapján az adóhatóság a fi-
zetendő adóról, az adófizetés módjáról és 
idejéről, az esetleges mentességről vagy 
kedvezményről határozatot hoz. Ezt a ha-
tározatot – és fizetési kötelezettség esetén 

a csekket is – az adóhatóság az adózó ne-
vére és címére elpostázza. Az adatbejelen-
téstől kezdődően egyébként az adóalany 
minden fizetési határidő előtt értesítést 
kap a polgármesteri hivataltól.

- Ezek szerint a pápaiak többsége a felhí-
vásoknak megfelelően adott bevallást és fi-
zetett adót. Mit mutatnak az ellenőrzések? 
Mennyien vannak azok, akik elmulasz-
tották a bevallást vagy a fizetést, esetleg 
mindkettőt?

- Egyelőre még javában tart az ellenőr-
zés. A rendelkezésünkre álló és jogszerűen 
használható adatbázisok összevetéséből 
szűrjük ki azokat az adatokat, amik alapján 
célzottan tudjuk lefolytatni az ellenőrzést, 
tulajdonképpen a földhivatali nyilván-
tartást vetjük össze az adóbevallásokkal. 
Amennyiben adott ingatlan esetében nincs 

a lakóingatlannal rendelkező részéről beér-
kezett adóbevallás, akkor 15 napos határidő 
megjelölésével – a mulasztás jogkövetkez-
ményeire való figyelmeztetés mellett – fel-
szólítást küldünk az adatbejelentési, beval-
lási kötelezettséget elmulasztók részére.

- Ez a felszólítás egyúttal már bírságot is 
jelent?

- Nem. A fel-
szólítást követő-
en azt, aki teljesíti 
az adatszolgálta-
tási kötelezettsé-
gét, tehát beküldi 
a bevallását, nem 

bírságoljuk meg. Sőt, ha a határidő ered-
ménytelenül telik el, 50 ezer forint bírság 
kiszabása mellett újabb 15 napot adunk a 
bevallás teljesítésére. Aki a második 15 na-
pos határidőn belül a bevallást beadja, an-
nak ezt az 50 ezer forintos bírságát jegyzői 
hatáskörben töröljük. Mindez azt jelenti, 
hogy még annak sem kell a bírsággal szá-
molnia, aki csak a másodszori felszólításra 
adja be a bevallását.

- Mi történik akkor, ha a második felszó-
lításra sem adja be a bevallását a lakóingat-
lannal rendelkező adóalany?

- Amennyiben a második felszólítás is 
eredménytelenül telt el, akkor a már ki-
szabott 50 ezer forint bírság mellett újabb, 
immár 200 ezer forintos bírságot szabunk 
ki. Ebben az esetben már sem a korábbi 50 
ezer forintos, sem a 200 ezer forintos bírság 

nem mérsékel-
hető.

- Térjünk visz-
sza azokra, akik 
a felszólításra 
eleget tesznek 
a bevallásnak. 
Esetükben ho-
gyan tovább?

- Ők a beval-
lás beérkezését 
követő 30 na-
pon belül érte-
sítést kapnak 
a fizetendő adó 
mértékéről és 
a fizetési hatá-
ridőről. A fizeté-
si határidőig az 

adó pótlékmentesen megfizethető, tehát 
késedelmi kamattal nem kell számolni. 
Amennyiben az adózó az előírt határidőig 
egy összegben nem tudja az adót megfizet-
ni, kérhet részletfizetési lehetőséget is. Vé-
gül pedig hadd hívjam fel a figyelmet arra, 
hogy az idei évre kivetett kommunális adó 
második részletét 2021. szeptember 15-ig 
kell megfizetni.

A kommunális adót ellenőrzi az adóhatóság
Szerző: Pintér-Papp Eszter 

 Fotó: archív

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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Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám

Amikor városszerte elterjedt a hír, 
hogy hamarosan megkezdődhet a 
Várkert megújítása, a legtöbben kí-

váncsi várakozással figyeltük az újabb és 
újabb információkat. Érdeklődéssel szem-
léltük a látványterveket és örültünk, hogy 
a város páratlan kincse, ez a hatalmas 
park új életet kaphat.

Aztán megkezdődtek a munkálatok. 
A szakemberek által megalkotott tervek 
alapján elkezdték kivágni a beteg vagy 
tájidegen fákat és hiába a rendszeres tá-
jékoztatás, a sok magyarázat arról, hogy 
csak azokat a fákat távolítják el, amelyeket 
feltétlenül szükséges, a közösségi médiá-
ban sorra olvashattuk a beruházást ellen-
zők kommentjeit. A minap hallottam, hogy 
volt, aki még azt is bizton állította, hogy 
bizony a Várkertben minden fát kivágtak. 
Évek óta nem járt a Fő tér környékén sem, 
de vitába szállt valakivel, aki még arra is 
kész volt, hogy elsétáljon vele az állítása 
szerint tarra vágott területhez. 

Felkerekedtünk hát és a Városfejlesz-
tési Osztály vezetőjével bejártuk a Bel-
ső-Várkert és az Erzsébet liget beruházás 
által érintett területeit. Az első észrevétel, 

ami persze eddig is nyilvánvaló volt, de az 
imént elmondottak fényében nem lehet 
elégszer hangsúlyozni, hogy bizony ma-
radtak fák a Várkertben. Szép, dús lombú 
fák, amelyek árnyat adnak a nyári nagy 
melegben és nem mellesleg rengeteg oxi-
gént termelnek. 

Aztán kicsit közelebbről már azt is lát-
hattuk, hogy a fák között rengeteg új nö-
vényt is telepítettek. Megnéztük az új 
fitneszparkot is, amit ugyan még rácsok 
vesznek körül, mert balesetveszélyes a 
környékén sétálgatni, hiszen néhány mé-
terrel odébb még nagy gépekkel hordják a 
sétányok nyomvonalába a járófelület ki-
alakításához szükséges anyagokat. Végig-
sétáltunk az egyik, már elkészült sétányon 
és bár gurulós bőrönd vagy babakocsi ép-
pen nem volt nálunk, de elhisszük a szak-
embereknek, hogy azokkal is gond nélkül 
lehet majd erre közlekedni.

A sétány egyenesen az új játszótér-
hez vezetett minket. A hatalmas vár és 
mellette a kisebb társa játékra hívogat 
mindenkit, az átadása óta folyamatosan 
vidám gyermekeket láthatnak itt az erre 
járók. És ami a csodálatos környezet-

ben azonnal szembetűnik, az a fitnesz- 
park körül látotthoz hasonló kerítés.  
Mert a játszóteret bizony zárni és őrizni 
kell éjszakára mindaddig, amíg a Vár-
kertet felügyelő kamerarendszer el nem 
készül. Szomorú, de sajnos reális ve-
szély, hogy semmit tiszteletben nem tar-
tó vandálok áldozatául eshetne ez a me-
sebirodalom, ha nem vigyáznának rá. 
S azt, hogy ez mennyire így van, kicsit 
távolabb, a Szent István út alatt húzódó 
aluljáróban magunk is tapasztalhatjuk.  
A fehérre festett falon otromba falfirkák 
éktelenkednek. És ezzel még nincs vége! 
Ahogy sétálunk a néhány napja elkészült, 
csodálatos pavilon felé, már messziről lát-
juk, hogy valaki jól érezte magát itt nem-
rég. Sörös és energiaitalos dobozok hever-
nek a padok alatt, nekem pedig beugrik a 
közösségi médiában nemrég látott mém, 
ami egy hasonló szemétkupacot ábrázol és 
a felirata: „Ha annyi energiád sem lesz az 
energiaitaltól, hogy a dobozt elvidd magad-
dal az első szemetesig, akkor minek iszod?” 

A Zöld város I. projekt hamarosan befe-
jeződik. Remélem, mindenkinek lesz ener-
giája arra, hogy megőrizzük a minket kö-
rülvevő értékeket!

Legyen energiánk megőrizni!

ZÖLD VÁROS I.
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Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám

A Zöld város I. projekt több látványos 
munkafolyamata lezárult már ko-
rábban, azonban jelenleg is komoly 

munkálatokat végeznek a kivitelező cé-
gek munkatársai. A Várkert és az Erzsébet 
liget területén több helyen munkagépek 
dolgoznak, ezért a már elkészült beru-
házáselemek közül kizárólag a várkerti 
játszótér az, amit megnyitottak a nagy-
közönség előtt. Rádi Róbertet, a Városfej-
lesztési Osztály vezetőjét arra kértük, mu-
tassa be nekünk, hol tart most a Várkert 
megújítása.

- Elsőként a már elkészült, de kordonnal 
körülvett fitneszparkhoz jöttünk. Ez a beru-
házáselem a játszótérhez hasonlóan már 
teljesen készen van, mégsem használható. 
Miért?

- Ahogy azt már többször elmondtuk, de 
nem lehet elégszer hangsúlyozni, a Várkert 
munkaterület. A fitneszpark közelében ko-
moly munkálatokat végez a kivitelező, 
ezért a területet egyelőre még nem lehet 
biztonságosan megközelíteni. Azt tervez-
zük, hogy amint befejeződnek itt a mun-
kák, azonnal megnyitjuk a fitneszparkot és 
lehetővé válik, hogy használatba vegyék a 
mozogni, sportolni vágyók.

- Ha ránézünk, láthatjuk, hogy ez a fit-
neszpark minden tekintetben más, mint a 
városszerte korábban átadott hasonló léte-
sítmények - látványosabb és más jellegű 
elemeket tartalmaz.

- A már használatban lévő fitneszpark-
jaink egy olyan pályázat eredményeként 
valósulhattak meg, amely meglévő típus-

tervek alapján különböző méretű, de azo-
nos formavilágú létesítmények kialakítá-
sát tette lehetővé. A várkerti fitneszpark 
kialakítása során azonban szabad kezünk 
volt. A megjelenése esetében célunk volt, 
hogy megjelenítsük a helyszínt, ezért a 
színes rekortánborításban is olvasható a 

Várkert felirat, 
illetve a pihenő-
felületekből is a 
Várkert szó ala-
kul ki. A zöld szín 
a várkerti zöldö-
vezetet jelképezi, 
a sárga pedig egy 
élénk szín, ami 

még vonzób-
bá teheti a 
helyet. Ez a 
f i tneszpark 
elsősorban a 
szépkorúak, 
vagy úgy is 
fogalmazhat-
nék, hogy a 
kicsit időseb-
bek számá-
ra nyújt mozgási lehetőséget. Azért, hogy 
megmutassuk, hogy ez valóban így van, 
néhány hete meghívtuk ide a Pápai Nyug-
díjasok Érdekvédelmi-Érdekképviseleti 
Egyesülete tagjait, akik örömmel próbálták 
ki a szabadtéri sporteszközöket.

- Az imént említette, hogy egy mun-
katerület közepén vagyunk és magunk is 

láthatjuk, most is nagy munkagépek dol-
goznak pár száz méterre tőlünk. Milyen 
munkafolyamatokat végeznek jelenleg?

