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Újjászületések

Október van. A természet téli álmára készül, kicsit 

lelassul, megsárgul, zimankóssá válik, hogy ta-

vasszal álmából ébredve újjászülethessen.

Október van és a városban több épület is arra ké-

szül, hogy megkopott állapotából újjászülethessen.

A Vajda Péter lakótelepen a Fenyveserdő Bölcső-

de épületében néhány hónapja már megkezdődtek 

a felújítási munkálatok. Az épület most lecsupa-

szítva, nyílászáróitól megfosztva áll s napról napra 

láthatjuk, ahogy újabb és újabb munkafolyamatokat 

végeznek a szakemberek. Készül a szigetelés, átala-

kulnak a belső terek, hogy a kor követelményeinek 

mindenben megfelelő, gazdaságosan üzemeltethető 

épületbe, igazi csodabirodalomba térhessenek visz-

sza a kisgyermekek. A Fenyveserdő Bölcsőde a ter-

vek szerint a természettel együtt, tavasszal ébredhet 

téli álmából. 

Eközben a Nagytemplom méltóságteljesen áll a 

Fő tér közepén és ezer sebből vérezve, türelmesen 

várja, hogy a városépítő elődök által ránk hagyott 

felbecsülhetetlen értékű építészeti és képzőművé-

szeti örökség végre újra régi fényében ragyoghas-

son. Néhány héttel ezelőtt érkezett a régóta várt jó 

hír, a Kormány két ütemben 1,2 milliárd forinttal 

támogatja a város egyik legfontosabb épületének 

felújítását és a sajtótájékoztatón az is elhangzott, 

ha szükséges, a támogatásnak harmadik üteme is 

lehet. A tervezés hamarosan megkezdődik, azt még 

nem tudjuk, hogy a konkrét munkálatok mikor in-

dulnak, de sokan vagyunk, akik már nagyon várjuk, 

hogy tanúi legyünk a csodának, az évszázados falak 

újjáéledésének.   

Pintér-Papp Eszter

Fotó: Pintér Ádám
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Fontos döntések a képviselő-testület ülésén

Pápa Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete október 14-én tartot-
ta legutóbbi ülését, melynek napi-

rendjén a költségvetés módosítása mellett 
az útépítési együttműködésről, a közbiz-
tonság helyzetéről, a Pápai Városi Óvodák 
működéséről, valamint az alapellátás hu-
mánerőforrás-problémájának megoldásá-
val kapcsolatos elképzelésekről is tárgyal-
tak a képviselők.

A költségvetés módosítását az intézmé-
nyi működési bevételek módosulása indo-
kolta, de jelentős bevételt jelent az Ady és 
Tapolca sétány csapadékvíz-csatorna ki-
építésének 400 millió forintos pályázati tá-
mogatása, illetve a szociális ágazati pótlék 
előirányzatának 34 millió forintos módo-
sítása is. A módosítást a képviselők 8 igen 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadták 
el.

Az ülésen döntés született az útépítési 
együttműködésről szóló önkormányzati 
rendeletről is.

Az előterjesztés szerint a magánerős 
útépítésben érdekelt lakók megkeres-

ték az önkormányzatot és szakmai, va-
lamint anyagi támogatást kértek az in-
gatlanaikkal határos közutak szilárd 
burkolattal való ellátása érdekében.  
Az önkormányzat felmérte az érintett ut-
cák állapotát és szeretne együttműködni 
az ingatlantulajdonosokkal az utak meg-
építésében. A rendeletet a képviselő-testü-
let 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett 
fogadta el. 

A képviselők módosították Pápa város 
településrendezési eszközeit, majd tájékoz-
tatót hallhattak a város közbiztonságának 
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról. Az ülésen dr. Fellegi Norbert 
ezredes, rendőrségi főtanácsos, megyei 
rendőrfőkapitány és Regdon László ezre-
des, rendőrségi főtanácsos, rendőrkapitány 
válaszolt a képviselők kérdéseire. A rend-
őrségi tájékoztatót 10 igen szavazattal vette 
tudomásul a képviselő-testület. 

A napirenden szerepelt a Pápai Városi 
Óvodák tevékenységéről szóló beszámoló 
is. Ebből kitűnik, vannak üres óvodapeda-
gógus álláshelyek, melyek pályáztatása fo-

lyamatosan történik, emellett tanulmányi 
megállapodást kötöttek óvodapedagógus 
hallgatókkal, valamint további pedagógus 
végzettségű szakemberek – tanítók, szo-
ciálpedagógusok, csecsemő- és kisgyer-
meknevelők – segítik a nevelőmunkát. A 
beszámolót egyöntetű döntéssel fogadta el 
a képviselő-testület.

Az ülésen döntés született az egész-
ségügyi alapellátás humánerőforrás-prob-
lémáinak megoldása érdekében egy ösz-
tönzőrendszer bevezetéséről. A döntés 
értelmében rezidensek ösztöndíjtámo-
gatása, valamint üres praxisok betöltését 
ösztönző támogatások lesznek elérhetők 
hamarosan.

A képviselő-testület ezt követően vé-
leményezte az általános iskolák felvételi 
körzeteit, a Pápai Tankerületi Központ ál-
tal közzétett körzetekkel kapcsolatban a 
2022/2023. tanévre vonatkozóan módosí-
tást nem javasoltak. 

Az ülésen döntés született két bükfürdői 
ingatlan pályázat útján történő értékesíté-
séről is.

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
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Az októberi képviselő-testületi ülé-
sen sok fontos ügyben döntés szü-
letett, így például mostantól lehető-

ség lesz arra, hogy az érintett utcák lakói 
önkormányzati támogatással építsék meg 
az utakat és megalkották azt az ösztönző-
rendszert is, amelynek célja, hogy orvo-
sokat vonzzon Pápára. Dr. Áldozó Tamás 
polgármesterrel a legfontosabb napirendi 
pontokról beszélgettünk. 

- Az ülés elején módosították a város 
idei költségvetését. Ezt mi indokolta?

- A költségvetés módosítása a szokásos 
okkal történt, a két ülés közti pénzmozgá-
sokat rögzítettük a rendeletbe. Ennek leg-
nagyobb tétele annak a 400 millió forintos, 
önkormányzat által elnyert TOP-os pályá-
zatnak a beépítése, ami az Ady és a Tapolca 
sétány csapadék-
víz elvezetésének 
rendezését teszi 
lehetővé. A terve-
zés egyébként már 
meg is kezdődött. 

- Fontos döntés 
volt az útépítési 
együttműködés-
ről szóló rendelet 
megalkotása. Erre 
miért volt szük-
ség? 

- Ismert prob-
léma a városban, 
hogy sok olyan 
utcában, ahol az 
építési vagy használatbavételi engedély-
ben kötelezés szerepel arra nézve, hogy az 
ingatlan tulajdonosának kell megépíteni 
az infrastruktúrát, ez nem valósult meg. Ez 
az infrastruktúra-építés az út mellett ese-
tenként a járdaépítést, a csapadékvíz-el-
vezetés kialakítását, 
a közvilágítás kiala-
kítását  és a  földu-
tak szilárd burkolat-
tal történő ellátását 
jelenti. Van olyan 
utca, ahol ezek közül 
több-kevesebb már 
megvalósult, de olyan is van, ahol gyakor-
latilag semmi. Ezek a kötelezettségek az 

ingatlanok tulajdonosai számára továbbra 
is fennállnak, az önkormányzat két mó-
don igyekszik a helyzet kezelésében részt 
venni. Egyrész az önkormányzati rende-
letben keretet teremtettünk és támogatási 
rendszert kínálunk fel 
a lakók számára, hogy 
az ő szerepvállalá-
sukkal ezek a beru-
házások megtörtén-
jenek. Ugyanakkor az 
a lehetőség is adott a 
város számára, hogy 
megvalósítsa a beru-
házásokat és annak költségét az ingat-
lantulajdonosokra terhelje. Ha az utóbbi 
valósul meg, akkor 100 százalékban a tu-
lajdonosokat terheli a költség, de ha a tu-
lajdonosok kezdeményezik a beruházás 
megvalósítását, akkor az önkormányzat a 
költségek egy jelentős részét átvállalja és 
a szilárd burkolat kialakításának 50 száza-

lékát is kifizeti. További kedvezményként 
azt ajánljuk, hogy ha valaki az útépítési 
érdekeltségi hozzájárulás legalább ötven 
százalékát egy összegben kifizeti, a fenn-
maradó összegre részletfizetést kérhet. Azt 
gondolom, ez egy világos ajánlat és azt ja-

vaslom a közösségeknek, 
hogy éljenek vele, kezde-
ményezzék azokat az el-
járásokat, amelyeket ez 
a rendelet lehetővé tesz. 
Azt is el kell mondanom, 
hogy az elmúlt egy év-
ben az érintett utcákból 

ingatlantulajdonosok nem kerestek ezzel 
a problémával, az azonban előfordult, hogy 

bérlők jelezték felém az utakkal kapcsola-
tos észrevételeiket. 

- Ismét módosították a településrende-
zési eszközöket. Az előterjesztésben szere-

pel, hogy egy új 
cég kíván beru-
házást kezdeni 
az ipari park te-
rületén. 

- Ebben az 
előterjesztésben 
vált először nyil-

vánossá egy olyan beruházási elképzelés, 
amivel nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt 
fél évben. Intenzív tárgyalásokat folytat-
tunk egy befektetőcsoporttal, akik egy kö-
zel négy hektáros ingatlant vásároltak az 
ipari parkban, a Juhar utca melletti terüle-
ten. Ott egy hazánkban még ismeretlen és 
Európában is párját ritkító technológiával 

terveznek növényeket ter- 
meszteni, másrészt prémi-
um kategóriájú élelmiszere-
ket szeretnének csomagol-
ni és logisztikai központot 
működtetni. Bízunk abban, 
hogy ez a beruházás gyor-
san megvalósulhat - a társa-
ság tőkeereje ezt vetíti előre 
– és akár már a jövő év vé-
gére vagy 2023 év elejére ott 
egy működő gazdasági szer-
vezet lesz, amely sok pápai-
nak biztosít munkát és adót 
fizet a város számára. 

- A képviselő-testület 
hosszasan tárgyalta a ren-
dőrségi tájékoztatót és hall-

hattuk, hogy a rendőri vezetőknek egészen 
határozott és konkrét elképzelései vannak 
azzal kapcsolatban, hogy milyen változta-
tásokra van szükség például a kábítószer-
használathoz kapcsolódó cselekmények 
felderítése vagy a közlekedési kultúra javí-
tása terén. Mi erről az Ön véleménye?

- A beszámoló kapcsán fontos elmon-
dani, hogy az a 2020-as évről szól, amikor 
Regdon László ezredes úr még nem volt 
pápai rendőrkapitány, így neki most egy 
olyan időszakról kellett számot adnia, 
amely még nem az ő felelőssége volt. Így 
óhatatlanul átcsúszott a napirend tárgya-
lása a 2021-es év történéseire is. Szerintem 

Rendőrségi beszámoló, ösztönzőrendszer és útépítési 
együttműködés – Dr. Áldozó Tamás polgármesterrel beszélgettünk

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Tárgyalásokat folytattunk 
egy befektetőcsoporttal, 

akik közel négy hektáros 
ingatlant vásároltak 

az ipari parkban

“
Az elmúlt egy évben 

az érintett utcákból 
ingatlantulajdonosok 
nem kerestek ezzel a 

problémával

“
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egyébként a bűncselekmények számának 
statisztikai adataiból nem következtet-
hetünk a rendőri munka minőségére, sőt, 
azt szokták mondani, ha jól dolgoznak a 
rendőrök, nő a bűncselekmények száma, 
hiszen a statisztikák az ismertté vált bűn-
esetek adatait tartalmazzák. Elég, ha arra 
gondolunk, hogy a statisztika szerint 2020-
ban kábítószerrel kapcsolatos bűncselek-

mény nem volt a városban. De ez nem azt 
jelenti, hogy valóban nem volt, ez csak azt 
jelenti, hogy nem vált ismertté, a felderítő-
munka ilyet nem tudott azonosítani, de ne 
legyenek illúzióink, voltak ilyen bűncse-
lekmények.

