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Jégcsarnok a szomszéd várban

„Az Ajkához hasonló nagyságú városok közül 

csak nekünk van jégcsarnokunk. A létesítmény 

1.9 milliárd forintból készült el, amelyből 1 mil-

liárd 197 millió forint a vállalatok által felaján-

lott TAO támogatás volt, a többit önerőből tette 

hozzá a város. Az alapkőletétel 2017-ben volt, a  

próbaüzem tavaly november végén kezdődött, szep-

tember 10-én pedig ünnepélyesen megnyitotta ka-

puit az érdeklődők előtt is az intézmény” – számolt 

be Ajka város legújabb létesítményének, az ajkai 

sportcsarnoknak az átadásáról a település helyi 

lapja, az Ajkai Szó. A nyitó rendezvény programját 

szinkronkorcsolya- és jégtáncbemutatók, valamint 

természetesen jégkorongmérkőzés is színesítette.

A magam részéről mindenekelőtt gratulálok 

Schwartz Béla polgármester úrnak és csapatá-

nak, illetve mindazoknak, akik Ajkán vagy kör-

nyékén örülnek az új beruházásnak. A tudósí-

tás szerint 25 jégcsarnok van az országban, az 

ajkai a legszebbek közé tartozik: a jeges sportok 

népszerűsége töretlen, a jégkorong-válogatott  

folyamatosan az A-csoport kapuján kopog-

tat (két alkalommal már egy-egy világverseny 

erejéig be is lépett oda), rövidpályás gyors-

korcsolyázásban pedig olimpiai és világbajno-

ki címeket is nyertek már a magyar sportolók.  

Sok a példakép, bízzunk abban, hogy sok fiatal akar-

ja követni a bajnokok útját, legyen mindig gyerekzsi-

vajtól hangos a jégcsarnok!

A tapolcai párbajtőrözők példája azt mutatja, 

hogy vidékről, kisebb településekről is el lehet 

jutni a világ tetejére. Pápán a kalapácsvető fiata-

lok jutottak talán legmesszebb a világranglistán 

(egész pontosan Füredi Dániel a versenyszezon-

ban – ha csak átmenetileg is, de –  vezette is azt), 

de tollaslabdában és tekében is rendszeresen 

szerepelnek pápaiak a nemzeti válogatottban.  

Az egyes városok nagy súlyt helyeznek a helyi sport-

létesítmények fejlesztésére: bár mindig lehet olcsó 

kampányt építeni a „stadionozásra”, de ott, a telepü-

léseken, ahol a döntés felelőssége is van, pártállástól 

függetlenül születik meg a döntés a fejlesztésekről. 

(Még úgy is, ha ehhez súlyos helyi adóforintokat kell 

tenni: Ajkán például 700 millió forintot!) A cél pedig 

mindenhol ugyanaz: értelmes kikapcsolódást, spor-

tolási lehetőséget kínálni minőségi környezetben a 

fiataloknak.

Egyébként pedig nem lakunk messze egymástól. 

Az ajkai jégcsarnok éppúgy lehet életszerű választás 

egy pápai fiatal számára, ahogy hozzánk is érkezhet 

fiatal a mi városunk határain túlról. A veszprémi 

uszodával, az ajkai jégcsarnokkal, a pápai sportcent-

rummal valamennyien gazdagodtunk: veszprémiek, 

ajkaiak, pápaiak egyaránt.

dr. Áldozó Tamás

Jó ütemben halad a Szabó Dezső utca 
újjáépítése, mely korszerű, biztonságos 
közlekedési infrastruktúrát eredményez az itt 
élők és az itt működő ipari-szolgáltató 
gazdasági társaságok számára.
A beavatkozási terület 1200 méter hosszú, 
aa most épülő Szabó Dezső - Acsádi - Táncsics 
utcai körforgalomtól a 83-as számú főútig tart. 

A teljesen megújuló utat 6,5 méter szélesre 
bővítik, a lakóövezeti 500 méter hosszú 
szakaszon új nyomvonalat kapott az utca és 
a 83-as számú főúthoz történő csatlakozást is új 
nyomvonalon alakították ki, amihez besoroló- és lassító sávot építenek. 
AA kivitelezői munkák augusztusban kezdődtek, az új útszakaszok alépítményét kialakították, 
a folyópálya szélesítését elvégezték és az utca két végén már az aszfalt kötőréteget is behúzták 

a területre.

PápaPápa Város Önkormányzata 602 918 810 forint 
támogatást nyert el az Iparterületek fejlesztése 
a pápai Felsővárosban című projekt 
megvalósítására, az építési munkák befejezési 
határideje november, a kivitelezési költség 
834 millió forint.

Készült Pápa Város Önkormányzata megbízásából 
az Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban 
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 projekt keretében.

Jól halad az útépítés a Szabó Dezső utcában

Újabb létesítményeket adtak át 
a Zöld város I. projektben

A játszótér és a fitneszpark után újabb 
létesítményeket vehettek birtokba 
a pápaiak. 
A Várkertben újjáépítették a Nyulasi 
József által a 90-es években épült 
zenepavilont, mely a Várkert közepén 
kapott helyet.

PavilonnalPavilonnal bővült az Erzsébet liget is. 
Ezt a leendő rózsakert 
szomszédságában állították fel, 
az egykori Erzsébet királyné emlékmű  
helyén. A két zenepavilon egyaránt 
szolgál találkozási pontként, pihe-
nőhelyként,nőhelyként, de akár rendezvények 
helyszínéül is szolgálhat.

Készült Pápa Város Önkormányzata megbízásából 
a Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély 

környezetében TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 projekt keretében.
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Parkolás, egészségügy, költségvetés – 
Ülésezett a képviselő-testület

Szeptember 2-án tartotta soron követ-
kező ülését Pápa Város Önkormány-
zatának képviselő-testülete. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester napi-
rend előtt arról tájékoztatta a jelenlévő-
ket, hogy a közelmúltban újabb nyertes 
TOP-pályázatról kaptak értesítést. A Te-
lepülési környezetvédelmi infrastruktú-
ra-fejlesztések című kiírásra benyújtott 
pályázattal négyszáz millió forintos támo-
gatást nyert el az önkormányzat, melyből  
az Ady és Tapolca sétányok, valamint a 
Szalamvári utca egy részének csapadék-
víz-elvezetési problémáit lesz lehetőség 
megoldani.

Az ülés első napirendi pontja a vá-
ros idei költségvetésének módosí-
tása volt. Erre azért volt szükség, 
mert a legutolsó módosítás óta újabb,  
előre nem tervezett bevételei keletkeztek a 
városnak, melyeket beillesztettek a büdzsé 
bevételi oldalára, egyúttal kiadásokat is 
rendeltek a bevételek mellé. A költségvetés 
főösszege ezzel meghaladja a 15 milliárd 
forintot. 

Az önkormányzat I. fél évi gazdálkodá-
sáról szóló beszámolóból kiderült, a város 
bevételei az első hat hónapban megfelelő-

en teljesültek, a gazdálkodás stabil és a vá-
rosnak vannak tartalékai. 

Az ülésen döntés született arról is, hogy 
október 1-jétől a Pápai Városfejlesztő Társa-
ság Kft. üzemelteti tovább az önkormány-
zat parkolóit. A 100 százalékos önkormány-
zati tulajdonban lévő gazdasági társaság 
ezt a feladatot Pápa Város Önkormányza-
tának Városgondnoksága és Közterület-fel-
ügyeletétől veszi át.

A napirenden két önálló képviselői in-
dítvány is szerepelt. Grőber Attila, a Job-
bik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momentum 
pártszövetség önkormányzati képviselője 
indítványában a háziorvoshiány megol-
dására tett több javaslatot. Ezek közt lete-
lepedési támogatás és ösztöndíjrendszer is 
szerepel. Javaslatainak egy részét Ujváry 
Hajnalka, Pápa Város Önkormányzatának 
Egészségügyi Alapellátási Intézete intéz-
ményvezetője is támogathatónak tartja, 
míg tapasztalatai szerint az ösztöndíjrend-
szer bevezetésével több önkormányzat is 
próbálkozott már, de az nem hozta meg a 
várt hatást, így ezt az intézményvezető 
most háttérbe helyezné.

A másik képviselői indítvány Bakos 
László, a Fidesz-KDNP önkormányzati kép-
viselője nevéhez fűződik és a vízügyi igaz-

gatóság kezelésében lévő Bakony-ér-me-
der városi szakaszának rendbetételéhez 
kívánja felajánlani az önkormányzat segít-
ségét. 

Süle Zsolt, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Pár-
beszéd-Momentum pártszövetség önkor-
mányzati képviselője interpellációt nyújtott 
be a belterületi utak állapotával kapcso-
latban. Ezzel kapcsolatban az ülésen el-
mondta, komoly problémák, hiányosságok 
tapasztalhatók az utak minőségében. Erre 
komoly összegeket kell fordítani, az éven-
kénti kátyúzás csak szépségtapaszt jelent 
és nem történt útjavítás a város valameny-
nyi területén.  Dr. Áldozó Tamás válaszá-
ban hangsúlyozta, a problémák kezelésére 
az elmúlt években több mint négymilliárd 
forintot költöttek – utak, kerékpárutak, jár-
dák épültek és újultak meg.

Az ülésen ezenkívül szó esett még a he-
lyi autóbuszos közösségi közlekedésről, a 
Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. egy pályáza-
táról, valamint gördülő fejlesztési tervéről, 
a Pápai Tankerületi Központnál foglalkoz-
tatott nyelvi lektorok számára önkormány-
zati lakás bérbeadásáról, a Bursa Hungarica 
ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról, 
valamint ingatlanértékesítésről is.

A munkaértekezlet zárt üléssel ért véget. 

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
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A szeptember 2-i képviselő-testületi 
ülés napirendjén a város gazdál-
kodásáról szóló kérdések mellett 

többek közt a parkolási rendszert érin-
tő döntés, több önálló képviselői indít-
vány és egy interpelláció is szerepelt.  
Dr. Áldozó Tamás polgármestert az ülés 
után a legfontosabb napirendi pontokról 
kérdeztük.

- Elsőként a város 2021-es költségveté-
sét módosítottuk és ezzel a módosítással 
a költségvetés bevételi oldala átlépte a 15 
milliárd forintot. Ez összhangban van az-
zal, amit év elején mondtunk, miszerint a 
költségvetés bevételi és kiadási oldala az 
év során dinamikusan 
változik. Az év elején 14 
milliárd forintnál keve-
sebb összeggel terveztük 
meg a költségvetést, az-
óta érkeznek a többlet-
bevételek és már most 
látszik, hogy év végéig 
újabb összegek érkeznek, 
így még többször kell 
módosítanunk a büdzsét. 

- Milyen összegeket 
kapott a város az elmúlt 
időszakban?

- Érkezett uniós pro-
jekthez ráemelés, tehát 
a Kormány elismerte az 
adott projekt többletkölt-
ségét, így 80 millió fo-
rintos támogatást kapott 
a város. Emellett megérkezett a Celli úti 
járdafelújításhoz elnyert 25 millió forintos 
pályázati támogatás. Így összesen mintegy 
105 millió forintos fejlesztési forrást épí-
tettünk be a költségvetésbe. Mindezeken 
túl 40 millió forintot kaptunk a kulturális 
ágazatot ért tavaszi 
pandémiás károk 
komp enzáció ja -
ként. Összességé-
ben tehát a bevé-
teli oldalon közel 
145 millió forintos 
többlet jelentkezett. 
Ezzel párhuzamosan a kiadási oldalon na-
gyon sok dologra különítettünk el forrást. 
Az általános tartalékból 190 millió forintot 

használtunk fel különböző előirányzatok-
ra, így 127 millió forintot különítettünk el a 
várkerti parkoló bővítésére, vagyis a Bajví-
vó tér parkolóvá alakítá-
sára, 95 millió forintot a 
városi kamerarendszer 
fejlesztésére, ezenkívül 
39 millió forinttal szere-
pel már a Celli úti járda-
felújítás és több további 
kisebb tétel is bekerült a 
költségvetésbe.

- Mit lehet elmondani összességében a 
város költségvetéséről?

- A költségvetésnek vannak tartalékai, 
ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy 

vannak olyan feladataink is, amelyekkel 
már számolnunk kell. Ilyen például, hogy 
a Kossuth utca felújítására megkaptuk a 
tervezői költségbecslést – ennek összegét 
képviselőtársaim ismerik, hiszen az ülés 
végi zárt ülés anyagában szerepelt. Ebből 

egyértelműen látszik, 
hogy a tartalékaink 
kimerülnek, amikor a 
Kossuth utcai mun-
kálatokhoz fedezetet 
kell teremtenünk. 

- Az ülés napirend-
jén szerepelt az önkormányzat első féléves 
gazdálkodása is. Milyen következtetéseket 
lehet levonni a beszámolóból?

- Ez a beszámoló fontos pillanatkép a 
költségvetés jelenlegi állapotáról, a bevé-
telekről és a kiadásokról. A számok azt 

mutatják, hogy 
nagyjából 50 szá-
zalék – plusz, mí-
nusz egy-két szá-
zalékos eltéréssel 
– teljesültek a ter-
vezett adatok, ami 
azt mutatja, hogy 

a tervezés pontos volt. Adóbevételeink is 
jól teljesültek és kiadásaink is a tervezet-
tek szerint alakultak, tehát a költségvetés 
rendben van, biztonsággal tudunk gazdál-
kodni a második félévben is.

- A parkolással kapcsolatos napirendet 
is tárgyaltak az 
ülésen. Milyen 
döntés született?

- Arról dön-
töttünk, hogy a 
parkolási felada-
tok elkerülnek 
a Városgond-
nokságtól és 
október 1-jétől a 
Pápai Városfej-
lesztő Társaság 
Kft. üzemelteti 
a város parkoló-
it. Ez megfelel a 
jogszabályoknak, 
hiszen száz szá-
zalékban önkor-
mányzati tulaj-
donú gazdasági 
társaság működ-

tetheti a parkolási rendszert. 
A mostani döntés egy olyan fo-

lyamat része, amely a Városgond-
nokság gazdálkodását minden 
vállalkozási típusú tevékenységtől „meg-
szabadítja”. Így az ilyen típusú feladatok 
– mint például az ingatlanok hasznosítá-
sa, mely jelenleg még a Városgondnokság  
feladatkörébe tartozik – a jövőben szintén 
elkerülnek innen. A Városgondnokság fel-
adatainak a teljesítését ugyanis nem sze-
retnénk függővé tenni bármilyen esetle-
ges vállalkozási bevételtől. Úgy gondoljuk, 
hogy a Városgondnokság tevékenységét 
teljeskörűen a helyi adóbevételekből kell 
finanszírozni. Ez egyfajta profiltisztítást is 
jelent. 

Biztonságos gazdálkodás, teljesülő adóbevételek – 
Dr. Áldozó Tamással beszélgettünk

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Összességében a  
költségvetés bevételi 

oldalán közel 145 millió 
forintos többlet jelentkezett

“
A költségvetés rendben 

van, biztonsággal tudunk 
 gazdálkodni a második 

félévben is

“
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- A településrendezési eszközöket is 
módosította a képviselő-testület. Ez miért 
fontos?