- A növények telepítése – ez több mint 
28.000 növényt jelent – és a füvesítés már 
szinte készen van, kiépültek a villamos 

hálózat alapjai és 
az öntözőrend-
szer is. Jelenleg a 
leglátványosabb 
munkafolyamat 
a sétányok kiala-
kítása, a felület 
döngölése, ele-
gyengetése és 
a közvilágítási 
oszlopok elhe-
lyezése. Hang-
súlyoznom kell, 
hogy a projekt 
címe Zöld város. 
Ez is mutatja, 

hogy senkinek nem volt célja, hogy kiirt-
sa a növényeket és a helyükre betonutakat 
építsen. A projekt során megújul a környe-
zet, megújulnak a növények, vízáteresztő 
burkolatot helyezünk el ott, ahol korábban 
betonfelület volt és olyan sétányokat ala-
kítunk ki, melyek többfunkcióssá teszik a 
Várkert azon részeit, ahová korábban nem 
jutottunk el, mert mondjuk nem is volt ér-

demes oda elsétálni. Hamarosan indul a 
Zöld város II. projektünk is, melynek be-
avatkozási területe a Bakony-ér Belső-Vár-
kerthez viszonyított túloldalán kezdődik, 
de a legnagyobb terület, amit érint, a Vajda 
lakótelep és a Téglagyári út között húzódik. 
Az elkövetkező hónapokban ott is hasonló 
feladatok állnak előttünk, mint a Zöld vá-
ros I-es projekt esetében.   

Több területen is dolgoznak a Várkertben
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- Milyen borítást kapnak a sétányok?

- A sétányokon egy több anyagból ösz-
szekevert felületet alakítanak ki. Ezt elsi-
mítják és beledöngölik a sétányok nyom-
vonalába. Így olyan járófelület alakul ki, 
amelyiken kerékpárral, babakocsival 
vagy gurulós bőrönddel is kényelmesen 
lehet haladni. A sétányok mellett lesz itt 
egy futókör is, ami mulcsos borítást kap.  
A tömörített fa apríték az ízületek számá-
ra kényelmes futófelületet alkot. Az, hogy 
a várkerti utakon jól lehessen közlekedni, 
azért is fontos, mert ez amellett, hogy egy 
zöldterület, tulajdonképpen a város tüdeje 
és rekreációs célokat szolgál, a város egyik 
közlekedési 
útvonala is, 
melyen ke-
resztül na-
gyon sokan 
járnak nap 
mint nap. 

- Ha a köz-
lekedésről be-
szélünk, ak-
kor szólnunk 
kell a Várkert 
egyetlen asz-
faltozott terü-
letéről, a ke-
rékpárútról is. 

- A kerékpáros fejlesztéseink cél-
ja a hálózat bővítése. Így azzal, hogy a 
Várkerten át a Szent István úti aluljá-
rón keresztül kerékpárral eljuthatunk az 
Erzsébet ligetbe és onnan a vasútállo-
másra vagy a Húsgyár irányába, jelen-
tősen bővült a város kerékpárút-hálózata.  
Látható, hogy most kapta meg a funkció-
ját a Szent István út alatt évekkel korábban 
megépült aluljáró. Ez is mutatja, hogy egy 
jól átgondolt, egymásra épülő lépésekből 

álló tervezési folyamat van a városban, 
ahol a tervezéstől a végleges befejezésig 
néha hosszabb 
idő telik el, 
mint ebben az 
esetben is. 

    
- Gyakran 

felmerül a 
kérdés a beru-
házások nyo-
mán kialakuló, 
megújult köz-
területek kap-
csán, hogy va-
jon mennyire  

lesznek kité-
ve a vandálok 
romboló tevé-
kenységének. 
Mennyire lesz 
vandálbiztos 
az új Várkert, 
az itteni léte-
sítmények?

- Sajnos 
olyan esz-
közt még 
nem találtak 
ki, amit ne  
lehetne tönk-

retenni, de azt gondolom, hogy számít-
hatunk arra a tudatosságra, ami abból 
következik, hogy egy nagyon szépen fel-
újított, növényekkel, fákkal újraültetett, 
gondozott, parkosított, kandeláberekkel, 
lámpákkal felszerelt, új sétányokkal körül-
vett Várkertben van például a fitneszpark.  
Minden jó érzésű, normális gondolkodá-
sú ember számára adódik, hogy semmi-
ben nem okozunk szándékosan kárt. De 
sajnos biztosan lesznek, akik más céllal 

érkeznek, ezért megelőzésképp a Várkert-
be olyan kamerarendszert terveztünk, 

melynek kameráit a közvilágítási osz-
lopokba építik be és amely kamerák ké-
pei egy diszpécserközpontba érkeznek, 
emellett fokozott járőrszolgálat is lesz a 
területen. Reméljük, hogy ezzel megelőz-
hetjük a különféle rongálásokat, a növé-
nyek kitépését. Számomra és még nagyon 
sok ember számára azonban érthetet-
len, hogy egy szép környezetet miért kell 
szándékosan, barbár módon tönkretenni.  
Abban bízom, hogy a többség egy vé-
leményen van velem és esetleg  
figyelmezteti is azokat, akik rongálni ké-
szülnek.

TUDTA?
Pápa Város Önkormányzata Történel-

mi angolpark funkcióbővítő megújítá-
sa az Esterházy-kastély környezetében 
című pályázata egymilliárd forint támo-
gatást nyert el a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program Zöld város ki-
alakítása elnevezésű pályázati kiírásán.

Az elnyert forrásból a Várdomb, a Bel-
ső-Várkert, valamint az Erzsébet liget 
újulhat meg. A projektnek köszönhetően 
a lakosság számára vonzó, családbarát, 
fenntartható városi környezet alakul ki. 

A projekt célja a pápai lakosság élet-
minőségének javítása, a város népes-
ségmegtartó erejének növelése, a lokál-
patriotizmus fokozása, a környezet- és 
egészségtudatos életmód elterjesztése, 
továbbá a gazdaságélénkítés és a foglal-
koztatási szint emelése.

A beruházás során kialakított  
sétautak, tanösvények és kerékpár- 
utak felülete meghaladja a 14.000 
négyzetmétert, az aktív rekreációs  
tereket 900 négyzetméternyi területen 
alakították ki.  



10 PÁPAésVIDÉKE - 2021. augusztus

Szerző: Pintér-Papp Eszter
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Augusztus ötödikén vehették birtok-
ba a gyermekek a várkerti játszóte-
ret és a mesés gyermekbirodalom 

azóta reggeltől estig gyermekzsivajtól 
hangos. Rádi Róbert városfejlesztési osz-
tályvezetővel a játszótéren és környékén 
történt fejlesztéseket vettük sorra.

- Nagyon sokan várták már a pillanatot, 
amikor a játszótér megnyitja kapuit, hiszen 
láthattuk, hogy egy ideje már készen vol-
tak a játékok, de a gyermekek augusztus 
elejéig nem próbálhatták ki azokat.

- Így van, a várkerti játszótér már április 
óta készen van, de ahogy a fitneszparkot 
nem lehet használatba venni addig, amíg 
körülötte munkaterület van, úgy a játszóte-
ret sem adhattuk át a gyermekeknek addig, 
amíg nem tudtunk balesetveszély-mentes 
környezetet kialakítani itt. Miután a Vár-
kert felújítása eljutott arra a szintre, hogy a 
játszótér környékén minden munkafolya-
matot elvégeztek a kivitelezők, ezáltal biz-
tonságosan megközelíthető és elhagyható 
a terület, megnyithatott a játszótér.

- A játszótér a tervezők elképzelései sze-
rint a legkisebbektől egészen 14 éves korig 
várja a gyermekeket. Ez elvárás volt a Vár-
kert felújításának tervezésekor?

- Olyan játszóteret szerettünk volna épí-
teni, amilyen még nincs a városban, elég 
nagy méretű ahhoz, hogy sok gyermek, 
akár több osztály is használja egyszerre 
és széles az a korosztályi kör, akit meg-
céloznak a játékelemek. Fontos kiemelni, 
hogy jelenleg még kerítés veszi körül a ját-
szóteret és éjszakánként őrzik, mert a ka-
merarendszer még nem működik és nem 
szerettük volna ezt a területet kitenni an-
nak, hogy kárt tesznek benne. A játszóte-
ret tehát esténként bezárják és reggelente 
kinyitják. Ez mindaddig így lesz, amíg a 

Várkert felújítása teljes egészében el nem 
készül. 

- Ha körülnézünk itt, láthatjuk, hogy az 
Esterházy-kastély szomszédságában egy 
témájában teljesen a környezethez illő, a 
lovagvárak világát idéző játszótér épült.  

- Természetesen ez az egybeesés nem 
véletlen, hiszen a kastélyhoz illő, várat idé-

ző játszóelem a legdominánsabb a 
játszótéren, ami nagyon sok szóra-
kozási, mozgási lehetőséget kínál a 
fiataloknak. Emellett a játszóteret 
kiszolgáló épület is elkészült, a vi-
zesblokkokat már használhatják a 

játszótéren szórakozó családok és 
reményeink szerint szeptemberben 
a kávézó is megnyithat, jelenleg az 
üzemeltető kiválasztásánál tart a 
folyamat. 

- Ha kitekintünk kissé távolabb 
a játszótér környékére, akkor már 
ízelítőt kaphatunk abból, hogy ho-
gyan is néz majd ki a Várkert, ha 
elkészül. Az itt látható növényszi-
getek, közvilágítási lámpák és sétányok 
lesznek jellemzőek az egész területen?

- Igen, itt már láthatjuk, hogy milyen 
is lesz a Várkert a projektnek köszönhe-
tően. Látszanak az új növények, a beülte-
tett fák, az új járófelület, a lámpák és úgy 
gondolom, mindez az összképet tekintve 
nagyon jó benyomást tesz és mindenkép-
pen a terület valódi megújulását mutatja. 
Ebben nagyon sok munka van a pályázat 

megírásától egészen addig a stádiumig, 
amikor az adott területen a kivitelező befe-
jezi a munkát. Ahogy itt is látható, megérte 
ez a sok munka és az a türelem is, amivel 
a városlakók nagy része a beruházás végét 
várja. A legtöbben megértették, hogy egy 
világjárvány közepén nem igazán egysze-
rű egy egymilliárdos projektet megvalósí-

tani, ráadásul úgy, hogy az egy 
maradandó, szép, értékteremtő 
beruházás legyen.

- A játszótér közelében azon-
ban még vannak olyan beruhá-
záselemek, amelyek nem ké-
szültek el, ilyen a Szent István út 
felőli lépcső építése. Hol tart ez a 
munkafolyamat?

- A lépcső más képet mu-
tat majd, mint a korábbi felület. 
Úgy gondoltuk, a játszótérhez 

közelebb eső részen célszerű lehet egy 
rámpaszerű, akadályoktól mentes lejárási 
lehetőséget is biztosítani azoknak, akik ba-
bakocsival érkeznek a Várkertbe. Mellette 
épül a lépcső, ami minimum nyolc méter 
szélességű, egybefüggő járófelületet jelent, 

növényágyásokkal díszítve. 
Emellett, a város saját for-
rásból megvalósuló beruhá-
zásaként – hasonlóan a Pe-
tőfi Sándor Gimnáziumhoz 
vezető út melletti hídhoz – 
fahíd épül a kávézó melletti 
területen, a Bakony-ér felett. 
Ezzel párhuzamosan a Ba-
kony-ér másik partján lévő 

lépcsőt is felújítjuk, amely újabb lejárási 
lehetőséget biztosít a Várkertbe. A hídon 
keresztül megközelíthető lesz a játszótér, 
a kávézó és a vizesblokk, emellett a hídon 
keresztül lesz lehetőség a kávézó árufel-
töltésére is, mivel semmiféle gépjárműfor-
galmat nem szeretnénk ezen a területen, 
hiszen a cél, hogy itt nyugodt, biztonságos 
körülmények között, önfeledten tölthessék 
el szabadidejüket a családok. 