Úgy gondolom, az elmúlt évben sok po-
zitív változás látható a rendőrség munká-
jában, az önkormányzat a saját eszközei-
vel ezeket a változásokat kezdeményezte 
és támogatja 
is. Azt látom, 
hogy a rendőr-
ség hozzáállá-
sa alapvetően 
változott meg 
bizonyos cselek-
ményekkel kap-
csolatban. Ilye-
nek például az illegális hulladéklerakás, 
az illegális autóbontás, mely területeken 
eredményeket is elértek a rendőrök a meg-
előző évek távolságtartó magatartása után. 
Azt remélem, hogy azokon a területeken 
is további eredmények várhatók, amelyek 
az ülésen még felmerültek. Abban például 
egyetértettünk, hogy a kábítószerhez kap-

csolódó bűncselekmények elleni fellépés 
mindenféleképpen sürgető és több ered-
ményt várunk tőle, illetve abban is egyetér-
tés van, hogy a rendőrségnek eredménye-
ket kell elérnie a pápai közlekedési kultúra 
kialakításában. Mindehhez mi is felajánl-
juk a segítségünket, hiszen kezdeményez-
zük, hogy a város több pontján telepített 
sebességmérő berendezések erősítsék a 
közlekedésbiztonságot. Emellett a kame-
rarendszer kiterjesztésével egy olyan köz-
biztonsági kamerarendszer-hálózat alakul 
ki, ami folyamatosan rengeteg információt 
szolgáltat a rendőri munka támogatására.

- Az elmúlt ülésen már tárgyaltak róla és 
most határozat formájában testet is öltött 
az az ösztönzőrendszer, melynek különbö-
ző elemei az alapellátásban tapasztalható 
humánerőforrás-problémákat próbálják 
orvosolni. Mi az ösztönzőrendszer célja?

- A most elfogadott ösztönzőrendszer 
kialakításának a célja, hogy az üres pápai 
háziorvosi és házi gyermekorvosi körze-

teket betöltsük. Az 
ösztönzőrendszer 
az üres praxisok 
betöltéséhez kie-
gészítő támogatást 
nyújthat, de a ma-
gyar és az európai 
egészségügy álta-
lános problémái-

ra nem tud megoldást adni. A rendszer 
első eleme a rezidenseket szólítja meg és 
megpróbáljuk őket elkötelezni pápai pra-
xisok betöltése mellett. A rezidensképzést 
a magyar állam is támogatja, az elkövet-
kező években egyre emelkedő összeggel.  
Ehhez járul hozzá az ösztönzőrendszer 
által ajánlott havi ösztöndíj összege. A tá-

mogatási rendszer következő eleme egy 
10 millió forint összegű praxistámoga-
tás, a másik pedig lakhatási támogatás, 
melynek összege havi 200 ezer forint.  
Ezek olyan támogatási elemek, me-
lyek közül egy személy akár többet is 
igényelhet. Azt biztosan mondhatom, 
hogy nem lesz költségvetési korlátja an-
nak, hogy Pápára háziorvos érkezzen.   
Most az a feladatunk, hogy ezt az ajánlatot 
széles körben ismertté tegyük és várjuk, 
hogy ennek köszönhetően érkezik-e fel-
nőtt háziorvos vagy gyermekorvos az üres 
pápai praxisokba.

Az ösztönzőrendszer 
kialakításának célja, hogy 

az üres pápai háziorvosi és 
házi gyermekorvosi 
körzeteket betöltsük

“

TUDTA?
Dr. Áldozó Tamás polgármester az ok-

tóberi képviselő-testületi ülés után tar-
tott sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a 
város elnyerte az Idősbarát Önkormány-
zat címet.

Az Idősbarát Önkormányzat Díjat az 
Idősügyi Tanács javaslata alapján a szo-
ciális miniszter és a belügyminiszter 
alapította 2004-ben. A díj alapítóinak cél-
ja,  hogy  az  elismerés  járuljon  hozzá  a  
helyi szintű aktív  önkormányzati idős- 
politika megerősítéséhez, ismerje el az 
önkormányzatok idősekért vállalt cse-
lekvő felelősségét és a mindezek szelle-
mében végzett önkormányzati idősügyi 
tevékenységek konkrét eredményeit. Az 
alapítók a díj adományozásával az eddigi 
eredmények elismerése mellett arra hív-
ják fel a figyelmet, hogy a településeken 
az önkormányzatok tehetnek legtöbbet a 
komplex időspolitika érdekében.

A díjat pályázat útján azok a helyi 
önkormányzatok nyerhetik el, amelyek 
a szociális gondoskodás körébe tarto-
zó kötelező idősügyi alapfeladataikat 
teljesítik, és megvalósítják az együttes 
rendeletben meghatározott általános kö-
vetelményeket: Aktív tevékenységükkel 
- különösen a pályázati lehetőségek ki-
használásával - elősegítik az időskorúak 
helyi szervezeteinek működését, illetve 
hozzájárulnak szabadidős programjaik 
megszervezéséhez, példamutató együtt-
működést alakítanak ki kistérségük 
helyi önkormányzataival, valamint a 
helyi kisebbségi önkormányzatokkal, 
illetve a civil szervezetekkel és a lakos-
ság önkéntes segítőivel az időskorúak 
életvitelének javítása érdekében, a helyi 
közéletbe, illetve annak alakításába szé- 
leskörűen bevonják az időskorú polgá-
rokat, illetve szervezeteiket, valamint 
mindezek megvalósításával kialakítot-
ták a helyi idősbarát politika azon rend-
szerét, amely hosszú távon biztosítja e 
területen az eredményes működést.

Az Idősbarát Önkormányzat Díj ala-
pítása óta több mint száz önkormányzat 
vehette át az elismerést.
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Ösztönzőrendszer az orvoshiány megszüntetéséért

A képviselő-testületi üléseken koráb-
ban már több alkalommal is szóba 
került az egészségügyi alapellátás 

humánerőforrás-problémája. Az októberi 
képviselő-testületi ülésen döntés született 
egy ösztönzőrendszer megvalósításáról, 
melynek célja, hogy orvosokat vonzzon 
a városba. A döntés értelmében reziden-
sek ösztöndíj-támogatása, valamint üres 
praxisok betöltését ösztönző támogatások 
lesznek elérhetők hamarosan. Ujváry Haj-
nalkát, Pápa Város Önkormányzatának 
Egészségügyi Alapellátási Intézete intéz-
ményvezetőjét az ösztönzőrendszer rész-
leteiről kérdeztük.

- Ahogy azt már többször is hallhatták 
tőlem, az egészségügyi alapellátás terüle-
tén országos szinten problémát jelent a be-
töltetlen háziorvosi praxisok egyre növek-
vő száma és ez sajnos városunkban sincs 
másként. Pápán pillanatnyilag 3 fogorvosi, 
2 házi gyermekorvosi és 4 felnőtt háziorvo-
si körzet betöltetlen. Emellett az országos 
átlaghoz hasonlóan Pápán is magas a há-
ziorvosok átlagéletkora, ami szintén nagy 
kihívások elé állít minket a háziorvosi el-
látás folyamatosságának biztosítása terén.

- Említette, hogy országos szintű prob-
lémáról van szó. Milyen lehetőségeket lát 
arra, hogy csökkentsék a háziorvoshiányt, 
hogy orvosokat vonzzanak a városba?

- A jogszabályok elméletileg lehetőséget 
biztosítanak az egyes körzetek összevo-
nására, ugyanakkor a betöltetlen praxisok 
problémájának ilyen módon történő meg-
oldása számos hátránnyal járhat és csak 
akkor tartanám célravezetőnek, ha ezt az 
intézkedést a lakosságszám csökkenése 
indokolná. Mivel a 
háziorvosi szak-
ma gyakorlatilag 
hiányszakmának 
tekinthető, ver-
senyhelyzet alakult 
ki az egyes önkor-
mányzatok között 
a háziorvosokért. Megoldást jelenthet – a 
jelenleg is elérhető állami ösztönzőkön 
felül – az önkormányzat saját támogatási 
rendszere, például a letelepedés támoga-
tásával vagy a szakképzésben részt vevő 
fiatalok támogatásával, ezt célozza a most 
elfogadott ösztönzőrendszer. A határozat 
értelmében Pápa Város Önkormányzata 

mindenkori költségvetése terhére - anyagi 
lehetőségei figyelembevételével - támoga-
tási alapot hoz létre annak érdekében, hogy 
ösztönözze az egészségügyi szakemberek 
egészségügyi alapellátásban történő elhe-
lyezkedését, csökkentve ezzel az alapellá-
tásban felmerülő humánerőforrás-hiányt.

- Melyek ennek a támogatási rendszer-
nek a legfontosabb elemei?

- Az ösztönzőrendszer több lehetőséget 
is nyújt a Pápán dolgozni kívánó házior-
vosok támogatására. Ezek közt van, ami 
a rezidensképzésben résztvevőket támo-
gatja és olyan is van, ami a letelepedésben 
nyújt segítséget a hozzánk érkező orvosok 
számára. Fontos hangsúlyozni, hogy az 
ösztönzőrendszer egyes elemei egymás-
ra épülnek, ugyanaz a személy különböző 
támogatási lehetőségekre is pályázhat. Az 
önkormányzat a betöltetlen körzeteket fi-

gyelembe véve 
évente határozza 
meg a támogat-
ható pályázatok 
számát. 

- Nézzük akkor 
az ösztönzőrend-

szer egyes elemeinek részleteit! Hogyan 
támogatja az önkormányzat a rezidens-
képzésben résztvevőket?

- Az önkormányzat rezidens-ösztöndíj-
támogatást nyújt annak a hazai felsőokta-
tási intézmény által kiadott vagy honosított, 
illetve külön jogszabály szerint elismert ál-

talános orvosi oklevéllel rendelkező házior-
vosi vagy csecsemő- és gyermekgyógyász 
szakképesítési rendszerbe felvett szakor-
vosjelöltnek, aki vállalja, hogy a szakké-
pesítés megszerzését követően Pápa város 
területén lévő betöltetlen háziorvosi, házi 
gyermekorvosi körzetben egészségügyi 
szolgáltatás nyújtására legalább öt évig ter-
jedő időtartamra feladatellátási szerződést 
köt. A pályázatokat a felhívás közzétételét 
követően a pályázati kiírásban meghatáro-
zott határidőig kell eljuttatni a polgármes-
terhez, s azt a benyújtást követő 30 napon 
belül a Humánerőforrás Bizottság bírálja 
el.  A rezidens-ösztöndíjtámogatás havi 
összege 350.000 forint, folyósításának fel-
tétele, hogy a rezidens a képzési tervének 
megfelelően teljesítse szakképzését és ezt 
a törzsképzési blokkok teljesítését követő-
en 15 napon belül igazolja. A támogatásban 
részesülő rezidens köteles a szakorvosi ké-
pesítésének megszerzését követően három 
hónapon belül Pápa Város Önkormányza-
tának egészségügyi alapellátásában - a tá-
mogatás folyósításával megegyező időtar-
tamban, de legalább öt évig feladatellátási 
szerződés keretében szakképesítésének 
megfelelő szakorvosi tevekénységet vé-
gezni. 

- Az ösztönzőrendszernek vannak ele-
mei, amelyek az üres praxisok betöltését 
célozzák. Ezek közé tartozik a praxistámo-
gatás. Ez mit jelent?

- Az önkormányzat annak az ország 
más területén dolgozó háziorvosi, csecse-
mő- és gyermekgyógyász szakképesítéssel 

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Mivel a háziorvosi szakma 
hiányszakmának tekinthető, 

versenyhelyzet alakult ki az 
egyes önkormányzatok között

“
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rendelkező orvosnak, aki  büntetlen előé-
letű, nem áll foglalkozástól eltiltás hatá-
lya alatt, nem rendelkezik hatvan napnál 
régebbi lejárt köztartozással, aki jelenleg 
vagy korábban nem rendelkezett Pápán 
praxisjoggal és vállalja, hogy beosztás 
szerint részt vesz az ügyeleti ellátásban, 
valamint Pápán tartósan betöltetlen kör-
zetben történő egészségügyi szolgáltatás 
nyújtására legalább hat évre feladatel-
látási szerződést köt, egyszeri  tízmillió 
forint praxistámogatást nyújt. A pályáza-
tot ebben az esetben is a kiírásban meg-
határozott határidőig a polgármesterhez 
kell eljuttatni, s arról 30 napon belül a 
Humánerőforrás Bizottság hoz döntést.  
 A sikeresen pályázó orvosnak a 
pályázattal kapcsolatos megállapodás alá-
írását követően hatvan napon belül meg 
kell kötnie a feladatellátási szerződést. 

- Lehetőség van arra is, hogy az orvosok 
letelepedési támogatásra pályázzanak. Mit 
jelent ez a támogatási forma?