- Sok ingatlan-
tulajdonos és be-
ruházó kerül olyan 
helyzetbe, hogy 
azon az ingatlanon, 
ahol beruházást 
tervez,  az elképze-
léseit nem valósít-
hatja meg, mert a 
helyi településren-
dezési eszközök azt 
korlátozzák. Ilyen 
esetekben lehet 
módosítást kez-
deményezni és a 
szakemberek majd 
eldöntik, hogy a 
változtatás indokolt-e. Most ezeknek az 
észrevételeknek egy nagyobb csomagja 
gyűlt össze, ezekről mondott véleményt 
a képviselő-testület. A településrende-
zési eszközökkel kapcsolatos előterjesz-

tésnek volt egy másik pontja is, ami arról 
szólt, hogy a Pápai Ipari Park fejlesztésé-

re a Chi Fu Central Europe Kft., amely az  
ipari parkban jelentős területet vásárolt, 
elkészítette a szükséges tanulmányterve-
ket és a hozzá csatlakozó mellékleteket. Ez 
egy nagyon komoly dokumentum, melyből  

kitűnik, hogy a cég a terület fejlesztését 
továbbra is napirenden tartja és dolgozik 

azon, hogy az ipari parkban 
minél előbb beruházások tör-
ténjenek. 

- A szeptember 2-án meg-
tartott képviselő-testületi ülé-
sen két önálló képviselői in-
dítványról is döntés született. 
Melyek voltak ezek?

- Bakos László képviselő 
úr arra tett indítványt, hogy a 
város önként vállalt feladat-
ként kössön megállapodást a 
Közép-dunántúli Vízügyi Igaz-
gatósággal és a vízügyi igaz-
gatóság kötelező feladatán túl 
vegyen részt a Bakony-ér-me-
der belterületi szakaszának 

karbantartásában, mégpedig az eddig ta-
pasztaltnál alaposabb beavatkozással, pél-
dául a kaszálék elszállításával vagy akár 
a meder rendezésével – természetesen 
szakemberek iránymutatása alapján. Ez 
számunkra azért nagyon fontos, mert a 
Bakony-ér egyértelműen többet érdemel, 
mint amennyit jelenleg a vízügyi igazgató-
ságtól megkap. 

- A másik képviselői indítvány az egész-
ségügyi alapellátással, a háziorvoshiány 
megoldásával kapcsolatos.  

- Grőber Attila képviselő úr önálló kép-
viselői indítványa az üres háziorvosi pra-
xisok helyzetét igyekszik rendezni. Úgy 
gondolom, ebben a kérdésben megindult 
egy olyan értelmes párbeszéd, amelytől azt 
várom, hogy a következő ülésen konkrét 
döntések születnek. 

Véleményem szerint az az állításunk 
nagyjából konszenzussal bír, hogy több 
ponton kell beavatkozni a jelenlegi rend-
szerbe ahhoz, hogy legyen esély új házior-
vos Pápára érkezésére. Ez azt jelenti, hogy 
akár már az egyetemi képzés során meg-
szólíthatjuk az orvostanhallgatókat, aztán 
rezidensként lehetőséget biztosíthatunk 
nekik, majd a Pápán való letelepedésüket is 
segíthetjük. Ez egészen biztosan sok helyi 
forrást igényel, de mindenképpen meg kell 
próbálnunk. 

Azt azonban tudni kell, hogy az egyik 
egyetemen végeztek egy felmérést, ami 
szerint száz hallgatóból mindössze kettő 
kíván háziorvos lenni. Ez ma Magyaror-
szágon olyan mértékben hiányszakma, 
hogy kisebb csodával ér fel, ha új házior-
vos érkezik egy településre. Mi ezt a csodát 
szeretnénk elősegíteni.        

Vízmérőolvasás tájékoztató

A Pápai Víz- és Csatornamű ZRt. – a szolgáltatási területén - az éves ellenőrző  
olvasását: 2021. szeptember 13-október 31. között végzi.

A Vízmű kéri a Felhasználókat, segítsék a vízmérőket leolvasó – igazolvánnyal  
rendelkező - dolgozók munkáját. 
A társasházak lakói a házban elhelyezett felhívó plakátról értesülnek a vízmérők  
olvasásának napjáról. 
Ha a leolvasás sikertelen, értesítést kap a Felhasználó az ismételt megkeresés idejéről.

Abban az esetben, ha ekkor sem sikerült a leolvasás, a Vízmű kéri, hogy a mérő állását 
2021. október 30-ig jutassák el:

Telefonon: 89/313-455, Üzenetrögzítő: 89/510-630,  e-mailben: info@papaivizmu.hu,   
honlapon: www.papaivizmu.hu, levélben: 8500 Pápa, Vízmű u.2., vagy ajtóra, kapura 
kitűzött ( aláírt ) papír segítségével.

Fontos, hogy a Felhasználók aláírásukkal igazolják a vízmérőjük állását. 

• A vízmérő olvasásának ideje alatt a Vízmű vezetékén észlelt és a leolvasó  
tudomására hozott csőtöréseket nem kell telefonon vagy személyesen jelen-
teni, ezt a Vízmű dolgozója megteszi.  A hibát ebben az esetben a Vízmű ZRt. 
hárítja el. 

• A Felhasználó vezetékszakaszán (vízmérő utáni szakasz) bekövetkezett 
hibát a Felhasználó köteles elhárítani. A munkálatok befejezése után sze-
mélyesen kell bejelenteni a hibaelhárítás tényét. Igazolást kell benyújtani 
a csőtörés elhárításáról, valamint az akkori vízmérőállásról (dokumentum 
letölthető: www.papaivizmu.hu).

Amennyiben a felhasználási hely tulajdonosa megváltozik, úgy az előző és az új  
tulajdonos együtt keresse fel a Vízmű ügyfélszolgálati irodáját. Nem elegendő a  
tulajdonos személyének megváltozását a vízmérőt leolvasó dolgozónak bejelenteni.

Kérjük a Felhasználókat arra, hogy vízmérőjüket óvják meg a fagyveszélytől!

Együttműködésüket köszönjük!
Pápai Vízmű Zrt.
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A legutóbbi képviselő-testületi ülés-
re Bakos László, a Fidesz-KDNP 
önkormányzati képviselője önálló 

képviselői indítványt nyújtott be a Ba-
kony-ér városi szakaszának karbantar-
tásával kapcsolatban. Ebben arra hívja 
fel a figyelmet, hogy a Tapolca vizének 
köszönhetően megnövekedett vízhozamú 
Bakony-ér városi szakaszán csupán évi 
egy-két alkalommal végez mederkar-
bantartási munkálatokat, főként gépi és 
kézi kaszálást a Közép-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság. 

Mivel más karbantartás az elmúlt évek-
ben nem volt tapasztalható, a képviselő 
azt javasolja, hogy a Városgondnokság 
szakembereivel járják végig a patak városi 
szakaszát és tárják fel a megoldandó prob-
lémákat és a város vállaljon részt a felada-
tok elvégzésében. A költségekhez a Tókerti 
Városrészi Nap főzőversenyének bevételét 
már korábban felajánlották.

Süle Zsolt, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Pár-
beszéd-Momentum önkormányzati kép-
viselője az indítvánnyal kapcsolatban 
úgy fogalmazott, a probléma már több éve 
nyilvánvaló, ezért örül az előterjesztésnek 
és azt tudja is támogatni. Ugyanakkor fel-
tette a kérdést, hogy a Bakony-ér mellett a 
Tapolca övárok melletti állapotokkal miért 
nem foglalkozik az előterjesztés, illetve azt 
az önkormányzat miért nem gondozza?

Bakos László válaszában elmondta, a 
Tapolca övárok városon kívüli szakasz és 
véleménye szerint ott nem az a cél, hogy 
parkosított körülményeket hozzanak létre, 
azon a területen a természetnek és az ál-
landó vízfolyásnak kell tennie a dolgát. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester az elő-
terjesztés vitája során hangsúlyozta, a Ba-
kony-ér medrének karbantartása nem a 
város önkormányzatának feladata, hiszen 
a forrástól a torkolatig a Magyar Állam felel 
a vízfolyásokért. A Tapolca esetében más 

a helyzet, hiszen az a közelmúltban éledt 
újra. Az önkormányzat a vízügyi igazga-
tóságnak nem felügyeleti szerve, az igaz-
gatóság felé jelzéssel élhet, ha problémát 
észlel. A jelen indítvány arról szól, hogy a 
vízügyi igazgatóság feladat- és hatáskörét 
nem érintve az önkormányzat segít a Ba-
kony-ér belterületi szakaszának rendben 
tartásában. Mint elhangzott, a medernek 
vannak olyan szakaszai, melyek pillanat-
nyilag gyakorlatilag megközelíthetetlenek, 
például a sűrű beépítés miatt vagy azért, 
mert a meder magánterületen halad át. 
A városvezető úgy fogalmazott, ha ebben 
kialakul egy együttműködés, az messzire 
vezethet.

A polgármester arról is szólt, hogy a vá-
ros tervezett a Bakony-ér vizéhez kapcso-
lódó beruházásokat, hiszen van egy olyan 
koncepcióterv, amely a Belső-Várkertben 
irányoz elő további fejlesztéseket. Ennek 
során a vizet többek közt lelassítanák, visz-

szaduzzasztanák, a jelenlegi Tapolca-med-
ret szintén ellátnák vízzel és a kettő közti 
kapcsolatot is megteremtenék. 

A Bakony-érrel kapcsolatos határozati 
javaslatot a képviselők a vitát követően 14 
igen szavazattal elfogadták. 

Indítvány a Bakony-ér karbantartásáért
Szerző: Pintér-Papp Eszter 

 Fotó: Pintér Ádám

TUDTA?
A Bakony-ér a Bakonyban, Iharkút 

közelében ered és Nagytevel, Adásztevel 
érintésével, Pápán áthaladva Nagyacsád 
határában folyik a Kis-Sédbe. A vízfo-
lyás Pápán egy szakaszon kertes házak 
közt folyik, de érinti a Várkertet is. A 
Bakony-ér vízgyűjtő területe 67 négyzet-
kilométer. A Bakony-ér egyetlen jelentő-
sebb mellékága a Jári-patak, mely Jári-
föld közelében ered.

A Tapolca kiapadása után Pápa 
egyetlen élő vízfolyása maradt. A 28,5 
kilométer hosszú Bakony-ér vízjárása 
szélsőséges, gyakran időszakos vízfo-
lyásként említik. A szakirodalom szerint 
középvízhozama szerény, árvízi hozama 
mérsékelt, de az elmúlt évtizedben – leg-
utóbb 2013 áprilisában – voltak olyan 
időszakok, amikor a Bakony-ér vize 
olyan mértékben felduzzadt, ami néhol 
már problémát okozott.
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Az egészségügyi alapellátás humán- 
erőforrás-problémáinak megoldá-
sára kínálnak javaslatokat azok az 

ösztönzők, melyeket Grőber Attila, az Job-
bik-DK-MSZP-LMP-Párbeszéd-Momen-
tum pártszövetség önkormányzati képvi-
selője fogalmazott meg önálló képviselői 
indítványában. A képviselő-testületi ülé-
sen elhangzott hozzászólásokból, majd a 
napirend végi szavazásból egyértelműen 
kiderült, hogy a képviselők egyetértenek 
abban, hogy a háziorvoshiány megoldása 
sürgető feladat, és az önkormányzatnak 
minden lehetőséget meg kell ragadnia 
arra, hogy ezt orvosolja. Grőber Attilát az 
ülés után az általa benyújtott javaslatokról 
kérdeztük.

- Miről szól az 
önálló képviselői 
indítványa?

- Ez egy össze-
tett indítvány, ami 
a pápai háziorvosi 
rendszer támoga-
tásának ügyében 
született, egészen 
pontosan arról 
van szó, hogy je-
lenleg három tar-
tósan betöltetlen 
felnőtt háziorvosi 
körzetünk van és 
Gergely doktor úr 
nyugdíjba vonu-
lásával megürült 
egy újabb körzet. 
A házi gyermek-
orvosok esetében két tartósan betöltetlen 
körzetünk van. Úgy gondolom – látva az 
orvosaink átlagéletkorát – a következő 
években fel kell készülnünk arra, hogy ez 
a hiány tovább nő. Ezért beavatkozásra van 
szükség. Erről azt tudom elmondani, hogy 
ez bizonyosan sokba kerül majd és nem 

elég egy helyen beavatkozni, hanem több 
ponton van szükség intézkedésekre.

- Az ülésen úgy tűnt, ebben a kérdésben 
egyetértés alakult 
ki.

- Azt látom, hogy 
az önálló indítvány 
eszmeiségét, szel-
lemiségét a képvi-
selő-testület teljes 
egészében befogad-
ta. Az, hogy mindezt 
három vagy négy 
pontban fogalmazzuk meg, ebből a szem-
pontból mellékes. Most úgy látszik, hogy 
az intézkedési csomag első pontja az lehet, 
amikor az orvostudományi egyetemre járó 

hallgatók számára alakítunk ki  egy  ösz-
tönzőrendszert, ami segítheti azt, hogy ők 
Pápán telepedjenek le. A második fázis, 
amikor a rezidensképzéshez kapcsolódó-
an avatkoznánk be, hiszen az általános 
orvosi egyetem elvégzését követően vá-
lasztanak irányt maguknak az orvosok. A 

harmadik pillér 
a letelepedéssel 
kapcsolatos tá-
mogatás lehet. 
Az előterjesz-
tésben mindezt 
négy pontban 
f o g a l m a z t a m 

meg, ezek közül kettőt a szakma tá-
mogatott, egyet pontosítottam és 
úgy gondolom, ezt követően ebben is 
egyetértés született. Abban volt egy  

kisebb értelmezési vita, hogy 
az ösztöndíjrendszerbe már 
másodéves orvostanhallga-
tókat bekapcsoljunk-e vagy 
csak negyed-ötödéveseket, 
de azt gondolom, hogy mind-
ez ahhoz képest, hogy milyen 
rendkívül fontos ügyről be-
szélünk, csak részletkérdés.  
Összességében tehát úgy lá-
tom, hogy ebben konszen-

zus van, ahogy abban is egyetértünk, 
hogy ez sokba kerül és abban is, hogy 
minél hamarabb tudunk lépni, talán an-
nál kevesebb költséggel lehet megoldani  

a problémát. Még 
abban is kon-
szenzus van, 
hogy erre a célra 
szívesen fordí-
tunk pénzt, csak 
már tudnánk el-
költeni, hiszen 
hosszú távon ez 
nagyon fontos 
lehet. Jó len-
ne, ha minden 
képviselői indít-
vány esetében  
ilyen konszenzus 
lenne. Ezen az 
ülésen időnként 
olyan emberi 
gesztusok is vol-
tak, aminek már 
jó pár éve nem 
voltam tanúja.   

Konszenzus egy önálló képviselői  
indítvánnyal kapcsolatban

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

Az indítvány 
eszmeiségét, 

szellemiségét a 
képviselő-testület 
teljes egészében 

befogadta

“
TUDTA?

A rezidens az általános orvosi diplo-
ma megszerzése utáni 3-6 éven át tartó 
szakorvosképzésben résztvevő orvos. 
A hallgatóknak az orvosi diploma meg-
szerzését követően kell szakterületet 
választaniuk. Az egyes szakterületek 
képzési ideje eltérő lehet. Az orvostudo-
mányi egyetem hat éve után egy házi-
orvoslást tanuló rezidens például 3 éves 
képzésen vesz részt. A sebészeti szakirá-
nyok képzése általában 6 évig tart, a neu-
rológia szakirány képzése 5 éves. 
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Mi lehet a megoldás a háziorvoshiányra?

Grőber Attila a Jobbik-DK-MSZP- 
LMP-Momentum-Párbeszéd párt-
szövetség önkormányzati képviselő-

je a legutóbbi képviselő-testületi ülésre be-
nyújtott önálló képviselői indítványában a 
háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás 
humánerőforrás hiányának megoldására 
négy elemből álló javaslatot tett. Az indít-
vánnyal kapcsolatban megkérdeztük Uj-
váry Hajnalka, Pápa Város Önkormányza-
tának Egészségügyi Alapellátási Intézete 
intézményvezetője véleményét.