Csodálatos gyermekbirodalom a Várkertben
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A Zöld város I. projektnek köszönhe-
tően teljesen megújul és új funkció-
kat kap az Erzsébet liget is. A mun-

kálatok még javában tartanak, de már 
most látható az a komoly változás, ami a 
beruházás nyomán ezen a területen törté-
nik. Az Erzsébet ligetet érintő munkafo-
lyamatokról Rádi Róbert városfejlesztési 
osztályvezetőt kérdeztük

.
- A Szent István úti aluljárón át érkezve 

elsőként azt láthatjuk, hogy teljesen átala-
kult az Országzászló emlékmű környezete. 
Milyen munkálatokat végzett el itt a kivi-
telező?

- Az Országzászló emlékmű eddig meg-
bújt itt, a fák között. Alkalmanként – ál-
talában augusztus 20-án és a Nemzeti 
Gyásznapon – voltak itt koszorúzások. A 
terület kialakítása azonban nem volt túl 
szerencsés, hiszen a Török Bálint utcai át-
járónál álltak az emberek, a koszorúzás pe-
dig a szobor előtt zajlott. Most egy teljesen 
megújult tér alakult itt ki. A kerítés belső 
falát felújították, 
mellette egy lép-
csőzetes terület 
jött létre, ami al-
kalmas egyrész 
arra, hogy ott 
többen leüljenek, 
beszélgessenek, 
illetve arra is, 
hogy az ünnep-
ségek idején a 
közönség oda 
álljon. Az emlék-
mű emelvény ré-
sze pulpitusként 
is működhet, így 
az eseményeknek már méltó helyszíne 
lehet az Országzászló környéke, aminek 
felújítása a növények telepítésével és az új 
közvilágítási lámpákkal válik teljessé. Ter-
mészetesen itt is lesznek térfigyelő kame-
rák és wifi is, így a mindennapokban egy-
fajta közösségi térként is funkcionálhat ez 
a terület.

- Az Erzsébet liget megújulásának egyik 
legszembetűnőbb eleme a közelmúltban 
elkészült pavilon, ami valódi dísze lett a 
színházépület melletti parknak.  

- Az Erzsébet ligeti pavilon egy ke-
reszt alakú épület, ami ennek a te-
rületnek a központi eleme lesz, a kö-
zelében fekvő rózsaligettel együtt.  
Hasonlóan a belső-várkerti zenepavilon-

hoz, mely a projekt során megújult és új 
helyet is kapott, közösségi térként, pihe-
nőhelyként funkcionálhat,  baráti beszél-
getésekhez adhat kellemes környezetet.  
Attól azonban tartunk, hogy lesznek, akik 
nem a funkciójának megfelelően használ-
ják majd és rendszeresen találhatunk itt 
szemetet, vagy akár meg is rongálhatják a 
fából készült elemeket. A pavilonok akkor 
lesznek igazán jól használhatók, ha azok, 
akik ott az idejüket töltik, távozásukkor 
abban az állapotban hagyják ott a helyet, 
ahogy azt odaérkezésükkor találták, gon-
dozottan, kulturáltan, a saját szemetüket 
a megfelelő módon 
elhelyezve. 

- A várkerti és 
Erzsébet ligeti mun-
kákat szemlélve 
láthatjuk, hogy ez 
a projekt – amel-
lett, hogy értékét 
tekintve jelentős – 
nagy területet érint 
és nagyon szerte-
ágazó munkafolya-

matokat tartalmaz. 
Hogyan lehet egy 
ilyen nagy projektet 
áttekinteni, koordi-
nálni?

- A folyamat első 
lépése a koncep-
ció elkészítése volt, 
még a pályázat be-
adását megelőzően. 
Ebben az előkészítésben nagyon sokan 
részt vettünk és tulajdonképpen a felújítás 
fő vonalai már akkor kirajzolódtak. Később, 
a pályázat eredményeként kiválasztott 
tervezőkkel ismertettük ezt az elképzelé-
sünket. Amikor a tervek elkészültek, köz-
beszerzés eredményeként olyan ajánlato-

kat vártunk a kivitelező cégektől, amelyek 
lehetőség szerint a projektből finanszíroz-
hatók és azt a műszaki tartalmat adják 
vissza, amit már a koncepció készítésének 
idején elképzeltünk. Most pedig már az a 
tevékenység zajlik, amivel tulajdonképpen 
beérik ennek a munkának a gyümölcse, a 
kivitelezők megvalósítják mindazt, amit 
mi elképzeltünk. Nagyon sok ember dolgo-
zik ezen a projekten és a legjobb tudásuk és 
ismereteik alapján teszik ezt. Nagyon sok 
egyeztetésre és folyamatos odafigyelésre 
van szükség ahhoz, hogy a projekt megva-
lósulhasson. 

- Most, hogy sok helyen már látszik a 
felújítás eredménye, azt látja, amit eredeti-
leg elterveztek?

- Azt gondolom, hogy igen. Talán ettől 
szép ez a feladat, hogy ugyan nagyon sok 
munkával jár, de ha a projekteket folyama-
tosan figyelemmel kísérjük és látjuk, hogy 
hogyan valósul meg mindaz, ami a terve-

zés idején még csak papíron létezett, az 
nagyon jó és örömteli dolog. Ha ehhez hoz-
zátesszük, hogy jelenleg hét projekt zajlik a 
városban, láthatjuk, hogy olyan mértékben 
újul meg a környezetünk, ami korábban 
ilyen léptékben talán még soha nem for-
dult elő Pápán.    

Az Erzsébet liget is megújul
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A Várkert megújítása augusztus 5-én 
fontos mérföldkőhöz érkezett a ját-
szótér átadásával. A munkálatok 

azonban ezzel közel sem értek véget, a 
Várkert továbbra is munkaterület, ahol 
gyakran nagy gépekkel dolgoznak a ki-
vitelező munkatársai. Dr. Áldozó Tamás 
polgármesterrel a Zöld város I. projekt 
előrehaladásáról és a Külső-Várkertben 
hamarosan induló beruházásról beszél-
gettünk. 

- A Várkert megújítását nagy érdeklődés 
kíséri, sokan örömmel használják a már 
átadott játszóteret és vannak, akik nem 
értik, hogy például a már szintén elkészült 
fitneszparkot miért nem lehet még hasz-
nálni. Mi az oka annak, hogy a Várkert már 
elkészült részei közül van, amit még nem 
adtak át?

- Örömteli, hogy a játszóteret már birtok-
ba vehették a gyermekek, de a Várkert to-
vábbra is egy többhektáros munkaterület, 
ahol nem lehet egyszerre minden munka-
folyamatot elvégezni és mindent egyszerre 
befejezni. Ezt ahhoz tudnám hasonlítani, 
hogy egy ház építésé-
nél sem egyszerre ké-
szül el a fürdőszoba 
és a terasz. Ilyenkor 
biztosan nehéz azt tu-
domásul venni, hogy 
az elkészült területet 
még nem lehet hasz-
nálni, de nekünk azt 
kell figyelembe venni 
– ahogy ezt az imént 
már mondtam –, hogy 
ez egy munkaterület, 
ahol több vállalkozó 
dolgozik. Biztosíta-
nunk kell a munkafeltételeket és azt, hogy 
aki erre a területre belép, annak a szemé-
lyes biztonsága is meglegyen. A Várkert-
ben most nagyon sok munkafolyamatot 
végeznek egy időben, sétányokat építenek, 
kiépül a közvilágítás rendszere, növénye-
ket telepítenek, épül a nagy levezető lépcső, 
emellett az Erzsébet ligetben is sok mun-
kafázis hátra van még.

- A beruházás elsőként átadott eleme a 
játszótér, méghozzá egy csodálatos kör-
nyezetben, kicsiket és kamaszokat egy-
aránt szórakoztató játékbirodalom. Már 
jónéhány nap eltelt az átadás óta, de a 
„minden csoda három napig tart” mondás 
ebben az esetben nem vált valósággá, hi-

szen folyamatosan nagyon sokan játsza-
nak ott. Milyen érzés ezt látni?

- Nagyon jó látni a boldogan játszó gyer-
mekeket. Ha örömmel és sokan használják 
a beruházások nyomán átadott létesítmé-
nyeket, az mindig egyfajta visszaigazolása 
annak, hogy azok, akik az adott projektben 
dolgoztak, jól végezték a 
feladatukat. Az előkészí-
tő munka során sok ját-
szóteret megnéztünk, sok 
helyen jártunk. Mi erre a 
pályázatra a legjobb játszó-
tereket tervező kivitelező 
cégeket igyekeztünk meg-
hívni és úgy gondolom, hogy jól válasz-
tottunk. A tervek szerint szeptemberben 
a játszótér melletti kávézó is megnyithat 
és ezzel tovább erősödhet az a tendencia, 
hogy nagyon sok család érzi ott jól magát.

- Mit mondana azokra a közösségi mé-
diában megjelent híresztelésekre, amelyek 
azt állították, hogy a létesítmény haszná-
latáért fizetniük kell majd a családoknak?

- Azt javaslom, ha valaki valakitől ilyes-
mit hall, azt jól jegyezze meg és majd 
szembesítse az illetőt a valótlanságokkal 
akkor, amikor már megnyugtató idő után 

megcáfolódott ez az állítás. Akkor majd áll-
jon oda az illető elé és kérdezze meg, hogy 
erre most mi szükség volt!   

- Az egyik legtöbbször felmerülő kérdés 
mostanában a Várkerttel és az Erzsébet 
ligettel kapcsolatban, hogy mikor vehetik 
birtokba a pápaiak teljes egészében a meg-
újult parkokat.

- Azt remélem, hogy szeptember végére 
minden területet használhatunk. Azonban, 
ha azt kérdezik tőlem, hogy mikorra lesz 
kész a Várkert és az Erzsébet liget, akkor 
azt mondom, hogy majd valamikor tavasz-
szal, hiszen mindazt a munkát, amit ott 
elvégeznek a kivitelező cégek munkatár-
sai, a természet fejezi be azzal, hogy az új 

növények akkorra erősödnek meg, akkor 
mutatják majd teljes szépségüket. 

- A Várkert megújítása ezzel még nem 
ért véget, hiszen a Belső-Várkert után ha-
marosan megkezdődhet a munka a Kül-
ső-Várkertben is. Erről mondana néhány 
részletet?

- A Külső-Vár-
kertben nemrég 
megtörtént a mun-
katerület átadása, 
így hamarosan ott 
is megkezdődnek a 
munkálatok. A Bel-
ső-Várkerthez ha-

sonlóan ott is van olyan létesítmény – a 
futókör –, amit már most is használnak 
a pápaiak, emellett sokan használják a 
területet a Téglagyári út és a Vajda Péter 
lakótelep közti közlekedésre és most ott 
is munkaterület lesz. A Külső-Várkertben 
is megújul a növényzet, épül egy szép ját-
szótér, egy közösségi ház, megoldódik a tó 
vízellátása, kis stégek épülnek a tó mellett, 
lesznek sétányok és ott is kiépül a közvi-
lágítás. Ezzel a beruházással kapcsolatban 
van egy jó hírem, a nemrég lezárult közbe-
szerzési eljárás eredményét már ismerjük 
és az ottani játszóteret ugyanaz a cég építi, 
akik a belső-várkerti játszóteret is megál-
modták. Ott is egy nagyon eredeti megjele-
nésű, kicsiket és nagyokat egyaránt kiszol-
gáló – bár a belső-várkertinél azért kisebb 
–  játszótér épül hamarosan. Egyébként 
úgy látom, hogy ezek a játszóterek többet 
jelentenek önmaguknál, ezek valóságos 
közösségi terek. Ezt valamennyi játszóte-
rünknél tapasztalhatjuk, például a gyerme-
keinket évtizedek óta szolgáló Kópé-Várról 
is elmondhatjuk ugyanezt. Vagy nézzük 
a Fő téri játszóteret! Azzal kapcsolatban 
is voltak pesszimista hangok, de érdemes 
ezekkel szembeállítani azt, hogy azok a já-
tékok bizony mindennek ki vannak téve az 
éjszaka hazavonuló ifjúság lelkesedésétől 
az ott játszó kicsik fáradhatatlan aktivitá-
sáig, de a játszótér állja a kihívásokat és ed-
dig csak minimális beavatkozást igényelt. 
Remélem, hogy hamarosan az újonnan 
épült játszótereinkről, a Schwenczel-réti-
ről és a belső-várkertiről is elmondhatjuk 
majd, hogy közösségi térré váltak. 