- Az önkormányzat annak a háziorvo-
si, házi gyermekorvosi szakképesítéssel 
rendelkező  orvosnak,  aki  az  ösztönző-
rendszerben foglalt feltételeknek megfelel 
- például aki jelenleg vagy korábban nem 
rendelkezett Pápán praxisjoggal és vállalja, 
hogy beosztás szerint részt vesz az ügye-
leti ellátásban, valamint Pápán tartósan 
betöltetlen körzetben történő egészség-
ügyi szolgáltatás nyújtására legalább hat 
évre feladatellátási szerződést vagy három 
évre megbízási szerződést köt – abban az 
esetben, ha Pápán vagy 30 kilométeres 
körzetében nem rendelkezik ingatlantu-
lajdonnal vagy legalább 1/2 tulajdoni há-
nyaddal, lakhatási támogatást biztosít.  

A lakhatási támogatás havi összegét a 
képviselő-testület 200.000 forintban álla-
pította meg, a támogatás időtartama leg-
feljebb három év lehet. Ezt a pályázatot a 
felhívás megjelenését követően szintén 
a polgármesterhez kell benyújtani és azt 
30 napon belül a Humánerőforrás Bizott-
ság bírálja el. A támogatott orvos köteles  
a támogatásról szóló megállapodás aláírá-
sát követő 60 napon belül az egészségügyi 
szolgáltatás nyújtására a megfelelő szerző-
dést megkötni.

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 emailen 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 emailen 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.

A lakhatási támogatás 
havi összegét a 
képviselő-testület
200.000 forintban 

állapította meg

“
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A Pápai Városi Óvodák az elmúlt há-
rom nevelési évről számolt be a leg-
utóbbi képviselő-testületi ülésen. A 

beszámoló részletesen szól a személyi és 
tárgyi feltételekről, az intézmény műkö-
déséről, az elvégzett feladatokról és a ter-
vekről is. A beszámoló kapcsán Csákvári 
Judit intézményvezetővel beszélgettünk.   

- A beszámolóból kitűnik, hogy az óvo-
dákban vannak üres óvodapedagógus ál-
láshelyek, melyek pályáztatása folyamato-
san történik. Mennyire biztosítottak ma a 
személyi feltételek az óvodákban?

- Az idei év szeptember elsején 46 
óvodapedagógus és 32 pedagógiai asszisz-
tens dolgozott intézményünkben. Ha ezt 
összevetjük a 2018-as adatokkal, amikor 
76 óvodapedagógusunk és 14 pedagógiai 
asszisztensünk volt, látható, hogy óvoda-
pedagógus-hiány van, amit a pedagógiai 
asszisztensek létszámának emelésével 
kompenzáltunk. Természetesen az óvoda-
pedagógus álláshelyeinket folyamatosan 
pályáztatjuk, emellett a soproni Benedek 
Elek Pedagógiai Karral együttműködve 
évente 8-10 óvodapedagógus-hallgatóval 
tudunk tanulmányi megállapodást kötni. 
Számukra többek közt bérkiegészítést, ta-
nulmányi szabadságot, mentori jelenlétet, 
a munkaközösségekben való részvétel le-
hetőségét és a vizsgákban való segítség-
nyújtást vállaljuk, a hallgatók pedig öt évig 
vállalták jogviszonyuk fenntartását. Azt 
is fontos megemlítenem, hogy további pe-
dagógus végzettségű kollégák is segítik a 
nevelőmunkát, így öt tanító, két szociálpe-
dagógus, két általános pedagógiai végzett-
ségű és két csecsemő- és kisgyermekneve-
lő van jelenleg a rendszerünkben. 

- Ez azt jelenti, hogy komoly nehézséget 
jelent az üres álláshelyek feltöltése? 

- Egyre nehezebb a helyzet a kinevezések 
terén, hiszen óvodapedagógus üres állásra 
nem lehet határozatlan időre egyéb peda-

gógus végzettségű kollégát alkalmazni. A 
gyermekek ellátása érdekében azonban 
hatékonyabb és támogatóbb a pedagógiai 
területen végzettek 
alkalmazása. 

- Láthatjuk, hogy 
magas a pedagógiai 
asszisztensek szá-
ma. Ők milyen fe- 
ladatokat látnak el?

- A pedagógiai asszisztensek az óvoda-
pedagógusok nevelőmunkájának támoga-
tása mellett a sajátos nevelési igényű gyer-
mekek ellátásában is segítenek azokban az 
esetekben, ahol ezt szakértői vélemény is 
alátámasztja. El kell mondanom, hogy az 
utóbbi időben nőtt a sajátos nevelési igényű 
gyermekek száma, szembetűnő az autis-
ta, autisztikus tünetek jelenléte. Az SNI 
gyermekek ellátásához egyébként gyógy- 
pedagógust is biztosítanunk kell, ezt két 
gyógypedagógus alkalmazásával tudtuk 
megoldani. 

- Egy óvodában azonban nem csak óvó-
női feladatok vannak. Milyen munkakörök 
segítik még az intézmény működését?

- A nevelő-, oktatómunkát segítő dajkák 
a csoport gondozási feladatai mellett a tá-
lalókonyhák működéséért, rendezettségé-
ért is felelnek. A 6-7 csoportos óvodákban 
például csak külön konyhás dajkával tud-
juk megvalósítani a tálalókonyhai felada-
tok elvégzését. 

Az elmúlt időszakban bővültek az 
óvodatitkári feladatok, így külön kellett 
választanunk az étkezések jelentésével, a 

térítési díjak kezelésével 
megbízott és az intézmé-
nyi adminisztrációt végző 
kollégák feladatait. Emel-
lett az intézmény önálló-
an gazdálkodó státuszba 
helyezését követően hat 
fővel gazdasági csoportot 
hoztunk létre. Mindezek 

mellett az intézmény működését hét kar-
bantartó is segíti. 

Arról is szólnom kell, hogy sajnos az 
óvodapedagógus-pályázatok mellett ered-
ménytelen volt az intézményvezető-he-
lyettesi és a tagóvoda-vezetői pályázatunk 
is. 

- Hány kisgyermekről gondoskodnak a 
Pápai Városi Óvodák tagóvodáiban?

- A Pápai Városi Óvodák tagintézmé-
nyeiben augusztus 31-i adatok szerint 764 
kisgyermekről gondoskodtunk. Az elmúlt 
években az üres férőhelyek betöltésére az 
évkezdést követően vidéki és nem óvoda-
köteles gyermekek esetében is sor kerül-

hetett. Minden évben megfigyelhető volt, 
hogy a gyermekek létszáma év közben is 
változott. Erre leggyakoribb ok a család köl-
tözése, aminek oka lehet az anyagi helyzet 
változása, a családszerkezet átalakulása 
vagy a munkaügyi helyzet változása. Nem 
egy esetben volt példa arra, hogy a csa-

A szakemberhiány ellenére is jól működnek  
a városi óvodák

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

Szeptember elsején 
46 óvodapedagógus és 

32 pedagógiai 
asszisztens dolgozott 

intézményünkben

“

A gyermekek ellátása 
érdekében hatékonyabb 

és támogatóbb a 
pedagógiai területen 

végzettek alkalmazása

“
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ládsegítő szolgálattal együttműködve kel-
lett keresnünk családot, akik jelzés nélkül 
tűntek el. Azt tapasztaljuk, hogy a családi 
problémák a gyermekekre is rávetülnek, 
nőtt a beilleszkedési, tanulási és magatar-
tászavarral küzdő kicsik száma. Számukra 
szakértői vélemény alapján csoporton be-
lüli fejlesztőfoglalkozásokat biztosítunk. A 
gyermeklétszám csökkenésének azonban 
oka lehet a 6 évesek kötelező iskoláztatása 
és a település gyermeklétszámának csök-
kenése is. 

- Milyenek az óvodák tárgyi feltételei?

- Úgy gondolom, óvodáinkban biztosítot-
tak a tárgyi feltételek a biztonságos műkö-

déshez. A beszámolóban tárgyalt időszak 
legnagyobb értéket képviselő beruházása 
a 28 millió forint értékű udvarieszköz-be-
szerzés volt, illetve nagy értékű, 10,5 millió 
forintos informatikai eszközbeszerzés is 
történt. Ezek mindegyike a gyermekek szá-
mára kínált változatos és a kor igényeihez 
igazodó tevékenységet szélesítette. Az el-
használódott háztartási eszközök pótlásá-
ra több óvoda esetében újakat vásároltunk, 
javítottuk a dolgozók munkakörülményeit, 
a Szivárvány és a kéttornyúlaki óvodában 
felújítottuk a tálalókonyhák berendezéseit. 

Működésünket önkormányzati beru-
házások is segítették. A Nátuskerti, a Fáy 
lakótelepi, a vajdai és a tapolcafői tagóvo-
dákban kicseréltük a gázkazánt, a kéttor-
nyúlaki óvodában kiépítettük a központi 
fűtést, lecseréltük a falburkolatokat és a 
tető felújítása is megtörtént. Nagy öröm-
mel avattuk fel a Nátuskerti és a székhely- 

óvodában az Ovi-Sportpályát, melyeket a 
Szivárvány tagóvodai követ. 

A felújítások terén a legnagyobb feladat 
a Szivárvány 
óvoda gazdasági 
részének és tá-
lalókonyhájának 
korszerűsítése 
volt, melynek 
értéke 18,2 millió 
forint.   

- Milyen ter-
vekkel néz az 
intézmény az el-
következő évek 
elé?

- Sok olyan 
terület van, 
ahol fejlő-
dést szeret-
nénk elérni.  
Amellett, hogy 
a tárgyi felté-
teleink javítá-
sa érdekében 
további felújí-

tásokra, fejlesztésekre, az épületeink állag-
megóvására lesz szükség, szakmai mun-
kánkban is vannak fejlesztendő területek.

Fontos számunkra a környezeti, ezen 
belül a környezet védelmére nevelés, 

a gyerme- 
kek környezet- 
tudatos maga-
tartásának alakí-
tása. Ez óvodánk 
minden dolgozó-
jának szívügye, 

rendszeresen megjelenik óvodáink tevé-
kenységeiben, projektjeiben és azt a jövő-
ben is szeretnénk folytatni. 

Fontos számunkra, hogy az intéz-
mény vezetése támogatja a tagin-
tézményeken belüli szakmai együtt-
működéseket, melyeket a jövőben is 
erősíteni szeretnénk, csakúgy, mint a 
külső kapcsolatainkat. A bölcsődékkel,  
általános iskolákkal együttműköd-
ve kerekasztal-beszélgetéseket szer-
veztünk, melyeken aktuális témákat 
dolgoztunk fel. Ezeket a fórumokat a 

jövőben is szeretnénk folytatni, ezzel hoz-
zájárulni ahhoz, hogy a gyermekek számára  
zökkenőmentessé tegyük az intézmények 
közti átmenetet. 

Összességében tehát elmond-
hatom, hogy a humánerőfor-
rás területén jelentkező kihívások  
ellenére intézményeink jól működnek, 
mindent megteszünk azért, hogy a gond-
jainkra bízott gyermekeket a szakmai tu-
dásunk maximumát nyújtva gondozzuk, 
neveljük.    

A pályázati hirdetmények megtalálhatók a  
www.papa.hu honlapon a vagyon- 
hasznosítási pályázatok menüpont alatt.

Pápa Város Önkormányzata pályázatot  
hirdet ingatlanok hasznosítására
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Az októberi képviselő-testületi ülés 
leghosszabban tárgyalt témája a vá-
ros közbiztonságának helyzetéről, 

a közbiztonság érdekében tett intézkedé-
sekről és az azzal kapcsolatos feladatok-
ról szóló rendőrségi beszámoló volt. A na-
pirend tárgyalásán megjelent dr. Fellegi 
Norbert ezredes, rendőrségi főtanácsos, 
megyei rendőrfőkapitány és Regdon Lász-
ló ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendőr-
kapitány is.

A tájékoztatóból látható, hogy a Pápai 
Rendőrkapitányság illetékességi területén 
2020-ban 827 bűncselekmény vált ismert-
té, melyek közül 499 Pápa város területén 
történt. Közterületen 241 bűncselekményt 
követtek el az elmúlt évben, ezek közt to-
vábbra is a lopás, a garázdaság, a rongálás, 
az ittas vezetés és a 
közúti baleset oko-
zása a meghatározó. 