- A jogszabályok értelmében az önkor-
mányzat kötelezően ellátandó feladata 
az egészségügyi alapellátás. Ráadásul a 
város lakossága által jogosan megfogal-
mazott elvárás, hogy mindenki számára 
egyaránt elérhető és 
biztosított legyen a 
megfelelő színvonalú 
fogorvosi, háziorvosi 
ellátás. A betöltetlen 
praxisok betegei más 
praxisokba jelentkez-
nek át, növelve ezzel 
az ott dolgozó orvos 
leterheltségét, ezzel 
párhuzamosan nő a 
rendelőben a várako-
zási idő és csökken az 
egy betegre jutó ellátási 
idő is. Azt is látni kell, 
hogy a helyettesítést 
végző orvosok teherbí-
rása is véges, ráadásul 
a praxisok betöltetlen-
sége az ügyeleti ellátás 
során is problémát jelent, hiszen a hiányzó 
orvosok helyett az egyre leterheltebb orvo-
sokkal kell biztosítani ezt a tevékenységet. 
A tartósan betöltetlen praxisok helyzete, 
egyre növekvő száma mutatja, hogy önkor-
mányzati beavatkozásra is szükség van a 
probléma megoldásához.

- Milyen arányban vannak a betöltetlen 
praxisok?

- El kell mondanom, hogy az egészség-
ügyi alapellátás területén országos szinten 
problémát jelent a betöltetlen háziorvosi és 
fogorvosi praxisok egyre növekvő száma. 
Az Országos Kórházi Főigazgatóság Alap-
ellátási Igazgatóság honlapján elérhető 
adatok alapján jelenleg 565 háziorvosi és 
260 fogorvosi körzet áll üresen. Városunk-

ban pillanatnyilag 3 fogorvosi, 2 házi gyer-
mekorvosi és 4 felnőtt háziorvosi körzet 
betöltetlen. Szeptember 1-jén megüresedett 
egy újabb felnőtt 
háziorvosi körzet, 
ennek praxisjogát 
hat hónapig a házi-
orvos eladhatja.

- Mindezeken túl 
a későbbiekben is 
várhatóak nyugdíjazások. Milyen a házior-
vosaink átlagéletkora?

- Az országos átlaghoz hasonlóan 
Pápán is magas a háziorvosok átlagé-
letkora – meghaladja a 60 évet –, ami 
szintén nagy kihívások elé állít minket 
a háziorvosi ellátás folyamatosságának 
biztosítása terén. Fogorvosi ellátás  szem-

pontjából jobb a helyzet, ott a magánel-
látás bevonásával fiatal orvosok kerültek  
a rendszerbe, így kifejezetten kedvező az 
átlagéletkor, 33-34 év. Hangsúlyoznom kell, 
hogy hat fogorvosi körzetből mindössze 
egyben dolgozik nyugdíjközeli életkorú or-
vos.

- Milyen megoldások lehetnek elképzel-
hetők a probléma megoldására?

- A jogszabályok lehetőséget biztosí-
tanak az egyes körzetek összevonására, 
ugyanakkor a betöltetlen praxisok prob-
lémájának ilyen módon történő megoldá-
sa számos hátránnyal járhat. A körzetek 
összevonása kizárólag akkor jelenthetne 
megoldást, ha azt a lakosságszám csökke-
nése indokolná. 

Másik megoldás lehet a praxisközössé-
gek létrehozása. Ez a folyamat már elin-
dult, de még nem látjuk pontosan, lesz-e és 

ha igen, milyen mértékben 
lesz feladatuk a betöltetlen 
praxisok ellátásában, így 
ezzel a megoldással csak a 
későbbiekben tudunk szá-
molni. 

Azt látni kell, hogy a 
háziorvosi szakma gya-

korlatilag hiányszakmának tekinthető, így 
versenyhelyzet alakult ki az egyes önkor-
mányzatok között a parxisokat betölteni 
kívánó háziorvosokért. Megoldást jelent-
het még – az állami ösztönzőkön felül - az 
önkormányzat saját támogatási rendsze-
re, például a letelepedés támogatásával, a 
szakképzésben részt vevő fiatalok támo-
gatásával vagy a praxis megtartását célzó 

intézkedésekkel.  

- Grőber Attila indít-
ványában több meg-
oldási javaslatot is 
megfogalmazott, mi 
ezekről a véleménye?

- Képviselő úr el-
sőként ösztöndíj be-
vezetését javasolja 
általános orvostudo-
mányi egyetemen ta-
nulók támogatására. 
Ezzel kapcsolatban el 
kell mondanom, hogy 
korábban több telepü-
lési önkormányzat is 
kidolgozott már ha-
sonló programokat a 

háziorvoshiány megszüntetésére. Nemré-
giben megkerestem néhány olyan önkor-
mányzatot, ahol az alapellátás humánerő-
forrás hiányának megoldására hasonló 
ösztöndíjrendszert vezettek be. A tapaszta-
lataikról összességében elmondható, hogy 
ezeknek az önkormányzatoknak nagyon 
kevés orvostanhallgatóval sikerült szer-
ződést kötniük. Volt, aki arról számolt be, 
hogy 2018 óta egyetlen hallgatóval tudtak 
szerződést kötni, de olyan eset is előfor-
dult, hogy a 2018 óta szerződött hallgató 
felbontotta a megállapodást és egy ösz-
szegben visszafizette a 36 havi támogatást. 
Van önkormányzat, ahol évek óta nem si-
került egyetlen ösztöndíjszerződést sem 
kötni, ugyanakkor olyan település is akad 
– konkrétan Salgótarján –,  ahol  2013  óta  
tíz háromoldalú szerződést kötöttek, közü-

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Áádm, archív

A háziorvosi szakma 
gyakorlatilag 

hiányszakmának 
tekinthető

“



9PÁPAésVIDÉKE - 2021. szeptember

lük három orvos már a városban dolgozik, 
hét pedig még nem végzett a tanulmánya-
ival. Ez utóbbi esetről azonban el kell mon-
dani, hogy a háromoldalú szerződésben 
a harmadik fél a helyi kórház, az érintett 
hallgatók ugyanis ott helyezkednek el, 
ugyanakkor jelenleg hat betöltetlen házi-
orvosi körzetük van, így látható, hogy az 
alapellátás problémájára ott sem jelentett 
megoldást az ösztöndíj. 

Fontos elmondani, hogy a hallgatóknak 
az orvosi egyetem öt éve után még szakké-
pesítést is kell szerezniük ahhoz, hogy há-
ziorvosként vagy házi gyermekorvosként 
dolgozhassanak, ami szintén hosszú hóna-
pokig tart. Az ösztöndíj hosszú távú meg-
oldás lehet csupán, ráadásul azt is látjuk, 
hogy az első néhány évben az orvostan-
hallgatók egy része 
még nem is tudja 
biztosan, hogy mi-
lyen szakirányt 
választ a későbbi-
ekben, így termé-
szetes, hogy nem 
vállalnak egy ilyen 
komoly elkötelező-
dést. Véleményem 
szerint a képzés 
negyedik-ötödik 
événél korábban 
nem érdemes a 
támogatással fog-
lalkozni, így ezt a 
javaslatot egyelőre 
nem helyezném 
előtérbe.

- Az önálló kép-
viselői indítvány-
ban az akkreditált 
orvosi rendelők támogatásának lehetősége 
is szerepel. Ezt megvalósíthatónak tartja?

- Az egyes egészségügyi szolgáltatók 
szakképző hellyé minősítési eljárása az 
egészségügyi felsőfokú szakirányú szak-
mai képzést részlete-
sen szabályozó rende-
let alapján történik. Az 
akkreditációt magá-
nak az egészségügyi 
szolgáltatónak kell 
kezdeményeznie vala-
melyik, általa válasz-
tott orvosi egyetemnél. 
Az akkreditációnak külön tárgyi feltétele 
vagy eszközigénye nincs. 

A rendelkezésemre álló adatok szerint 
jelenleg 509 szakképző hellyel 662 akk-
reditált egészségügyi szolgáltató van az 
országban. Ehhez képest egyetemenként 

mindössze évi 40-50 rezidensi helyet hir-
detnek meg és ennél kevesebbet töltenek 
be, tehát jóval több a szakképzést vállaló 
képzőhely, mint a rezidens. 

Ebben az esetben is utánanéztem a ta-
pasztalatoknak és egyértelműen kijelent-
hető, hogy 
attól füg-
g e t l e n ü l , 
hogy egy 
rezidens az 
adott he-
lyen tölti 
a gyakorlatát, általában nem sikerül őt a 
képzés végeztével abban a városban meg-
tartani. 

Az imént elmondottak miatt úgy gondo-
lom, megfontolandó, hogy most érdemes-e 

anyagi támogatást szánni erre a területre. 
Az én véleményem az, hogy ezt a támoga-
tási formát most nem időszerű bevezetni. 

- Mi a véleménye arról a javaslatról, ami 
a rezidensképzésben részesülők számára 

biztosítana támogatást 
pápai háziorvosi praxis 
létesítéséhez?

- Úgy vélem, hosszú tá-
von megoldást jelenthet 
ez a támogatási forma, 
ráadásul már rövid időn 
belül tapasztalható lehet 

a hatása. Amennyiben egy rezidenskép-
zésben már résztvevő vagy erre a képzésre 
jelentkező hallgatóval szerződést köt az ön-
kormányzat, már néhány éven belül betölt-
hető lenne egy-egy megüresedett körzet.  
Tudni kell, hogy a háziorvosi rezidens-

képzés jelenleg 36 hónapig tart, míg  a  
csecsemő- és gyermekgyógyászat-kép-
zésben résztvevők esetében ez az időtar-
tam 60 hónap. Úgy vélem, a támogatásnak 
nem kellene, hogy feltétele legyen a pápai 
képzőhely, hiszen ez a képzésnek csak egy 

rövid, 6+2 hónapos része. Összes-
ségében tehát azt mondhatom, 
hogy ez a javaslat támogatható. 

- Végül az indítványban letele-
pedési támogatási rendszer kiala-
kítása is szerepel. Ez megoldást 

jelenthet az alapellátás problémájára?

- A Nemzeti Egészségbiztosítási Alap-
kezelő 12-20 millió forintos letelepedési 
támogatást biztosít a legalább 12 hónapja 

b e t ö l t e t l e n 
h á z i o r v o s i 
és fogorvo-
si körzeteket 
betöltő orvo-
sok számára. 
A pályázat 
egyik felté-
tele az, hogy 
az érintett 
orvos nem 
rendelkezhet 
praxisjoggal. 
Tehát azok az 
orvosok, akik 
az ország egy 
másik pontjá-
ról jönnének 
Pápára, an-
nak ellenére 
sem vehet-
nék igénybe 
ezt a támo-

gatást, hogy tartósan betöltetlen praxisba 
érkeznének hozzánk. Sajnos az is való-
színű, hogy saját, korábbi praxisukat sem 
tudnák értékesíteni, így ez nem jelent 
megfelelő ösztönzést. Ahogy már mond-
tam, versenyhelyzet alakult ki a telepü-
lések közt a háziorvosokért, ezért biztos  
vagyok abban, hogy az önkormányzat ré-
széről pozitív ösztönző lenne egy nagyobb 
összegű, egyszeri letelepedési támogatás 
bevezetése, tehát a javaslat ezen pontjával 
is egyetértek.

Grőber Attila képviselő úr indítványáról 
összességében elmondhatom, hogy van-
nak olyan elemei, amelyek bár logikusnak 
tűnnek, nem, vagy csak hosszú idő után je-
lenthetnének megoldást a háziorvoshiány 
problémájára, de képviselő úr olyan elkép-
zeléseket is vázolt, amelyekkel nagy való-
színűséggel háziorvosokat csábíthatunk a 
városba.   

A háziorvosi 
rezidensképzés 

jelenleg 36 hónapig 
tart

“
Versenyhelyzet van 

a települések közt a  
háziorvosokért

“



10 PÁPAésVIDÉKE - 2021. szeptember

Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám

Pápa Város Önkormányzata újabb 
közleledésfejlesztési projekt meg-
valósítását kezdte meg az elmúlt 

hónapokban. A város 410.282.605 forint 
támogatást nyert el a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program pályázati 
kiírására benyújtott, Közlekedésfejlesztés 
Pápán az Igaltól a Felsővárosig című pá-
lyázatával. 

A röviden Közlekedésfejlesztés II-
nek nevezett projekt megvalósítá-
sa során a biztonságosabb közleke-
dés feltételeit megteremtő és erősítő 
közlekedésfejlesztési beavatkozások va-
lósulnak meg városunkban, a Pápa vá-
ros közösségi közlekedésének komp-
lex átalakítása, fejlesztése című korábbi  
KÖZOP-os projekt keretében elkészített 
koncepciót is  figyelembe véve.

A projekt fontos célkitűzése  a vá-
ros természeti domborzati adottsá-
gait kihasználva kerékpárosbarát te-
lepülést kialakítani, így támogatva a  
szén-dioxid-kibocsátás csökkenését, ezzel 
hozzájárulni az éghajlatváltozás mérséklé-
séhez.

A projekt során a város egymástól tá-
voli pontjain, három beavatkozási te-
rületen valósítanak meg fejlesztéseket. 
Egyrészt megkezdődött a Várkert út és 
a Vajda Péter lakótelep közti kerékpáros 
útvonal kialakítása, másrészt megújul a 
Csókai körforgalomtól az Igal lakótelep-
re vezető kerékpáros útvonal is. Minde-
zek mellett az Acsádi út – Táncsics utca 
– Szabó Dezső utca kereszteződésében  
körforgalmat alakítanak ki és a Vak Boty-
tyán utcát mintegy 380 méteres szakaszon 

új nyomvonalra vezetik a most épülő kör-
forgalomtól kezdődően. A beruházás teljes 
költsége 429.274.895 forint lesz. 

A város közlekedésfejlesztési beruhá-
zásai sorában fontos helyet foglalnak el a 
kerékpáros közlekedés fejlesztését célzó, 
a kerékpárhasználatra ösztönző fejlesz-
tések. A Közlekedésfejlesztés II. projekt is 
ezek sorába tartozik, hiszen amellett, hogy 
a város egyik legrégebbi kerékpárútja meg-
újul a támogatásnak köszönhetően, új ke-
rékpárút is épül, mely a Vajda Péter lakó-
telepen és a Tókertben élők, illetve az arra 
kerékpározók közlekedését segíti majd.

Szeptemberi lapszámunk projekteket 
bemutató blokkjában a Közlekedésfejlesz-
tés II. projekt kerékpárutak fejlesztését cél-
zó elemeit mutatjuk be.   

Közlekedésfejlesztési beruházások

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
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A város egyik legrégebbi kerékpár- 
útja a Csókától az Igal lakóte-
lepig húzódik. A nagy forgalmú 

közúttal párhuzamosan, de attól jól el-
különülve futó kerékpárút rendkívül 
népszerű, munkába, iskolába, vásárolni  
vagy csak szabadidős céllal  sokan kerék-
pároznak rajta. Rádi Róbertet, a városfej-
lesztési osztály vezetőjét a kerékpárúton 
a közelmúltban megkezdett fejlesztésről 
kérdeztük.