Visszatérve a Külső-Várkertre, úgy gon-
dolom, hamarosan a külső-várkerti terü-
lettel kapcsolatban is kialakul a „mikor 
lesz már kész” hangulat, egyfajta türelmet-
len várakozás. De aztán ez a beruházás is 
készen lesz és reményeink szerint nagy 
örömmel vehetik birtokba a pápaiak.    

A Várkert továbbra is munkaterület, a játszótér ingyenes

A Külső-Várkertben 
nemrég megtörtént a 
munkaterület átadása

“
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A várkerti játszótér megnyitóján részt 
vett dr. Kovács Zoltán országgyűlési 
képviselő is, akit az ünnepi alkalom 

után a Zöld város I. projektről, a Várkert 
megújulásáról kérdeztünk.

- Nagyon szép lett ez a játszótér és már 
most látszik, hogy a belső-várkerti terü-
letek és az Erzsébet liget is nagy átalaku-
láson mennek keresztül a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési 
Operatív Program 
pályázatának kö-
szönhetően. Öröm 
látni itt a sok csillo-
gó szemű kisgyer-
meket, a családo-
kat, akik boldogan 
vették birtokba ezt 
a létesítményt. Eb-
ből is látszik, hogy 
erre a fejlesztésre 
valóban szükség 
volt, nagyon várták 
már a pápaiak, hisz 
a korábbi játszóe-
lemek tönkremen-
tek. 

 - A várkerti be-
ruházást nagy ér-
deklődés övezi, so-
kan szinte már az első munkafolyamatok 
kezdetétől figyelemmel kísérik a munkála-
tokat, a projekt gyakran téma a közösségi 
médiában is. Ön hogy látja ezt a projektet? 

- A Várkert nagyon fontos része a vá-
rosnak, hiszen amellett, hogy az egyik leg-
nagyobb összefüggő 
zöldterület Pápán, ez 
egy olyan része a vá-
rosnak, ahol rendez-
vényeket tartunk, 
ahol sokan örömmel 
sétálnak, a Várkert 
városrészeket ösz-
szekötő gyalogos közlekedési útvonal is. 
Szinte mindenkinek vannak személyes 
emlékei innen, így szerintem minden pá-
pai számára fontos ez a beruházás. Én 
úgy látom, hogy ez a projekt is fontos ré-
sze annak a megújulási folyamatnak, ami 
a városban az elmúlt években nagy len-
dületet kapott. Már most is látható, hogy 
mekkora a változás a korábbi állapotokhoz 
képest. Új sétányok épülnek, megújult a  

Zenepavilon, kerékpárút épült az Erzsébet 
liget irányába, ahol szintén készült egy na-
gyon szép pavilon, megújul a nagy lépcső és 
az is fontos, hogy mo-
dern, energatakarékos 
közvilágítás is kiépül.  
Egyszóval a Várkert 
egy csodálatos, több-
funkciós területe lesz a 
városnak.   

- Ön a játszótér átadásakor úgy fogal-
mazott, nagyon fontos nap ez a gyermekek 

életében és a Várkert megújítása fontos 
mérföldkőhöz érkezett.

- Az, hogy a Várkertben játszótér van, 
nem újdonság, hiszen itt, a korábbi szökő-
kút mellett régebben is volt játszótér. A fából 
készült játékok - mint amilyenek korábban 

ezen a terü-
leten álltak 
- azonban 
hosszú tá-
von nem 
állják az 
időjárás vi-
szontagsá-

gait, így mindenképpen 
szükség volt már a vár-
kerti gyermekbirodalom 
újragondolására. Az, 
amikor egy új játszóte-
ret birtokba vehetnek a 
családok, mindig fontos 
nap egy város és az ott 
élő gyermekek életében, hiszen újabb le-
hetőséget kapnak a játékra, a szabadidejük 

biztonságos, jó körülmények közt való el-
töltésére. Ez a játszótér ráadásul a legkiseb-
bektől egészen a kamaszkorúakig minden 

korosztály számá-
ra kínál játékele-
meket, így bizto-
san népszerű lesz 
a kisgyermekek 
és a nagyobbak 
körében egyaránt. 

Fontos az a kiszolgálóhelyiség is, ami a 
játszótér mellett épült. Itt kulturált körül-

mények várják a családokat. 
A mosdó már most is hasz-
nálható, de hamarosan meg-
nyithat itt egy vendéglátó-
hely is, ezzel már minden 
adott lesz ahhoz, hogy az 
ideérkezők a lehető legjob-
ban érezzék magukat. A Vár-
kert megújulásának minden 
elemét tekintve, elmondhat-
juk, hogy ez egy újabb olyan 
területe lesz a városnak, ahol 
a gyermekektől az idősebbe-
kig mindenki megtalálhat-
ja magának a lehetőséget a 
kikapcsolódásra. Említettük 
a játszóteret, de lesz itt sza-
badtéri fitneszpark, futókör, 
de a várkerti és az Erzsébet 
ligeti pavilonok a pihenésre, 
a sétányok a kellemes séták-
ra adnak majd lehetőséget. 

Összességében tehát elmondhatjuk, hogy 
egy korszerű, a pápaiak és a hozzánk láto-
gatók kikapcsolódását szolgáló park alakul 
ki a város szívében. 

Öröm látni  Pápa fejlődését, kép-
viselőként büszke vagyok erre és  
örülök, hogy ehhez az előrehaladáshoz 

képviselői munkámmal magam is hozzá-
járulhattam.      

Képviselőként büszke a város fejlődésére

A Várkert egy csodálatos, 
többfunkciós területe lesz 

a városnak

“

A Várkert, az 
egyik legnagyobb 

összefüggő 
zöldterület Pápán

“
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Szerző: Babos Petra 
 Fotó: Babos Petra

Nemrégiben nyitotta meg kapuit a 
Várkertben a vadonatúj játszótér. 
Azóta minden nap gyerekek soka-

sága élvezi a különféle játékokat, csúsz-
dákat és mászókákat, s önfeledten élvezik 
a jó levegőt, a játékszereket. Ottjártunkkor 
óriási volt a nyüzsgés, fiatalok és időseb-
bek egyaránt felszabadultan kacagtak, 
örültek az új játékok adta lehetőségeknek. 

Tavaszi Johanna és Tavaszi Napsugár 
egyöntetűen azt mondták, igen jó a játszó-
tér, ahová a nagymamájukkal látogattak ki.

- Nagyon szeretek ezen a játszó-
téren lenni, mert sok a játék. A nagy 
kastély a kedvencem, mert ott van 
kis ablak, ahol ki lehet kukucskál-
ni és jókat lehet csúszdázni – mesélte  
Napsugár, majd Johanna a szavába vágott, 
s hozzátette, hogy  szeretnének  gyakran 
ellátogatni erre a játszótérre, hiszen szuper 
hely.

Goda Veronika három kisebb testvéré-
vel éppen a sárkányhintánál játszott. Az 
érdi lány a Pápa és Vidéke kérdésére el-

mondta, nagyon 
jók a játékok, nem 
tudja megnevez-
ni, hogy melyik 
a legjobb, mivel 
mindegyik egye-
di. A fiatal lány 

elárulta, ha Pápára jönnek, máskor is ellá-
togatnak a várkerti játékparkba.

- Már az építkezés óta figyelemmel 
kísértük a játszótér kialakítását. A meg-
nyitóra sajnos nem tudtunk eljönni, mert 
nem volt szép az idő, ezért pár nap múlva 

látogattunk ki az 
unokámmal, aki 
az összes játé-
kot kipróbálta, s 
az ő elmondása 
szerint nagyon 
jók az eszközök 
– tudtuk meg 
Deli Mihálytól, 
aki hozzátette, 
jó lenne, ha több 
szemeteskukát 
h e l y e z n é n e k 

Benépesült az új várkerti játszótér

Tavaszi Napsugár és Tavaszi Johanna

Deli Imre és unokája

Goda Veronika és három testvére
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ki, s egy kis ivókút sem ártana, mivel so-
kan nem hoznak magukkal innivalót, s a 
nagy melegben a folyadék jólesne minden-
kinek. Esetleg egy biztonsági őr sétálhatna 
a játékok körül, hiszen néhány fiatal nem 
rendeltetésszerűen használja azokat.

A 10 éves Pintér Dominik szintén  
nagyszüleivel és kistestvérével látogatott 

ki a játszótérre, 
ahol elmondása 
szerint jól érez-
ték magukat.  
Neki legjobban a 
csúszda tetszett.  
Dominik na-
gyon várta a 
játszótér meg-
nyitását, szerin-
te ez egy szu-
per, játékokkal  
jól felszerelt 
gyermekbiroda-
lom.

Pázlerné Farkas Fan-
ni kisfiával, Bencével 
fedezte fel az új játékparkot. Elmondta,  
nagyon várták az átadót, kisfia örült, ami-
kor birtokba vehette.

- Nagyon fontosnak tartom, hogy a 
gyermekem sok élménnyel gazdagodjon, 
mivel a szüleim engem is ilyen szellemben 

neveltek fel. 
Gyermekkor-
ban mindenki 
m e g t a p a s z -
talhatja, hogy 
mi az, ami 
számára jó.  
Mi rendsze-
resen járunk 
játszóterekre, 
eddig inkább 
a Fő térre és 
a Kópé-Várba 
mentünk. Az 
új játszótér na-

gyon modern és jól felszerelt. Úgy gondolom, 
minden gyermek megtalálhatja a neki leg-
kedvesebb játékot – mesélte a fiatal anyuka,  
aki hozzátette, jó lenne, ha kicsit több hinta 
lenne, hiszen az nagyon közkedvelt játék a 
gyerekek körében. 

Örüljünk hát az új lehetőségnek, s  
vigyázzunk rá, hogy sok generáci- 
ón keresztül tudják használni az  
apróságok! 

Pintér Dominik

Pázlerné Farkas Fanni és fia, Bence

TUDTA?
A Zöld város I. projekt része a Vár-

domb magújítása is. Az Esterhá-
zy-kastély főhomlokzata előtti terület,  
mely magába foglalja a szabadtéri szín-
pad környékét is, már korábban elké-
szült. 

Ezen a területen elsőként elbon-
tották a korábbi szabadtéri színpadot 
és annak nézőterét. Az egykori padok 
helyén később vasbeton szerkezetet 
építettek, mely a mobil lelátó alapjá-
ul szolgál. A korábbi betonból épült 
színpad helyére gyeprács került,  
ahová a mobil színpad rendezvények 
idejére biztonsággal elhelyezhető. A pro-
jekt keretén belül megépült a színpadot 
kiszolgáló út és parkoló, illetve növénye-
ket – évelőket, örökzöldeket és cserjéket  
– is telepítettek a területre. 