A beszámoló szá-
mos statisztikai ada-
tot tartalmaz, többek 
közt az is látható, 
hogy az elmúlt év-
ben nem történt em-
berölés Pápán. Testi 
sértés 28 esetben 
történt, ebből 16 volt a súlyos testi sértés. 
Lopásról 122 esetben szereztek tudomást a 
rendőrök, lakásbetörés 7 alkalommal tör-
tént. Személygépkocsi-lopás, valamint ká-
bítószerrel kapcsolatos, terjesztői magatar-
tással megvalósuló bűncselekmény nem 
vált ismertté Pápán 2020-ban, ugyanakkor 

rongálás miatt 27 esetben indult eljárás, 
garázdaság pedig 50 esetben történt.

A tájékoztató részletesen foglalko-
zik a közlekedésbiztonság helyzetével is. 
Mint látható, a statisztikák szerint a Pápai 
Rendőrkapitányság illetékességi terüle-
tén a 2019-es adatokhoz képest 2020-ban 
8 százalékkal emelkedett a közlekedési 
balesetek száma. Ugyanakkor a személyi 
sérüléses balesetek száma 18 százalékkal 
csökkent és halálos közlekedési baleset 
is kevesebb történt, mint az előző évben. 
Pápán 2020-ban 224 közlekedési balesetet 

regisztráltak. Halálos közlekedési baleset 
az elmúlt évben nem történt a városban, 
a személyi sérüléses balesetek száma 38 
százalékkal csökkent. A beszámoló úgy 
fogalmaz, a közlekedési baleseteket elői-
déző okok között továbbra is meghatározó 
a sebességtúllépés, az elsőbbség meg nem 

adása, valamint 
a kanyarodás 
s z a b á l ya i n a k 
megszegése. 

A beszámo-
ló kitér többek 
közt a rendőrök 
közterületi je-
lenlétére és a 
bűn- és bal-
esetmegelőzé-

si tevékenységre, az illegális migrációval 
kapcsolatos feladatokra és a világjárvány 
következtében jelentkező feladatokra is. 

Regdon László a beszámolóhoz fűzött 
szóbeli kiegészítésében hangsúlyozta, a 
2020-as évben még nem dolgozott a Pápai 
Rendőrkapitányságon, de amikor a pápai 

feladatára készült, volt lehetősége megis-
merni azt a munkát, amit a pápai rendőrök 
ebben az időszakban végeztek és hangsú-
lyozta, kollégái a rájuk bízott feladatokat 
magas színvonalon hajtották végre. A fej-
lesztésre szoruló területek közt a rendőr-
kapitány a közlekedést és a hulladéklera-
kás problémáját említette és azt ígérte, a 
rendőrök szélsőségektől mentes, nyugodt 
hétköznapokat tudnak biztosítani a pápa-
iaknak. 

Dr. Fellegi Norbert az ülésen úgy fogal-
mazott, az elmúlt év munkáját meghatá-
rozta a koronavírus-világjárvány. Az eddigi 
rendőri pályafutása során soha nem volt 
még ilyen kihívásoknak kitéve a magyar 
rendőrség. A karanténellenőrzések nagy 
feladatot jelentettek és ezeket úgy kellett 
megvalósítani, hogy közbiztonsági deficit 
ne keletkezzen, a lakosság szubjektív biz-
tonságérzetében negatív változás ne kö-
vetkezzen be, és ezt a magyar rendőrség ki-
válóan végrehajtotta. A megyei főkapitány 
köszönetet mondott munkatársainak ezért 
a megfeszített munkáért, majd rámutatott, 
a bűncselekmények számának emelkedé-
se a koronavírus-járvánnyal van összefüg-
gésben, különösen a családon belüli és az 
online térben elkövetett bűncselekmények 
esetében.

Dr. Fellegi Norbert részletesen szólt a 
közlekedésbiztonságról, hangsúlyozva, 
nincs rend a megye útjain, de mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy ezen 
a helyzeten változtassanak, de lassan tud-
nak csak előrelépést elérni. Még mindig na-
gyon sok a felelőtlen száguldozó az utakon, 
nagyon sok gond van a kerékpárosokkal, a 
gyalogosokkal és megjelentek a rolleresek 
is, akik szintén sok problémát okoznak. 

Süle Zsolt, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Pár-
beszéd-Momentum önkormányzati kép-
viselője a beszámoló kapcsán a rendőri 
létszámmal, a rendőrök erkölcsi és anyagi 
megbecsülésével, a közterületi jelenléttel, 
a kábítószerekhez kapcsolódó esetekkel és 
a bűncselekmények számának emelkedé-

sével kapcsolatban tett fel kérdést. Kovács 
József, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbe-
széd-Momentum önkormányzati kép-

Beszámoló a város közbiztonságáról
Szerző: Pintér-Papp Eszter 

 Fotó: Pintér Ádám

A közlekedési baleseteket 
előidéző okok között 

meghatározó a 
sebességtúllépés, az 

elsőbbség meg nem adása 
és a kanyarodás 

szabályainak megszegése

“
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viselője szintén a humánerőforrással, 
valamint a rendőrök elvándorlásával kap-
csolatban kérdezte a rendőri vezetőket. 

Venczel Csaba, a Fidesz-KDNP önkormány-
zati képviselője kérdésében a prevenciós 
tevékenységről, a gyermekek védelméről, 
az iskolai agresszióról és az internetes csa-
lásokról szólt.

Regdon László válaszában hangsúlyoz-
ta, szeretnének minél több rendőrt a köz-
területekre vezényelni, péntek és szombat 
éjszakánként rendszeresen van gyalogos 
rendőri szolgálat a Belvárosban, ennek 
köszönhetően a garázdaságok elkövetőit 
szinte minden esetben tetten érték és bí-
róság elé állították. Emellett kiemelt figyel-
met kívánnak fordítani iskolakezdés ide-
jén az oktatási intézmények környékére. A 
rendőri munka elismertsége kapcsán úgy 

fogalmazott, a rendőrségnél napirenden 
van az anyagi elismerés növelése, de va-
lóban nehéz úgy toborozni, ha másutt jobb 
feltételeket kínálnak. A létszámuk stabil, 
az utóbbi időszakban 2 fő távozott a pápai 
rendőrkapitányság állományából, a rend- 
őrök várják az életpályamodell következő 
elemeit. 

A rendőrkapitány a kábítószerrel kap-
csolatban elmondta, az idei évben több em-
ber is letartóztatásba került kábítószerrel 
való visszaélés miatt, erre a területre nagy 
hangsúlyt helyeznek. Az iskolai zaklatá-
sokra kiemelt 
figyelmet for-
dítanak, erre 
az iskolaőrök 
is fokozottan 
figyelnek. A ka-
pitányság mun-
katársai napi 
kapcsolatban vannak a pedagógusokkal és 
prevenciós előadásokat is tartanak. 

Dr. Fellegi Norbert rámutatott, fluktuáció 
mindig volt a rendőrségnél, de Veszprém 
megyében ez kezelhető szinten van, nem 
lát rendszerszintű problémát. A közterü-
leti jelenlét csökkenése a koronavírus-jár-
ványra vezethető vissza, hiszen a korlátozó 

intézkedések miatt nem voltak rendezvé-
nyek, így ott nem kellett biztosítási felada-
tokat ellátniuk a rendőröknek. A megyei 
főkapitány az iskolai erőszak kapcsán em-
lékeztetett, az nem újkeletű jelenség, régen 
is létezett, de akkor ezekről az esetekről 
nem adott hírt a média. 

Dr. Fellegi Norbert hangsúlyozta, min-
dent megtesznek azért, hogy a megye az 
ország egyik legbiztonságosabb megyéje 
maradjon.

Dr. Áldozó Tamás polgármester az ülé-
sen köszönetet mondott a rendőrségnek az 

együttműködésért 
és kiemelte, az ön-
kormányzat többek 
közt a kamerarend-
szer kiépítésével, 
bővítésével is támo-
gatja a rendőrség 
munkáját, emellett 

kezdeményezik telepített sebességmérő 
berendezések elhelyezését is, melynek 
költségeit az önkormányzat vállalja. A 
városvezető azt kívánta, hogy a rendőrök 
legyenek következetesek, határozottak és 
kemények, legyen kellő kitartásuk, hogy a 
közlekedési morál változásában tudjanak 
eredményeket felmutatni.  

Az önkormányzat a  
kamerarendszer kiépítésével, 

bővítésével is támogatja a 
rendőrség munkáját

“

Képviselői vélemény a fontosabb előterjesztésekről
Szerző: Pintér-Papp Eszter 

 Fotó: Pintér Ádám

Süle Zsolt, a Jobbik-DK-MSZP- 
LMP-Párbeszéd-Momentum párt-
szövetség önkormányzati képvi-

selője több napirendhez is hozzászólt és 
az útépítési együttműködéshez módosító 
indítványt is benyújtott, mellyel hosszabb 
távú részletfizetési lehetőséget kívánt biz-
tosítani a magánerős útépítésekben érde-
kelteknek. 

Süle Zsolt az ülés után a Médiacentrum-
nak elmondta, a rendőrség munkájával 
kapcsolatban látható, hogy javult a nyo-
mozási eredményességi mutató, amihez 
gratulált a Pápai Rendőrkapitányság mun-
katársainak. Emellett azonban vannak 
problémák, ilyen a kábítószer-terjesztés. 
A képviselő szerint fokozottabb közterületi 
rendőri jelenlétre lenne szükség, amivel a 
közterületeken elkövetett bűncselekmé-
nyek száma visszaszorítható lenne. Süle 
Zsolt úgy fogalmazott, a közbiztonság fenn-
tartása nem önkormányzati hatáskör, de 
az a segítség, amit az önkormányzat ezen 
a területen a rendőrségnek nyújt, megfele-
lő, amennyit az önkormányzat anyagilag 
ezen a területen vállalni tud, azt megteszi.

A magánerős útépítések önkormány-
zati támogatásával kapcsolatban a 
képviselő rámutatott, a képviselő-tes-
tület elé került előterjesztés egy előre-
mutató javaslat, egy hosszú évek óta 
fennálló probléma megoldását segíti elő.  
Módosító indítványával az érintett ingat-

lantulajdonosok számára kívánt hosszabb 
részletfizetési lehetőséget biztosítani. Úgy 
gondolja, az érintett utcákban ingatlan-
tulajdonnal rendelkezők anyagi helyzete 
sem egyforma, és a javaslatai által kínált 
lehetőség tudatában bátrabban mertek vol-
na belevágni az érintettek a beruházások-
ba.

Az egészségügyi alapellátásban beveze-
tett ösztönzőrendszer kapcsán Süle Zsolt 
kiemelte, örömmel fogadta, hogy megszü-
letett ez a támogatási rendszer, hiszen ő 
már egy korábbi képviselő-testületi ülésen 
is jelezte, hogy fontos lenne, ha ezt a rend-
szert szakemberek dolgoznák ki és maxi-

málisan bízik Ujváry Haj-
nalka intézményvezető 
előterjesztésében. A kép-
viselő arról is szólt, hogy 
elképzelhető, hogy ez az 
ösztönzés már elkésett, 
hiszen a háziorvosaink 
átlagéletkora rendkívül 
magas, és viszonylag 
gyorsan szükség len-
ne arra, hogy fiatal or-
vosok érkezzenek az  
alapellátáshoz. – Remé-
lem, hogy ez az ösztön-

zőrendszer nem késett el és az élet majd 
megmutatja, hogy elegendőek-e ezek az 
intézkedések vagy esetleg más irányba is 
fejleszteni kell az ösztönzőrendszert. Azt 
azonban nem szabad elfelejteni, hogy az 
egészségügy rendbetételében az államnak 
van a legnagyobb feladata – hangsúlyozta 
Süle Zsolt.
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A képviselő-testület döntött az útépí-
tési együttműködésről szóló ön-
kormányzati rendeletről is. Az elő-

terjesztésből kiderül, hogy a magánerős 
útépítésben érdekelt lakók megkeresték 
az önkormányzatot és szakmai, valamint 
anyagi támogatást kértek az ingatlana-
ikkal határos közutak szilárd burkolattal 
való ellátása érdekében. Olyan területek-
ről van szó, amelyek esetében az építé-
si telkek kialakítását a hozzájuk tartozó 
közterületekkel együtt magántulajdonú 
földterületeken végezték el. Az ott ingat-
lantulajdonnal rendelkezőknek vagy a 
később ezeken a területeken ingatlant 
vásárlóknak tudniuk kellett, hogy a köz-
művek kialakítása és az útépítés ebben az 
esetben az ő feladatuk. 

Az önkormányzat felmérte az érintett 
utcák állapotát. A szakértői jelentés meg-
állapította, hogy az egyes utcákban eltérő 
mértékben hiányosak a közművek. Az ön-
kormányzat szeretne együttműködni az 
ingatlantulajdonosokkal az utak megépíté-
sében, ezért volt indokolt a rendelet meg-
alkotása.

