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Az önkormányzat támogatja 
a magánerős útépítéseket

Pápa Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete október 14-én meg-
tartott ülésén döntött az útépítési 

együttműködésről szóló önkormányzati 
rendeletről, melynek értelmében a város 
támogatja a magánerős útépítésben érin-
tett ingatlantulajdonosokat az ingatlanja-
ikkal határos közutak szilárd burkolattal 
való ellátása megvalósításában.

. 
A rendelet értelmében a közút haszná-

latában érdekeltek és az önkormányzat az 
alapvetően lakossági érdeket szolgáló közút 
építésére – vagyis földút szilárd burkolattal 
való ellátására – együttműködnek, ameny-
nyiben az együttműködést a közút haszná-
latában érdekeltek legalább kétharmada a 
polgármesternél írásban kezdeményezi. 

Az érintett utcákban ingatlantulajdonnal 
rendelkezők anyagi hozzájárulást vállalnak 
a beruházással kapcsolatban. Az önkor-
mányzattal kötött megállapodás hatályát 
veszti, ha az érdekeltek az anyagi hozzá-
járulást a meghatározott határidőig nem 
fizetik meg. Ebben az esetben a beruházás 
a rendeletben foglalt együttműködéssel öt 
évig biztosan nem valósulhat meg. 

Az önkormányzat jelentős anyagi hoz-
zájárulást vállal az útépítések esetében. A 

beruházás összköltségéből az önkormány-
zat viseli a közút létesítéséhez szükséges 
engedéIyezési és kiviteli tervek költségét, 
a megvalósításhoz szükséges építési és 
használatbavételi engedélyezési eljárás 
díját, a műszaki ellenőr díját, a kivitelezés 
lebonyolításához szükséges közbeszerzési 
eljárási, valamint a közbeszerzői bonyolí-
tói díjat és a földút szilárd burkolattal tör-
ténő ellátása költségének 50 százalékát.  
Mint látható, az önkormányzat az útépítés 
költségeihez járul hozzá, tehát a beruházás 
többi elemének kivitelezéséhez kapcsolódó 
költségek az ingatlantulajdonosokat terhe-
lik. 

Az önkormányzat azzal is segíti az in-
gatlantulajdonosokat, hogy részletfizetési 
lehetőséget biztosít a hozzájárulás egy ré-
szére. Amennyiben a kötelezett az útépítési 
érdekeltségi hozzájárulás legalább 50 szá-
zalékát a határozat véglegessé válását kö-
vető 15 napon belül megfizette, ugyanezen 
határidőn belül a fennmaradó́ legfeljebb 
50 százalék megfizetésére 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 engedélyezhet a Gazdasági 
Bizottság. 

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

ÚTÉPÍTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

10 milliárd

Kinézek a városházi ablakomon és látom, hogy a 

Városgondnokság munkatársai szerelik a kará-

csonyi díszkivilágítást a Türr gimnázium előtti osz-

lopra. Megérkeztek a ködös-párás, kora délelőttbe 

nyúló novemberi reggelek, öreg estének tűnik a dél-

után, mire hazaérünk.

Amikor pár éve arról beszéltünk, hogy lesznek 

majd olyan időszakok, amikor a város számos pont-

ján egyszerre zajlik majd valamilyen beruházás, 

amikor szinte egymásba érnek a munkaterületek, 

volt, aki hitte, meg voltak sokan olyanok, akik a szo-

kott borúlátó megközelítéssel hitetlenkedtek mind-

ebben. Ha körbenézünk, akkor most azt tapasztal-

juk, hogy ezeket az időket éljük: a Várkert éppen 

csak felszabadult, de a Külső-Várkertben munkagé-

pek jönnek-mennek, az egykori lovaspólópálya épp 

most kezdi felvenni egy természetközeliségét őrző 

városi park formáját; kerékpárutak épülnek és újul-

nak meg, régóta remélt közúti kapcsolatok alakul-

nak ki a Felsővárosban. A végéhez közeledik a Gróf 

út felújítása, a Kossuth utcában is megkezdődtek az 

évtizede várt munkák, közben eredmény született a 

városi kamerarendszer bővítésére kiírt közbeszer-

zési eljáráson, de megvan a kivitelezője a bajvívó 

teret parkolóvá alakító projektnek is. Járda épül a 

Külső-Veszprémi úton, amint az időjárás lehetővé 

teszi a jövő év elején, már kezdődik is aztán az újabb 

járdaépítés a Celli úton és a Szalmavári utcában.

Mindezeken túl már a közeli jövő terve-

zése a feladatunk. Azt látjuk, hogy két év 

múlva újfent munkaterület lesz a fél város.  

A Veszprém Megyei Közgyűlés döntésének köszön-

hetően a következő európai uniós költségvetési 

ciklusban 10 milliárd forintot költhet el fejleszté-

sekre a város; kapkodni ugyan nem szeretnénk, de 

az világos, hogy a 2023-ban elköltött forint sokkal 

többet fog érni, mint az, amiből 2027-ben kell szám-

lákat kifizetni. Mindez azt jelenti, hogy a következő 

hetekben kell véglegesíteni azt a fejlesztési csoma-

got, amit a rendelkezésre álló 10 milliárd forintból 

szeretnénk megvalósítani. Nem „bármire” kaptuk a 

pénzt; a lehetséges fejlesztési célok megegyeznek 

az elmúlt évben már megismertekkel: energetikai 

beruházásokra, egészségügyi és szociális fejleszté-

sekre, óvodai fejlesztésekre, a közlekedésbiztonság 

erősítésére, zöldterületek kialakítására, barname-

zős projektekre költhetjük a milliárdokat. A dönté-

sek következményei sokáig elkísérnek minket, az 

átalakuló város a következő évtizedekben hordozni 

fogja azok lenyomatait.

A 10 milliárd forint jó esély. Lesznek most is de-

rűlátók és pesszimisták. A változások nem állnak 

meg, lehet borúlátón is a nyertesek közé tartozni, 

de mennyivel jobb, ha jókedvűen éljük meg mindezt, 

nem?!

Dr. Áldozó Tamás



4 PÁPAésVIDÉKE - 2021. november

Pápa Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete októberi ülésén 
döntött arról, hogy támogatja a ma-

gánerős útépítéseket. Ez a városon belül 
olyan területeket érint, ahol az építési tel-
kek kialakítását a hozzájuk tartozó közte-
rületekkel együtt magántulajdonban lévő 
földterületeken végezték el. Dr. Áldozó 
Tamás polgármestert a rendeletről kér-
deztük.

- Az útépítési együttműködésről szóló 
rendelet nagy segítséget nyújt az érintett 
utcákban ingatlantulajdonnal rendelkezők 
számára, ugyanakkor nagyon sok kérdést 
is felvet, például azt is, hogy mi a helyzet 
azokkal az ingatlantulajdonosokkal, akik 
már eleget tettek ennek a kötelezettségük-
nek és önerőből megépítették az utat. Más-
részt az is felvetődhet, hogy azok kapnak 
támogatást, akik egyébként nagy értékű 
ingatlantulajdonnal rendelkeznek a város-
ban, hiszen ez jellemzően azokat az utcá-
kat érinti, ahol új építésű házak vannak. 
Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy ott van 
a háttérben egy 
olyan kötele-
zettség, amiről 
talán sokan azt 
gondolták, hogy 
azt az idő mú- 
lása majd meg-
szünteti. 

- Mely ingatlanokat érinti a rendelet?