A megújult, de akkor még nem tel-
jesen kész Várdomb első nagy rendez-
vénye a 2018-as Városi ballagás volt. 
A szabadtéri színpadon legközelebb 
augusztus 19-én 18 órától tartanak 
rendezvényt, a Tánc-Lánc Alapítvány  
Kárpát hazánk folklór ünnepe című mű-
sorát láthatják az érdeklődők. Ezt köve-
tően, augusztus 20-án 18 órakor az Ál-
lamalapító Szent István ünnepén tartott 
városi megemlékezés helyszíne is a sza-
badtéri színpad lesz. 
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Augusztus végéhez közeledve, a ká-
nikulai melegben a diákok több-
sége még nem gondol arra, hogy 

néhány hét múlva búcsút kell venni a szü-
nidőtől és ismét az iskolapadban ülnek.  
A családoknál azonban lassan előkerül-
nek az iskolában kapott listák, szám-
ba veszik, hogy hány füzet, toll, ceruza 
kell még a gyerkőcnek, felpróbálják az 
ünneplőruhákat, iskolai egyenruhákat,  
melyek bizony sokszor megmutatják, 
mekkorát is nőtt a tanévzáró óta a gyer-
mek.

Az idei nyár végén azonban a meg-
szokott, izgalommal teli készülő-
désbe némi aggodalom is vegyül.  
„Kérdezném az oktatási minisztert, be 
kell vásárolni a gyereknek szeptem-
berre, vagy elég a pizsama?” A közös-
ségi médiában egyre gyakrabban talál-
kozhatunk ezzel és az ehhez hasonló 
tartalmú bejegyzésekkel, melyek tréfá-
san ugyan, de a szülők újabb digitális  
tanrendtől való félelmét fogalmazzák 
meg. Mert az elmúlt két tanév bizony 
megmutatta, milyen nehézségeket is 
hordoz az, ha a gyermekeknek otthonról  
kell tanulniuk, hogy mennyire tud hiá-
nyozni a közösség, az iskola. 

Természetesen az oktatási in-
tézményekben is javában készül-
nek már a tanévkezdésre, az elmúlt  
hónapokban számos iskolában történ-
tek felújítások, augusztus végéig megér-
keznek az új tankönyvek is, melyek az  
elkövetkező hónapokban végigkísérik a di-
ákokat. 

A pedagógusok is remélik, hogy nor-
mál menetrend szerint, jelenléti ok-
tatással telik majd az új tanév, de az 
iskolák természetesen arra is felkészül-
tek az elmúlt hónapokban, hogy egy  
esetleges romló járványügyi helyzet ese-
tén zökkenőmentesen álljanak át az online 
oktatásra. 

Az óvodákban is szeptemberben kez-
dődik az új nevelési év, az óvó nénik már 
készülnek az új kiscsoportosok fogadására, 
hamarosan megtartják a szülői értekezle-
teket is és megkezdődhet a kicsik óvodai 
beszoktatásának időszaka. 

Most következő összeállításunk-
ban a városi óvodákban, a Tankerületi  
Központban és szakképző intézmények-
ben érdeklődtünk arról, hogyan készülnek 
a 2021/2022-es tanévre.  

TANÉVKEZDÉS

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Indul a tanév

TUDTA?
Az iskolai év a 2021/2022-es tanév 

rendjéről szóló kormányrendelet alap-
ján 2021. szeptember 1-jén, szerdán  
kezdődik, és 2022. június 15-ig, szerdáig 
tart. A diákoknak tehát összesen 181 na-
pig kell iskolába járniuk – ez a szakgim-
náziumokban 179, a gimnáziumokban 
180 nap. A végzős középiskolásoknak  
2022. április 29. lesz az utolsó tanítási 
nap.

Az első félév vége 2022. január 21-e, a 
diákok január 28-áig kapják meg félévi 
értesítőjüket. 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási 
nap 2021. október 22., péntek, a szünet 
utáni első tanítási nap. 2021. november 
2., kedd.

A téli szünet előtti utolsó tanítási 
nap 2021. december 21., kedd, a szünet  
utáni első tanítási nap 2022. január 3., 
hétfő.  

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítá-
si nap 2022. április 13., szerda, a szünet 
utáni első tanítási nap 2022. április 20., 
szerda.
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Szeptember 1-jén a Pápai Városi Óvo-
dák tagintézményeinél is megkez-
dődik a 2021/2022-es nevelési év. 

Nagy változás, hogy a Vajda Péter lakóte-
lepi óvoda szeptembertől a Gyurátz Ferenc 
Evangélikus Általános Iskola tagintézmé-
nyeként működik tovább. Somlai Nikolett 
Rózsa, a Pápai Városi Óvodák intézmény-
vezető-helyettese a Pápa és Vidékének el-
mondta, a városi óvodák tagintézményei-
ben az augusztus 23-ai héten kezdődnek 
meg a szülői értekezletek. A leendő óvodá-
sok szüleinek 17 órától, a jelenlegi ovisok 
szüleinek pedig 17 óra 30 perctől tartanak 
tájékoztatót az intézményekben. A szülő-
ket arra kérik a tagóvoda-vezetők, hogy 
egészségük megóvása érdekében csak 
egészségesen, gyermekenként egy szülő 
érkezzen a szülői értekezletre.

- A beszoktatást újra a megszokott ke-
retek között tervezzük. A befogadás ideje 
alatt a fokozatosság elvét valljuk. Egyrészt, 
hogy egy csoportba nem egyszerre fogad-

juk az új gyerekeket, illetve fokozatosan 
emeljük az óvodában tartózkodás idejét is. 
Mindez függ a gyermek egyéni igényeitől, 
korosztályától, attól, hogy a gyermek előző-
leg járt-e bölcsődébe vagy másik óvodába, 
vagy otthonról érkezik. Alapfontosságú, 
hogy beteg, illetve betegség tüneteit muta-
tó gyermeket ne engedjenek a szülők kö-
zösségbe, tehát csak egészséges gyermek, 
illetve szülő érkezzen kísérőnek az óvodá-
inkba – tájékoztatott az intézményveze-
tő-helyettes, aki hangsúlyozta, idén ismét 
megengedik, hogy a gyermek édesanyja 
segítse a befogadási folyamatot, természe-
tesen ügyelve a higiénés szabályok betar-

tására. Első napokban a délelőtt folyamán 
1-2 órát tartózkodnak a gyermekek édes-
anyukkal az óvodában. Ismerkednek az 
óvodai élettel, a pedagógusokkal, óvodás 
társaikkal. Az azt követő napokban már az 
ebédet is a csoportban fogyasztják el és az 
édesanya lassan átengedi a gyermeket az 
óvó néniknek. 

Somlai Nikolett Rózsa elmondta, a nyár 
mindig lehetőséget biztosít a nagytakarí-
tások és karbantartási munkálatok elvég-
zésére. Idén három tagóvodában történtek 
nagyobb felújítási 
munkák.

- A kéttornyú-
laki óvodában 
még augusztus-
ban javítani kell 
a tetőt. A Szi-
várvány óvoda  
tálalókonyhájá-
nak teljes felújítá-
sát is elvégezték 
a szakemberek, 

emellett a gazda-
sági rész egészé-
ben megvalósult 
a nyílászárók 
cseréje, a víz-
vezeték- és a 
szennyvízháló-
zat rekonstruk-
ciója és új bur-
kolatot is kapott 
az érintett helyi-
ség, valamint a 
folyosó. A Pápai 

Városi Óvodák 24 millió forintot kapott az 
önkormányzattól az óvodák udvarainak 
korszerűsítésére, játékparkjuk bővítésé-
re. Nagyobb beruházás a Szivárvány és a 
Huszár lakótelepi óvoda udvarain történt. 
Ez tartalmazza az új játékok vásárlását és 
telepítését, valamint az ütéscsillapítók be-
szerzését, telepítését is. A Huszár lakótele-
pen beteg, korhadt fákat vágattunk ki még 
tavasszal, a helyükre újak kerülnek hama-
rosan. Elbontottuk az egyik csoportszoba 
mögötti teraszt is, ennek helyét befüvesít-
jük, és újabb játékokkal bővítjük a területet. 
Az új eszközök beszerzésével a még válto-
zatosabb mozgásformákat szeretnénk le-

hetővé tenni a gyerekek számára. Minden 
tagóvodában megtörtént a nyári nagytaka-
rítás, s az óvó nénik már készülnek a kicsik 
ismételt fogadására, csinosítják, színesítik 
a csoportszobákat – mondta Somlai Niko-
lett Rózsa.

Az intézményvezető-helyettestől meg-
tudtuk, a nyár folyamán voltak személyi 
változások is az intézményeiknél.

- A tagóvodák vezetői beosztásában 
nincsen változás. Mivel önálló gazdálkodó 

intézmény lettünk, egy gazdasági vezetői 
állást hirdetett meg a fenntartó, várjuk a 
kolléga jelentkezését. Országos szinten, de 
a Pápai Városi Óvodáknál is nagy problé-
ma a pedagógushiány. A nyár folyamán 
nyugdíjazás és az élethelyzet-változás 
miatt több óvodapedagógus és pedagógiai 
asszisztens ment el tőlünk. A kicsik ellá-
tása ettől függetlenül biztosított, ám ez a 
szakmai munkánkban nagy terhet ró a kol-
légákra. Ugyanakkor nagy öröm számunk-
ra, hogy érkeztek új kollégák is – hangsú-
lyozta Somlai Nikolett Rózsa.

- Azt gondolom, hogy az óvodapedagó-
gusok és a gyerekek is nagyon várják az 
új nevelési évet. Bízunk benne, hogy meg 
tudjuk valósítani a nevelési tervünket és 
a programokat. Örülünk, hogy a szülőkkel 
újra személyesebb lehet a kapcsolattar-
tás a gyermekek átvételekor. A nevelési 
évet nyugodt körülmények között kezdjük 
szeptember 1-jén, reméljük, ez így is marad 
– emelte ki az intézményvezető-helyettes. 

Az új nevelési évet jelen pillanatban a 
Pápai Városi Óvodákban 183 új kisgyermek 
kezdi meg.

Nyugodt körülmények között kezdi a nevelési évet a 
Pápai Városi Óvodák

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

A Pápai Tankerületi Központ intéz-
ményeiben már javában zajlik a 
felkészülés az új tanévre. Érkeznek 

a tankönyvek, az első osztályosok aján-
dékai és a rászoruló családok gyermekei 
számára összeállított tanszercsomagok 
is. A tankerület jelenléti oktatásra készül, 
ugyanakkor az informatikai eszközeiket 
felkészítették arra az esetre is, ha egyes 
intézményekben online oktatásra kellene 
áttérni. Egyházi Andrea tankerületi igaz-
gatóval a nyáron elvégzett feladatokról és 
a tanévkezdésről beszélgettünk. 

- Az elmúlt tanévben a köznevelési in-
tézményekben egymást váltotta a digitá-
lis és jelenléti munkarend. A koronavírus 
nagymértékű terjedésének okán idén már-
cius elején rendelték el a rendkívüli szüne-
tet az óvodákban, a köznevelési intézmé-
nyekben pedig digitális oktatást vezettek 
be. A pedagógusok, az intézményvezetők, 
az iskolai dolgozók elkötelezettségüknek 
és szaktudásuknak 
köszönhetően gördü-
lékenyen vették az 
akadályokat és folya-
matosan biztosították 
az oktatást. A csök-
kenő koronavírus-fer-
tőzésszámok követ-
keztében, a fokozatos 
és óvatos nyitásnak 
megfelelően az óvo-
dák és az általános 
iskolák április 19-cel, 
a középfokú intéz-
mények május 10-
ével térhettek vissza 
a jelenléti oktatásba. 
Intézményeink peda-
gógusaitól azt kérjük, 
hogy szeptemberben 
mérjék fel a tanulók 
tudásszintjét, azt, hogy sikerült-e a meg-
felelő ütemben haladniuk tanulmányaik 
során és ott, ahol szükséges, helyezzenek 
a szokásosnál is nagyobb hangsúlyt az is-
métlésre, felzárkóztatásra.