A döntés értelmében a közút használa-
tában érdekeltek és az önkormányzat az 
alapvetően lakossági érdeket szolgáló köz-
út építésére – vagyis földút szilárd burko-
lattal való ellátására – együttműködnek, 
amennyiben az együttműködést a közút 
használatában érdekeltek legalább két-
harmada a polgármesternél írásban kez-
deményezi. A kezdeményezés alapján – a 
tervezést követően – a polgármester a köz-
út használatában érdekelteknek együtt-
működési szándéknyilatkozatot küld, ez-
zel egyidejűleg írásban tájékoztatást ad az 
együttműködéssel megvalósuló beruházás 
feltételeiről.  Az útépítési együttműködé-

si megállapodást az önkormányzat akkor 
köti meg, ha a közút használatában érde-
keltek legalább kétharmadának aláírásával 
ellátott szándéknyilatkozata a közlést kö-
vető 15 munkanapon belül visszaérkezik.

A közút használatában érdekeltek anya-
gi hozzájárulást vál-
lalnak a beruházással 
kapcsolatban. Bontó 
feltétel, ha a megálla-
podást megkötő közút 
használatában érde-
keltek az együttműkö-
dési megállapodásban 
meghatározott anyagi 
hozzájárulást az ab-
ban foglalt határidő-

ben nem fizetik meg, 
tehát ebben az eset-
ben a megállapodás 
hatályát veszti és a 
beruházás a rendelet-
ben foglalt együttmű-
ködéssel legalább öt 
évig nem valósulhat 
meg. 

A beruházás össz-
költségéből az önkor-
mányzat viseli a köz-

út létesítéséhez szükséges engedéIyezési 
és kiviteli tervek költségét, a megvalósítás-
hoz szükséges építési és használatbavételi 
engedélyezési eljárás díját, a műszaki el-
lenőr díját, a kivitelezés lebonyolításához 
szükséges közbeszerzési eljárási, valamint 
a közbeszerzői bonyolítói díjat és a földút 
szilárd burkolattal történő ellátása költsé-
gének 50 százalékát. Fontos tehát hangsú-
lyozni, hogy az önkormányzat az útépítés 
költségeihez járul hozzá, a beruházás többi 
elemének kivitelezéséhez kapcsolódó költ-
ségek az ingatlantulajdonosokat terhelik. 

A rendelet értelmében a közút haszná-
latában érdekelt, de az együttműködésben 

részt venni nem kívánó tulajdonosok is kö-
telesek megfizetni az útépítési érdekeltségi 
hozzájárulást.

Amennyiben a kötelezett az útépíté-
si érdekeltségi hozzájárulás legalább 50 
százalékát a határozat véglegessé válását 

követő 15 napon be-
lül megfizette, ugyan-
ezen határidőn belül a 
fennmaradó́ legfeljebb 
50 százalék megfize-
tésére részletfizetési 
kérelmet nyújthat be. 
Amennyiben a fenn-
maradó összeg nem 
haladja meg a 500.000 
forintot, úgy legfeljebb 
hat havi, ennél na-
gyobb összeg esetében 

legfeljebb 12 havi részletfizetést engedé-
lyezhet a Gazdasági Bizottság. 

Süle Zsolt, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Pár-
beszéd-Momentum önkormányzati képvi-
selője módosító indítványában javasolta, 
hogy az 500.000 forint alatti összeg eseté-
ben 12 havi, a magasabb összeg esetében 
pedig 36 havi részletfizetésre legyen lehe-
tőség.  

Dr. Áldozó Tamás polgármester rámu-
tatott, az érintett területeken ingatlannal 
rendelkezők sok esetben 10-15 éve nem 
teljesítették az útépítéssel kapcsolatos kö-
telezettségüket. Világos keretrendszert 
kínál a rendelet, amelyet az érintett utcák 
viszonylag gyorsan igénybe vehetnek. Az 
önkormányzat élhetne azzal a lehetőséggel 
is, hogy megépíti az utat és a teljes költsé-
get az éritettekre hárítja, de ezzel a mostani 
ajánlattal segítséget kívánnak nyújtani a 
probléma megoldásában.

Süle Zsolt módosító indítványait a kép-
viselő-testület 2 igen, 6 nem szavazattal 
és 2 tartózkodás mellett nem fogadta el, 
a rendelet eredeti szövegét a képviselők  
9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett fo-
gadták el. 

Önkormányzati segítség a magánerős útépítésekhez
Szerző: Pintér-Papp Eszter 

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

A Pápai Egyesített Bölcsődék intéz-
ményének részeként működik ja-
nuár 1-jétől a három pápai bölcsőde, 

a Bóbita, a Napsugár és a Fenyveserdő 
Bölcsőde. A Bóbita Bölcsőde a Pápai Egye-
sített Bölcsődék székhelyintézménye, te-
lephelyei pedig a Fenyveserdő és a Napsu-
gár Bölcsőde lettek.

- Összesen 236 kisgyermeket tudtunk 
fogadni a három intézményünkben és 69 
fő a dolgozói létszám.  Az átalakulásból a 
gyermekek szinte semmit, a szülők pedig 
csak pozitív változást észleltek – tudtuk 
meg Tóth Katától, az intézmény vezetőjé-
től, aki kiemelte, a változás időszerű volt, 
hiszen az ország szinte összes városá-
ban egységesítették már a bölcsődéket, és 
nem volt kérdés, hogy előbb-utóbb Pápán 
is meghozzák ezt a döntést. A bölcsődék 
működése az összeolvadás óta sokkal át-
láthatóbb, gazdaságosabb. A fenntartónak 
egyszerűbb a rálátása az intézmény mun-
kájára. Az egybeolvadás előtt is szabálysze-
rűen, a törvényeknek megfelelően műkö-
dött mindhárom bölcsőde, kiváló szakmai 
munkát folytatott, így ezt nem volt nehéz 
az egybevonás után sem folytatni. A biztos 
alapok megvoltak, ezen út mentén hala-
dunk tovább - tudtuk meg Tóth Katától, aki 

elmondta, a veszélyhelyzet fennállása mi-
att mások a prioritások, így a közös csapat- 
építő rendezvények, illetve a jótékonysági 
bál elmaradtak.

A szakmai munkát a megkezdett úton 
folytatjuk, továbbra is valljuk, hogy ahhoz, 
hogy a szülők a munkahelyi elvárásoknak 
meg tudjanak felelni, tudniuk kell, hogy a 
gyermekük jó kezekben, megfelelő körül-
mények között, biztonságban van. Valljuk, 
hogy amit a gyermek a bölcsődében kap, 
az egész életében nyomot hagy – emelte ki 
Tóth Kata.  

- Az egybeolvadás évében megkezdő-
dött a Fenyveserdő tagbölcsőde teljes fel-
újítása és férőhelybővítése is, ami nagy 
kihívást jelent számunkra. Az elvégzendő 
munka összetett és sokrétű, az épület belső 
struktúrája is szinte teljes mértékben át-
alakul, a villamos és gépészeti rendszer is 

megújul, padlófűtés, nyílászárócsere, nap-
elemrendszer kiépítése, külső hőszigetelés, 
energetikai korszerűsítés is lesz. A bejá-
ratok fölé előtetőket, a csoportszobák fölé 
pedig árnyékolókat helyeznek fel, emellett 
új rámpák is készülnek. A felújítást és bő-
vítést követően 14 kisgyermekkel többet 
tudunk majd fogadni – hangsúlyozta az 
intézmény vezetője. 

- Az odajáró kicsik szüleinek volt 
némi fenntartása a költözés gördülé-
kenységével kapcsolatosan, de most 
már elmondhatom, hogy minden rend-
ben lezajlott, zavartalanul folyik a gondo-
zó-nevelő munka. A Fenyveserdőbe járó 
bölcsisek fele a székhely-, másik része a  
Napsugár Bölcsődébe került. Ez logisztikai 
feladatokat rótt a családokra, de a legfon-
tosabb, hogy a gyermekek a számukra jól 
ismert, biztonságot nyújtó kisgyermekne-
velőkkel, dajkákkal kerültek a másik intéz-
ményekbe.

Tóth Kata beszélt a már megvalósult 
bölcsődefelújításokról is.

- A Bóbita Bölcsődét 2010-ben újítot-
ták fel. Akkor az intézmény új szárnnyal 
bővült, melyben három új csoportszoba 
kapott helyet.  A gépészeti, elektromos és 
fűtési rendszer teljes felújítása és korsze-
rűsítése is megtörtént. Jelenleg is az akkor 

Korszerűbb bölcsődei ellátás a Pápai Egyesített 
Bölcsődékben

FENYVESERDŐ BÖLCSŐDE

A gyermekek a 
számukra jól ismert, 
biztonságot nyújtó 

kisgyermeknevelőkkel, 
dajkákkal kerültek a 
másik intézményekbe

“
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telepített napkollektorok segítik a fűtési 
rendszert és a melegvízellátást. Minden 

helyiségbe korszerű, energiatakarékos vi-
lágítás került, s megvalósult az épület teljes 
akadálymentesítése. 

A Napsugár Bölcsőde 2018-ban nyert pá-
lyázatot, mely során 10 férőhellyel bővült a 
bölcsőde kapacitása. Felújították a víz- és 
szennyvízelvezető rendszert, a villamos 

hálózatot, kiépítették a napelemrendszert 
is, s megtörtént a nyílászárók cseréje. A 
fűtési rendszert korszerűsítették, új árnyé-

kolókat telepítettek, megújultak a járdák, 
valamint eszközbeszerzés is történt.

A nyertes TOP-os pályázatok messze-
menőleg segítették a bölcsődei ellátás ma-
gas színvonalon történő megvalósulását, 

biztonságos, gyermekbarát környezetet 
teremtettek, valamint a dolgozók munka-
körülményeinek színvonalát is emelték. 
Nagy reményekkel várjuk a Fenyveserdő 
tagbölcsőde nyertes pályázatának megva-
lósulását is – mondta az intézményvezető. 

Tóth Kata elmondta, a Pápai Egyesített 
Bölcsődék időszakos gyermekfelügyelet 
szolgáltatást is nyújt. Ez azt jelenti, hogy 
a szülők bármilyen elfoglaltsága esetén, a 
bölcsőde nyitvatartási idejében – reggel 6 
és 18 óra között – fogadják a gyerekeket, a 
szülővel való megállapodás szerint.

- Eddig nem voltak üres férőhelyeink, 
de idén korlátozott számban tudunk idő-
szakos gyermekfelügyelet szolgáltatást 
biztosítani a kicsiknek. Erre bölcsődés-
korú gyerekeket, nem állandó bölcsődei 
ellátásban részesülőket fogadunk. Ha ez 

étkezési időt is érint, akkor egyértelmű-
en azt is biztosítunk nekik. A szolgál-
tatás díja Pápa Város Önkormányzata  
által megállapított 450 forint óránként, 
plusz az étkezés térítési díja – emelte ki 
Tóth Kata, aki hozzátette, a szolgáltatás 
igénybevételének szándékát a székhelyin-
tézményben lehet jelezni. 

A Pápai Egyesített Bölcsődék intéz-
ményvezetője lapunknak beszélt arról is, 
hogy a veszélyhelyzet idején sokat tartóz-
kodnak a gyerekekkel a szabad levegőn, 
a járványügyi szabályoknak megfelelően 
működnek. A higiéniai szabályok betartá-
sa eddig is követelmény volt az intézmény-
ben, most csak arra kell ügyelniük, hogy a 
készletek mindig legyenek feltöltve.

Tóth Kata hangsúlyozta, nagyon büsz-
kék a gyerekek, a szülők példaértékű hoz-
záállására, amit a járvány idején, és a költö-
zés-befogadás kapcsán tanúsítottak. 

A nyertes TOP-os  
pályázatok segítették a 
bölcsődei ellátás magas 

színvonalon történő 
megvalósulását

“
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Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

A Fenyveserdő Bölcsőde felújítása a 
város bölcsődefelújítási program-
jának folytatása, melyet követően 

mindhárom pápai bölcsőde a kor követel-
ményeinek mindenben megfelelő körül-
mények közt fogadhatja a kisgyermeke-
ket. Dr. Áldozó Tamás polgármesterrel a 
Vajda Péter lakótelepen található épület 
felújítása kapcsán beszélgettünk. 