- Ezek az ingatlanok jellemzően belterü-
letbe vonással keletkeztek, majd rendezési 
terv készült ezekre a területekre. Akkor a 
rendelet elfogadásánál, illetve a tulajdono-

sokkal való egyezség megkötésekor felté-
tel volt, hogy a tulajdonosok ott az infra- 
struktúrát ki-
építik és ők 
ezt akkor vál-
lalták is. Sok 
esetben ezek 
a tulajdono-
sok, miután 
kialakították 
a telkeket, er-

ről a köte-
lezettségről 
elfelejtették 
tájékoztatni 
az ingatla-
nokat meg-
vásárlókat. 
Azt azon-
ban tudni 
kell, hogy 
az építé-

si, majd a használatbavételi engedélyek-
ben ez a kötelezettség szerepel. Voltak, 
akik arra játszottak, hogy sokan vannak 
és majd nagy nyomást fejtenek ki, de úgy 
gondolom, hogy egy önkormányzat nem 
hátrálhat ki az ilyen típusú konfliktusok 
elől. Azt gondolom, most egy olyan feltétel-
rendszert alakítottunk ki, ami kellőképpen 
nagyvonalú. 

- A rendelet szerint vannak utcák, ahol 
a szilárd burkolatú út megépítése mellett 
például a járdaépítés is a lakók feladata. 
Min múlik az, hogy az egyes utcákban mi-

lyen beruhá-
zást kell meg-
valósítani?

- Az adott 
terület be-
sorolása ha-
tározza ezt 
meg. Általá-

ban azonban lakó-pihenőövezetbe tartozó 
utcákról van szó, így ezeken a területeken 
nincs a lakóknak járdaépítési kötelezettsé-
ge. Azonban több esetben is tapasztaljuk, 
hogy az építkezések során az ingatlantu-
lajdonosok – bár ez nem kötelező – a ke-

rítés megépítésekor járdát is építenek a 
házuk elé.  

- Minden 
olyan új ut-
cában, ahol 
hiányzik a 
szilárd bur-
kolatú út, a 
lakók köte-
lessége lesz 
azt megépí-
teni?

- Vannak 
olyan utcák, 
ahol ez az 

önkormányzat feladata. Ilyenek azok az 
utcák, ahová egy ház sincs számozva – 
például a Munkás utca folytatása, ahol va-
lamennyi ház a keresztutcákra számozott.  
Emellett tervezünk egy nagy csapadék-
víz-elvezetési pályázatot, ami a Fazekas 
utca környékét érinti és szintén extra se-
gítség az ott lakóknak – mindazon felül, 
amit már eddig is adtunk, hiszen ha ezt 
a pályázatot sikerül megvalósítanunk, az 
közel félmilliárdos beruházás lesz. Ha ezt 
lebontjuk ingatlanokra, az nagyon sokat 
jelent. 

Természetesen továbbra is elvárjuk az 
aktivitást és a partnerséget az ott lakók 
részéről, hiszen a feltételek már ismertek, 
most van idő és jó lenne eljutni odáig, hogy 
tavaszra legyen megkötött megállapodás 
az ingatlantulajdonosokkal és elkészülhet-
nek addigra a tervek is.  Ha a járványhely-
zet engedi, lakossági fórumokat is tartunk 
majd ezzel kapcsolatban. Mindehhez ter-
mészetesen kell önállóság a tulajdonosok, 
a lakóközösségek részéről, hiszen kelle-
nek emberek, akik felvállalják, hogy ezt az 
együttműködést szervezik. Egyébként van 
olyan utca, ahol ez már megtörtént és az 
ingatlantulajdonosok a szükségesnél jó-
val magasabb arányban nyilatkoztak arról, 
hogy kezdeményezik a szilárd burkolatú 
út megépítését. Ebben az utcában – egyéb-
ként a Fenyves utcáról van szó –, már csak 

Az önkormányzat várja az ingatlantulajdonosok 
szándéknyilatkozatait

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Sok esetben a tulajdonosok, 
miután kialakították a telkeket,  
erről a kötelezettségről elfelejtették  
tájékoztatni az ingatlanokat  

megvásárlókat

“

Ha a járványhelyzet 
engedi, lakossági 

fórumokat is tartunk 
ezzel kapcsolatban

“
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ez van hátra, a közvilágítás, a közművek 
már korábban elkészültek.

 
- Akkor nézzük ezt a példát! A Fenyves 

utcában lakók nyilatkoztak, kezdeménye-
zik az útépítést. Hogyan tovább?

- Most elkezdődhet a tervezés, amit kifi-
zet a város. A tervdokumentáció alapján is-
mertté válnak a beruházás költségei, amit 
fel kell osztani az ingatlantulajdonosok kö-
zött, akik megállapodást kötnek a várossal. 
Az önkormányzat lefolytatja a közbeszer-
zési eljárást és azt követően megkezdőd-
het a kivitelezés. A lakók tehát aláírják a 
szándéknyilatkozatot és a megállapodást, 
befizetik a szűk beruházási költség felét és 
más teendőjük nincs ezzel a beruházással. 

- Mi a helyzet 
azokkal az ingat-
lantulajdonosokkal, 
akik nem írják alá 
ezt a szándéknyi-
latkozatot, majd ké-
sőbb a megállapo-
dást?

- Amennyiben az 
utcában ingatlan- 
tulajdonnal rendel-
kezők kétharmada 
kezdeményezi az 
együttműködést, a  
többi tulajdonos 
kötelezhető. Azt is 
tudni kell, hogy a rendeletben részletfi-
zetési lehetőséget is biztosítunk azok-
nak, akik egy összegben nem tudják 
vállalni ezt a kiadást, ezzel is segítve az  
érintetteket. 

- Mi alapján történik a költségek meg-
osztása?

- Egy ingatlan egy egységnek minősül 
a költségek felosztásakor. Egy nyitott kér-
dés van, amit majd rendezni kell és egyéb-
ként a Feny-
ves utcában 
is felmerül, 
hogy azokban 
az utcákban, 
ahol városi tu-
lajdonú köz- 
parkok van-
nak, az ezekre 
eső útszaka-
szokat milyen 
arányban fi-

zeti a város.  
Erre minden 
esetben pontos 
számításokat 
kell végezni, 
mert úgy gon-
dolom, ez így 
méltányos. 

- Itt van 
tehát az első 
fecske, a Feny-
ves utca, ahol már megkezdődött a folya-
mat. A legjobb esetben mikor készülhet el 
ott az út?

- Most elindul a tervezé-
si folyamat és véleményem szerint,  
mire tavasszal újra aszfaltot kevernek, 
megkezdődhet a kivitelezés az utcában. 

- Vannak még szép számmal érin-
tett utcák. Ha az ott lakók közül bár-
ki úgy gondolja, hogy felvállalja ezt,  
nekiállhat és elkezdheti az aláírások gyűj-
tését a szándéknyilatkozathoz?

- Így van, bárki elkezdheti ezt, aki az 
adott utcában ingatlantulajdonnal rendel-
kezik. Ha kell, az önkormányzat segítséget 
nyújt abban, hogy a tulajdonosok listáját a 
közhiteles nyilvántartás alapján a rendel-
kezésére bocsátja.   

- Miért volt fontos az önkormányzat szá-
mára, hogy ezt a rendeletet megalkossa?