- A nyári szünidő mindig lehetőséget 
biztosít arra, hogy felújítási, korszerűsíté-
si munkálatokat végezzenek az intézmé-
nyekben. A Tankerület általános és kö-
zépiskoláiban a nyári időszakban milyen 
fontosabb beruházások, munkálatok vol-
tak?

- Az elmúlt hetekben sokat dolgoztunk 
azon, hogy a 2021/2022-es tanévben min-
den intézményünk készen álljon a bizton-
ságos tanévkezdésre. Fenntartói célunk 
továbbra is az, hogy a járványhelyzetben 
megvédjük azokat a tanulókat, pedagógu-
sokat és munkatársakat, 
akik megkezdik a mun-
kát szeptember 1-jén. Elő-
zetesen biztosítottuk a 
felületfertőtlenítést, elvé-
geztük a szokásos nyári 
tisztasági festéseket, kar-
bantartásokat, állagmeg-
óvásokat. Megtörténtek 
a nagytakarítások és a 
vízhálózat fertőtlenítése 
is. A légkondicionáló berendezéseket ki-
tisztítottuk és beszereztük az év hátralevő 
részéhez szükséges felületfertőtlenítőket, 
kézfertőtlenítőket. Törekszünk a maximá-
lis biztonság megteremtésére, fenntartó-
ként ezzel a támogató, segítő hozzáállással 
intézményeink szolgálatára állunk min-
den nap.

A nyári felújítások összességében több 
mint 39 millió forint értékben valósulnak 
meg. A Vajda Márta Óvoda, Általános Is-
kola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola 
és EGYMI-ben hamarosan megkezdődik 
a fűtésrendszer karbantartása több mint 
négymillió forint értékben. Ezenkívül tex-
tiltermék-összeállító és asztalos szaktan-
terem kialakítása van folyamatban, mely-
nek költsége összesen tizenötmillió forint.

A Türr István Gimnázium és Kollégium 
kollégiumának földszinti helyiségeiben 
villanyszerelési munkálatokat végeznek, 

csaknem hárommillió forint értékben. A 
festési és helyreállítási munkálatokat sa-
ját karbantartónk végzi el. A Munkácsy 
Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola oldalsó kerítésének fel-
újítására több mint egymillió forintot for-

dítunk. A Csóthi Géza 
Általános Iskolában a 
nyílászárók cseréi eseté-
ben a beszerzési eljárás 
folyamatban van, ennek 
költsége egymillió forint 
lesz. Mindezek mellett a 
tavalyi évben megvásá-
rolt játszótéri eszközök 
telepítése zajlik három 
intézményünkben, a 

Pápai Weöres Sándor Általános Iskolában, 
a Csöglei Általános Iskolában és az Ihász 
Gábor Általános Iskolában Vaszaron. A 
játszótéri eszközök és a telepítés költsége 
a három intézményben összesen tizen-
egymillió forint. Szinte minden intézmé-
nyünkben saját karbantartóink által vagy 
külső vállalkozók megbízásával festési 

munkálatokat – lá-
bazati részek és tan-
termek, valamint 
táblák festését –  
végeznek. Ezenkí-
vül intézményeink 
rendszergazdái vég-
zik az iskolák infor-
matikai eszközei-
nek átvizsgálását, 
frissítik a szoftve-
reket, vírusellenőr-
zést hajtanak végre 
és elvégzik a szük-
séges karbantar-
tásokat, valamint 
üzembe helyezik 
az újonnan beszer-
zett informatikai 
eszközöket annak 
érdekében, hogy az 

új tanév zökkenőmentesen indulhasson. 
Informatikai fejlesztéseink, eszközbeszer-
zéseink értéke meghaladja a tízmillió fo-
rintot. 

Az Ihász Gábor Általános Iskola és a 
Nagyalásonyi Általános Iskola részére 4,5 
millió forint értékben iskolabútorokat vá-
sárolunk, táblákat, padokat, székeket és 
osztálytermi szerkényeket cserélünk le. A 
Nagyalásonyi Általános Iskola meghibá-
sodott tűzgátló ajtó cseréjének beszerzési 
eljárása hamarosan indul, ez várhatóan 
900.000 forintos kiadást jelent. 

A Tankerület felkészült a tanévkezdésre

Sokat dolgoztunk 
azon, hogy minden 

intézményünk 
készen álljon a 

biztonságos 
tanévkezdésre

“
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A pápai és Pápa környéki intézmények-
be 457 Betűzsákot osztunk ki első osztályos 
diákok részére 1.051.000 forint értékben. Az 
ezekhez tartozó 21 tanári oktatócsomag ér-
téke 126.000 forint. 

A Kodály-program keretében 2,5 millió 
forintból hangszereket vásároltunk a Pá-
pai Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola 
részére, illetve saját költségvetési forrásból 
közel félmillió forintot fordítunk a hang-
szerek felújítására. 

A Pápai Weöres Sándor Általános Isko-
lában az Eatrend Arrabona Zrt. Pápa Vá-
ros Önkormányzatával kötött szerződés 
alapján az ét-
kező részleges 
felújítását végzi, 
valamint új asz-
talokat és szé-
keket kapnak az 
étkezőbe. Új székeket és asztalokat kap a 
Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Szak-
iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
és a Pápai Petőfi Sándor Gimnázium is.

A Magyar Falu Program keretében a 
Csöglei Általános Iskolában az épület bő-
vítése zajlik százmillió forintos beruházás 
keretében, ezenkívül 6,5 millió forint érték-
ben a parkoló előkészítése van folyamat-
ban. A Pápateszéri Általános Iskolában 17 
millió forintból a tornaterem lábazati ré-
szének megerősítése, csapadékvíz-elveze-
tés kiépítése, nyílászárók cseréje és épület-
villamossági hálózat felújítása zajlik. 

Ezenkívül rengeteg kisebb felújítás, 
karbantartás folyik az intézményeinkben, 
több millió forint értékben, annak érdeké-
ben, hogy  diákjaink részére a legjobb kö-
rülményeket biztosítsuk a tanuláshoz. Úgy 
gondolom, egy iskola belső tartalmi mun-
kája mellett fontos a külső megjelenés, 
milyen körülmények között tudjuk fogad-
ni tanulóinkat. Megszépültünk, megújul-
tunk, csaknem valamennyi feladatellátási 
helyen tudtunk elvégezni kisebb-nagyobb 
felújítást. Ezáltal közel 8.000 gyereknek 
tettük szebbé a mindennapi körülményeit

. 
- A nyár folyamán több intézményveze-

tő is megbízást kapott. Mely intézménye-
ket érintette ez?

- Nemrégiben öt évre szóló magasabb 
vezetői megbízást adott az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának Köznevelési ál-
lamtitkára a Csöglei Általános Iskola élére 
Balhási Istvánnak, a Mezőlaki Arany János 
Általános Iskola esetén Csuti Líviának, a 
Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános 
Iskolában Heizer Zoltánnénak, a Tarczy 
Lajos Általános Iskola vezetésére Venczel 

Csabának és az Ugodi Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolában Csuka Gabriella Már-
ta részére, míg a Pápateszéri Általános Is-
kola esetében nem érkezett intézményve-
zetői pályázat.

- Hogyan készülnek a tanévkezdésre? 
Lesznek hagyományos értelemben vett 
tanévnyitók, ha igen, ott lehetőség lesz-e 
szülői jelenlétre? 

- Hamarosan becsengetnek az általános 
és középiskolákba, ismét élettel telnek meg 

az oktatási intézménye-
ink. A koronavírus-jár-
vány új kihívások elé állí-
totta az intézményeket az 
előző tanév során.

Adataink alapján kö-
zel 754 kisgyermeket írattak be az általá-
nos iskola első évfolyamára. Gimnázium 
kilencedik évfolyamán 180 fő kezdi meg 
tanulmányait. Általános és középiskoláink 
összes tanulói létszáma meghaladja a 6.911 
főt, amely még kiegészül a 740, alapfokú 
művészeti iskolába 
előreláthatólag be-
iratkozó diákkal.

A jelenlegi járvá-
nyügyi helyzet és 
szabályozás alapján 
hagyományos tan-
évnyitóra és tanév-
kezdésre készülünk, figyelembe véve és 
felkészülve az esetleges koronavírus-fer-
tőzésszámok növekedéséből adódó jár-
ványügyi szabályokra. Az intézmények 
lehetőségükhöz mérten a szabadban 
megrendezett tanévnyitó ünnepségekre 
készülnek, gyermekenként 1 vagy 2 fő kí-
sérővel. A maszkviselés és a lázmérés a 
jelenlegi szabályozás alapján nem kötele-
ző. Arra készülünk - nagyon bízom benne 
-, hogy végre visszaáll a korábbi rend. A 
pedagógusok nagy számban megkapták a 
vakcinát, és őszre várhatóan a tanulók kö-
zül is sokan beoltatják magukat. 

- Szeptember 1-jén a Tankerület iskolái-
ban lesz valamilyen járványügyi intézke-
dés? 

- Járványügyi intézkedésről még nincs 
információnk. Az intézményeink fertőtle-
nítőszerekkel, lázmérőkkel rendelkeznek, 
melyeket nagy mennyiségben az Opera-
tív Törzs biztosított, illetve a Tankerületi 
Központ saját költségvetéséből szerzett és 
szerez be.

Amennyiben a járványhelyzet kedve-
zőtlen alakulása miatt tantermen kívüli 

oktatás bevezetése szükségessé válna a 
tanév során, az előző évek tapasztalatai 
birtokában úgy gondoljuk, hogy a zökke-
nőmentes átállás biztosított. Az online ta-
nítás az oktatás szereplői számára egy új 
forma, új gondolkodásmód, de óriási össze-
fogásnak köszönhetően megfelelően tud 
működni, de reméljük, hogy jelenléti okta-
tással megkezdődhet a 2021/2022-es tanév.

- A tanévkezdés anyagi kiadással is jár 
a családoknak. Hogyan tudják segíteni a 
leginkább rászoruló gyermekek beiskolá-
zását?

- A RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azono-
sítószámú Alapvető fogyasztási cikkek 
biztosítása szegény gyermekes családok 
számára című projekt keretén belül –  
ahogy az előző, 2020/2021-es tanévben –, 
úgy a 2021/2022-es és a 2022/2023-as tan-
évhez kapcsolódóan minden hátrányos 
helyzetű és halmozottan hátrányos hely-
zetű, 1-8. évfolyamos tanuló részére – füg-
getlenül a fenntartótól –, területi korlátozás 
nélkül tanszercsomagot szereznek be és 

osztanak ki. A Pápai 
Tankerületi Köz-
pont a tanszerek 
kiosztásában tölt be 
partnerszervezeti 
funkciót, melynek 
keretében az ille-
tékességi területén 

lévő köznevelési intézmények részére ren-
delkezésre bocsájtja az intézmények által 
lejelentett KIR statisztikai adatszolgáltatás 
alapján meghatározott mennyiségű tan-
szercsomagot. A 2020/2021 tanév megkez-
dése előtt összesen 600 tanszercsomagot 
osztott ki az érintett tanulóknak, ez a szám 
idén 630 lesz.

- Egy új tanév esetében fontosak az új 
tankönyvek is. Ezeket mikor vehetik át a 
diákok?