- A Csóka körforgalomtól az Igal lakó-
telepig több beavatkozási helyszínen, kü-
lönböző műszaki tartalommal újul meg a 
kerékpárút. A Csókánál a kivitelező mun-
katársai már fel-
szedték a régi, rossz 
minőségű aszfaltot, 
amit bedaráltak és 
visszatömörítették, 
majd újraaszfal-
tozták a nyomvo-
nalat. A ligettől a  
Teveli útig terjedő 
szakasz egy szer-
vizút, ahol helyen-
kénti beavatkozások 
történnek, a nagyobb 
kátyúkat aszfaltoz-
zák, burkolati jeleket 
festenek fel és új táb-
lákat helyeznek el. A 
Teveli úttól a Juhar 
utcáig kiszélesítik a 
kerékpárutat. Az új 
szakaszokat a megfelelő előkészítés után 
egybe aszfaltozzák a már meglévő felülettel, 
majd burkolati jelekkel és új táblákkal látják 
el ezt a szakaszt is. Itt egy-egy útfelületen 
megvalósul kerékpár- és gyalogút-felújítás.  
Egyébként ehhez a szakaszhoz csatlako-
zik be a nemrégiben átadott Juhar utcai 
kerékpárút is, ami lehetővé teszi, hogy az 
ipari park területére közlekedők számára 
biztonságos, jó minőségű kerékpárút álljon 
rendelkezésre. A Juhar utcától a kenyér-
gyárig terjedő szakasz ismét egy szervizút, 
ahol szintén csak kisebb beavatkozások 
lesznek, majd a kenyérgyártól a Lovas ut-
cáig terjedő részen már felmarták a koráb-
bi burkolatot és már ott is megkezdődött az 
aszfaltozás. Az utolsó beavatkozási terület 
az Igal lakótelepig tart, ahol újra helyen-
kénti beavatkozás, táblázás és burkolati jel 
festése történik. 

- Most a mezőgazdasági iskola mel-
lett állunk és itt jelentősen kiszélesítik a 
nyomvonalat. Ezt mi indokolta?

- A kerékpárút ezen szakaszának széles-
sége eddig nem felelt meg az előírásoknak, 
hiszen itt gyalogosok és kerékpárosok is 
közlekednek. Ráadásul itt azért egy jelen-
tős tanulólétszámú középiskola működik, 
tehát nagyon sokan közlekednek erre gya-
logosan. Ezért is indokolt a szélesítés. Itt 
a közvilágítást is fejlesztjük, ami szintén 
azt a célt szolgálja, hogy a megszélesített 
kerékpár- és gyalogos útvonalon bizton-
ságos legyen a közlekedés. Egyébként a 
mezőgazdasági iskolánál lévő körforgalom 
melletti plexi falnál az útügyi hatóság elő-
írásainak megfelelően az iskola kerítését 
át kell helyeznünk annak érdekében, hogy 
a kerékpárút és a járda ott is megfelelő szé-

lességű legyen. Erről természetesen az in-
tézménnyel is egyeztettünk.   

- A város egyik legrégebbi kerékpárútja 
találkozik itt az egyik legújabbal. Mennyire 
kihasznált a Juhar utcai új kerékpárút?

- Természetesen figyelnünk kell a be-
ruházások befejeztével azt is, hogy azok 
mennyire kihasználtak. Úgy látom, hogy 
indokolt volt az új kerékpárút építése, mely 
a Juhar utcán az ottani nagy foglalkozta-
tókig elvezet. Folyamatosan vannak kerék-
párosok az úton, ez műszakváltások idején 
fokozottan tapasztalható. A hasznosságát 
az is mutatja, hogy a Bocsor utcán is csök-
kent a kerékpárosok száma, tehát az embe-
rek szívesebben választják a biztonságos 
utat, még akkor is, ha az némi kerülővel jár. 
Ebből a tapasztalatból kiindulva egyébként 
várható, hogy a megszélesített kerékpár- 
úton is megnő a forgalom.     

- Milyen hosszúságú a megújuló kerék-
párút?

- A Csóka körforgalom és az Igal la-
kótelep között mintegy 2,7 kilométer 
hosszan újul meg a kerékpárút. Ahogy 
említettem, több szakaszon teljes útbur-
kolatcsere történik, a többi szakaszon 
300 négyzetméternyi felületen végez-
nek a kivitelezők lokális javításokat.  
A munka során 2.280 négyzetméter felü-
leten kell kerékpárútnak megfelelő aszfal-
tot beépíteni. A közvilágítás is megújul, 27 
kandeláberen 27 LED-es lámpatest kerül 
a kerékpárút mellé. A kivitelezés költsége 
112.426.990 forint lesz. A közbeszerzésre 5 
ajánlat érkezett, a nyertes a Colas Út Épí-
tőipari Zrt. lett.

- Ez a város egyik legrégebbi kerékpár- 
útja. Mi indokolta a mostani felújítást?

- Tudni kell, 
hogy ez a ke-
rékpárút szaka-
szonként épült. 
Elsősorban azon 
a részén gyenge 
a minősége, ahol 
most egyelőre 
csak kátyúzá-
sos beavatkozás 
történik. Ilyen 
például az Igal la-
kótelepi szakasz. 
Sajnos a pályá-
zati forrás arra 
nem biztosított 
lehetőséget, hogy 
a teljes hosszon 
teljes egészében 
megújítsuk a fa-

gyökerek által felnyomott, megolvadt vagy 
alap nélkül csak ráöntött aszfaltot. Erre 
külön forrást kell majd keresnünk. Ugyan-
akkor továbbra is problémát okoz a Teveli 
út és a Csóka liget közti szervizút, hiszen 
ott jelenleg még kaotikusnak mondható a 
forgalom. Többen parkolónak használják, 
mások szervizútnak, lakóházak bejárata 
keresztezi és vannak ott gazdasági társa-
ságok, amelyek teherforgalmat bonyolíta-
nak rajta. Mindezek mellett a Vízmű a jövő 
évre ott egy olyan csatornakiváltást tervez, 
amelynek során hosszan felbontják ezt 
az útszakaszt, így ezért sem volt indokolt 
most az egészet újraaszfaltozni. De mind-
ez, amit az imént felsoroltam, indoka volt 
a kerékpárút felújításának. Úgy gondolom, 
ahol most véglegesen elkészül, az a terület 
az elkövetkező években biztosan nem szo-
rul újabb felújításra.     

Megújul a Veszprémi úti kerékpárút
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A Közlekedésfejlesztés II. projektnek 
köszönhetően új kerékpárút épül a 
Gróf úttal párhuzamosan, a Vajda 

Péter lakótelep irányába. A beruházásról 
Rádi Róbert városfejlesztési osztályveze-
tővel beszélgettünk.

- A most épülő kerékpárút két másik 
kerékpárúthoz kapcso-
lódik. Az egyik a Fő tér 
felől a Gróf út mellett le-
vezető, a másik pedig a 
nemrég a Várkert úttal 
párhuzamosan megépí-
tett kerékpárút. 

- Mit kell tudnunk az 
új kerékpárútról? 

- A Várkert úttól egé-
szen a Vajda lakótelep 
Ötödik utcai csatlakozá-
sáig teljesen elkészült 
az új kerékpárút, mely-
nek ezután van egy for-
dítója, ami a szervizútra 
csatlakozik. Ez az Ötö-

dik utcától a Vajda Péter lakótelepi postá-
ig már elkészült. Ott kisebb útjavításokra, 
táblázásra és piktogramok felfestésére kell 
még számítani. Onnan egy kisebb csomó-
pont épül ki, ami kezeli a gyalogosok köz-
lekedését, a kerékpárosok és az autósok ki-
hajtását a Gróf útra. A forgalomszámlálás 
ugyanis azt igazolta vissza, hogy a csomó-
ponttól a Csúcsig olyan mértékben lecsök-
ken a Gróf út forgalma, hogy ott egy felfes-
tett kerékpáros nyomsávon biztonságosan 
lehet közlekedni. Igazából ez a beruházás 
azért is fontos, mert általa a Tókertből és a 
Vajda lakótelepről – a lakótelep postájától 

– anélkül, hogy közúton kellene haladni, 
eljuthatunk kerékpárral a Fő térig vagy a 
Téglagyári úti sportközpontig is. 

A projektnek köszönhetően itt ösz-
szesen 1.130 méteren történik beavat-
kozás, a kerékpárút megépítése mel-
lett 17 LED-es lámpatestet helyeznek  
el, emellett 1.080 méter szegélyépítés,  
184 négyzetméter burkolatfestés és 43 
KRESZ-tábla elhelyezése is a kivitelező fel-
adatai közé tartozik. 

- Régi igényük 
volt már a Vajda la-
kótelepen élőknek 
ez a kerékpárút?

- Úgy gondo-
lom, hogy igen, 
hiszen az Ötödik 
utcától a Várkert 
úti csomópontig  
rendkívül forgal-
mas az út, amin 
nem igazán biz-
tonságos kerékpá-
rozni.    

- Miért fontos az önkormányzatnak a 
meglévő kerékpárutak felújítása és új ke-
rékpárutak építése?

- Ennek számtalan oka van, ebből ta-
lán kettőt lehetne kiemelni. Az egyik, 
hogy jelentősen megnövekedett a jármű-
forgalom a városban. Ez már nemcsak 
a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban 
érezhető, hanem tulajdonképpen bármely 
napszakban. A kerékpárutak bővítésé-
től és felújításától azt lehet várni, hogy 
többeknek lesz arra lehetősége, hogy  
balesetmentesen tudják megközelíteni a 
lakóhelyükről a munkahelyüket és tér-

hetnek onnan vissza. Ugyanakkor szaba-
didős vonatkozása is van a fejlesztések-
nek, hiszen fontos, hogy az egészséges 
életmódot minél inkább magukénak érez-
zék az emberek. Ezért fontos, hogy minél 
többet mozogjanak, fussanak, kerékpá-
rozzanak és ehhez kell megteremtenünk 
azokat a körülményeket, ahol mindezt 
balesetveszély nélkül, biztonságosan te-
hetik. Ha megnézzük, a kerékpárút-há-
lózat fejlesztésének köszönhetően mára  

Tapolcafőtől egé-
szen a bázisre-
pülőtérig vagy 
Borsosgyőrről Ta-
polcafőig biztonsá-
gosan lehet elke-
rekezni. Ezenkívül 
természetesen köz-
lekedésbiztonsági 
vonatkozása is van 
a dolognak, hiszen 
akkor tudunk biz-
tonságosan kerék-
pározni, ha ez nem 
a megnövekedett 
g é p j á r mű f o rg a -
lomban történik, 
hanem egy külön, 
ilyen célra kijelölt 
helyen. Ez azért is 

fontos, mert így akár kisebb gyermekekkel 
is biztonságosan közlekedhetünk. 

- Tervez az önkormányzat további ke-
rékpárút-beruházásokat? Képviselő-tes-
tületi üléseken az utóbbi időben gyakran 
előkerül például egy lehetséges Erkel utcai 
beruházás. 

- Igen, az Erkel utca egy olyan for-
galmas útszakasz, aminek rendezése 
mindenképpen szükséges lesz. Példá-
ul a Celli úti körforgalomtól egészen az 
ipari parkig szükség lenne egy olyan  
kerékpárút megépítésére, ami szakaszon-
ként párhuzamosan haladna a Veszp-
rémi úttal és a város alsó-, illetve felső-
városi részéről biztosítana lehetőséget 
arra, hogy az ipari parkba eljussanak a  
kerékpárosok. Ez jelentősen csök-
kenthetné a gépjárműforgalmat  
és lehetőséget adna a balesetmentes köz-
lekedésre. 

- Mikorra várható a beruházás befejezé-
se? 

- A kerékpárút építése a többi projekte-
lemmel – tehát a Veszprémi úti kerékpárút 
felújításával és a Szabó Dezső utca környé-
kén zajló munkálatokkal – együtt novem-
ber 18-áig kell, hogy befejeződjön.   

Kerékpárúton a Vajda lakótelepig
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A koronavírus-járvány miatt elren-
delt veszélyhelyzet idején a képvi-
selő-testület és bizottságai jogkörét 

hónapokon át a polgármester gyakorolta. 
Így az idei évben a városi kitüntetettek 
személyére érkezett javaslatokat is dr. Ál-
dozó Tamás polgármester bírálta el. 

Az  önkormányzat  rendelete  szerint   
díszpolgári cím adományozására bármi-
kor tehető írásbeli ajánlás a polgármester-
nél. A Pápa Városért Érdemérem, valamint 
a Pápa Város Díszoklevele kitüntetésre az 
írásbeli ajánlásokat minden év január 31-ig 
lehet benyújtani. Ez a határidő jogvesztő 
hatályú, tehát az ezt követően beérkezett 
ajánlásokat a következő évi kitüntetési ja-
vaslatok között bírálja el a városvezetés.

Az idei évben valamennyi városi kitün-
tetésre érkeztek javaslatok. Díszpolgári 
címet ezúttal sem adományoztak, mivel a 
beérkezett ajánlás formai és tartalmi hiá-
nyosságok miatt érvénytelennek minősült. 

Dr. Áldozó Tamás februári döntése ér-
telmében a 2021-es évben Pápa Városért 

Érdemérem kitüntetésben részesült Pápa 
Város Önkormányzatának Egyesített Szo-
ciális Intézménye dolgozói kollektívája, 
valamint dr. Hermann István, a Jókai Mór 
Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója. 
Pápa Város Díszoklevele kitüntetést vehe-
tett át dr. Bagoly Katalin, a Gróf Esterházy 
Kórház onkológiai osztályának vezető or-
vosa, dr. Böröczky Zoltán fogorvos, a Pá-
pai Református Egyházközség tiszteletbeli 
gondnoka, a Helyi Választási Bizottság volt 
elnöke és Molnár Lajos helytörténet-kuta-
tó, festő-grafikus.

A kitüntetéseket –  a koronavírus-jár-
vány miatti korlátozó intézkedések miatt 
– az idei évben sem volt lehetőség márci-
us 15-én átadni, ezért az elismeréseket egy 
későbbi, méltó körülményeket biztosító vá-
rosi ünnepen, az augusztus 20-i, szabadtéri 
színpadon megtartott városi megemléke-
zésen vehették át a kitüntetettek.

Most következő összeállításunkban az 
idei évben kitüntetett személyeket és dol-
gozói kollektívát mutatjuk be olvasóink-
nak.  

VÁROSI ELISMERÉSEK

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Átadták a városi kitüntetéseket

TUDTA?
Pápa Városért Érdemérem adomá-

nyozható mindazon természetes sze-
mélyeknek, gazdálkodó́ szervezeteknek, 
civil szervezeteknek, akik a város fejlő-
dése, gyarapodása, hírnevének öregbíté-
se érdekében kifejtett tevékenységükkel 
kimagasló érdemeket szereztek. 

Pápa Város Díszoklevele a város gaz-
dasági és közéletében, a városfejlesztés-
ben, valamint a tudomány, művészet, 
irodalom, egészségügy, oktatás, nevelés, 
közművelődés és egyéb téren a város ér-
dekében kiemelkedő tevekénységet vég-
ző természetes személyeknek, gazdál-
kodó szervezeteknek, civil szervezetnek 
adományozható.

Az érdemérmet és díszoklevelet éven-
te egy alkalommal adományozzák és 
hagyományosan a polgármester adja át 
azokat a város március 15-i ünnepségén. 
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Szerző: Babos Petra 
 Fotó: Babos Petra, Pintér Ádám

Dr. Bagoly Katalin neve jól ismert vá-
rosunkban. A köztiszteletben álló 
főorvosnő a közelmúltban vette át 

a Pápa Város Díszoklevele kitüntetést. Az 
onkológus főorvos önzetlenségével, kivá-
ló szaktudásával, betegekért való tenni 
akarásával, példaértékű emberi maga-
tartásával kivívta városunk polgárainak 
tiszteletét és megbecsülését. 