- El kell mondanom, hogy az elmúlt 
időszakban Pápán ingatlanokat bérlő 
külföldiek több alkalommal is érdeklőd-
tek, hogy az önkormányzat mikor építi 
meg ezekben az utcákban az utat. A tu-
lajdonosok részéről azonban nem érke-

zett hozzánk semmiféle megkeresés.  
A rendelet megalkotása után megépült 
utcákkal egyrészt rendezettebbek lesz-
nek a közterületeink, másrészt termé-
szetesen ezáltal gyarapodik az önkor-
mányzat vagyona is. Azt azonban ne 
felejtsük el, hogy amikor ezeket az ut-
cákat átvesszük, az önkormányzatnak 
fenntartási kötelezettsége keletkezik, te-
hát ezeket az utakat egyszer kell a lakók  
közreműködésével megépíteni, attól a 
pillanattól azonban a későbbiekben  a  
rekonstrukció már az önkormányzat fela-
data lesz. 

TUDTA?
Pápa Város Önkormányzata az út-

építési együttműködésről szóló rendelet 
megalkotásával jelentős anyagi és szak-
mai segítséget kínál a magánerős út-
építésekhez. A szabályozás ugyanakkor 
arról is rendelkezik, hogy amennyiben 
az önkormányzattal együttműködési 
megállapodást megkötő közút haszná-
latában érdekeltek a számukra megha-
tározott anyagi hozzájárulást a megsza-
bott határidőig nem fizetik meg, az bontó 
feltételnek minősül. Ebben az esetben a 
megállapodás hatályát veszti és a beru-
házás a rendeletben foglalt együttműkö-
déssel legalább öt évig nem valósulhat 
meg.
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Amióta megszületett az útépítési 
együttműködésről szóló önkor-
mányzati rendelet, sokan érdeklőd-

tek az önkormányzatnál a szabályozással 
kapcsolatban. Rádi Róbert városfejlesztési 
osztályvezetőt arra kértük, tekintse át ve-
lünk a rendeletet és ismertesse annak leg-
fontosabb elemeit.

- Mitől függ, hogy egy utcában az önkor-
mányzat vagy az ingatlantulajdonosok kö-
telessége az útépítés?

- Ez attól függ, hogy az a tulajdonos, 
aki az építési vagy használatbavételi en-
gedélyt megkapta, kitől vásárolta meg az 
ingatlant, ahol a lakóépületét megépítette. 
Ha az önkormányzattól vásárolta, akkor 
az a feladat, hogy az előírásoknak meg-
felelően az összes közművet kiépítse, az 
önkormányzaté. Ha magánszemély vagy 
valamilyen gazdasági társaság volt az el-
adó, akkor az ingatlantulajdonos feladata 
mindez. Az előírásoknak egyébként akkor 
felel meg a beruházás, ha megfelelően ala-
kítják ki a szilárd burkolatot, ha megvaló-
sul a csapadékvíz és a szennyvíz elveze-
tése, ha kiépítik a közvilágítást és a járdát. 
Ezek közül a járdaépítés az, ami nem min-
den területen kötelező, a lakóövezetekben  
felmentést kaphatnak ez alól az ingatlan-
tulajdonosok. 

- Ez az új építésű, családi házas övezetek 
mindegyikét érinti?

- Nem feltétlenül, mert vannak olyan 
területek, például a Bocsor utcáról nyí-
ló, jelenleg csak néhány 
házzal beépített területek, 
ahol az önkormányzat ál-
tal értékesített építési tel-
kek voltak és ott ez a fel-
adat az önkormányzaté.  
Ugyanakkor vannak 
olyan részei a város-
nak, ahol egybefüggő te-
rületen sok olyan utca 
található, ahol a lakók 
feladata mindez. Ilyen például a Celli út-

tól a Kodály Zoltán utcáig terjedő terü-
let elkerülő út felé eső része. Emellett  
szórványosan vannak ilyen utcák a Bocsor 
utca környékén és még a város számos 
pontján. 

- Min múlik, hogy milyen műszaki tar-
talommal kell megvalósítani ezt a beruhá-
zást?

- Ezt jogszabályok határozzák meg. Az a 
probléma, hogy előfordult már olyan, hogy 

egy-egy érintett 
utcában leaszfal-
tozták az utat, de 
ehhez semmiféle 
engedéllyel, ter-
vekkel nem ren-
delkeztek. Mivel ez 
egy építési beru-
házás, ahhoz, hogy 
bármilyen munka 
megtörténhessen, 

rendelkezni kell engedélyes tervvel, ami 
alapján megtörténik a kivitelezés. Akkor 
kaphat engedélyt egy beruházás, ha min-
den, jogszabályban meghatározott para-
méternek megfelel. Jogszabály írja elő töb-
bek közt, hogy milyen szélességűnek kell 
lennie az útburkolatnak, milyen módon 
kell a csapadékvíz elvezetését megoldani, 
hol kell elhelyezkednie a közvilágításnak. 
Amennyiben a beruházás az előírásoknak 
megfelelő műszaki tartalommal készül 
el, az azt megépíttetők a magánerős utcát 
átadják a város tulajdonába és onnantól 
a közút kezelője – jelen esetben a Város-
gondnokság – kezeli az utat. Igazából ettől 
a pillanattól lenne számon kérhető a Vá-
rosgondnokságon például a hómentesítés 
is. 

- Volt határideje 
annak, hogy a tulajdo-
nosoknak meddig kell 
megépíteniük az uta-
kat?

- Nincs ilyen hatá-
ridő. A rendelet meg-
alkotását egyébként a 
lakók, pontosabban bi-
zonyos utcákban az ott 
élők egy része kezde-
ményezte, kérve, hogy 
szülessen megoldás 
erre a problémára. A 
megkeresésre válaszul 

alkotta meg az önkormányzat azt a rende-
letet, ami megoldást jelenthet az érintett 
közterületeken a megfelelő műszaki tar-
talmú beruházás megvalósítására. Vannak 
olyan utcák, ahol valamilyen műszaki tar-
talom már korábban megvalósult, ami saj-
nos problémát is jelent. Volt, aki abból in-
dult ki, hogy leaszfaltozza az utcát és eleget 
is tett a kötelezettségnek. Sajnos abban az 

Magánerőből, de önkormányzati segítséggel 
épülhetnek az utak

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Vannak olyan részei a 
városnak, ahol 

egybefüggő területen 
sok olyan utca 

található, ahol a lakók 
feladata az útépítés

“
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esetben, ha ez az útépítés nem rendelkezett 
engedéllyel, nem megfelelően tettek eleget 
a kötelezettségüknek a tulajdonosok. Sok 
a hiányosság ezekben az utcákban. Van 
olyan eset, ahol úgy épült meg a szilárd 

burkolat, hogy azok előtt a lakók előtt, akik 
nem vállaltak részt a beruházásban, nem 
aszfaltozták le az utat. Fogalmazzunk úgy, 
hogy ez azért nem a szokásos útépítési 
gyakorlatot követi.

- Ez a rendelet egy komoly gesztus az 
önkormányzat részéről és úgy tudom, már 
vannak utcák, ahonnan érdeklődnek a la-
kók. Mit kell tennie annak, aki az önkor-
mányzattal együttműködve szeretné meg-
építeni az utat az utcájában?