- A pápai intézményrendszer az elmúlt 
évek jogszabályi változásainak következ-
tében jelentősen átalakult, átalakultak az 
önkormányzati hatáskörök. Pápa Város 
Önkormányzatánál a bölcsődei és az óvo-
dai ellátórendszer maradt, így ezek felér-
tékelődtek és ami lehetőségünk van, azt 
igyekszünk ezen intézmények körülmé-
nyeinek a fejlesztésére fordítani. 

- A város másik két bölcsődéje korábban 
már megújulhatott.

- Így van, a Bóbita Bölcsőde közel tíz év-
vel ezelőtt megújult, tavalyelőtt a Napsu-
gár Bölcsődét korszerűsítettük, most pedig 
eljutottunk a Fenyveserdő Bölcsődéig, és 
ahogy a legutóbbi beruházásnál, úgy eb-
ben az esetben is lehetőség nyílik kapaci-
tásbővítésre. Ha ez a projekt megvalósul, 
elmondhatjuk, hogy a város bölcsődei el-
látórendszere teljes egészében megújult, 
rendben van. 

- Mit mondhatunk a bölcsődei férőhe-
lyekről? Elegendő férőhely áll a pápai kis-
gyermekes családok rendelkezésére?

- A férőhelyek száma megfelelő, sok 
bölcsődei férőhelyünk van, bármelyik tele-
püléssel álljuk az összehasonlítást. Fontos, 
hogy az intézmények szakember-ellátott-
sága is jó. A bölcsődék kihasználtsága vál-

tozó, de meggyőződésünk, hogy hamaro-
san ez is megfelelő lesz. 

- A város bölcsődék felújítását célzó 
beruházásai összhangban vannak a Kor-
mány családtámogatási politikájával, 
hiszen most nagy számban épülnek új 
bölcsődék országszerte.

- Valóban, most nagy 
hangsúly van a bölcső-
déken és most lehetett 
élni azzal a lehetőség-
gel, hogy a bölcsődei 
fejlesztésre forrásokat 
vegyünk igénybe. Ez-
zel egyébként nemcsak 
Pápa város élt, hanem a város környékén 
több település is, ezzel kicsit tehermentesí-
tették a mi ellátórendszerünket is, hiszen 
mindig nagy volt az igény arra, hogy a 

környékbeli tele-
pülésekről pápai 
bölcsődékbe hoz-
zák a kisgyerme-
keket. Mi ezt hol 
tudtuk vállalni, 
hol nem. A leg-
fontosabb egyéb-
ként azoknak a 
pápai családok-
nak a támogatása 
a bölcsődékkel, 
ahol a szülők sze-
retnének vissza-

menni dolgozni a gyermekvállalás után. 
Ebben az értelemben az ő igényük megelő-
zi a külföldiek igényét és megelőzi a Pápa 
környékiek igényeit is. Az önkormányzat 
azzal is támogatja a pápai kisgyermekes 
családokat, hogy nem állapít meg térítési 
díjat a bölcsődei szolgáltatás igénybevéte-
léért. Egyébként havonta több tízezer forin-

tos térítési díjat is megállapíthatnánk. Mi 
azonban azt gondoljuk, hogy a szolidaritás 
alapján a bölcsődei ellátás mindenkinek 
ingyen van. Ingyen volt azoknak, akik már 
jóval túl vannak a bölcsődei idejükön és in-
gyen lesz azoknak is, akiknek a megszüle-
tését most tervezik. 

- Korábban beszél-
tünk arról, hogy a falu-
si CSOK következtében 
sok kisgyermekes csa-
lád vidékre költözött 
Pápáról. Ezt a tenden-
ciát ellensúlyozhatja a 
bölcsődefejlesztés?

- Ellensúlyozhatja, hiszen vonzó hely 
lesz a bölcsőde, azoknak a szülőknek sem 
lesznek fenntartásai, akik esetleg nehe-
zebb szívvel adják kisgyermekeiket az 

intézményrend-
szerbe. Azt re-
méljük, hogy a 
korfa alapján és 
a születésszám 
változása alapján 
az intézménye-
ink jó kihasz-
náltsággal tud-
nak működni. Mi 
állunk az elé a 
helyzet elé, ami-
kor többletigény 
jelentkezik, sze-
retnénk azt az 
állapotot látni, 

hogy sok-sok kis pápai ott „tüntet” a bölcső-
de előtt és szeretne bemenni.      

- Mit kell tudni a Fenyveserdő Bölcsődé-
ről?

- Ez a város legnagyobb bölcsődéje, ahol 
most egy alapos átalakítás történik. A ko-
rábbi funkciók közül lesz, ami megszűnik, 
hiszen korábban ott konyha is működött, 
ami megszűnik. Ennek következtében az 
ott felszabadult helyekkel gazdálkodha-
tunk és belső funkcióátcsoportosítással új 
csoportszobákat alakítunk ki és az ott dol-
gozó kollégáknak egy komfortosabb, jobb 
elhelyezést biztosítunk. A terek tisztábbak 
lesznek, aulát is kialakítunk és azt remél-
jük, hogy a kivitelezők gyorsan dolgoznak, 
a munkálatok befejezéséig pedig a szülők 
türelmét kérjük. Érezzük a támogatásukat 
és látjuk, hogy jól alkalmazkodtak ehhez 
a helyzethez. Köszönjük, hogy tudomásul 
vették, hogy nem tudunk egyszerre bölcső-
dét működtetni és felújítást végezni!

A bölcsődék a kisgyermekes pápai 
családokat támogatják

A szolidaritás 
alapján a

bölcsődei ellátás
mindenkinek ingyen 

van

“
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Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

A közelmúltban újabb TOP-projekt ki-
vitelezése kezdődhetett meg, mely-
nek köszönhetően megújul és kor-

szerűbbé válik a Fenyveserdő Bölcsőde. 
A beruházás részleteiről Rádi Róberttel, 
a Városfejlesztési Osztály vezetőjével be-
szélgettünk. 

- A Családbarát munkába állást segítő 
korszerű intézményi környezet kialakítá-
sa a Külső-Várkertben című projektünk a 
Fenyveserdő Bölcsőde átalakítását, felújí-
tását, korszerűsítését és férőhelybővítését 
célozza. 

- Milyen átalakításo-
kat végeznek az épüle-
ten?

- A beruházás során 
átalakulnak a bölcsőde 
helyiségei azon a terü-
leten, ahol korábban a 
gondozónők szociális 
blokkja volt, új csoport-
szobát alakítunk ki a 
hozzá tartozó helyisé-
gekkel. A korábbi fő-
zőkonyha helyett csak 
melegítőkonyha lesz, 
ezért a korábbi intéz-
ményvezetői blokk helyén a gondozónők 
számára biztosítunk az eddigieknél kom-
fortosabb körülményeket öltözővel, kony-
hával, étkezővel. Egy közösségi teret is 
kialakítunk, ami alkalmas lesz arra, hogy 
ott bölcsődei rendezvényeket tartsanak és 
adott esetben egy közösségi rendezvény 
is megtartható lesz ebben az épületben, 
amennyiben a szabályok azt lehetővé te-
szik.

- Milyen műszaki tartalommal valósul 
meg a beruházás?

- Műszaki tartalmat tekintve elsősorban 
az épület energetikai korszerűsítése zajlik, 
ami azt jelenti, hogy az összes külső és bel-
ső nyílászárót – 14 külső és 58 belső ajtót, 74 
külső és 7 belső ablakot és 28 felülvilágítót 
– kicseréljük a mostani energetikai szabá-
lyoknak megfelelő minőségű és hőszigete-
lési képességű nyílászárókra. A korábbihoz 
képest változás, hogy a felső megvilágítók 
elektromos nyitást kapnak és ezáltal jól 
használhatóvá válnak. Az épületet külső 
hőszigeteléssel látjuk el és megvalósul a 
tető szigetelése is. A tetőre 40 darab nap-
elem is kerül a beruházás során. Megújul a 

bölcsőde teljes elektromos hálózata, a fűté-
se és a mostani energetikai projekt mellett 
védőcsöveket helyezünk el, amivel gya-
korlatilag klimatizáljuk az épületet. Ez azt 
jelenti, hogy a meglévő és szintén korsze-
rűsítés alatt álló 
gázfűtés mellett 
egy úgynevezett 
hőcserélős fű-
tésrendszer jön 
létre, ami együtt 
jár a csoportszo-
bák és a szociális 
és intézményirá-
nyítási részleg 
folyamatos le-

vegőcserélé-
sével. 

- Ez miért  
fontos?

- Az az 
energet ikus 
állítása, hogy 
a legnagyobb 
energiapazar-
lás az, amikor 
egy levegőt-
len csoport-
szobában az 
év egészében 
nyitva vannak az ablakok – ez gyakorla-
tilag olyan, mintha nem lenne ablaka a 
bölcsődének. Ezért ha folyamatosan bizto-
sítunk egyfajta levegőcserét, akkor van egy 
jó hőmérsékletű, oxigéndús levegő, ami 
kisgyermeknek és dolgozónak egyaránt jó, 
ugyanakkor nem veszítünk vele energiát. 
Ezért kiépítjük ezt a lehetőséget és amikor 
ez a projekt lezárul, akkor önkormányzati 
forrásból megépítjük. Ez annál is inkább 
fontos, mert az épület maga hatalmas 
üvegportálokkal rendelkezik és a napnak 

egész évben teljesen kitett, így az üvegfe-
lületek miatt nagymértékben felmelegszik.  

- A bölcsőde épülete és az orvosi rendelő 
egybeépültek. A beruházás érinti az orvosi 
rendelőt is?

- A pályázati támogatásból a bölcsőde 
külső hőszigetelése, energetikai felújítá-
sa valósulhat meg, az önkormányzat pe-
dig önerőként vállalta az orvosi rendelő 
szigetelését. A teljes épületen egyébként 
600 négyzetméteren végeznek homlok-
zati hőszigetelést a szakemberek és 1.224 
négyzetméteren történik meg a lapostető 
szigetelése. 

- Mekkora támogatást nyert el az önkor-
mányzat a beruházás megvalósítására?

- A bölcsőde felújítása   bruttó 440.736.412 
forint, mely teljes mértékben támogatott. 
Az orvosi rendelőn végzett munkálatok 
22.327.456 forintból valósulnak meg, ezt 
száz százalékban az önkormányzat saját 
forrásából valósítjuk meg. 

- Mikorra fejeződik be a felújítás?
- A kivitelezés augusztusban kezdődött 

és előreláthatóan 2022 márciusára befeje-
ződik

Korszerű és energiatakarékos megoldások a 
megújuló bölcsődében
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A Nagytemplom városunk egyik emb-
lematikus épülete. A Fő teret uraló, 
csodálatos művészeti alkotásokkal 

teli templom állapota az elmúlt századok 
során jelentősen leromlott, sokan aggód-
va figyelték, mi lesz a sorsa. Néhány év-
vel ezelőtt elvégezték a tető felújítását, de 
további munkálatokra akkor nem nyílt 
lehetőség. Most azonban, kormányzati tá-
mogatásnak köszönhetően, folytatódhat a 
Nagytemplom felújítása. Ezt néhány hét-
tel ezelőtt a Szent István Római Katolikus 
Általános Iskola aulájában megtartott saj-
tótájékoztatón jelentették be. 

- A pápaiak csak Nagytemplomnak ne-
vezik a város egyik legimpozánsabb épüle-
tét, a Fő tér közepén álló kéttornyú plébá-
niatemplomot. Ez a templom elsősorban a 
lelki élet központja, ahol napról napra nem-
csak mi vesszük magunkhoz Krisztust, ha-
nem ő vesz magához minket – mondta a 
sajtótájékoztatón dr. Mail József apát-plé-
bános, aki arról is szólt, fontosnak tartják, 
hogy a rájuk hagyományozott építészeti és 
művészeti értékeket megőrizzék és méltó 
helyet készítsenek az eukarisztiában jelen 
lévő Krisztusnak. 

Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képvi-
selő úgy fogalmazott, a Szent István vérta-

nú templom, vagyis ahogy dr. Mail József 
is mondta, a pápaiak által csak Nagytemp-
lomnak nevezett épület építését 250 évvel 
ezelőtt, 1771-ben Esterházy Károly egri 
püspök indította el. Az uradalmi építész 
akkoriban Fellner Jakab volt, majd miután 
ő elhunyt, Grossmann József vezette az 
építkezést. Az impozáns, egyhajós csar-
noktemplomot 1795. május 3-án szentelte 
fel Pierer József püspök. A képviselő rá-
mutatott, az épületen az elmúlt 250 évben 
jelentős átalakítást nem végeztek, csak a 
modern kor kö-
vetelményeihez 
igazították a temp-
lomot, például az 
elektromos háló-
zat kiépítésével. 
Dr. Kovács Zoltán 
hangsúlyozta, a mi 
feladatunk az, hogy megőrizzük az utókor 
számára ezt a páratlan értéket. 