A főorvosnő időt, fáradságot nem kímél-
ve foglalkozik betegeivel, akár a rendelési 
időn túl is. Ha kell, házhoz is megy gyógyí-
tani, segítséget nyújtani, jó tanácsokat adni 
pácienseinek és hozzátartozóiknak. Köz-
vetlen és távolabbi munkatársai számára 
is példa szakmai tudása és embersége. 

Nyugodt, kiegyensúlyozott, szerény sze-
mélyiségével, a betegekkel való empatikus 
kapcsolatával, kedvességével elnyerte a 
hozzá fordulók bizalmát, reményt adva pá-
cienseinek a gyógyulásra. 

Amióta dr. Áldozó Tamás polgármester 
bejelentette, hogy kik lesznek az idei évben 
Pápa Város Díszoklevele kitüntetettjei, azó-
ta szinte záporoznak a közösségi médiában 
a gratuláló, elismerő szavak, jókívánságok: 
„…a legjobb helyre került a díj, igazi angyal, 
akit tisztelni lehet…, ha valaki, akkor ő iga-
zán megérdemelte…” és még hosszan sorol-
hatnánk. 

Örömmel vállaltam a vele való beszélge-
tést, hiszen óvodáskorom óta ismerem őt 
és családját, többször is volt alkalmam be-
tekinteni zsúfolt hétköznapjaiba és szem-

besülni azzal, hogy bármikor kereshették 
az aggódó betegek, családtagjaik, minden-
kihez volt egy-egy kedves, biztató szava, jó 
tanácsa. Mindig is csodáltam azért, hogy 
szabadidejét is feláldozva gyógyította a 

hozzá fordulókat. Sok év eltelt, de a dok-
tornő nagyon elfoglalt azóta is. Ezúttal is 
többszöri egyeztetés után sikerült beszél-
getnem vele a rendelőjében, hiszen mindig 
előtérbe helyezi a betegeit. 

A Vas megyei Gérce községből szárma-
zó főorvosnőtől megtudtuk, azért került Pá-
pára, mert amikor végzett, a szombathelyi 

belgyógyászaton nem volt hely. Kőszegen 
járt gimnáziumba, Pécsen szerzett egye-
temi diplomát 1979-ben. 1985-ben belgyó-
gyászatból, 1995-ben klinikai onkológiából 
szakvizsgázott. 

Mint mondta, negyvenkét éves orvosi 
pályafutása városunkhoz köti, mindvégig 
itt praktizált.

- A családunkban nem volt egyetlen 
orvos sem. Ám édesanyám mindig azt 
mondta nekem, hogy az orvosi pálya szép 

hivatás. Tizen-
hat éves ko-
romban lett egy 
komoly beteg-
ségem, nem is 
tudtam igazából, 
hogy mi történik 
velem, s amikor 
felépültem, ak-
kor határoztam 
el, hogy orvos le-
szek, mert kíván-
csi voltam, hogy 
mi is ennek a 
hivatásnak a lé-
nyege. Szerettem 
volna a beteg 

embereken segíteni – mesélte a doktornő. 
És hogy miért az onkológiát választotta? 
Erre azt válaszolta, hogy belgyógyászként 
dolgozott Pápán, amikor elment a korábbi 
főorvos, dr. Karácsony István, s az ő helyére 

került az onkológiára. Először nem is akart 
onkológus lenni, de később megszerette ezt 
a szakterületet. 

- Szombathelyre jártam át az onkológiai 
osztályra, s az ottani orvosokkal jó kapcso-
lat alakult ki közöttünk, ami a mai napig 
fennáll. Nem volt könnyű megtanulni, hogy 
a súlyos betegeket hogyan kell tájékoztatni 

a komoly betegségükről. Tapintatosnak kell 
lenni, s figyelni arra, hogy minden beteg 
más és más egyéniség. A pácienst biztatni 
kell, törődni vele, s abban erősíteni, hogy el 
kell mennie a terápiára, meg kell próbálnia 
megküzdeni a betegséggel, s így életet adni 
a hátralevő éveknek. Mi, onkológusok, ak-
kor tudunk igazán segíteni a páciensen, ha 
időben érkezik hozzánk. Ezért hangsúlyoz-
zuk minden alkalommal, hogy a prevenció 
nagyon fontos, s a gondozás is lényeges, 
de az is, hogy a páciens járjon szűrővizs-
gálatokra. Én arra kérek mindenkit, hogy 
ne féljen orvoshoz fordulni, merje elmon-
dani, ha úgy érzi, valami nincs rendben 
vele. Sajnos, még mindig sokan vannak, 
akik nem tudják, hogy működik onkológia 
Pápán, ezért is igyekszünk egészségvédő 
napokon, különböző klubok foglalkozása-
in előadást tartani, s „népszerűsíteni” azt, 
hogy hozzánk fordulhatnak panaszok ese-
tén – emelte ki dr. Bagoly Katalin.

- Munkám során fontos, hogy mindig 
tudjam, mit lehet és kell tenni a betegért, 
és azt meg is tegyem. Tudnom kell, hova 
küldjem a pácienst, ehhez az a szakmai tu-
dás szükséges, amit igyekszem fenntarta-
ni, vagyis évente többször elmegyek kong-
resszusokra, továbbképzésekre, de szakmai 
lapokat is olvasok. Jó kapcsolatom van a 
szombathelyi, a veszprémi, a győri centru-
mokkal és az Országos Onkológiai Intézet-
tel. Ameddig tudom, igyekszem a reményt  

Akinek a hivatásnál is többet jelent a gyógyítás
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tartani a betegben és a hozzátartozókban 
is, ez gyakran nem könnyű feladat. Az on-
kológiai gondozásban Pápán a Megújulás 
Klub nagy segítségemre van, ők fizikai 
és pszichikai támogatást is nyújtanak – 
hangsúlyozta a köztiszteletben álló főor-
vosnő. 

A doktornő példaképe egykori belgyó-
gyász főnöke, férje, dr. Vizer Gyula volt, 
akire mindig felnézett, sokat tanult tőle 
emberségből, alázatból és önzetlenségből.

- A munkám során a mai napig sok-
szor gondolok arra, hogy ő milyen taná-
csot adna, mit tenne a helyemben egy-egy 
komplikáltabb esetben. 

A doktornő hobbija az olvasás és a ki-
rándulás. 

- Fel kell töltődnöm ahhoz, hogy a mun-
kámat a maximumon tudjam végezni. 
A pihenés az egyik feltétele annak, hogy 
el tudjam látni a napi feladatomat, ami 
nemcsak fizikailag, hanem pszichésen is 
nagyon fárasztó. Gyakran még itthon is 
azon gondolkozom, hogy hova küldjem a 
beteget, mit csináljak még a terápiákon kí-
vül a gyógyulása érdekében. Eközben nem 
tudok a hobbimnak élni, s ez néha megter-
helő.

Nyugdíjas éveimben örülnék, ha uno-
kázhatnék, ez minden vágyam a kirándu-
lások és az olvasás mellett. 

- Nagy öröm számomra, hogy lányom, 
Anna is orvos lett. Jelenleg a Budai Irgal-
masrendi Kórház belgyógyászatán dol-
gozik, s nemsokára endokrinológiából 
szakvizsgázik. Kisebbik fiam, András is az 
egészségügy területén dolgozik, míg Máté 
matematikus lett. 

- Nagy örömmel és egyben meglepetés-
sel fogadtam a kitüntetést. Úgy érzem, ez 
a negyvenkét évnyi munkám elismerése 
is egyben, amit hálásan köszönök a fel-
terjesztőimnek. Jó érzés volt Pápa Város 
Díszoklevelét átvenni, s jólesett a rengeteg 
gratuláció, amit üzenetben, telefonon és 
személyesen kaptam. 

Dr. Bagoly Katalin több évtizedes áldo-
zatos tevékenységével, kiváló szaktudá-
sával, segítőkészségével és példaértékű 
emberi magatartásával valóban megérde-
melte városunk elismerését. 

Kati doktornő, reméljük, még sokáig 
gyógyíthatja a pápaiakat!

Nagy örömmel és egyben 
meglepetéssel fogadtam a 
kitüntetést. Úgy érzem, ez 

a negyvenkét évnyi 
munkám elismerése is

“

Tájékoztató

A VIII. sz. háziorvosi körzet ellátása 2021. szeptember 1-től az alábbiak szerint történik: 
A rendelés helye: 8500 Pápa, Aradi u. 33.
A rendelő telefonszáma:  89/313-869
Helyettes háziorvos: Dr. Molnár Dániel Tel.: 06-20/427-8580
A rendelések előjegyzési rend szerint működnek.

hétfő kedd szerda csütörtök péntek

13.00-16.00 9.00-12.00 13.00-16.00 9.00-12.00 13.00-16.00

Körzeti asszisztens: Takács Annamária Tel.: 06-70/654-5319   
Időpontkéréssel, gyógyszerfelíratással, bármilyen ügyintézéssel, információkéréssel a nővér  
hívható vagy kereshető az alábbi időpontokban:

hétfő kedd szerda csütörtök péntek

12.00-16.00 8.00-12.00 12.00-16.00 8.00-12.00 12.00-16.00

A XI. sz. háziorvosi körzet helyettesítése 2021. szeptember 1-től az alábbiak szerint történik: 
A rendelés helye: Pápa, Bástya u. 11/A
A rendelés telefonszáma: 06-70/654-5321
Helyettes háziorvos: Dr. Szűcs Ildikó Tel.: 06-70/883-6522
A rendelések előjegyzési rend szerint működnek.

hétfő kedd szerda csütörtök péntek

7.00-8.30 15.30-17.30 8.00-10.00 
(Pápa-Borsosgyőr)

16.00-18.00

 A körzeti asszisztens telefonszáma: 06-70/654-5321
Időpontkéréssel, gyógyszerfelíratással, bármilyen ügyintézéssel, információkéréssel a nővér  
hívható vagy kereshető az alábbi időpontokban: 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek

6.30-10.30
(11.00-12.00 között 

a nővér a kéttor-

nyúlaki rendelőben 

tartózkodik)

14.00-18.00 8.00-11.00  14.00-18.00  8.00-12.00

A körzeti asszisztens email címe: bastyaasszisztens@gmail.com
Receptíráshoz listát email-en is fogadnak teljes név és TAJ-szám megadásával.
Kérik, hogy rendelési idő alatt azok telefonáljanak, akik az orvossal szeretnének beszélni, hogy a 
betegellátás időben tartható legyen.

A II. sz. háziorvosi körzet 2021. szeptember 1-től átmenetileg új helyre költözik: 
A rendelő helye: 8500 Pápa, Anna tér 11. Központi ügyelet rendelője  
A rendelő telefonszáma: 06-70/654-5326
Helyettes háziorvos: Dr. Erdő Ferenc Tel.: 06-70/450-7326
A rendelések előjegyzési rend szerint működnek.

hétfő kedd szerda csütörtök péntek

12.30-15.00  9.00-11.00  12.30-14.00 12.30-14.00

Körzeti asszisztens: Dr. Mortadáné Sándor Csilla Tel.: 70-654-5326
Időpontkéréssel, gyógyszerfelíratással, bármilyen ügyintézéssel, információkéréssel a nővér  
hívható vagy kereshető az alábbi időpontokban: 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek

10.00-12.30 11.00-13.00 12.00-15.00 10.30-12.30 és 
14.00-14.30

10.00-12.30

A körzet  email címe: ii.korzetpapa@gmail.com    
Receptíráshoz listát email-en is fogadnak.
Kérik, hogy rendelési idő alatt azok telefonáljanak, akik az orvossal szeretnének beszélni, hogy 
a betegellátás időben tartható legyen. Egyéb ügyekben a nővér a fent megadott - rendelési időn 
kívüli - időpontban hívható.
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Szerző: Polgár Szilárd 
 Fotó: Pintér Ádám, archív

Dr. Böröczky Zoltán fogorvos, a Pápai 
Református Egyházközség tiszte-
letbeli főgondoka, a Helyi Választá-

si Bizottság volt elnöke közéleti szerep-
vállalása és a református egyházközség 
érdekében végzett több évtizedes tevé-
kenysége elismeréseként Pápa Város Dí-
szoklevelét vehette át augusztus 20-án. 
A rangos városi elismerés kapcsán dr. 
Böröczky Zoltánnal beszélgettünk életé-
ről, orvosi pályájáról, közéleti és gyüle-
kezeti szolgálatáról, családjáról, valamint 
Istenbe vetett hitéről is. 

- Pápán születtem, itt jártam általános 
iskolába, majd a Türr István Gimnázium-
ban érettségiztem 1967-ben – mesélte ma-
gazinunknak  dr.  Böröczky Zoltán. -  Gim-
nazista éveimben fordultam komolyabban 
a biológia felé, szakkörre is jártam, és las-
san érlelődött bennem, hogy orvosi pályára 
szeretnék menni. Így 
felvételiztem a Sem-
melweis Orvostudo-
mányi Egyetem fog-
orvosi karára, amelyre 
abban az évben 1.100-
an jelentkeztek, ám 
mindössze 120 hallga-
tót vettek fel. Sikerült 
elsőre bejutnom, ami 
akkor nagy szó volt. 
Nagyon szerettem az 
egyetemi éveket, és 
1972-ben Summa Cum 
Laude minősítéssel 
vehettem át az orvosi 
diplomámat. Az egye-
tem után visszajöttem 
Pápára, és mindjárt 
azon a nyáron el-
kezdtem a szakorvo-
si rendelőintézetben 
fogorvosként dolgozni. Akkoriban sokkal 
nagyobbak voltak a körzetek, a környékbeli 
falvak közül Takácsi és Vaszar is hozzám 
tartozott. Sok feladat volt, napi 50-60 bete-
get láttam el, majd két év múlva letettem a 
fogászati és szájbetegségek szakvizsgát, és 
megnyitottam a magánrendelőmet a Szal-
mavári utcában.

- Végzős, friss diplomás fogorvosként 
egyértelmű döntés volt, hogy az egyetem 
elvégzése után hazajön Pápára és itt kezdi 
el, építi fel az orvosi karrierjét?

- Fiatalon sokat utaztam, a barátaimmal 
például hathetes utat szerveztünk az Ame-
rikai Egyesült Államokba, amit a rendszer-
váltás előtt nem volt egyszerű összehozni. 
Akkoriban ritkán lehetett nyugatra utazni, 
hatalmas kontraszt 
volt az amerikai élet 
és a szocialista rend-
szer között. Lehe-
tőségem lett volna 
kint maradni, hiszen 
munkahelyet, saját 
rendelőt kaptam vol-
na az Egyesült Álla-
mokban, ám fel sem merült bennem, hogy 
ne jöjjek haza. Végig bennem volt, hogy 
nekem mindenképpen Magyarországon 
a helyem, vissza kell jönnöm és hűséges-
nek kell lenni a hazámhoz, a városomhoz, 
a munkahelyemhez, a hitemhez és a gyü-
lekezetemhez. Az amerikai útról mindig 
eszembe jut a konfirmációi igém: „Légy hű 
mindhalálig, és Néked adom az életnek 

koronáját.” Ez a bibliai ige végigkísért az 
életemen, hiszen a rendszerváltás idején 
is voltak meghívások, lehetőségek az oszt-
rák határ melletti fogorvosi praxisokra, de 
mindvégig maradtam Pápán és a reformá-
tus gyülekezetben, ahol a munkámban és a 
gyülekezeti szolgálatban is sok örömömet 
leltem, amelyek afféle kis koronák az éle-
temben. Remélem, hogy az igazi odaát vár 
rám.