- A rendelet abban nyújt nagy segítséget, 
hogy ott, ahol a lakók ezt önmaguk is fon-
tosnak tartják, a város felajánlja az együtt-
működését és jelentős anyagi hozzájárulást 
is biztosít. A folyamatot az ingatlantulaj-
donosoknak kell kezdeményezniük úgy, 
hogy az adott utcában ingatlantulajdonnal 
rendelkezők legalább 
2/3-ának kérelmeznie 
kell, hogy megindul-
jon az a folyamat, ami 
végül egy megfelelő 
műszaki tartalommal 
megépült utcát ered-
ményez. Ezt követően 
az önkormányzat el-
készítteti a szükséges 
terveket. Ez alapján 
kiderül, hogy mekko-
ra az az összeg, ami 
egy ingatlantulajdo-
nosra jut és ezt kö-
zöljük az érintettekkel. A tájékoztatást 
követően együttműködési megállapodást 

köt az önkormányzat, amiben az ingat-
lantulajdonos vállalja a rá eső összeg befi-
zetését. Ha a tulajdonosok 2/3 része ezt 
teljesíti, folytatódik a folyamat az engedé-
lyezés és a kiviteli tervek felé. Azoknak, 

akik nem fizetik be a rájuk eső összeget, az  
önkormányzat lehetőséget biztosít, hogy 

útépítési érdekeltségi 
hozzájárulás formájá-
ban fizessék meg a rá-
juk eső összeget. Ebben 
az esetben a rendelet-
ben meghatározottak 
szerint részletfizetésre 
is van lehetőség. 

- Mit vállal az ön-
kormányzat, mivel tá-
mogatja a magánerős 
útépítéseket?

- Az önkormány-
zat megbízza a tervezőt, vállalja a ter-
veztetés költségeit, magára vállalja az 

ebből adódó hatósági díjakat, az érintett 
utcákban lévő közterületekre eső költsé-
get teljes egészében kifizeti, a fennma-
radó rész szilárd burkolatának kialakítá-
sa költségeinek 50 százalékát is vállalja.  
Emellett az építés során magára vál-
lalja a műszaki ellenőrzés költségeit 
és a forgalomba helyezés költségeit is.  

Az önkormányzat – amellett, hogy anyagi 
támogatást nyújt – a szervezési, közbe-
szerzési, versenyeztetési feladatokat és a 
kivitelezés lebonyolítását is vállalja az in-
gatlantulajdonosok helyett. Úgy gondolom, 
ez komoly segítség. 

- Ha van olyan utca, ahol a tulajdonosok 
szeretnének élni a lehetőséggel, de nem 
tudják, hogyan kezdjenek neki a dolognak, 
kaphatnak önöktől tanácsot, segítséget?

- Természetesen. A rendelet kihirdetése 
óta nagyon sokan érdeklődtek nálunk és 
ma már elmondhatom, hogy két utcából is 
érkezett kezdeményezés arra nézve, hogy 
ott ilyen módon megvalósulhasson az út-
építés és mindkét utcában jóval magasabb 
arányban kérik a tulajdonosok a szükséges 
2/3-nál a folyamat elindítását. Ez nyilván 
egyfajta ingatlantulajdonosi összefogást 
is feltételez azok között a tulajdonosok kö-
zött, akik úgy döntenek, hogy szeretnék, ha 
az utcájuk a 21. századi követelményeknek 
megfelelően megépülhetne és ezért hajlan-
dóak anyagi terhet is vállalni.  

“

A rendelet abban nyújt 
nagy segítséget, hogy 

ott, ahol a lakók
 ezt önmaguk is 

fontosnak tartják, 
a város felajánlja az 
együttműködését és az 
anyagi hozzájárulást is 

Az önkormányzat a 
szervezési, közbeszerzési, 

versenyeztetési 
feladatokat és a kivitelezés 

lebonyolítását is vállalja

“
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Szilárd útburkolatot kaphat a Fenyves utca

Pápa Város Képviselő-testülete nem-
régiben döntött az útépítési együtt-
működésről szóló rendeletről. Ebből 

fakadóan a magánerős útépítésben érde-
kelt Fenyves utcai lakók megkeresték az 
önkormányzatot és anyagi támogatást 
kértek az ingatlanjaikkal határos közutak 
szilárd burkolattal történő ellátásához. A 
megvalósítás összköltségéből Pápa Város 
Önkormányzata fedezi a közút létesítésé-
hez szükséges építési és használatbavé-
teli engedélyezési eljárás díját, a műszaki 
ellenőr díját, a kivitelezés lebonyolításá-
hoz szükséges közbeszerzési eljárási és 
közbeszerzői bonyolítói díjat, valamint a 
föld-út szilárd útburkolattal történő ellátá-
sa költségének ötven százalékát. 

Nagy Szabolcs, Fenyves utcai ingat-
lantulajdonos a szintén ebben az utcában 
lakó egyik barátjával 
kezdte el az útépítést 
kezdeményező alá-
írások összegyűjtését, 
nem sokkal az útépí-
tési együttműködésről 
szóló önkormányzati 
rendelet kihirdetését 
követően.

Nagy Szabolcs a Pápa 
és Vidéke kérdésére elmondta, nagyon 
örül, hogy az önkormányzat az útépítés 
lebonyolítását átvállalva és a költségekből 
jelentős részt vállalva segíti a kivitelezést. 
Amikor az önkormányzat ezzel a lehető-
séggel rendelet formájában előállt, nem 
volt kérdés, hogy kap-
janak az alkalmon és 
példaértékű összefo-
gással megvalósítsák 
régi vágyukat, egy új, 
szilárd burkolatú út 
megépítését. Az ön-
kormányzat az útépí-
tés költségeihez járul 
hozzá, az ingatlantu-
lajdonosok a beruhá-
zás többi elemének 
kivitelezéséhez kap-
csolódó költségeket is 
állják. 

- Véleményem sze-
rint a Fenyves utca a város egyik legszebb 
része, ezért is választottuk feleségemmel 
ezt a környéket és kezdtük el a jövőnket 
tervezni ebben a zöld környezetben. Sze-
retünk a Fenyves utcai közösséghez tar-

tozni, mert itt nagy az összetartás. Az évek 
alatt szinte teljesen kiépült, körülbelül 100 
ingatlan található itt. Egy barátommal alá-
írásgyűjtésbe kezdtünk és két hét alatt ösz-
szegyűjtöttük a szükséges mennyiségű alá-

írásokat a kérvény 
beadásához, így 
az önkormányzat 
meg tudta kezdeni 
az út tervezőjének 
kiválasztását. Ha 
ez sikerült, akkor 
megkeresik az 
utca összes ingat-
lantulajdonosát – 

fűzte hozzá a fiatalember, aki hozzátette, a 
Fenyves utcában élők nagy többsége pozi-
tívan, örömmel fogadta a kezdeményezést, 
s támogatta is ezt aláírásával. 

- A jelenlegi „út” ellehetetleníti a közle-
kedést, állapota nagyon rossz minőségű. 

A megnövekedett forgalom miatt, szilárd 
burkolat hiányában kátyús, gödrös, nyáron 
porzik, ősszel nagy terjedelemben áll rajta 
az esővíz. Állapota károsítja a gépkocsikat 
és balesetveszélyes is. Az itt lakóknak már 

csak ezen okok miatt is kezdeményezniük 
kellett az útépítést, hiszen égetően szük-
ségessé vált az utca szilárd útburkolattal 
történő ellátása – tudtuk meg Nagy Sza-
bolcstól. 

Az aláírásokat összegyűjtő ingatlan-
tulajdonos hangsúlyozta, az utcában na-
gyon sok a többgyermekes család. Ő és a 
szomszédok is szeretnék biztonságban 
tudni gyermekeiket, amikor kerékpároz-
nak, mozognak, játszanak az utcában, a  
környéken. A nyugodt utca ezt a lehetősé-
get megadja, viszont a gödrök, kátyúk a ki-
sebbekre és az idős gyalogosokra egyaránt 
veszélyesek.