A Nagytemplom felújítására biztosított 
kormányzati támogatás összegét Soltész 
Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért felelős állam-
titkára jelentette be. Mint mondta, a Kor-
mány az évekkel ezelőtt megkezdett felújí-
tás folytatásának első ütemére 600 millió 
forint támogatást biztosít, majd 2022-ben 

újabb 600 millió forinttal támogatja a mun-
kálatok folytatását. 

– Ahogy Pápára érkezik az ember, szin-
te minden irányból tornyokat lát, és ez jó 
érzés. Amikor közel tíz évvel ezelőtt képvi-
selő úr és dr. Áldozó Tamás polgármester 
úr meghívására szociális ügyekkel kapcso-
latban a városban jártunk, tapasztalhat-
tam, hogy megdobogtatja az ember szívét 
ez a sok torony, ez a sok szépség, melyek 
közül kiemelkedik a Fő téri templom. Az-
tán ahogy közelebb értünk, láthattuk, hogy 

bizony valamit tenni kell a 
templom felújításának ér-
dekében. Egy olyan temp-
lomért, ami Pápa jelképe, 
ami Pápa központi terén 
van, ami Pápát jó értelem-
ben uralja, valamit tenni 
kell – mondta az államtit-

kár, aki emlékeztetett, az elmúlt évtizedben 
a református püspökség és a kollégium 
számára is komoly támogatást biztosított 
a Kormány.  

A Nagytemplom felújításával kapcso-
latban Soltész Miklós rámutatott, egy ilyen 
méretű épületnél előre nem lehet látni a 
beruházás végét – ahogy fogalmazott, aki 
ezt most pontosan meg tudja mondani, az 
csodákra is képes.  Az bizonyos, hogy az 
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Megújul a Nagytemplom

A mi feladatunk az, 
hogy megőrizzük az 
utókor számára ezt a 

páratlan értéket

“
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első két ütemben a külső állagmegóvásra 
és a belső munkálatok megkezdésére lesz 
lehetőség. 

- Valaki a napokban bírálta Orbán Vik-
tor miniszterelnök szavait, melyek szerint 
„Templomokat mentünk meg és újakat is 
építünk.” Az elmúlt tíz évben Kárpát-me-
dence-szerte 150 templomot építettünk 
és háromezer körül lesz azon templomok 
száma, amelyeknek megtörtént a felújítá-
sa. A Magyar Templomfelújítási Program 
keretében folytatódik ez a folyamat. Ezt 
lehet irigyelni és lehet ezért szidalmazni 
az egyházainkat vagy akár a Kormányt, de 
ez többszörösen is butaság. Egyrészt azért, 
mert a hívő emberek éppúgy a nemzet 
részei és magyar állampolgárok, éljenek 
bárhol is a Kárpát-medencében. Másrészt 
azért is butaság, mert általában a templo-
maink azok, amelyek a településeink épí-
tészeti és művészeti értékeit bemutatják 
és fontos, hogy ezek 
ne dőljenek össze, 
ne menjenek tönk-
re. Harmadrészt azért 
sem szerencsés ezt a 
folyamatot támadni, 
mert ezzel becsmér-
lik azoknak a mérnö-
köknek, mestereknek, 
szakembereknek és 
segédmunkásoknak 
a hihetetlenül nagy 
munkáját, melynek 
köszönhetően ezek a 
templomok megújul-
nak – emelte ki az államtitkár, majd így 
fogalmazott: - Nem ijedünk meg az ilyen 
fenyegetésektől, nem állunk félre attól a 
vállalástól, hogy kinyilvánítsuk köszöne-
tünket azért, hogy keresztény egyházaink 
és felekezeteink óriási dolgot tettek ezer év 
alatt ebben az országban. Ezt a köszönetet 
csak úgy tudjuk kinyilvánítani, ha a temp-
lomok felújításához és újak építéséhez is 
hozzájárulunk.  

Az egyházmegye nevében dr. Udvardy 
György érsek mondott köszönetet a Kor-
mánynak a támogatásért, dr. Mail József-

nek a felújítás szor-
galmazásáért, Soltész 
Miklósnak, dr. Kovács 
Zoltánnak és dr. Áldozó  
Tamásnak az együtt-
működésért. Mint 
mondta, óriási vá-
rakozás előzte meg 
ezt a döntést, hosszú 
évek erőfeszítésére  
és komoly együttmű-
ködésre volt szükség, 
hogy ez megvalósul-
hasson. 

Az érsek szólt az 
egyház társadalmi szerepvállalásáról is. 
Mint mondta, az egyház úgy tekint ön-
magára, hogy alapvetően három olyan 
terület van, ahol a közösségek hitéleté-
ben és a civil és helyi közösségek támo-
gatásában részt vesz. Ilyen területek az 
oktatás, a szociális ellátás és a kultúra. 
– Az ország kulturális javainak jelen-
tős része egyházi kötődésű, vagy egyhá-
zi fenntartásban vagy tulajdonban van.  
Ez messze túlmutat egy helyi közös-
ség lehetőségein, azon, hogy egy közös-
ség hogyan használja azt saját céljaira.  
Ha csak erre a gyönyörű templomra vagy 
más jelentős értékekre gondolunk, azok so-
hasem csak a hívő emberek számára jelen-
tenek kincset és értéket, hanem az egész 
nemzet számára is – hangsúlyozta dr. Ud-

vardy György. Az érsek arról is szólt, hogy 
természetes, hogy egy városban egy kiemelt 
épület állapota sokakat foglalkoztat – külö-
nösen, ha örömteli bejelentésre kerül sor.  
Jelenleg a főegyházmegyében 74 templom 
felújítása van folyamatban. – Ez azért fon-
tos, mert számunkra a templom – azon túl, 
hogy kulturális és építészeti érték – lelki 
életünket is szolgálja. Fontos, hogy vasár-
napról vasárnapra van lehetőség az Evan-

géliumot hirdetni azoknak az embereknek, 
akik a templomainkban összegyűlnek.  
Ennek azért van nagy jelentősége, mert 
ha a vallási folyamatokat nézzük Euró-
pában, vagy ha a családdal kapcsola-
tos álláspontokat szemléljük Európában,  
akkor azt látjuk, hogy a Krisztu-
si emberkép az, ami leginkább a 
célkeresztbe kerül napjainkban.  
Amikor a templomok megújulásáról be-
szélünk, akkor valójában a jövőbeni le-
hetőségeinkről beszélünk – mondta  
dr. Udvardy György, majd rámutatott, a 
tapasztalatok azt mutatják, hogy ha egy 
templom megújul, oda büszkén lépnek be 
az emberek, még azok is, akik korábban ta-
lán nem is jártak templomba.  

A sajtótájékoztatón elhangzott, a tá-
mogatásból a tornyok és a külső homlok-
zat felújítását, a templom környezetének 
rendezését, a belső tervezést és a belső tér 
felújításának első fázisát, vagyis a legszük-
ségesebb munkálatokat tervezik megvaló-
sítani. 

TUDTA?
A Nagytemplom nevét Szent István 

vértanúról kapta. István diakónus vérta-
núságát Szent Lukács örökítette meg az 
Apostolok cselekedeteiben. 

István a hét diakónus egyike volt, 
akiket az apostolok azért választottak, 
mert feszültség támadt a görög nyelvű 
és hellén kultúrájú, valamint a jeruzsále-
mi hívek között. A görögök úgy érezték, 
hogy az ő özvegyeiket elhanyagolják az 
alamizsnaosztásnál. Az apostolok ezért 
úgy határoztak, hogy megbíznak hét hel-
lén férfit az asztal szolgálatával, s ők az 
imádságnak és az ige szolgálatának él-
nek. Ezek a férfiak a hellén keresztények 
tekintélyes képviselői voltak, emellett 
igazi apostolok, akik bátran hirdették az 
evangéliumot.

Szent Lukács úgy említi Istvánt, mint 
„hittel és Szentlélekkel eltelt férfit”. 

Jézushoz hasonlóan Istvánt is a főta-
nács elé állították és ugyanazon vádak-
kal illették. Istvánra hitének megvallá-
sáért halál várt. Jeruzsálemen kívülre 
hurcolták és ott megkövezték. Lukács 
leírása szerint István nem próbált me-
nekülni, hanem amikor hullani kezdtek 
rá a kövek, ő térden állva így könyörgött, 
,,Uram, ne ródd föl nekik ezt bűnül!’’, majd 
meghalt. 

A kapu, amelyen végső útjára indult, 
Jeruzsálemben ma is az István-kapu ne-
vet viseli.
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A Nagytemplom felújításának hírét 
sokan örömmel fogadták a város-
ban, köztük dr. Áldozó Tamás pol-

gármester is. A városvezetőt a városképet 
meghatározó épületről és a tervezett beru-
házásról kérdeztük.

- Pápa város az országban tizedik az 
épített műemlékek számát tekintve. Ez azt 
jelenti, hogy a városképet sok más város-
hoz képest sokkal inkább meghatározzák 
a műemlék épületek. Ezen épületek egy 
része önkormányzati, más részük magán-
tulajdonban van és vannak egyházi tulaj-
donban lévő műemlékeink is. Tekintettel 
az egyházak sorsára, arra, ahogy a kom-
munista időkben kifoszttattak –  és abból a 
borzalmas veszteségből máig nem tudtak 
talpra állni –, nehezen lett volna elvárható, 
hogy önerőből, mondjuk a pápai belvárosi 
plébániához tartozó hívek adományaiból 
egy ilyen templom meg tudjon újulni.

- A Nagytemplom a város egyik legis-
mertebb műemléke, de mit jelent vajon a 
pápaiak számára?

- Nekünk, pápaiaknak természetes, mi el 
sem tudnánk képzelni máshogy a Fő teret. 
A Nagytemplom az egyik jelképünk, a vá-
rosképet és a pápaiságunkat meghatározó 
épület, a természetes gazdagságunk egyik 
fontos eleme. Ugyanakkor a történetét te-
kintve egy roppant izgalmas épület az épí-
tésétől kezdve a mai napig. A Nagytemplom 

sok látogatót megragad, nem feltétlenül 
kizárólag katolikus hívők a látogatói, hi-
szen egy toronytúra vagy a templomban 

látható gyönyörű építészeti megoldások, 
képzőművészeti alkotások sok látogatót 
elkápráztatnak. Érdekes lenne egyébként a 
Historia Domust áttanulmányozni, hiszen 
sok olyan momentumra fény derülhetne a 
Nagytemplommal kapcsolatban, mint pél-
dául az, hogy miért kellett 
a felépítést követően közel 
tíz évet várni a felszentelé-
sére. A templom annak ide-
jén nemcsak a spirituális 
élet színhelye volt, de egy 
találkozási hely is, a temp-
lom köré szerveződött az 
élet. Itt volt egy gyönyörű 
szép, nagy, új templom és 
nem vehették használatba. 
El sem tudjuk képzelni, hogy mit élhettek 
át az emberek, milyen izgalmat jelenthe-
tett az akkori pápaiak számára mindez. 

Képzeljük csak el, ma mi történne, ha elké-
szülne Pápán egy új létesítmény és tíz évig 
nem vehetnénk birtokba! 

- Most állami támogatás érkezett az 
egyik legfontosabb pápai műemlék épület 
felújításához, hogyan fogadta a hírt?

- Nagyon örülök annak, hogy a Magyar 
Állam támogatja ennek a templomnak a 

megújítását. Az állam 
egyébként még sok 
más templomfelújítást 
is támogat, örülök an-
nak, hogy az érsekség 
legnagyobb templo-
mára is sor kerülhetett 
végre. Az az összeg, 
amelyről a bejelentés 
szólt, a munkák meg-
kezdésére lesz elegen-

dő, a felújításhoz szükséges összeg közel 
sem ennyi lesz, amikor ismertté válik, hogy 
melyek azok a beavatkozások, amelyeket 

feltétlenül el kell végezni a felújítás során. 
A beruházás lebonyolítója a Veszprémi Ér-
sekség és azt tudom ajánlani az érsekség-
nek, hogy a város önkormányzata kész az 
együttműködésre, rendelkezésre állunk. 
Egy belvárosban, főleg a város főterén zajló 
munka nagyon sok egyeztetést igényel, ott 
nagyon sok funkciónak kell hirtelen meg-
férnie egymás mellett. Egyszóval, várjuk a 
Nagytemplom felújítását és várjuk a foly-
tatást – Bencés templom, Ferences temp-
lom és még sorolhatnám – hiszen vannak 
olyan városok Magyarországon, akik ezen 
az állapoton már túl vannak. Mi is örü-
lünk azoknak a templomoknak, amelyek 
már megújulhattak – például a reformá-
tus templom megújulásának, szurkolunk 
az evangélikus templom projektjének és a 
Nagytemplomnak is.   