- Az elmúlt évtizedekben fogorvosként 
komoly elismerést és szakmai rangot ví-

vott ki a munkájával, ám azt valószínű 
kevesebben tudják, hogy családja is ezer 
szállal kötődik Pápához, így például a 
Böröczky-dombnak is a névadói.

- Igen, szüleim 
is pápaiak voltak, 
édesapám a vendég-
látásban dolgozott, a 
családunkhoz tarto-
zott a híres Böröczky 
Vendéglő, amely a 
mai Böröczky-dom-
bon volt. Nagyapám 

rokona, Böröczky Géza volt a vendéglő tu-
lajdonosa. Ez egy jól menő, híres vendéglő 
volt Pápán. Édesapám sikeres karriert fu-
tott be, dolgozott Budapesten a Gundelben 
és az Astoriában is. Pápán pedig az egykori 
Béke Szállót, valamint a Fő utcai Központi 
Szállót is ő nyitotta meg, és volt a vezetője, 
majd a Hódoska Vendéglőből ment nyug-
díjba.

- Néhány gon-
dolat erejéig tér-
jünk még vissza a 
Pápai Református 
Egyházközségben 
végzett szolgálatá-
hoz. Mikor és ho-
gyan került szoro-
sabb kapcsolatba 
a helyi református 
gyülekezettel?

- Egyetemi hall-
gatóként, amikor 
a nyarakat itthon 
töltöttem Pápán, 
kezdtem járni a 
vasárnapi refor-
mátus istentisz-
teletekre. Akkor 
került Pápára Már-

kus Mihály, a későbbi dunántúli reformá-
tus püspök segédlelkésznek, és a Zsoltárok 
könyvéről volt egy prédikáció-sorozata, 
ami nagyon megérintett. Úgy látszik, az Úr 
őt használta fel arra, hogy elhatározzam, 
új életet kezdek. Akkor fogadtam el Jézus 
Krisztust és azt, hogy ő az út, az igazság 
és az élet. Rájöttem, hogy tényleg tisztán 
és szeretetteljesen érdemes élni és vinni 
az életünket. Így kerültem a későbbiekben 
szorosabb kapcsolatba a pápai református 
gyülekezettel, és a rendszerváltáskor fiatal 
presbiterként beválasztottak a presbitéri-

Eszköz voltam az Úristen kezében
Hűségesnek lenni - Hazához, városhoz, gyülekezethez

Végig bennem volt, hogy 
nekem mindenképpen 

Magyarországon a 
helyem, vissza kell 

jönnöm

“
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umba. 1996-ban volt egy nemzedékváltás a 
gyülekezetben, akkor érkezett Pápára Ker-
tész Péter lelkipásztor és felesége, akkor 
választott a gyülekezet főgondnokká. Fele-
ségemmel, Ildikóval is ekkor, 1996 novem-
berében találkoztam, aki Kertész Péter lel-
kipásztori beiktatására érkezett Pápára, a  
nagytiszteletű úr unokatestvére volt. 
Ildikó egy nagy külkereskedelmi vál-
lalatnál dolgozott Budapesten közgaz-
dászként és külkereskedőként, majd há-
zasságkötésünk után Pápára költözött.  
Abban az időben indult újra a Pápai Refor-
mátus Teológiai Akadémia, ahol azóta is 
gazdasági vezetőként dolgozik.

- Dr. Böröczky Zoltán több évtizeden át 
hűségesen és igaz hittel szolgálta előbb 
presbiterként, majd gyülekezeti főgond- 
nokként és egyházmegyei gondnokként 
a városi, valamint a dunántúli református 
közösséget. Azonban négy évvel ezelőtt 
leköszönt a főgondnoki tisztségről és nem 
vállalta már az újabb jelölést. Miért döntött 
így?

- A szakmai és a magánéletben szer-
zett tapasztalataimat egyaránt igyekez-
tem a gyülekezet javára hasznosítani; 
ebben voltam eszköz az Úristen kezé-
ben. Tizenkét évig, két cikluson át a Pá-
pai Egyházmegye gondnoka voltam,  
Mátyás Lajos és Lentulai Attila espere-
sek mellett, ez szintén sok feladattal járó 
szolgálat lett, amely szép korszaka volt az 
életemnek. Huszonegy évig pedig a Pá-
pai Református Egyházközség főgondno-
ka lehettem, és 2017-ben is jelöltek volna 
még, de akkor már nem vállaltam a jelö-
lést, úgy éreztem, megértem arra, hogy 
ezt a szolgálatot befejezzem és átadjam.  

Nagy örömmel szolgáltam a gyülekeze-
temben, hiszen komoly fejlődést látok a 
pápai református közösség életében, és itt 
nemcsak létszámbeli vagy anyagi gyara-
podásra gondolok, hanem lelki fejlődésre 
is. Mindennek megvoltak a látható ered-
ményei, így új gyülekezeti házat építettünk, 
beindult a hittanoktatás az iskolákban, több 
nagy volumenű beruházás, felújítás történt 
és elindult az Édenkert Pápai Református 
Óvoda is. 

- A gyülekezeti szolgálata mellett  
hosszú évtizedeken keresz-
tül volt  a Helyi Választási  
Bizottság elnöke. Erre az időszakra miként 
emlékszik vissza?

- Az első szabad választás 1990-ben 
volt, akkor kerültem be a Helyi Választási 
Bizottságba, amelyet a települési önkor-
mányzat választott meg. Akkor tagnak 
választottak, a következő időszakban már 
elnöknek jelöltek, és 2014-ig, öt cikluson át 
töltöttem be ezt a tisztséget. Ezt követően 
továbbra is maradtam a bizottságban, ám 
úgy gondoltam, hogy az elnöki tisztséget 
inkább fiatal jogász végzettségű személy 
töltse be.

- Tavaly ősszel a fogorvosi életpályája is 
fordulóponthoz érkezett, hiszen nyugdíjba 
vonult. Miként telnek most a hétköznapjai?

- Tavaly szeptember 1-jétől vagyok 
nyugdíjban, 48 évig dolgoz-
tam fogorvosként. Úgy gon-
dolom, sok mindent megtet-
tem a betegekért, és tőlük is 
nagyon sok szeretetet, elis-
merést kaptam.  Ha azon-
ban az ember több évtized 
aktív időszak után befejezi a 
hivatását, könnyen légüres 
térbe kerülhet. Viszont ha 
fogékony marad az élet örömeire, ha meg-
tartja a pozitivitását, akkor meg lehet ke-
resni azokat a tevékenységeket, amivel az 
ember elfoglalja magát. Nem unatkozom, 
több idő jut így olvasni, zenét hallgatni, ki-
rándulni, kerékpározni. Nagyon szeretem a 
kertet, ami mindig ad feladatot. Nyugdíjas-

ként egy kicsit szabadabban élünk, nincs 
munkaidő, nem kell sietni, gyakran járunk 
Hévízre, van ott egy családi nyaralónk. A 
járványidőszakban pedig a keresztunoká-
inkra is több hetet vigyáztunk. 

- Pápa Város Díszoklevele az egyik leg-
rangosabb városi díj. Dr. Böröczky Zoltán 
közéleti szerepvállalása és a református 
egyházközség érdekében végzett több év-
tizedes szolgálata elismeréseként kapta 
meg a kitüntetést. Milyen gondolatok jár-
tak a fejében, amikor megtudta, hogy 2021-
ben ön is átveheti a díszoklevelet?

- Nem számítottam rá, komoly meg-
lepetés volt, amikor megtudtam. Nagyon 
örültem neki, jóleső érzés számomra, hogy 
amit az elmúlt évtizedekben különböző 
területeken dolgoztam, azt mások is ér-
tékelik és elismerik. Sokan gratuláltak a 
városban, amikor egykori páciensekkel, is-
merősökkel találkoztam. És az átadás után, 

az utcán most is 
többen odajön-
nek hozzám gra-
tulálni és jónéhá-
nyan telefonon is 
felhívtak. Talán 
úgy érezték, hogy 
jó helyre került az 
oklevél. Nekem 
egész életem-

ben fontosak voltak a gyökereim, nagyon 
szeretek Pápán élni, ez az otthonom és itt 
megvolt minden lehetőségem. Sőt, másutt 
sem lett volna több. Gyönyörű városunk 
közben folyamatosan fejlődött és szépült, 
egyszóval jó pápainak lenni, és szerencsés 
vagyok, hogy itt élhetek.

Nagy örömmel szolgáltam 
a gyülekezetemben, hiszen 
komoly fejlődést látok a 
pápai református közösség 

életében

“

Úgy gondolom, sok 
mindent megtettem a 
betegekért, és tőlük is 
nagyon sok szeretetet, 

elismerést kaptam

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

Államalapító Szent István ünnepén, 
augusztus 20-án vehette át Molnár 
Lajos dr. Áldozó Tamás polgármes-

tertől a Pápa Város Díszoklevele kitünte-
tést. A helytörténet-kutató, festő-grafikus 
a helytörténeti értékek megőrzése, vala-
mint képzőművészeti és közösségépítő te-
vékenysége elismeréseként kapta a díjat. 

- Molnár Lajos munkáival az elmúlt 
évek, évtizedek során sok helyen találkoz-
hattunk. Vonzódása a képzőművészethez 
általános iskola 4. osztályában kezdődött, 
amikor Bíró Károly beválasztotta másik 15 
gyermekkel együtt tanítványai közé.

- Hetente két délután tőle tanultam az áb-
rázolás alapjait, a színek tudatos kezelését. 
Később, 1962-ben 17 évesen kapcsolódtam 
be a pápai Képzőművészeti Szabadiskola 
foglalkozásaiba. Itt 
tanított és korrigált 
A. Tóth Sándor ne-
ves festőművész. 
1966-ban felvettek 
műszaki főiskolára, 
s ekkor több mint 
két évtizedre meg-
szakadt a rendsze-
res képzőművésze-
ti tevékenységem. 
Műszaki pályára 
kerültem, ami kitöl-
tötte érdeklődésem. 
Ez az elfoglaltság 
adott szakirányú 
továbbfejlődési le-
hetőséget, s nem 
utolsósorban ne-
kem és családomnak megélhetést, továbbá 
biztosított anyagiakban gyarapodást.

- Édesanyja 15 éves korában meghalt, et-
től kezdve ön lett a családfenntartó. Szak-
mát tanult, ápolta idős, beteg édesapját. 
Villanyszerelőként több országos megmé-
rettetésen is nagyon szép eredményt ért el. 
Megnyerte egy négyezer fős vállalat vetél-
kedőjét, a harmincezer fős villamos ipar-
ág fiatal villanyszerelői között első lett, és 
megszerezte a szakma ifjú mestere címet. 

- Édesanyám halála után levelező és esti 
tagozaton tanultam tovább, s hű maradtam 
első munkahelyemhez, ahol negyven évet 

dolgoztam le. Kezdtem mérőállomás-ve-
zetőként, voltam munkavédelmi és újítási 
előadó, műszaki munkaterületen csoport-
vezető, címzetes üzemvezető, majd a pri-
vatizációt követően fogyasztói irodave-
zető. Egész életem során tenni akartam a 
közösségért, cégem 
pápai igazgatóságán 
me g vá l a s z to t t a k 
szakszervezeti tit-
kárnak, majd később 
a privatizált győri 
nagyvállalat mun-
káltatói jogú szak-
szervezeti vezetője 
lettem. Természetesen csakis főállásom 
mellett, díjazás nélkül vállaltam ezeket a 
megbízatásokat, melyeket munkatársaim 
bizalmát élvezve végezhettem. Az aktív 
életem részét képezték a főállás mellett 
vállalt mellékfoglalkozások, az Ipari Mi-
nisztérium által engedélyezett műszaki 

szakértői tevékenységem, s a közel két év-
tizeden át végzett mellékfoglalkozású vil-
lamos kivitelező kisipar gyakorlása. Ezek 
többlet anyagi hátteret adtak a családom 
megélhetéséhez és javainak gyarapodásá-
hoz, gyermekeim főiskolai, egyetemi tanít-
tatásához. 

Itt említem meg, hogy városomban, an-
nak intézményeiben számos társadalmi 
munkát is végeztem. Példaként hozom fel: 
tervezőként és kivitelezőként részese le-
hettem a tókerti iskola sporttelepén váro-
sunkban elsőként létrehozott pályavilágí-
tásnak, az iskola udvarán telente működő 
korcsolyapálya megvilágításának, a rajz 
tagozatos gyerekek fazekaskorongja vil-

lamos meghajtásúvá tételének. Felkérés 
nyomán egy másik iskola politechnikát ta-
nuló gyerekeinek képzésében segítettem, 
mint biztonságtechnikát oktató, díjmentes 
óraadó 19 éven át. Már az 1960-as évek má-
sodik felétől támogattam külsősként a vá-

rosépítő bizottság munkáját villamos 
tervezésekkel és szaktanácsadások-
kal. Nemcsak szerettem a tanult 
műszaki szakirányom, de mikor e te-
rületen lehetőség kínálkozott, öröm-
mel vállaltam a pápai közösségeket 
gyarapító munkálkodást. És minden 
körülmények között eszemben volt 
édesanyám felém intézett intelme: 

„Fiam,  embernek lenni, jó emberként élni, 
ember maradni,  célod ez legyen!”

- Szakmájában tehát ki is tudott telje-
sedni. És ez általában nem vonja maga 
után azt, hogy az ember keres egy olyan 
hobbit, kiegészítő tevékenységet, amiben 

megmutathatja magát. Mégis 
a képzőművészet lett ez a kie-
gészítő tevékenység. Az alkotá-
sokkal több egyéni és csoportos 
kiállításon is bemutatkozott. 
Van olyan, ami különös jelentő-
séggel bír?

- Kollektív tárlatokon szám 
szerint 95 alkalommal szerepel-
tek képzőművészeti alkotásaim 
- festmény, grafika, kisplasztika, 
szobor, valamint dombormű. 
Egyénileg 38 alkalommal volt 
szerencsém bemutatni egy-
egy alkotói időszakomban ösz-
szegyűlt műveimet az ország 
számos településén. Melyiket 
emelném ki? Nem egyetlenre 

tudok gondolni. Inkább arra, hogy hajda-
ni diákvárosom, Győr  nyolc alkalommal 
adott helyet az egyéni kiállításomnak, eb-
ből négyszer a gyárvárosi városrész kultúr-
központjában. Pápán a városi könyvtár volt 
a kiállítási „törzshelyem”. Hálával gondolok 
vissza dr. Hermann István igazgató úr ön-
zetlen támogatásaira, az ott létrejött nyolc 
egyéni kiállításom sikerességére, alkal-
manként a többnyire száz főt is meghala-
dó értő és műpártoló közönségre. Számos 
alkotásom van intézmények tulajdonában, 
örülök, hogy Pápa város XXI. században 
épült templomában az általam készített 14 
darabos stáció dombormű szolgálhatja a 
hívek lelki épülését.

Városi kitüntetéssel ismerték el Molnár Lajos 
munkásságát

Egész életem 
során tenni 

akartam a 
közösségért

“
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- A kiállítások mellett táborok, versenyek 
résztvevője is volt. Ezek milyen eredmény-
nyel, milyen tapasztalatokkal zárultak?

- Én az alkotótáborokba az alkotási le-
hetőségen túl leginkább tanulni mentem. 
Fontosak voltak számomra a Borbély La-
jos által Pápán évente 
szervezett táborok. 
Itt a kezdeti években 
a megye rajztanára-
ival volt módom ta-
lálkozni, s naponta 
váltakozó, kiváló kor-
rektorok támogatták 
az alkotómunkánkat. 
De elmentem nem-
zetközi szervezésű 
ikonfestő táborba is, 
mert érdekelt az ikon-
festés technikája és 
lélekalakító hatása, az 
alkotás bizonyos kor-
látai mellett kialakuló 
transzcendensnek is 
mondható lélekállapot elérése. Voltam spe-
ciális, rézkarctechnikát oktató és gyakorló 
alkotótáborban is. Ezt követően magam ké-
szítettem présgépet, s egy darabig használ-
tam is ezt a sokszorosító technikát. 