- A városrész folyamatosan fejlődik, 
erre található a Várkertfürdő és jelenleg a 
második legnagyobb városi park épül az 
ingatlanok mögött, ahol erdei futópálya, 
játszótér, biciklis pumpapálya található. Ha 
mindez elkészül, még több ember érkezik  a 
környékre, így ez nemcsak egy lakóövezet, 
hanem egy szabadidős övezet is lesz, amit 
a városlakókon kívül turisták is használ-
nak. Az így kialakult turizmus fogadására 
apartmanok is nyíltak a Fenyves utcában. 
Úgy gondolom, az egyik legfontosabb tu-
risztikai állomás lesz ez a környék a külső 
szemlélőknek városunk megítélésében. 
Így a Fenyves utca állapota túlmutat az itt 
lakók érdekein, az útépítés városi szintű 
érdek lett – emelte ki az útépítés kezdemé-
nyezője. 

- Szerencsére a Fenyves utca lakói kör-
nyezetükre igényes emberek és tudják, 
hogy a környéken zajló fejlesztések az ut-
cát szebbé varázsolják és ingatlanjaikat ér-
tékesebbé teszik. Egy élhetőbb 21. századi 
környezet jön létre itt, ami kikapcsolódást 
nyújt az egész városnak és az ide érke-
zőknek egyaránt – zárta gondolatait Nagy 
Szabolcs.

Szerző: Babos Petra 
 Fotó: Babos Petra, Pintér Ádám

Nem volt kérdés, hogy 
kapjanak az alkalmon és 
példaértékű összefogással 

megvalósítsák régi 
vágyukat, egy új, szilárd 

burkolatú út megépítését

“
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November 12. a szociális munka nap-
ja, azoknak a szekembereknek az 
ünnepe, akik ezekben a nehéz idők-

ben is láthatatlanul, alázattal, önfeláldo-
zóan teszik a dolgukat. Most két pápai 
szociális intézmény vezetőjének köszöntő 
szavait tolmácsoljuk. 

- Sajnos az idén sem tudunk közösen 
együtt ünnepelni, pedig szeptember-októ-
ber hónapban bizakodóak voltunk, készül-
tünk a kihelyezett munkaértekezletre. Már 
a második alkalommal marad el a közös ün-
neplés, készülődés, nem fogjátok egymást 
látni és megölelni, elmaradnak a köszönté-
sek, a dicséretek, a gratulációk és nem tart 
hajnalig az önfeledt szórakozás. Az elmúlt 
évben végzett munkánkért két elismerést 
kapott intézményünk. Pápa Vá-
ros Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete által adományo-
zott Pápa Városért Érdemérmet 
és a Veszprém Megyei Védel-
mi Bizottság Veszprém Megye 
Védelméért Emlékplakettjét. 
Mindkét elismerés nagyon 
megtisztelő és büszkeséggel 
tölt el mindannyiunkat. Tudjuk, 
hogy emögött mennyi közös 
munka, közdelem, vívódás volt. 
A kitüntetés elismerése az álta-
lunk végzett munkának, más-
részt ezáltal kötelez bennünket 
arra is, hogy a továbbiakban is 
ezen az úton kell továbbhaladnunk. Ebben 
a pandémiás helyzetben példamutató mó-
don fogott össze a kollektíva, átérezve a 
helyzet súlyosságát. Büszke vagyok min-
den munkatársamra. 

Csak ismételni tudom tavaly érzett és 
kimondott gondolataimat. Az elmúlt két év 
mindenki számára nehéz volt, de nagyon 
keveset szólnak a hírek rólunk, akik a szo-
ciális ellátásban dolgozunk. Pedig mi is itt 
vagyunk, csendben tesszük a dolgunkat, 
észrevétlenül ott vagyunk a rászoruló gyer-
mekek, a fogyatékkal élők, a hajléktalanok 
ellátásában, az idősek gondozásában. Ott 
vagyunk minden olyan család életében, 
ahol bármilyen ellátást kap tőlünk a hoz-
zátartozó, rokon. A vírus bennünket sem 
kímél, mi is félünk, mi is betegek leszünk, 
és a nap minden percében aggódunk a 
ránk bízott lakókért, ellátottért. Ezt hívják 
hivatástudatnak, elhivatottságnak, amikor 
mások segítése, problémájának megoldása 
előtérbe kerül saját magunkénál. 

Sajnos egyre kevesebben vagyunk. A 
szociális területen dolgozók egy jelen-

tős része az elmúlt pár évben nyugdíjba 
ment, a fiatalok számára ez a pálya nem 
népszerű, nagyon kevesen választják ezt 
a hivatást.  Maradt az a 40-50 év feletti és 
nyugdíj előtt álló maroknyi csapat, akik a 
szakmáért élnek-halnak és viszik a hátu-
kon az egész szférát… egy darabig! A jövőt 
nem látjuk előre pontosan, de sajnos nem 
látszik túl derűsnek ezen a területen. 

Most se tudom kihagyni köszöntőmből 
Vecsei Miklós szociológus szavait: az iga-
zi segítő az, aki le tud hajolni bárkihez. Itt 
kezdődik a szakmai iránti alázat, az igazi 
szakember. Lehetünk bármilyen beosztás-
ban, ha ezt nem tudjuk megtenni akkor 
nem erre vagyunk hivatottak. Bátorságra, 
nagylelkűségre és hitre van szükség a szo-
ciális területen végzett munkához.

Köszönjük a sok biztatást, elismerést, 
ami előrevisz bennünket nap mint nap. 
Nekünk is szükségünk van az erkölcsi 
megbecsülésre, a biztatásra, a reményre. 
Köszönetet mondok minden kollégámnak 
az embert próbáló munkájáért, kitartásá-
ért és a bizalomért. Büszke vagyok rátok 
és büszke vagyok az ESZI nagy családjára, 
hogy ennek a családnak 35 éve lehetek a 
tagja és 11 éve vezetője. 

Kívánok mindenkinek jó egészséget, 
munkátokban és a magánéletben sok si-
kert és boldogságot!

„A napraforgó mindig napraforgó ma-
rad, akkor is, ha még nem tudod megkü-
lönböztetni a többi virágtól. Bármennyire 
is szeretnéd, nem változtathatod sem ró-
zsává, sem tulipánná, országunk jelképé-
vé. Ha meg akarja tagadni önmagát, csak 
megkeseredik és már életében halott lesz. 
Ezért tanuld meg derűs nyugalommal kö-
vetni a sorsod, bármilyen legyen is.” /Paulo 
Coelho/

Szalainé Tihanyi Andrea intézményve-
zető, PVÖ Egyesített Szociális Intézménye

Fogtad már idős, magányos ember kezét, 
miközben könnyes szemmel a szeretteiről 
mesélt? Mi, szociális területen dolgozók 
nap mint nap megtesszük. Segítettél már 
leküzdeni az akadályokat fogyatékkal élő 
embereknek? Mi, szociális területen dol-
gozók nap mint nap segítünk. Hallgattad 
már hajlék nélkül maradt emberek élet-
történetét? Mi, szociális területen dolgozók 
nap mint nap hallunk ilyen történeteket.
Adtál már ételt nélkülöző családoknak? Mi, 
szociális területen dolgozók nap mint nap 
megtesszük ezt. Néztél már reményvesz-
tett, segítségre szoruló ember szemébe? 
Mi, szociális területen dolgozók nap mint 
nap megtesszük.Érezted már, milyen az, 
ha valakinek te vagy az utolsó lehetősége, 
hogy emberibb életet éljen? Mi, szociális te-

rületen dolgozók nap mint nap 
érezhetjük ennek a súlyát. 