- A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. raktá-
rából közel tizenhárommillió tankönyv ki-
szállítását kezdték meg augusztus elején, 
naponta 500 intézménybe érkeznek meg a 
teherautók. A tankönyveket augusztus 31-
éig szállítják ki az iskolákba. A tankönyvek 
kiosztását az intézmények saját hatáskör-
ben szervezik, a diákok legkésőbb az első 
tanítási napon átvehetik azokat. Az állam 
2020 óta átvállalja az 1–12. osztályba járó 
valamennyi nappali tagozatos diák tan-
könyvének árát, ez a költségvetésben több 
mint 13 milliárd forintos tételt jelent. Ezzel 
az a cél, hogy minél többet segítsenek a 
gyerekes családoknak.

A koronavírus-járvány 
új kihívások elé állította 

az intézményeket

“

 Az intézmények 
szabadban megrendezett 
tanévnyitó ünnepségekre 

készülnek

“
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A Pápai Szakképzési Centrum Acsá-
dy Ignác Technikum és Szakképző 
iskolában, valamint a Pápai SZC 

Jókai Mór Közgazdasági Technikum és 
Kollégiumban szeptember 1-jén 8 órakor 
kezdődik a tanévnyitó. Az ünnepélyes 
alkalmat az Acsády-iskola az aulában 
tartja, a Közgázban az udvaron tervezik 
megtartani a rendezvényt, természetesen 
a járványügyi intézkedések felülírhatják 
a terveket, de a Pápai Szakképzési Cent-
rum és intézményei erre az eshetőségre is 
felkészült – tájékoztatta a Pápa és Vidékét 
Berta Ildikó, a Pápai Szakképzési Centrum 
főigazgatója.

Mint mondta, már az elmúlt évben, 2020. 
március 16-án elkészült a Pápai Szakkép-
zési Centrum és annak részeként működő 
szakképző intézmények tantermen kívüli, 
digitális munkarend szerinti szakképzési 
alapfeladat-ellátás rendjét és ellenőrzését 
szabályozó eljárásrendje. 

- A Kormány újabb intézkedései, ren-
deletei alapján ez többször 
módosult, bővült, finomult. 
A 2020. október 1-jétől ha-
tályos eljárásrendünk már 
tartalmazza a centrum és 
az iskolák feladatainak 
ellátásához szükséges, 
egészségügyi szempontból 
biztonságos környezet ki-
alakítására vonatkozó belé-
pési, tartózkodási rendet, a 
takarítás, fertőtlenítés, láz-
mérés rendjét.  Majd újabb, 
még több részletre kiterjedő 
eljárásrend készült 2020. 
november 11-én, majd 2021. 
március 8-án. Mindezeket 
kiegészítették az egyedi miniszteri hatá-
rozatok, EMMI rendeletek, amelyek pon-
tosan meghatározták a szakmai vizsgák, 
érettségik lebonyolításának szabályait. 
Mindezeket figyelembe véve, amennyiben 
a járvány miatt nem hagyományos módon 
kezdődik az új tanév, a Pápai Szakképzési 
Centrumnak és intézményeinek bejáratott, 
kidolgozott „forgatókönyvei”, eljárásrend-
jei vannak a tanítás, a szakmai gyakorlat 
megszervezésére, és minden olyan prob-
léma kezelésére, amely az elmúlt másfél 
évben a járványüggyel kapcsolatban fel-
merült. Mindez köszönhető elkötelezett, 

problémamegoldó, felkészült oktatóinknak 
is – emelte ki Berta Ildikó.

A nyári szokásos karbantartási fel-
adatokat már elvégezték, jelenleg folya-
matban van több jelentősebb felújítási és 
beszerzési munka. A Közgázban folya-
matban van a hőközpont korszerűsítése, 
a távhő vezetékének cseréje, a hőközpont 
helyiségének felújítása. Emellett meg-
valósult az iskolai főépület előtti park 
rendezése, cserjeágyás létesítése, a te-
tőszerkezet és a tetőhéjazat javítása, a 
teljes épület érintésvédelmi felülvizsgá-
lata és a lámpatestek korszerűsítése is.  
Az Acsádyban a szakemberek javították a 
fűtésrendszert, átalakították a pneumatika 
szaktanterem fűtését, s tanműhelyi mun-
kapadokat szereztek be. Magvalósult a 
teljes épület érintésvédelmi felülvizsgála-
ta, digitális tanterem kialakítása és a lám-
patestek korszerűsítése. 

Berta Ildikó tájékoztatása szerint, a hatá-
lyos szakképzési törvény alapján mindkét 
pápai intézményükben pályázatot hirdet-
tek igazgatói (intézményvezetői) beosztás 
ellátására. 

- Az Acsády-iskolában nyugdíjba ment 
a kolléganő, a Közgázban az elmúlt tanév-
ben nem volt kinevezett intézményveze-
tő. A pályázat nem volt eredményes, ezért 
mindkét iskolában az elmúlt tanévben 
igazgatóhelyettesként dolgozó kollégák 
kaptak megbízást az igazgatói feladatok 
ellátására a 2021/2022. tanévben – mondta 
a főigazgató.

Berta Ildikó beszélt még a Pápai Szak-
képzési Centrum Felnőttek szakmai okta-
tása képzési kínálat 2021-2022. tanév elne-
vezésű információs kiadványáról, amely a 
honlapon, www.papaiszc.hu címen olvas-

ható. A felnőttoktatás kifejezést a felnőttek 
iskolarendszerű oktatására használják, és 
a résztvevők számára ingyenes. Vagyis fel-
nőttoktatás közoktatási intézményekben 
szervezhető, amelyet az állam finanszíroz.

A kiadványból megtudhatják az érdek-
lődők, hogy az állam biztosítja a szakma-
szerzés ingyenes lehetőségét két szakma 
és egy szakképesítés esetében; s azt, hogy 
a felnőttek milyen feltételekkel vehetnek 
részt az ingyenes (államilag támogatott) 
szakképzésben; milyen juttatások illetik 
meg a jelentkezőt, és nem utolsósorban 
a centrum részeként működő szakképző 
intézmények – így az Acsády és a Jókai- 
iskola – képzési kínálatával is megismer-
kedhetnek. A tervek szerint – megfelelő 
létszám esetében – az oktatások 2021 szep-
temberétől indulnak. 

A főigazgató szólt az iskoláikban folyó 
felnőttképzésről is.

- A felnőttképzés kifejezés a felnőttek 
iskolarendszeren kívül folyó tanulásának 
szervezésére vonatkozik. Felnőttképzést 
az az intézmény indíthat, amely rendel-
kezik felnőttképzési engedéllyel és a kép-

zéseit engedélyezteti. A 
felnőttképzést a felnőtt-
képzési törvény szabá-
lyozza, mely szerint a 
résztvevő és az intéz-
mény között felnőttkép-
zési szerződés jön létre, 
és a résztvevő tanulmá-
nyaiért képzési díjat fizet.  
Tehát őt nem illeti meg 
semmilyen állami tá-
mogatás. Akik nem a 
felnőttek oktatásába sze-
retnének bekapcsolódni, 
azoknak van lehetőségük 
felnőttképzésben részt 
venni. A Pápai Szakkép-

zési Centrum fontos szerepet vállal abban, 
hogy ennek a keresletnek is eleget tegyen. 

Szeptembertől közterület-felügye-
lői képzést tervezünk indítani, ahova 
nemcsak Veszprém megyéből, de a Du-
nántúl összes megyéjéből várjuk a je-
lentkezőket – hangsúlyozta Berta Ildi-
kó. Nyitottak vagyunk a cégek, valamint 
a magánszemélyek megkereséseire.  
Ezek alapján törekszünk a piaci kereslet 
diktálta képzések megszervezésére. Az 
őszre kitűzött képzéseink közt szerepel 
még gombaismereti tanfolyam, alapfokú 
szabás-varrás vagy munkajogi ismeretek-

A Pápai Szakképzési Centrumban is 
készülnek az új tanévre 
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A Kisalföldi Agrárszakképzési Cent-
rum Batthyány Lajos Mezőgazda-
sági és Élelmiszeripari Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégiumban is ké-
szülnek már az új tanévre. Fehér Zsófia 
igazgatóhelyettessel a nyár folyamán el-
végzett felújításokról és a következő tan-
évvel kapcsolatos terveikről beszélget-
tünk.

- A nyári időszak az oktatási intézmé-
nyekben általában lehetőséget biztosít arra, 
hogy a szükséges felújításokat elvégezzék. 
A Mezőben az idei nyáron milyen munká-
latok történtek?

- A nyári időszakban több felújítást is 
végeztünk az intézmény területén.  A kol-
légiumban a korábbi külső felújítások után 
az idei évben lehetőségünk nyílt tíz szoba 
kifestésére, jelenleg az ablakok festése és 
a folyosók rekonstrukciója zajlik. Fontos 
megemlíteni, hogy a karanténidőszakban 
eszközbeszerzések is történtek a diákok 
által használt konyhák és 
közösségi terek korszerű-
sítése céljából. A tangaz-
daságban öltözőt és vi-
zesblokkot újítottunk fel és 
megtörtént a tanterem fes-
tése is. Az iskolában tíz tan-
terem teljes vagy részleges 
festését végeztük el, a fő-
épület bejáratánál előtető épült, mindemel-
lett a technikai személyzetnek folyamatos 
munkát ad a fűnyírás, az iskola parkjainak 
karbantartása, a régi épületek külső reno-
válása.

 - Korábban talán furcsa lett volna, de az 
elmúlt két, koronavírus-járvány árnyéká-
ban telt tanév után azonban adódik a kér-
dés, hogyan készülnek a tanévkezdésre? 

Lesz hagyományos értelemben vett tanév-
nyitó?

- Már készülünk a tanévkezdésre. Ha-
gyományos tanévnyitót szeretnénk tartani 
és terveink szerint a szülőknek is lesz lehe-
tőségük részt venni rajta.

- Normál tanévre készülnek? Szeptem-
ber 1-jén mindenki ott ülhet az iskolapa-
dokban? 

- Igen, normál tan-
évkezdésre készü-
lünk, jelenléti okta-
tással. Bízunk abban, 
hogy nem lesz aka-
dálya annak, hogy di-
ákjaink és oktatóink 
megjelenjenek az is-
kolában szeptember 
1-jén. Arról, hogy az 
iskolában milyen jár-
ványügyi intézkedé-
seket kell betartanunk 
szeptember elsejétől, 

még nem tudok pontos tájékoztatást adni, 
természetesen, ahogy eddig is, mindenben 
az Operatív Törzs aktuális rendelkezései 
lesznek az irányadók.

Bízunk abban, hogy nem kell szigorí-
tó intézkedéseket bevezetni és az okta-
tás normál mederben folyhat a következő 
tanév során. Amennyiben mégis szükség 
lenne szigorításokra, iskolánk felkészült 
azok betartására. Amennyiben szigorító 
intézkedések lépnek életbe, intézményük-
ben megfelelő mennyiségben rendelkezés-
re állnak a szükséges fertőtlenítőszerek és 
védőfelszerelések.

- Az iskolai ren-
dezvényeket, ün-
nepségeket meg-
tarthatják a szokott 
módon? Tervezik-e 
például a szalaga-
vatók időpontját? 

- A jelenleg érvényben lévő rendelke-
zések figyelembevételével úgy készülünk, 
hogy a tanévnyitó ünnepséget szabad té-
ren, az iskola udvarán tartjuk a megfelelő 
távolságtartás biztosításával. Reméljük, 
hogy a későbbiekben is zökkenőmentesen 
bonyolíthatjuk le az iskolai ünnepségeket, 
de természetesen itt is mindenben az aktu-
álisan érvényben lévő szabályozás lesz az 
iránymutató.

Lesz tanévnyitó a Mezőben
Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: archív

A nyári időszakban 
több felújítást is 

végeztünk az 
intézmény területén

“

kel kapcsolatos kurzus.  Természetesen a 
járványügyi helyzetet folyamatosan szem 
előtt tartva arra is fel kell készülnünk, 
hogy a megszervezett képzések online 
formában is kivitelezhetők legyenek, ha a 
szükség azt kívánja – emelte ki a főigaz-
gató. 