- Munkáit díjakkal is jutalmazták. Me-
lyik díjra a leg-
büszkébb?

- A 25 éves 
rendszeres alko-
tói periódusom 
alatt háromszor 
vettem részt a ve-
lencei-tavi festőversenyen a 2000-es évek 
elején, ahol elismerő okleveleket kaptam, 
továbbá évente egy-egy alkotásom be-
került a Gárdonyi-galéria képanyagába. 
Aztán elmentem a III. Országos Hévízi 
Téli Festőversenyre 2015-ben, itt alko-
tói díjat kaptam. Ezen túlmenően voltak 
olyan csoportos kiállítások, ahol a bekül-
dött magas színvonalú munkákat külön 
díjazták. Ilyen díjakkal is rendelkezem.  
Összeszámoltam a munkáim elismeré-
se kapcsán kapott díjakat, okleveleket, 
szám szerint 16-ig jutottam. A képzőmű-
vészeti munkásságom és ehhez kötődő 
közösséget szolgáló tevékenységem alap-
ján 2018-ban megkaptam az Országos 
Képző- és Iparművészeti Társaság el-
ismerését, a Dulity-díjat. Ezt a társaság 
tagjai évente szavazatukkal ítélik oda a  
legeredményesebbnek vélt alkotónak, 
olyannak, aki a társaság munkáját éveken 
át támogatta is.  

  - Az elmúlt évtizedekben helytörténeti 
témájú könyveket is írt, és egyéb közéleti 
tevékenységéről is szóltak a hírek. Melyek 
ezek?

- Ott kezdem, hogy eddigi életem két 
szakaszra különül el. Az első 2002. évi 

nyugdíjba vonulásomig tartott. Ekkor meg-
szabadultam a pénzkeresés kötöttségeitől, 
s a bennem már korábban kialakult hob-
bitevékenységemet folytatva, egy másik 
arcélem mutathattam meg. Az egyre in-
tenzívebbé váló képzőművészeti alkotói 
periódusom 2002-ben kezdődött, s hasonló 

nyitánynak számolha-
tom a helytörténettel 
való elmélyültebb fog-
lalkozásom is. Korábban, 
1985-ben egy ipartör-
téneti írásos munkám 
a Veszprém megyei 
üzemtörténeti pályá-

zaton második díjat kapott. A helytör-
ténethez kapcsolódó érdeklődésem rég, 
1972-ben éledt, de várnom kellett a ráfor-
dítható szabadidő eljövetelére. Kutatva, 
leginkább a városom hely- és ipartörténe-
tét, sorra születtek meg a könyveim, mely-
nek címei (zárójelben a megjelenés éve):  
Pápai képek (2003), Az áramszolgáltatás 
évszázada Pápán (2011, társszerzőként), 
Ők tizenegyen a magyar irodalomból 
(2012), A 800 éves Pápa vízimalmainak 8 
évszázada (2014), Pápai mozaikok (2017),  
Velünk éltek, legendák lettek – portréváz-
latok pápaiakról (2019), Emlékidézés az ok-
tatásról és pápai iskolákról, Tanítójelöltek 
diákkrónikája (2020).

Helytörténet-kutatásaim során ke-
veredtem érdekes „felfedező utakra” is. 
Olyanra, mikor más szerzők leírását, állí-
tásait voltam kénytelen kétségessé tenni, 
s aztán sikeresen tudtam is a tévedéseket 
korrigálni saját magam által feltárt forrá-

sadatok alapján. Örülni tudtam, mikor a 
kiadott tanulmányom szakmaiságát kép-
zett történészek elismerték, benne az én 
igazammal. 

Ezenkívül 2002-től bekapcsolódtam 
a város kulturális életébe, tagja lettem 
több civil szerveződésnek - például Jó-

kai Kör, Várostörténeti Kör,  
Ipartörténeti Kör, Irodalom-
barátok Köre -, számos felké-
rést kaptam Pápán, de még 
Budapesten is ismeretter-
jesztő előadások tartására 
várostörténeti, ipartörténeti, 
technikatörténeti, képzőmű-
vészet-történeti témákban. 
Több alkalommal felkértek 
képzőművészeti pályázatok 
zsűrijébe szaktevékenységre. 
Örömmel vállaltam e feladato-
kat, ismereteimet önképzéssel 
kiegészítettem a műszaki terü-
lettől távolabb eső tématerüle-
teken való helytállásra. Irány-
tűm volt, hogy a permanens 

tanulás mindig meghozza gyümölcsét.

- Hogyan összegezné munkásságát? 
Volt-e célja annak, hogy elkezdett alkotni? 
Ezek a célok megvalósultak-e?

- Ösztönös szándékom volt min-
denkor tenni, értelmesen élni, s mara-
dandót létrehozni. Céljaimat elsősor-
ban a családom jobb léte érdekében 
fogalmaztam meg, de ehhez kapcsolódott 
a tágabb környezet érdeke is, a lakóhelyi 
és a munkahelyi közösségek szolgálata.  
Hogy a céljaim megvalósultak-e? Felidé-
ződtek bennem a korábban kapott meleg 
kézfogások, gratulációk egy-egy kiállítá-
son vagy könyvbemutatón. Ezek voltak a 
hiteles mércék céljaim megvalósulása te-
kintetében. 

Legutóbb városom ismerte el díszokle-
véllel a helytörténészi, képzőművészeti és 
közösségépítő munkásságom. Megbecsült-
nek érzem magam, s most ezúton is min-
dent köszönök.

Lélekben kiegyensúlyozottan, korom-
hoz képest jó fizikai állapotban, optimista 
hangulatban várom a holnapot s a holnap- 
utánt, mikor hamarosan kéthetes, 77 éves 
leszek. Kívánom, ezt adja meg a Minden-
ható minden pápai ismerősömnek és is-
meretlennek, embertársaimnak. 

2002-ben kezdődött az 
egyre intenzívebbé váló 
képzőművészeti alkotói 

periódusom

“

Megbecsültnek érzem 
magam, s most ezúton 

is mindent köszönök

“
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Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Pápa Város Önkormányzata a Co-
vid-19 vírus miatti veszélyhely-
zetben tanúsított példamutató és 

összetartó munkájáért Pápa Városért Ér-
demérem kitüntetést adományoz az Egye-
sített Szociális Intézmény dolgozói kollek-
tívája részére.

„Az Egyesített Szociális Intézmény dol-
gozói számára rendkívüli időszak volt az 
előző másfél év, a járvány három hulláma az 
intézményegységeket sem kímélte, a leg-
szigorúbb szabályok betartása és a legna-
gyobb odafigyelés ellenére is sok megbete-
gedés volt a dolgozók és ellátottak körében.  
Az egymás iránti aggódás, figyelmesség 
és segítőkészség minden ellátási terü-
leten érezhető 
volt. A dolgozók 
erejüket megfe-
szítve végezték 
a kiadott fel-
adatokat, és a 
betegség vagy 
karantén miatt 
kieső dolgozó-
kat a szolgálati 
munkabeosztá-
sok átszervezé-
sével, rendkívü-
li mennyiségű 
túlóra vállalá-
sával pótolták, 
mind az ellá-
tásban közvet-
lenül dolgozók, 
mind a közpon-
ti irányításban 
tevékenykedők és a műsza-
ki kollégák vonatkozásában. (...)  
Az elmúlt másfél évben az ESZI valameny-
nyi dolgozójára emberfeletti feladatok 
hárultak és mindenki jól vizsgázott.” – 
hallhattuk az augusztus 20-i városi meg-
emlékezésen, a ki-
tüntetések átadása  
során elhang-
zott méltatásban. 
Szalainé Tiha-
nyi Andreával, az 
ESZI intézmény- 
vezetőjével az  
elmúlt hónapokról 
és az elismerésről 
beszélgettünk.

(Cikkünk kiemeléseiben az intézmény 
dolgozóinak gondolatait olvashatják.)

- Hihetetlenül nagy megtiszteltetés az 
intézmény dolgozói kollektívájának ez a 
kitüntetés. Nyilván valamennyien megle-
pődtünk, de 
nagyon jól-
esett és na-
gyon büszkék 
voltunk rá. 
Ez az elisme-
rés a szakmai 
m u n k á n k         
m e g b e c s ü -
lése, vissza-
jelzés azzal 
kapcsolatban, hogy az eddigiekben jól vé-
geztük a feladatainkat, azonban kötelez is 
minket arra, hogy a továbbiakban is ugyan-
ilyen jól, ha nem jobban kell dolgoznunk.  
Amikor megtudtam, hogy megkaptuk a 

kitüntetést, megnéztem, hogy kik az előde-
ink. Eddig tizenketten részesültek ebben az 
elismerésben és a Pápai Asztalos Kft. mel-
lett csak mi vagyunk köztük munkahelyi 
kollektíva. Erre különösen büszke vagyok.   

- Azért is fontos 
lehet ez a kitüntetés, 
mert a szociális ellá-
tás, az intézmények-
ben dolgozók mun-
kájának elismertsége 
azért valljuk be, nem 
mindig volt széles-
körű. Talán most, a 
koronavírus-járvány 

idején kicsivel több figyelem irányult az 
ágazatban végzett hihetetlenül komoly 
szakmai munka felé. Ön hogy látja ezt?

- Az indoklásban valóban az szerepelt, 
hogy a koronavírus-járvány idején végzett 
munkánkat ismerik el, de úgy gondolom, 

ez az eddigi tevékenysé-
günk elismerésében az 
i-re a pont. Valószínűleg 
azért irányult ránk most 
nagyobb figyelem, mert a 
világjárvány nagyon sok 
területét érintette az éle-
tünknek, a mi munkánk-
ban pedig az ellátórend-
szer minden területén 
éreztette a hatását. Addig, 

amíg az ember hiba nélkül teszi a dolgát, az 
egy általános dolog, arra nem irányul nagy 
figyelem. De amint valami rendkívüli dolog 
történik és úgy kell helytállni, akkor válik 
nyilvánvalóvá, hogy igen, mi, a szociális 

területen dolgozók is 
itt vagyunk és ugyan-
olyan jól végezzük a 
munkánkat, mint a 
más területen – pél-
dául az egészségügy-
ben – dolgozók. 

- Ha összességé-
ben nézzük az ESZI 
valamennyi ellátási 
formáját, hány em-
berrel foglalkozik az 
intézmény nap mint 
nap?

- Ha valameny-
nyi bentlakásos ellá-
tásunkat, a nappali 
ellátást, a házi segít-
ségnyújtást és a csa-

ládsegítő és gyermekjóléti központ klien-
seit is nézzük, akkor közel 1.500 emberrel 
vagyunk kapcsolatban.

- Egy ilyen világjárvány idején, mint a 
Covid-19, hogyan lehet úgy dolgozni, hogy 
az ellátás folyamatos maradjon, ugyanak-
kor a tevékenység a legkisebb egészség-
ügyi kockázatot jelentse a kliensekre és a 
dolgozókra nézve?

- Nem volt könnyű feladat és ahogy 
már többször elmondtam, az eddigi leg-
nehezebb évünk volt a 2020-as esztendő 
és az idei év eleje is ide érthető még. Meg 
kellett felelnünk a különféle, szinte heten-
te változó eljárásrendeknek és ugyanúgy 
kellett védenünk a dolgozóinkat, mint az 
ellátottakat. Az az anyagi háttér, amelyet 

Mi, a szociális területen dolgozók is itt vagyunk!

Nagy megtiszteltetés érte kollektívánkat. 
Úgy gondolom, ez az elismerés erőt ad 
ahhoz,  hogy továbbra is színvonalasan 

és lelkiismeretesen tudjuk végezni a 
munkánkat. Szívből remélem, hogy a 

jövőben is ki tudjuk vívni a város 
elismerését odaadó munkánkkal.

„
“

Kissné Marton Bernadett – vezető ápoló

Ebben az időszakban - néha mostanság 
is - a félelemtől való sérülések sokaságát 

hordozzuk magunkban, de az ESZI 
vezetőségének határozottsága és támogatása 

védőernyőként volt felettünk, ezért úgy 
tettük a dolgunkat, mintha 

megrendíthetetlen erőnk lenne.

„
“

Orbánné Szekér Dorottya - óvodai és iskolai 
szociális segítők csoportja
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a fenntartónk biztosított arra, hogy a vé-
dőeszközök beszerzése folyamatos legyen 
és az, hogy a kollégák átérezték a súlyát és 
minden szabályt maximálisan betartottak, 
együttesen járult hozzá ahhoz, hogy voltak 
ugyan megbetegedések az intézményben, 
de szerencsére nagyon kevesen kerültek 
kórházba. Büszke vagyok arra, hogy két te-
lephelyünket – a Vörösmarty úti otthonhá-
zat és a hajléktalanszállót – nem érintette 
a fertőzés, a házi segítségnyújtásban pedig 
nagyon kevés ellátottunk volt, aki megbe-
tegedett, az őket ellátó kollégák közül pedig 
senki nem kapta el a betegséget.

- Mi jelentette a legnagyobb kihívást az 
elmúlt hónapokban?

- A legnagyobb 
kihívással a bent-
lakásos intézmé-
nyekben kellett 
szembenéznünk. 
Az első hullámban 
elkerült minket 
a betegség, de a 
második hullám 
idején volt érin-
tett telephelyünk, 
mind a lakók, 
mind a munka-
társak körében 
voltak megbete-
gedések. A legna-
gyobb kihívást a 
félelem jelentette. 
Hiszen egy tel-
jesen ismeretlen 
dologgal álltunk szemben és nem tudtuk, 
mire kell felkészülnünk. Most, hogy három 
hullámon már túl vagyunk és ugyan nem 
várjuk, de készülünk a negyedikre, már 
könnyebb helyzetben vagyunk. Ehhez hoz-
zájárul az is, hogy 
a lakók körében 
szinte 100 száza-
lékos az átoltott-
ság és  a harma-
dik védőoltások 
beadása is meg-
kezdődött már. 
A dolgozók közt 
összintézményi 
szinten 85 száza-
lékos ez az arány, 
ami szerintem 
nagyon jónak 
mondható. 

- A bentlakásos intézmények esetében 
talán a hosszú bezártság volt a legnehe-
zebb. Az ezzel kapcsolatos nehézségeket, 

a lakók lelki terheit hogyan tudták enyhí-
teni?

- A kijárási 
és látogatási 
tilalom 2020 
m á r c i u s á b a n 
lépett életbe, 
ami a nyári 2 
hónapos meg-
szakítást kivé-
ve egészen az 
idei év nyaráig 
érvényben volt. 
Mentálisan ez 
volt a legnehe-
zebb feladat, a távolságtartás nagyon meg-
viselte a lakóinkat és hihetetlenül nagy 

terhet rótt a munkatársainkra is. A család-
tagokkal való kapcsolattartás telefonon és 
interneten keresztül volt biztosított. Bizony 
egy-egy ilyen beszélgetés alatt előfordult, 
hogy sírt a néni, sírt a hozzátartozó a szá-

mítógép monitorja 
előtt és sírt a kolléga-
nő is, mert hihetetle-
nül megható pilla-
natoknak lehettünk 
tanúi. A lakók persze 
közben élték a min-
dennapi életüket, a 
munkatársaink pe-
dig próbálták pótolni 
a családot és amikor 
lehetett, programo-
kat is szerveztek, a 
mentálhigiénés kol-
légák erejükön felül 
próbálták pótolni a 

családot és az összeköttetést megterem-
teni a hozzátartozókkal. Az is nehéz volt, 
hogy elmaradtak a nagy ünnepeink, nem 

volt idősek világnapja és nem volt nagy 
karácsonyi ünnepség sem, de kis közös-

ségekben tud-
tunk megemlé-
kezéseket tartani.  
Szerintem egyéb-
ként a hozzátar-
tozóknak sokkal 
nehezebb volt 
feldolgozni azt, 
hogy nem tudtak 
bejönni és meg-
látogatni szeret-
teiket. Ugyanak-
kor meglepő volt, 
hogy a nyitást 

követően – a várakozásainkkal ellentét-
ben – nem rohamoztak meg minket a csa-

ládtagok, inkább óvatosan 
kezdték újra látogatni a 
szeretteiket.