Kedves szociális területen 
dolgozó kollégák, dolgozzatok 
akár az állam, akár önkor-
mányzatok, egyházak vagy 
civil szervezetek által fenntar-
tott intézményekben! Tudno-
tok kell, hogy hősök vagytok! 
Anyagi és erkölcsi elismerés 
nélkül, mégis elhivatottan 
gondoskodtok nap mint nap a 
gondjaitokra bízottakról, mi-
közben most, a járványhely-
zetben soha eddig nem látott 
kihívásokkal néztek szembe 

és sok esetben a saját egészségeteket is 
kockáztatjátok azért, hogy ellátottjaitok 
egészségesek maradjanak.

Teréz anya imájával köszöntelek benne-
teket a szociális munka napján:

Az emberek esztelenek, következetle-
nek és magukba fordulnak, mégis szeresd 
őket! Ha jót teszel, megvádolnak, hogy ön-
zés és hátsó gondolat vezérli cselekedetei-
det, mégis tégy jót! Ha sikeres vagy, hamis 
barátokat és igazi ellenségeket szerzel, 
mégis érj célt! A jó, amit ma teszel, holnap 
már feledésbe megy, mégis tedd a jót! A be-
csületesség s őszinteség sebezhetővé tesz, 
mégis légy becsületes és nyílt! Amit évek 
alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap 
alatt, mégis építs! Az embereknek szüksé-
gük van segítségedre, de ha segítesz, táma-
dás érhet, mégis segíts! A legjobbat add a 
világnak, amid csak van, s ha verést kapsz 
cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, 
amid csak van!

Pintér-Papp Eszter intézményvezető, 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pápai  
Támogató Szolgálat

Köszöntők a szociális munka napján

Fotó: Pixabay
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Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám

Kossuth utca. Sokakban nosztal-
gikus emlékeket ébreszt, a ré-
gebb óta fiatalok felidézik a 

nyüzsgő utca képét, a „korzózást”, de a  
mai fiatalok többségének is vannak törté-
netei, amik a város sétálóutcájához kötőd-
nek. 

A belváros szívében fekvő, üzletek-
kel, éttermekkel teli utca állapotáról az 
elmúlt néhány évtizedben újra és újra 
fellángoltak viták, a közösségi médiá-
ban rendszeresen felmerült ez a téma.  
Aztán az önkormányzat néhány évvel ez-
előtt bemutatott látványterveket és közöl-
ték, hogy a Kossuth utca felújítása elérhető 
közelségbe került. Akkor sokan szkeptiku-
sak voltak, soha meg nem valósuló tervnek 
tartották a felújítást. 

A tervek megvalósulni látszanak, hi-
szen október 20-án megkezdődött a pá-
paiak által talán legnagyobb érdeklődés-
sel várt beruházás. Persze, ahogy az már 
lenni szokott, ha valami változás történik 
az életünkben, azonnal vita is támadt. 
 A munkálatokat az utca legszű-
kebb szakaszán, a Kapuszíntől a Pe-
tőfi utcáig terjedő részen kezdték meg,  
ami bizony megnehezíti arrafelé a közleke-
dést. 

A másik, nagy port kavart kérdés a Petőfi 
utca és az Eötvös utca forgalmi rendjének 
változása és ehhez kapcsolódóan a Bástya 
parkoló Kossuth utca felőli részének az 
említett két utca lakói számára történt el-
különítése. Ez a változtatás azonban elke-
rülhetetlen volt, hiszen biztosítani kellett 
egy utcát, ahol az építkezés teherforgalmát 
lebonyolíthatják, ez lett a Petőfi utca. En-
nek következtében az Eötvös utca gépjár-
műforgalma csak úgy biztosítható, ha az 
átmenetileg kétirányúvá válik. Az előbb 
elmondottakból pedig az következik, hogy 
az említett két utcában nem lehet parkolni 
és az ott élőknek valahová el kell helyezni-
ük az autóikat, ha már a házuk előtt nem 
tehetik ezt meg.

 
A Kossuth utca felújítása tehát meg-

kezdődött, az első szakaszon a közmű-
cseréket végzik, amivel a tervek szerint 
december közepére végeznek is, aztán 
kezdődhet a burkolatépítés és ha minden 
a tervek szerint halad, az első szakaszon 
áprilisban már az új burkolaton sétálha-
tunk. Aztán következik az újabb szakasz 
építése, ami a Petőfi utcától a Deák Ferenc 
utcáig tart, majd a Deák Ferenc utcától a  
Március 15. térig terjedő szakasz felújításá-
val, előreláthatóan 2023 végére fejeződik 
be a beruházás.  

Megszépül a Kossuth utca

KOSSUTH UTCA

TUDTA?
Kossuth Lajost már az 1800-as évek 

közepétől nagy tisztelet övezte Pápán. 
Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy 
1887. szeptember 21-én a város díszpol-
gárává választották és 1892 szeptembe-
rében utcát neveztek el róla. Erről 1892. 
szeptember 3-án a képviselő-testület a 
következő határozatot hozta: „A napi-
rendre térést megelőzőleg Martonfalvay 
Elek tanácsos úr felszólal az iránt, hogy 
időközben több képviselő által aláírt 
egy oly tárgyat tartalmazó́ indítvány ér-
kezvén be, mely jellegénél fogva méltó́, 
hogy első helyen tárgyaltassék, kéri ezt 
elrendeltetni; minek folytán felolvasta-
tott a jelzett indítvány, amelyben Kos-
suth Lajos, nagy hazánkfia s városunk 
díszpolgára emlékének megörökítésére 
születésének 90. évfordulója alkalmából 
városunk egyik főbb utcája »Kossuth La-
jos utcának« elneveztetni indítványozta-
tik. Az indítvány közhelyesléssel és lel-
kesültséggel fogadtatván az eddigi Szél 
utca Kossuth Lajos utcának elneveztetni 
egyhangúlag elhatároztatott; ezen utca 
tehát négy ponton lesz ilyen című ren-
des utcatáblával jelezendő, melyeknek 
elkészíttetése s a nagy férfiúnak folyó hó 
19-ére esendő születési évfordulója nap-
ján rendes elhelyezése iránt is idejében 
intézkedni a városi tanács megbízatik; 
melynek ezen rövid időhöz kötött meg-
bizatásához képest ezen határozatnak 
csak birtokon kívüli föllebbezhetése is 
kimondatik.”
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 Fotó: Pintér Ádám

Az elmúlt években számtalan fejlesz-
tés történt a városban és jelenleg is 
több olyan projekt van folyamatban, 

amelyek szebbé, élhetőbbé teszik környe-
zetünket. Ezek közt van egy beruházás, 
amit a többinél is nagyobb figyelem övez, 
amire évek óta sokan vártak, ez a Kossuth 
utca felújítása. Dr. Áldozó Tamás polgár-
mesterrel a belváros meghatározó utcájá-
nak felújításáról beszélgettünk.

- A Kossuth utca felújítása valóban nagy 
figyelmet kap. Sokan várták, de sokan fél-
tek is tőle. A beruházás valóban rejt ma-
gában kockázatokat, főleg az ott vállalko-
zást működtetők számára, hiszen tartanak 
attól, hogy ellehetetlenül a vállalkozásuk. 
Ezért is döntöttünk úgy, hogy időben el-
húzzuk a beruházást, hiszen fo-
lyamatosan működtethetőnek 
szeretnénk megtartani az utcát. 
Gondoljunk bele, ha az elejétől a 
végéig egy időben felbontanánk 
a Kossuth utcát, akkor egy évig 
oda senki se be, se ki nem me-
hetne, arra az időre mindennek 
be kellene zárnia. Így viszont 
tudjuk tartani azt, hogy működ-
jenek ezek a vállalkozások. 