A főigazgató kitért a szakképzésben 
végbemenő változásokra is.

2021. június 24-én hirdették ki az egyes 
törvényeknek a szakképzéssel és a fel-
nőttképzéssel összefüggő módosításáról 
szóló törvényt. A törvénymódosítás célja a 
2020-ban megújult szakképzési és felnőtt-
képzési rendszer hatékonyabb működését 
célzó részletszabályok pontosítása, kiegé-
szítése, amelyek a szélesebb körű felada-
tellátást segítik. 

2021. június 30-án is újabb változás tör-
tént, amelyből kiderül, hogy a  szakképzési 
törvény végrehajtási rendelete számtalan 
pontban módosult.

Mind a Pápai Szakképzési Centrum dol-
gozói, mind a centrum részeként működő 
szakképző intézmények számára elen-
gedhetetlenül fontos a mindennapi mun-
kához szükséges jogszabályismeret, azok 
naprakész nyomon követése.

Berta Ildikó végül arról tájékoztatott, 
az Acsády-iskolában a nappali rendszerű 
iskolai oktatásban tanulók összlétszáma 
2021. augusztus 11-i állapot szerint 420 fő. 
A technikumi osztályokban –  három ága-
zati képzésben –  összesen 132 fő, a szak-
képző iskolai képzésben – 7 ágazatban, 8 
szakmában - 238 fő, a dobbantó program-
ba 8 fő, műhelyiskolába 6 fő, érettségi elő-
készítőre 16 fő, kétéves érettségi felkészí-
tőre 20 fő iratkozott be.

A Közgázban a nappali rendszerű iskolai 
oktatásban részt vevők összlétszáma 2021. 
augusztus 11-i állapot szerint: 443 fő. Ők is 
három ágazati képzésben vehetnek részt.  
A 9. évfolyamra 131-en iratkoztak be, a 
felmenő évfolyamokra 312-en járnak. 
Természetesen ezek a létszámada-
tok még nem véglegesek, hiszen folya-
matosan zajlanak a pótbeiratkozások,  
illetve az augusztus végi javítóvizsga 
eredménye is befolyásolja az összlétszám 
alakulását.

Fel kell készülnünk, 
hogy a megszervezett 

képzések online 
formában is 

kivitelezhetők 
legyenek

“
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Szerző: Babos Petra 
 Fotó: Babos Petra

Még javában tombol a nyár, perzse-
lően süt a nap. Augusztus második 
fele azonban sok családban már a 

szeptemberi iskolakezdésről szól, hiszen 
az írószerboltok, hipermarketek polcain 
már sorakoznak a tanév kezdetét jelző 
táskák, ceruzák és füzetek. Vannak, akik 
hosszasan válogatnak a bőséges kíná-
latból, ám akadnak olyanok is, akik még 
élvezik a nyár utolsó pillanatait. Ezúttal 
arról kérdeztük a belváros utcáin a járó-
kelőket, hogyan készülnek az új tanévre. 

Butiné Kemenczki Anitától megtudtuk, 
náluk minden évben izgalommal várják a 
gyerekek az új tanévet. 

- A taneszközöket igyekszem minél ha-
marabb beszerezni, nem szoktam az utolsó 
pillanatra hagyni. Egész évben gyűjtögetek, 

így folyamatosan van egy alapkészletünk 
otthon, persze szükség is van rá a tanév so-
rán, ha valamelyik füzet betelik vagy kifogy 
a ragasztóstift a technikacsomagból, akkor 
rögtön tudjuk pótolni. Idén az iskolatáská-
kat is lecseréltük „nagylányosra”, ideje volt, 
mert az első táskájukat használták eddig a 
lányok. Természetesen egy kis tanulással 
is készülni kell, így a nyári szünet első fe-
lében a pihenésé a főszerep, augusztustól 
viszont hétköznapokon kicsit matekozunk, 
nyelvtanozunk, olvasunk, a nagylányom-
mal angolozunk, hogy könnyebb legyen a 
visszarázódás. Bizakodva várjuk a követ-
kező tanévet, jelenléti oktatásra készülünk, 
hiszen az osztályban sokkal szívesebben 
tanulnak a lányok, mint online formában, 
de a digitális oktatással kapcsolatban is jó 
tapasztalataink vannak, így ha az élet még-

is úgy hozza, 
hogy újra a 
virtuális térbe 
kell visszaszo-
rulni, felké-
szülten tudjuk 
tartani a lépést 
– mondta az 
édesanya. 

Tóth Xé-
nia Beáta el-
mondta, kis-
lánya már 
nagyon várja 
a tanévkez-
dést, hiszen 
most lesz első 
osztályos a Munkácsy-isko-
la német nemzetiségi osztályában.  
Kiemelte, a kislány lelkesedésében nagy 

szerepe van 
az óvónők-
nek, akik 
megszerettet-
ték vele, hogy 
iskolába járni 
jó. 

- Izgatottan 
készülünk a 
tanévre, kis-
lányom már 
most német 
szavakat ta-
nulgat, igyek-
szik minél 

többet meg-
jegyezni be-
lőlük. Már a 
nyár elején 
megvásárol-
tuk az isko-
latáskát és 
a tolltartót, 
s mostanra 
már min-
dent besze-
reztünk, ami 
kellhet az 
i s k o l a k e z -
désre. Ügyel-
tünk arra, 
hogy a kedvence, Harry Potter legyen a 
füzetek borítóján, hiszen úgy gondolom, 
ezeket szívesen viszi magával és örömmel 

tanul majd belőlük. A tankönyveket még 
nem kaptuk kézhez, de már megvettük a 
borítókat, amelyekkel bekötjük őket, hogy 
tartósabbak legyenek – mesélte a fiatal 
anyuka, aki hozzátette, kisfia még óvodás, 
de már ő is várja a sulit, hiszen nővérétől 
sok jót hallott az iskolakezdésről. 

Nardai Dana és Iloczki Nikolett 7. osztá-
lyos diáklányok, akik lapunknak elmond-
ták, már elkezdtek az új tanévre készülni, 
pár füzetet, tollat beszereztek. Augusztus 
elején egy hétig matekkorrepetálásra is 
jártak, mivel az megy a legnehezebben ne-
kik, s voltak még az előző évből apró hiá-
nyosságok. 

- A füzetek és tankönyvek bekö-
tőit még nem vásároltuk meg, azt 

majd a későbbiekben. Őszintén szól-
va, várjuk az iskolát, mert jó lesz  
újra találkozni az osztálytársak-

Ön hogyan készül az új tanévre?

Butiné Kemenczki Anita és lánya

Tóth Xénia Beáta

Nardai Dana és Iloczki Nikolett
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kal, s reméljük, ebben a tanév-
ben végig járhatunk is, hiszen  
a jelenléti oktatás sokkal hatékonyabb, 
mint az otthoni – emelték ki a lányok, aki-
től azt is megtudtuk, hogy a következő na-
pokban tervezik a kötelező olvasmányok 
elolvasását. 

- Augusztusban mindig rádöbbe-
nek, hogy mindjárt kezdődik a suli, 
ez idén sem volt másként. Megvet-
tük az írószereket és a füzeteket is.  
Szeretem, amikor a saját ízlésemnek meg-
felelően kidekorálhatom a füzeteket. A kö-

telező olvas-
m á n y o k n a k 
lassan a vé-
gére érek, és a 
nyárra kiadott 
feladatokat is 
csinálgatom.  
A tavalyi tan-
év nagyrészt 
sajnos digi-
tális munká-
val telt, idén 
bízok a leg-
jobbakban, de 

bármi is lesz, 
igyekszem jól 
kihasználni a 
sulikezdést – 
hangsúlyozta  
Horváth Vik-
tória, aki szep-
tembertől 10. 
osztályos lesz. 

Vida Tíme-
ától megtud-
tuk, család-
jukban ketten 

kezdik az iskolát szeptembertől, ő pe-
dagógusként, fia kisgimnazistaként. 
Fia leginkább a közösséget, az osz-
tálytársakkal való találkozást várja.  
Az édesanya számára az augusztus má-
sodik fele már készülődéssel telik a kö-
vetkező tanévre. A tanszereket általá-
ban az utolsó héten szokták megvenni, 
mivel már nincs az a nagy lelkesedés, 
mint alsó tagozatban. Bízik benne, hogy a  
tanév során jelenléti oktatás lesz, mivel ez 
mind a tanároknak, mind a gyerekeknek 
könnyebb a tananyag átadása és elsajátítá-
sa szempontjából.

Horváth Viktória

Vida Tímea

Tisztelt Pápai Ebtulajdonosok!
 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben foglalt 
kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzat 2021. évben ebösszeírást  
végez Pápa város közigazgatási területén. Az összeírás önbevallásos  
módszerrel történik. A bevalláshoz szükséges nyomtatvány beszerezhető a Pápai 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, a magánállatorvosi rendelők-
ben, a településrészi művelődési házakban, továbbá letölthető a www.papa.hu  
honlapról.
A bevallást az eb oltási könyve alapján, minden ebről külön-külön kell kitölteni.
A kitöltött nyomtatványokat 2021. szeptember 30–ig postai úton a Pápai  
Polgármesteri Hivatal 8500 Pápa, Fő utca 5. címre kell megküldeni, vagy a Pápai  
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint a pápa-borsosgyőri 
ÁFÉSZ vegyesboltban, a pápa-kéttornyúlaki italboltban és a településrészi 
művelődési házakban elhelyezett gyűjtőládába helyezni.

Felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban készséggel állnak rendelkezésére a  
Pápai Polgármesteri Hivatal Szociális és Közigazgatási Osztályán a  
89/515-076 telefonszámon.

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

A pápai oktatási intézmények lapzár-
tánkig nyilvánosságra hozott tanévnyitó 
időpontjai:

Szent István Római Katolikus Álta-
lános Iskola – augusztus 31., kedd, 16.30 
óra, Nagytemplom.

Pápai Református Kollégium Gimná-
ziuma és Művészeti Szakgimnáziuma 
– augusztus 31., kedd, 15 óra, Református 
templom.

Gyurátz Ferenc Evangélikus Általá-
nos Iskola – augusztus 31., kedd, 17 óra, 
Evangélikus templom.

Pápai Szakképzési Centrum Acsády 
Ignác Technikum és Szakképző Iskola 
– szeptember 1., szerda, 8 óra, az iskola 
aulájában.

Pápai Szakképzési Centrum Jókai 
Mór Közgazdasági Technikum és Kollé-
gium – szeptember 1., szerda, 8 óra, az 
iskola udvarán.    

TANÉVNYITÓK
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A Kiss Tivadar kiadásában megjelent képeslapon az 
1892-ben alapított Magyar Királyi Földmíves Iskola 
látható. A Dunántúlon a második, országosan a nyol-
cadik, ha a jelenlegi országhatárokat vesszük, akkor 
időrendben a harmadik ilyen jellegű szakoktatási intéz-
ménynek számított. Fenntartója és felügyeleti hatósága 
a földművelésügyi miniszter volt. A tanítás elméleti és 
gyakorlati részre, illetve téli és nyári félévre oszlott. 
A tanítás október elsején kezdődött, és augusztus 27-
én végződött. A „nyári” szünidőt szeptemberre tették. 
Az első igazgatójának Székely István okleveles gazdát 
nevezték ki. A lassan 100 éves mezőgazdasági iskolánk 
az évek alatt sok működési, képzési változáson és név-
változtatáson ment keresztül.

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 pápai mezőgazdasági iskola