A Nagytemplom a város egyik jelképe

Örülök annak, 
hogy az érsekség  

legnagyobb
templomának 

felújítására is sor 
kerülhetett végre

“
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A Nagytemplom a város látképét 
meghatározó épület. Állapotának 
romlását évek óta aggódva figye-

lik a pápaiak, köztük dr. Kovács Zoltán 
országgyűlési képviselő is, aki sokat tett 
azért, hogy ez a megyei szinten is kiemel-
kedő fontosságú épület kormányzati tá-
mogatásnak köszönhetően hamarosan 
megújulhat. Dr. Kovács Zoltánnal a nagy-
templomról és a tervezett beruházásról 
beszélgettünk.

- Fontos nap volt a város életében, ami-
kor bejelenthettük, hogy a Kormány két-
szer 600 ezer, azaz 1,2 milliárd forint támo-
gatást biztosít a Nagytemplom felújítására. 
Azért is különösen fontos ez az idei évben, 
hiszen 250 éve, 1771-ben indult el ennek a 
csodálatos templomnak az építése. Az épít-
kezés 15 évig tartott, de csak később, 1795. 
május 3-án szentelte fel 
Pierer József püspök. Ez 
az egyhajós impozáns 
csarnoktemplom azóta 
a város jelképe. Méreteit 
tekintve is különleges, 
a Dunántúl legnagyobb 
épülettömbje. Hossza 
42 méter, szélessége 22 
méter, magassága – a 
kereszteket nem szá-
mítva – 58 méter, a bel-
ső tere 24 méter magas.  
A freskóit Franz Anton 
Maulbertsch alkotta, 
akinek freskóit Zircen 
és Sümegen is megta-
lálhatjuk. A három ku-
polafreskó, a szegélyké-
pek és a főoltárkép együttesen mondják el  
Szent István első vértanú életét, akinek 
sorsa jeruzsálemi megkövezésével a főol-
tárképen teljesedik be, amely Hubert Ma-
urer alkotása, de ezeken túl is számtalan 
értékes művészeti alkotás található a 
templomban. Ezek közé 
tartoznak a falakon lévő 
terrakottából készült 
stációk is, melyeket a 
Munkácsy-díjas Czirá-
ki Lajos – az egykori 
Tanítóképző Főiskola 
tanára – készítette. Lát-
ható tehát, hogy a Szent 
István vértanú templom építészeti és kép-
zőművészeti szempontból is nagy értéket 
képvisel. 

- Ahogy említette, 250 éve kezdődött az 
építkezés, de az is látható, hogy az elmúlt 
250 évben komolyabb felújítás, átalakítás 
nem történt. 

- Így van, igazából 
csak a modern kor 
igényeihez igazodó 
elektromos rendszer 
kiépítését végezték el 
a templomban, de et-
től eltekintve mindenben úgy néz ki, ahogy 
azt az elődeink megépítették. Pedig volt 
mellette buszpályaudvar és a reptéri sűrű 
hangrobbanások zaja is rongálta. Ezért kü-
lönösen fontos feladatunk, hogy mindezt 
megőrizzük az utókornak. Ugyanakkor 
arra is tekintettel kell lennünk, hogy ez 
egy működő templom és a hitélet gyakor-
lásának egyik legszebb színtere itt, Pápán. 
Azt is el kell mondanom, hogy már a vá-
lasztások előkészülete zajlik országszerte 

és nálunk az ellenzéki politikusok elősze-
retettel fényképezkednek a Nagytemplom-
nál, miközben támadják az egyházat. Azt 
tudom javasolni nekik, hogy menjenek 
a víztoronyhoz, hiszen az egy szocialista 
építmény, de valahogy ők is ragaszkodnak 

a Nagytemplomhoz. 
Nincs ezzel baj, mert 
mindannyiunké, de 
némi tolerancia azért 
elvárható volna. Ők 
persze sokkal inkább 
a város jelképeként és 
építészeti alkotásként 
tekintenek az épület-

re, hiszen másként gondolkodnak erről a 
világról, mint mi. Orbán Viktor miniszter-
elnök úr is hangsúlyozta a közelmúltban, 

hogy mi templomépítő nemzet vagyunk, 
hiszen csak így tudjuk megőrizni a keresz-
ténységet Európában, melynek nyugati fe-
lén már inkább mecsetek épülnek. 

A Nagytemplom 
valóban rossz álla-
potban van, tehát a 
felújítás már nagyon 
időszerű. Amikor a 
Kormány számára a 
fotókat készítettük, a 

teleobjektív megmutatott olyan hibákat 
is, amelyek szabad szemmel nézve nem 
is láthatók. Néhány évvel ezelőtt volt egy 
tetőfelújítás, amely megóvta a freskókat 
a további károsodástól, de már nagyon 
időszerű volt, hogy megindulhasson egy 
komolyabb felújítás. A külső homlokza-
ti részek és a tornyok rossz állapotban 
vannak, de a belső térben is szükség van  
felújításra, nekünk pedig kötelességünk, 
hogy megőrizzük a városnak ezt a fontos 

jelképét az utánunk 
jövő nemzedékeknek.

- A bejelentés sze-
rint két részletben 
érkezik az összeg a 
Nagytemplom fel-
újítására. Láthatjuk, 
hogy a Kormány 
számára kiemelten 
fontos a templomok 
felújítása és az ezzel 
kapcsolatos program-
nak köszönhetően 
több Pápa környéki 
templom is megújul-
hat.

- Így van, a kör-
nyéken közel 30 kistelepülési templom 
felújítására nyílik lehetőség és nyolc út-
széli kereszt is megújulhat. Időnként 
számonkérik, hogy miért a Kormány 
és miért nem a hívek adják a templo-
mok felújításához szükséges összeget.  
Fontos hangsúlyozni, hogy ma az egyhá-
zak nemcsak hitéleti tevékenységet látnak 
el, de lelki gondozást, karitatív tevékeny-
séget, oktatást végeznek, kulturális misz-
sziót teljesítenek, szociális intézménye-
ket működtetnek, tehát nagyon sokrétű a 
feladatuk, melyeket részben az állam és 
az önkormányzatok helyett is ellátnak.  
A Nagytemplom felújítása pedig azért ki-
emelten fontos, mert ez az épület olyan 
öröksége városunknak és az egész nem-
zetnek, ami szinte egyedülálló.

A Nagytemplom az egész nemzet örökségének része
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A fotók olyan hibákat  
is megmutattak, amelyek 
szabad szemmel nézve 

nem láthatók

“
A Nagytemplom 

építészeti és 
képzőművészeti

szempontból is nagy 
értéket képvisel

“
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Nemrégiben jelentette be Soltész Mik-
lós, a Miniszterelnökség egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért felelős 

államtitkára, dr. Kovács Zoltán országy-
gyűlési képviselő és dr. Udvardy György 
veszprémi érsek, hogy felújítják a Nagy-
templomot. Ennek kapcsán megkeres-
tük dr. Mail József apát-plébánost, aki 
elmondta, nagy örömmel fogadta a hírt, 
hogy a Nagytemplom megújulhat.

- A pápai Szent István vértanú templo-
mot 1795-ben szentelték fel. A kéttornyú 
copf stílusú barokk épület a Dunántúl egyik 
legnagyobb temploma. Gróf Esterházy Ká-
roly egri püspök, pápai földesúr építtette 
Fellner Jakab tervei alapján. A templom-
belsőt Franz Anton Maulbertsch freskói 
díszítik. Több évre visszamenő előzménye 
van a felújítási tervnek. Ezelőtt tíz évvel 
már jeleztem a Veszprémi Érsekség és Ma-
gyarország Kormánya felé is, hogy a Nagy-
templom előbb-utóbb felújításra szorul. Az 
évek során több munka megvalósult. Az 
egyik ilyen, hogy a templom tetőszerke-
zetét megújítottuk több részletben. Először 
megcsináltattuk az oratóriumi tetőket, 

amelyek vörös rézből készültek. Ezek rend-
kívül rossz állapotban voltak, sok helyen 
beáztak. 

Ezt követően a templom kisebb teteje 
következett, amely a szentélyt fedi, majd a 
nagy tető is megújult. Mielőtt ezek megtör-
téntek, a padlástérben található rengeteg 
hulladékot leszállíttattuk, még a Fő tér re-
konstrukciója előtt – mondta az apát-plé-
bános. 

- A templom tulajdonképpen a hábo-
rú előtti utolsó időktől nem volt tataroz-
va, úgyhogy az 1980-as években a külső 

homlokzaton még a háborús nyomokat 
jól lehetett látni. 1979-ben a külső vakolás 
festése megtörtént, de ezenkívül egyéb 
munka nem volt a templomnál. Statika-
ilag sok hiba merült fel, 
amelyek részben a nagy 
forgalom, a tűzijáték és a 
szuperszonikus gépek mi-
att keletkeztek. A torony-
szerkezet teljes felújításra 
szorul, mert a harangot  
tartó szerkezeti ele-
mek elrozsdásodtak.  
A toronyba vezető lépcső 
elkorhadt, ezt is cserélni kell. Többször kér-
tem segítséget, az önkormányzat segített is 
néhányszor, de a teljes felújítás sosem va-
lósult meg. Most 
azonban eljött  
az idő, hogy az 
épület megújul-
hasson kívülről és 
belülről is. A fel-
újítási összeg első 
felét megkaptuk, 
600 millió forint 
még az idén meg-
érkezik. Ebből a 
tornyokat újítjuk 

fel, vagyis a 
toronysisakot 
és a harang-
szerkezeteket 
– emelte ki dr. 
Mail József.  

- A freskók-
kal ebben a 

felújítási ütem-
ben nem foglal-
kozunk, de úgy 
gondolom, azok 
még viszonylag 
jó állapotban 
vannak, ott van 
csak probléma, 
ahol beázott a 
tető. Nagy szük-
ség volt már a 
felújításra. A tervezőmérnökök már jártak 
itt, felmérték a munkát. Ha elkészül a terv, 

akkor a műemlék felügyelettel és az építési 
hatóságokkal ezt jóvá kell hagyatni, majd 
utána keresni kell kivitelezőt és bonyolí-
tót. Ezt a feladatot a Veszprémi Érsekség 

vállalta magára, 
így nekünk itt 
Pápán ezzel nem 
kell foglakozunk 
– tudtuk meg dr. 
Mail Józseftől, 
aki hozzátette, az 
idén a tervezési 
munkák kezdőd-
nek meg. 

Az apát-plébánostól azt is megtudtuk, 
a hívek nagy örömmel fogadták a felújí-
tás hírét, örülnek, hogy végre megszépül a 

barokk templom, amely a Dunántúl egyik 
legszebb templomává válhat a felújítást 
követően. Mint mondta, eddig is sok turis-
ta kereste fel a templomot, s bízik benne, 
hogy a felújítás után még többen látogatják 
majd Pápa egyik jelképét a barokk Fő téren. 

Az apát-plébános köszönetét fejezte ki 
Magyarország Kormányának, a Veszprémi 

Érsekségnek és Pápa Város Önkormányza-
tának.

Nagy szükség van a felújításra

Statikailag sok hiba 
merült fel, amelyek 

részben a nagy 
forgalom, a tűzijáték és 

a szuperszonikus gépek 
miatt keletkeztek

“
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A várkerti nagy parkoló helyén állt 
az Esterházy-család pálmaháza, ahol  
különleges növényeket neveltek. Mára 
már nyoma sincs az épületnek, mert a 
háború alatt bombatalálat áldozata lett.

Emlékeinket őrző képek
Erdélyi Gyula emlékére

Kedves Olvasók! Várjuk és szívesen fogadjuk a hasonlóan régi pápai fényképeket, 
hogy bekerülhessenek városi könyvtárunk helyismereti gyűjteményének fotótárába. Ha 
hozzáfűznivalója van az adott képhez, kérjük, írjon nekünk a Jókai Mór Városi Könyvtár 

Facebook-oldalára!

Szabó Rita

A Várkert egykori üvegháza

A kép a Gróf Esterházy Károly Múzeum tulajdona.