- Milyen munkálatokat jelent 
a Kossuth utca felújítása?

- Két nagy eleme van a felújí-
tásnak. Egyrészt megtörténnek 
a közműcserék, utána pedig a burkolatépí-
tés, ami a Március 15. tér felé haladva egy-
re több helyen zöldfelület kialakításával is 
társul, ráadásul arra a forgalom is bonyo-
lultabb lesz, hiszen a Deák Ferenc utca és a 
Március 15. tér között megmarad az autós 
közlekedési lehető-
ség. 

- Ahogy em-
lítette, ütemekre 
bontva végzik el a 
munkálatokat. Ho-
gyan ütemezték a 
felújítást?

- Az első ütem a 
Kapuszíntől a Pe-
tőfi utcáig tart, a második a Petőfi utcától 
a Deák Ferenc utcáig, végül a Deák Ferenc 
utcától a Március 15. térig terjedő szakasz 
újul meg. Az új szakaszon mindig akkor 

kezdődnek el a munkálatok, amikor az elő-
ző szakasz teljesen elkészül. A nemrégiben 
megkezdett első szakaszon a közműcsere 
határideje december 15., a burkolatépítés-
sel pedig április 30-ig kell végeznie a ki-
vitelezőnek. A 
burkolatépítés 
kivitelezőjének 
kiválasztásá-
ra kiírt közbe-
szerzés most 
van folyamat-
ban. A közmű-
cserék tehát 
már megkezdődtek és az a tapaszta-
lat, hogy azért nagy a zavar a föld alatt.  
Kihívást jelent, hogy korábban egyesí-
tett rendszeren vezették el a szenny- 
vizet és a csapadékvizet, és 
ezt most külön kell választani.  

És azért van néhány hely, ahol ez a rend-
szeregyesítés már az ingatlanon belül 
megtörtént.

- Miért fontos a két rendszer elválasztá-
sa?

- A Pápai Víz- és Csa-
tornamű Zrt. 2,4 millió 
köbméter ivóvizet ad 
el évente és 3,4 mil-
lió köbméter szenny- 
vizet kezel. Ez az el-
térés nyilvánvalóan a  
csapadékvíz-bekötések 
miatt van. Ha belegon-
dolunk, az eladott ivó-
víz egy részét a háztar-

tások öntözésre használják, így az nem 
kerül vissza a csatornába, tehát lénye-
gesen több a szennyvíz, mint az eladott  
ivóvíz. Fontos, hogy csökkentsük ennek a 

mennyiségét, hiszen nagyon költséges a 
szennyvizet tisztítani. 

- Milyen költségekkel jár a Kossuth utca 
felújítása?

- A jelenlegi számítások sze-
rint az önkormányzatot terhe-
lő teljes költség megközelíti a 
600 millió forintot. Ilyen nagy, 
saját erőből megvalósuló beru-
házásunk a rendszerváltás óta 
nem volt. Úgy vállaltuk ezt a 
nagy kötelezettséget, hogy azt 

is tudjuk, valamikor a jövő év folyamán 
hasonlóképpen meg kell kezdenünk a Csá-
ky utca felújítását is, de azt a beruházást a 
Türr István Gimnázium felújítási munká-
latainak befejezéséhez kell igazítanunk. 
Ott az a kérdés, hogy az a munka milyen 

műszaki tartalommal való-
suljon meg, kiterjedjen-e a 
Pálos térre vagy ne? Most 
úgy tűnik, azt a beruházást 
is önerőből kell megvalósí-
tanunk – hacsak nem ka-
punk Veszprémhez hason-
lóan támogatást belterületi 
utak felújítására. 

- A felújításhoz kapcsoló-
dóan néhány környező utca 
forgalmi rendje megválto-
zott. Erre miért volt szük-
ség?

- A munkálatok megkez-
dése szinte a belváros egészére hatással 
van, minden becsatlakozó utcát érint va-
lamilyen szinten. Nekünk biztosítanunk 
kellett egy utcát arra, hogy a munkaterület 
kiszolgálása megtörténhessen, munkagé-
pekkel megközelíthető legyen, oda be és 
onnan ki lehessen hordani a szükséges 
anyagokat, eszközöket. Ehhez szükségünk 
volt a Petőfi utcára, az Eötvös utca pedig 
ennek következően kétirányú lett. Ebből 
adódik, hogy a balesetveszély elkerülése 
érdekében mindkét utcában meg kellett 
tiltanunk a parkolást. Úgy gondolom, hogy 
az életek biztonsága és a vagyonbiztonság 
elsőszámú szempont kell, hogy legyen. 
Ezért az érintett utcákban lakók számára a 
Bástya parkolóban biztosítottunk parkolá-
si lehetőséget. Ahogy áldozatot követel ez 
a munka az említett két utca lakóitól, úgy 
áldozatot követel másoktól is, mert ez most 
a közérdek. Úgy nem lehet fejlesztéseket 
végezni, hogy semmi se változzon a mun-

Saját forrásból újul meg a Kossuth utca

Ilyen nagy, saját 
erőből megvalósuló 

beruházásunk a 
rendszerváltás óta 

nem volt

“
 Megtörténnek a 

közműcserék, utána 
pedig a burkolatépítés, 
ami a Március 15. tér felé 

haladva egyre több 
helyen zöldfelület 

kialakításával is társul

“
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kálatok közben, aztán egyszer csak hipp-
hopp elkészül a terület. 

- A Kossuth utcán hetek óta dol-
goznak a közműcserét végző szak-
emberek, az üzletek működnek, bár a  
Kapuszín környékén azért nehezebb köz-
lekedni. Kapnak visszajelzéseket a beruhá-
zással kapcsolatban?

- Mindenkinek köszönjük a türelmét! 
Úgy gondolom, nagy várakozás övezi ezt a 

beruházást. A közösségi média éppen a na-
pokban dobott fel emlékként olyan évfor- 

dulókat, amikor 
terveket mutat-
tunk be, felhí-
vásokat tettünk 
közzé. Látszik, 
hogy a fogadta-
tása meglehető- 
sen vegyes volt, 
sokan szkepti-
kusak voltak és 
azt gondolták, 
ez a beruhá-
zás soha nem 
valósul meg. 

Mint látha-
tó, megvaló- 
sul és fontos 
újra hangsú-
lyozni, hogy 
saját forrás-
ból valósul 
meg, ehhez 
egy fillér tá-
mogatást se-
honnan nem 
kaptunk ed-
dig – nyilván 

azért továbbra 
is megpróbá-
lunk támogatást 
szerezni erre a 
célra.

- Az elmúlt 
évtizedben újra 
és újra előke-
rült a Kossuth 
utca felújítá-
sának kérdése, 
ezt mutatják 
a közösségi 

média különböző csoportjaiban  
ezzel kapcsolatban megjelent posztok, 
kommentek is. Miért pont most kezdték el 
a beruházást?

- Egyszerűen azért, mert most van rá 
pénze a városnak. Takarékoskodtunk és 
jól alakultak a bevételeink és a kiadásaink 
is. Másfél évvel ezelőtt, amikor a korona-
vírus-járvány kezdődött, sokan kongatták 
a vészharangot és sokan beszéltek az ön-
kormányzatok kivéreztetéséről. Úgy látom, 
hogy ez annyira nem érzékelhető. Mi a 
kormányzattól sok kompenzációt kaptunk, 
a kötelező közszolgáltatásokat magas szin-
ten finanszírozza a központi költségvetés. 