- Bár nem várjuk, 
de elképzelhető, hogy 
elér minket a negyedik 
hullám. Felkészülten,  
rutinszerűen tud az elkö-
vetkező hónapok, az eset-
leges korlátozások elé állni 
az intézmény?

- Azt gondolom, hogy 
igen, hiszen már nem 
annyira ismeretlen szá-
munkra a helyzet, mint 
2020-ban. Nyilván mindig 
történhetnek meglepeté-
sek és nem mondjuk azt, 

hogy nem jöhet olyan, ami eddig még nem 
volt, de a védőeszközök rendelkezésünkre 
állnak, munkaerővel sem állunk rosszul, 
emellett folyamatosan tesztelünk és ha 
mégis bejönne a negyedik hullám, akkor 
teljesen felkészülten tudjuk fogadni. Arról 
nem is szólva, hogy a lakók és a dolgozók 
átoltottsága, a védettség ad egyfajta biz-
tonságérzetet. 

- Említette, hogy most egészen jól áll-
nak munkaerő terén, de azért van néhány 
szabad álláshelyük. Miért jelentkezzenek 
önökhöz a szakemberek, miért jó az ESZI 
csapatához tartozni?

- Úgy gondolom, hogy önkormányzati 
intézményi szinten nincs még egy olyan 
jó család, mint az ESZI. Én ezt mondha-
tom, hiszen 35 éve vagyok tagja ennek a 
közösségnek. Ránk mindig jellemző volt 
– függetlenül attól, hogy 13 szolgáltatást 
végzünk –, hogy a kollégák összetartanak 
és jó hangulatú részlegeken dolgozhatnak.

Mi, akik hivatásként tekintünk a szociális 
munkára, olyan emberekért dolgozunk, 
akik idős korból eredően, betegség vagy 
más kiszolgáltatott helyzet miatt segítségre  

szorulnak. Akár családokról vagy 
gyermekekről van szó, mi 

képességeinkhez mérten minden tőlünk
 telhetőt megteszünk, hogy életüket 

jobbá tegyük, problémáikat megoldjuk. 
Számunkra a szociális segítő tevékenység 
nemcsak munka, hanem hivatás, amely 

egy életre szól.

„

“

Böröczky András – családsegítő

Örömmel értesültünk arról, hogy ebben az 
embert próbáló időszakban a mi szakmánkról, a 
szociális ágazatról sem feledkeztek meg. Ebben 
a szférában dolgozók munkáját is észreveszik 
és ilyen módon elismerik. Bízunk abban, hogy 
a szóbeli elismerést anyagi megbecsülés is  
követi. Ezúton szeretnénk megköszönni az  
önkormányzatnak a védőfelszerelések  
biztosítását, ami megkönnyítette a biztonságos 

munkavégzést.

„

“

Hauber Lívia és a Teveli úti otthon dolgozói
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Szerző: Babos Petra 
 Fotó: Babos Petra, Pintér Ádám

Augusztus 20-án, nemzeti ünnepün-
kön vehette át a Pápa Városért Ér-
demérem kitüntetést dr. Hermann 

István, a Jókai Mór Városi Könyvtár nyu-
galmazott igazgatója közéleti szerepvál-
lalásáért és elkötelezett könyvtáros szak-
mai tevékenysége elismeréseként.

A kitüntetettel 2020 novemberében már 
volt szerencsém beszélgetni nyugdíjba vo-
nulása kapcsán, s most ismét megtisztelve 
éreztem magam, hogy egykori munkahe-

lyén, a városi könyvtár olvasótermében 
kérhettem arra, hogy meséljen pályájáról, 
s arról, hogy milyen gondolatai vannak az 
elismerésével kapcsolatban. Jó érzés volt 
a könyvek és lexikonok között hallgat-
ni anekdotázó történeteit, néha humoros 
megjegyzéseit, amelyekről mindenki jól is-
meri őt. Sokan tisztelik szerteágazó tudása, 
kiváló memóriája, bölcsessége, műveltsége 
és színes előadásmódja miatt. 

Dr. Hermann István a Zimmermann ut-
cai általános iskolába járt, majd a Türr Ist-
ván Gimnáziumban érettségizett. Később 
az ELTE történelem-földrajz szakán vég-
zett, de felvette a levéltár szakot is. A dip-
loma megszerzése után Gyarmaton kez-
dett tanítani.  1980 és 1986 
között pedagógusként vett 
részt a fiatal generációk 
nevelésében. 

Miután Hermann Ist-
vánt az egyetem rektora 
bölcsészdoktorrá avatta, 
pályázott a nyíregyházi 
főiskolára, de végül nem 
fogadta el az állást lakásproblémák, idő-
södő szülők magukra maradása miatt. Ezt 
követően, 1986-ban Pápára került a városi 

könyvtár élére, amit a mai napig jó döntés-
nek tart, nagyon jól érezte itt magát. Innen 
ment nyugdíjba 2020 novemberében.

Az ő vezetése alatt költözhetett az Ester-
házy-kastélyból a Fapiac térre a bibliotéka. 
Irányításával nagyot lépett előre a könyv-
tári számítástechnika, a vidéki könyvtári 
ellátás, a nem hagyományos dokumentu-
mok beszerzése és feldolgozása, s általában 
az állománygyarapítás. Új szolgáltatásokat 
vezettek be, mint például a számítógépes 
kölcsönzés és katalógus, fontosnak tartot-
ta a digitalizálást. Vezetésével a könyvtár-
látogatást, az olvasóvá nevelést, rendezvé-

nyekkel, nyári 
táborokkal, ki-
áll í tásokkal , 
író-olvasó ta-
l á l k o z ó k k a l 
népszerűsítet-
ték a lakosság 
körében. 

- A megye 
legjobb könyv-
tárát akartam 
Pápán létre-
hozni. Közben 

elvégeztem a 
könyvtárszakot, 
hogy alapja le-
gyen a szakmai 
m u n k á m n a k . 
Nem volt egy-
szerű a helyzet, 
de úgy érzem, jó 
kapcsolatot ala-
kítottam ki a kol-
légáimmal, aki-
ket folyamatosan 
továbbképzésekre, könyvtáros diplomájuk 
megszerzésére ösztönöztem. 

- Somfai Györgyné kérésére adtuk ki az 
első Jókai-füzetet, mely a pápai utcaké-

pekről szólt. 
Később az-
után mások 
is megkeres-
tek ötleteik-
kel, amelyek 
helytörténe-
tileg töké-
letesen be-

leillettek a sorozatba. Mostanáig 96 kötet 
jelent meg, melyeknek szerkesztője voltam 
– emelte ki.

- A Kötészeti és Sokszorosító Mű-
hely 1987-ben indult el, ennek köszön-
hetően több helytörténeti munka, ku-
tatás jelenhetett meg városunkról.  
Büszke vagyok, hogy 700-750 könyvet 
nyomtattunk, – ebből körülbelül 250 pápai 
vonatkozású – és mellette több százezer 
nyomtatványt készítettünk többek közt a 
kórháznak, a művelődési háznak, az ön-
kormányzatnak, Pápán és a környékben 
sokaknak. 

Dr. Hermann István maga is foglalkozik 
helytörténet-kutatással, melyek főleg Pápa 
város 17-18. századi történetét érintik. Ku-
tatómunkáját számos cikk és tanulmány 
őrzi. 

- Egy kis vidéki városból nagyon nehéz a 
kutatás. A doktori disszertációmat is úgy ír-
tam, hogy Gyarmaton dolgoztam, s hetente 
egy napon utaztam Budapestre a levéltárba 
kutatni. Pápa történetét is tovább kellene 
dolgozni. Beszélgettünk polgármester úr-
ral a Tanulmányok Pápa város történetéből 
című sorozat harmadik kötetének megírá-
sáról. Az előző kötetek harminc éve jelentek 
meg, azóta átalakult a világ, benne a mi vá-
rosunk is sokat fejlődött. Én úgy gondolom, 

rajtunk pápaiakon is, a helytörténészeken 
is múlik, hogy mennyit tárunk fel a múl-
tunkból, szeretett városunk történetéből –  
emelte ki dr. Hermann István. Pápa Város 
Önkormányzata Települési Értéktár Bizott-
sága elnökeként is vallja, hogy dokumen-
tálni kell nemzeti értékeinket azért, hogy 
ezekből egy közös nemzeti adatbázis jöjjön 
létre, így is megőrizve az utókor számára a 
nemzet és a városunk kincseit. 

Az első önkormányzati választásoktól a 
közelmúltig Pápa város képviselő-testüle-
tének aktív tagja volt. Több mint harminc 
éve, hogy megkereste a környék lakossága,  
vállalja el a Felsőváros képviseletét az újra-
alakuló, demokratikus önkormányzatban. 

Közel három és fél évtized a könyvek birodalmában

1986-ban Pápára került a 
városi könyvtár élére, amit 
jó döntésnek tart, nagyon 

jól érezte itt magát

“
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Mindig arra törekedett, hogy a körzet lakói-
nak érdekeit képviselje, problémáikkal bár-
mikor felkereshették, lehetőségeihez mér-
ten megpróbálta 
segíteni őket vagy 
legalább néhány 
jó szót, bizta-
tást adni a hoz-
zá fordulóknak.  
Számára a mai 
napig a keresz-
tény, konzervatív értékrend a legfontosabb. 
Továbbra is figyelemmel kíséri a város köz-
életét. 

Mellette több oktatási, történeti és egy-
házi társaság tagjaként, vezetőjeként is te-
vékenykedett.

Neve fogalom Pápán. Régi pápai család-
ból származik.  Mint minden gyermek, ő is 
gyűjtötte a bélyegeket, a szalvétákat, a gyu-
facímkéket és a régi pénzeket…

- A bélyeggyűjteményemet nem fejlesz-
tettem, ám a pénzérméket megtartottam.  
Feleségem a bélyeggyűjtő kör akkori veze-

tője, dr. Márczy 
Dénes hatására 
kezdett bélye-
get gyűjteni, 
az iskolában 
szakkört szer-
vezni. Én pedig 
rendezgettem, 

sorrendbe raktam a bélyegeket, újra kedvet 
kaptam a gyűjtéshez. A gyűjteményünk 
elég szép időszakot ölel fel a magyar bé-
lyegek világából, 1913 óta minden magyar 
bélyegünk megvan. Később Somogyi Zol-
tán barátom biztatására én is beléptem a 
bélyegkörbe 2000-ben, amit a mai napig 
sem bántam meg. Azt tapasztaltam, hogy 
a bélyeg emléket állít eseménynek, épület-
nek és személynek egyaránt. Pápán nem 

igen volt olyan esemény, amire a posta 
bélyegkiadása felfigyelt volna, de a refor-
mátus gimnázium 450. évfordulója és az 
Esterházy-kastély kápolnájának felújítása 
megjelent egy-egy bélyegen.     

Pontosan 16 éve annak, hogy 2005-ben 
a HUNFILA Pápa kiállításon a gyűjtők alá-
írásukkal kérték, hogy hozzunk létre a  
MABÉOSZ keretén belül egy új szakosz-
tályt. Több tárgyalás után az akkori el-
nökség hivatalosan elfogadta az Emlékív 
és Levélzáróbélyeg-gyűjtő Szakosztályt, 
mely röviden ELGYŰSZ néven alakult meg. 
A szakosztálynak Pápa volt a szülőváro-
sa, engem választottak elnöküknek, azóta 
többször is megújítva, erre szintén büszke 
vagyok – mondta a nyugalmazott könyv-
tárigazgató. 

Dr. Hermann István 2020 novembere óta 
nyugdíjas. A mindennapok azóta is nagyon 
mozgalmasan telnek, sok a tennivalója.

- Nagyon szeretek olvasni, rejtvényt fej-
teni.  A csípőfájdalmam miatt mostanáig 
nem tudtam fizikai munkát végezni, ám 
pár hónapja már újra tudok dolgozgatni a 
ház körül, lomtalanítást végeztünk, rendet 
raktunk, amelyben unokáink is segítettek, 
igyekszem velük minél több időt tölteni. 
Tavaly kialakítottunk egy műhelyt, amit 
most végre sikerült berendezni. Vásárol-
tam egy faesztergát, remélem, nyugdíjas 
éveim alatt ezzel is lesz időm foglalkozni. 
Kertészkedni már nem igazán szoktam, 
azt nem szeretem – tudtuk meg a nyugal-
mazott igazgatótól.

Pápa Város Önkormányzata Pápa Váro-
sért Érdemérem kitüntetést adományozott 
dr. Hermann Istvánnak.

- 

Nagyon jóleső érzéssel fogadtam a kitün-
tetést, örültem neki. Kedvesnek tűnik ez a 
gesztus nekem, mert annak idején, amikor 
létrehoztuk, úgymond alapítója voltam az 
elismerésnek. Az MDF frakcióvezetőjeként 
dr. Kovács Zoltán akkori polgármesterrel és 
valamennyi párttal együttműködve hoztuk 
létre a város kitüntetési rendszerét. Úgy 
érzem, az évek során mindig olyan szemé-
lyeknek adományoztuk az elismerést, akik 
ezt munkájukkal, közéleti szerepvállalá-
sukkal, emberi értékeikkel kiérdemelték – 
tette hozzá.  

Dr. Hermann István példaképe a közért 
munkálkodó embereknek, elkötelezett 
könyvtáros szakmai tevékenységével, köz-
életi szerepvállalásával kivívta városunk 
polgárainak tiszteletét és megbecsülését. 

Önkormányzati képviselőként 
mindig arra törekedett, hogy a 

körzet lakóinak érdekeit 
képviselje

“

Nagyon jóleső érzéssel  
fogadtam a kitüntetést, 

örültem neki

“
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1938. szeptember 18-án leplezték le az emlékművet a 
liget bejáratánál Habsburg Albrecht királyi herceg jelenlé-
tében, melyet Závory Zoltán tervei alapján Keppel József 
helyi kőfaragó készített el. A kommunista hatalomátvétel 
után eltávolították, és Szőllősi Endre Napozó című szobra 
került a helyére. Az emlékművet a rendszerváltás után 
állami támogatással állították vissza, 2000. június 16-án  
Áder János, az Országgyűlés akkori elnöke jelenlétében 
avatták fel. A restaurátor Varga Zoltán Zsolt volt. Az 
„országzászló mozgalom” a két világháború között indult 
el hazánkban. A magyar zászló szimbóluma a magyar 
állam eszméjének, az országzászló emellett a magyarság 
összetartozásának, az egységes egész magyar nemzetnek a 
kifejezője, létrehozója pedig a trianoni fájdalom volt.

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

Ünnepség az Országzászló emlékműnél

A kép 1940 körül 
készült. Az ere-
deti fénykép a Gróf 
Esterházy Károly 
Múzeum tulajdona.