A helyi gazdaság is jól teljesít, a vártnál lé-
nyegesen több adót fizettek be, illetve az in-
gatlanértékesítéseink is sikeresek voltak. 

Vannak ingatlanértékesítéseink, amelyek 
amellett, hogy bevételt hoztak, azt ígérik, 
hogy a területen hamarosan helyi adót 
fizető vállalkozások kezdik meg a műkö-
désüket. Mindezek együttesen adták a le-
hetőséget. Ugyanakkor azt is el kell mon-
danom, hogy az ütemezésnek – a Kossuth 
utca működőképességének megtartása 
mellett – az is előnye, hogy több évre oszlik 
el a költség, kisebb az anyagi kockázat. Így 
bátran belevághattunk a beruházásba és 
reményeink szerint 2023 év végére egy tel-
jesen megújult Kossuth utcán sétálhatunk 
végig.

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a nagyvárosias lakóterületek 
társasházi ingatlanhasználóit, hogy a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatási díj 2022. január 1. napjától a társasházi közös költségbe kerül 
beépítésre, mivel a közszolgáltatási szerződések a társasházakkal kerül-
nek megkötésre. A társasházi ingatlanok tulajdonosaival, használóival 
megkötött egyedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések 

KÖZLEMÉNY

2021. december 31. napjával lezárás-
ra kerülnek. A változással kapcsolat-
ban az ingatlantulajdonosoknak, in-
gatlanhasználóknak teendője nincs.

Mindenkinek 
köszönjük a türelmét

“
A helyi gazdaság is jól 

teljesít, a vártnál 
lényegesen több adót 
fizettek be, illetve az 

ingatlanértékesítéseink 
is sikeresek voltak

“
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A Kossuth utca felújítása a város leg-
nagyobb önerőből megvalósuló be-
ruházása a rendszerváltás óta. Az 

utca nemcsak a föld felett újul meg, a föld 
alatt, a közművek terén is rendezettebb 
lesz a helyzet a felújításnak köszönhető-
en. Rádi Róberttel, a Városfejlesztési Osz-
tály vezetőjével a beruházás részleteiről 
beszélgettünk. 

- A Kossuth utca felújítása kapcsán két 
közbeszerzési eljárást bonyolítottunk le. 
Mivel az önkormányzat feladata a csapa-
dékvíz- illetve az ivóvízrendszer működ-
tetése, így ezen rendszerek felújításának 
közbeszerzési eljárása volt az egyik, mely 
esetében már eredményt is hirdettünk, a 
Boroszlán Zrt. lett a nyertes kivitelező. Ezzel 
párhuzamosan a Pápai Víz- és Csatornamű 
Zrt. ugyanilyen közbe-
szerzési eljárás ered-
ményeként a szenny- 
vízcsatorna kiváltását 
végzi. Tekintve, hogy a 
Kossuth utca első sza-
kaszán párhuzamosan 
zajlanak ezek a mun-
kálatok, célszerű volt ezeket összhangba 
hozni annak érdekében, hogy a föld alatt 
meglévő rendszereket a lehető legrövidebb 
idő alatt lehessen kicserélni, kiváltani és 
megújítani.

- Más közműveket is érint a beruházás?

- Megkérdeztük a többi közműszolgál-
tatót, akik arról nyilatkoztak, hogy most 
nem kívánják saját rendszereiket felújíta-
ni. Időközben azonban az e.on-nál jelen-
tős áramkimaradások voltak, melyek ezt 

a környéket is érintették, így az a döntés 
született, hogy mivel ebben a kiírásban 

ilyen jellegű munka nem szerepelt, majd a 
burkolatépítéssel egyidejűleg helyezünk el 
védőcsövet és ami-
kor a szolgáltatónak  
erre kapacitása lesz, 
a vezetékeket be 
tudja húzni. 

- A közműcserén 
néhány hete már 
dolgoznak a szak-
emberek. Mi a ta-
pasztalat, mennyire 
van rend a föld alatt?

- Folyamatosak a 
meglepetések. A ki-
vitelezőtől azt a tá-
jékoztatást kaptuk, 
hogy sok helyen, ahol arra számítottunk, 
hogy külön rendszeren megy a szennyvíz 

és a csapadékvíz, 
ez mégsem így 
van. Emellett a föld 
alatt található ve-
zetékeket feltárva 
az is látszik, hogy 
sok helyen megle-
petéseket találunk, 

vagyis vannak olyan régi kábelek, csator-
nák, amelyeknek nem igazán kellene ott 

lenniük, ahol éppen 
találják őket. Ezért a 
kivitelező nagy rész-
ben kézi munkára 
kell, hogy hagyatkoz-
zon. 

- Az első szakasz 
a Kapuszíntől a Petőfi 
utcáig tart, ez a sé-
tálóutca legszűkebb 

szakasza. Ez okozott valami nehézséget 
például abban, hogy ott hogyan lehet a 

gyalogosforgalmat fenntartani, az üzletek 
nyitvatartását biztosítani?

- Erről a munkálatok megkezdése előtt 
egyeztettünk a kivitelezővel, aki azt vállal-
ta, hogy mindig egy adott szakaszon végez 
munkát és ezt a területet kerítéselemekkel 
lehatárolja. Emellett a munkavégzés idején 
folyamatosan biztosított az üzletek meg-
közelítése. A kivitelező azt is ígérte, hogy 
a teljes szakaszon nem végez egy időben 
munkát és azokat a területeket, ahol már 
elvégezte a közműcserét, visszatemeti és 
így ugyan nem aszfalton, de a visszatömö-
rített földön lehet közlekedni. 

- A munkálatok 
néhány környező 
utcára is kihatással 
vannak. 

- Ahhoz, hogy a 
munkaterületről a 
jelentős mennyi-
ségű kitermelt föl-
det elszállítsák és a 
munkagépekkel köz-
lekedjenek, szüksé-
ges volt a környező 
utcák forgalmának 

szabályozása. Így a Petőfi utca lett az az 
útszakasz, amit az építési forgalom szá-
mára fenntartunk, ezzel párhuzamosan 
az Eötvös utca forgalma kétirányú lett.  
Az imént említett forgalmirend-változá-
sokból adódik, hogy az érintett utcákban 
nincs lehetőség a parkolásra, ezért az ott 
lakók a számukra kijelölt Bástya parkoló-
ban helyezhetik el autóikat. 

- Mennyire fegyelmezettek a gyalogo-
sok, illetve a környező utcákban gépjármű-
vel közlekedők?

Közműcsere, majd burkolatépítés a Kossuth utcán

Sok helyen ugyanazon 
 a rendszeren megy a  

szennyvíz és a 
csapadékvíz

“
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- Remélem, hogy nem kiabá-
lom el, de úgy látom, hogy minden-
ki kellő körültekintéssel közlekedik, a  
Petőfi és Eötvös utcában lakók is meg-
értették, hogy szükségesek ezek a lépé-
sek. Az önkormányzat korábban össze-
hívott egy fórumot, ahol polgármester 

úr tájékoztatást adott az érdeklődőknek 
ezekről az intézkedésekről és az okok-
ról. Úgy látjuk, hogy a vásárlók, az üzlet-
tulajdonosok és az itt lakók is betartják 
az új szabályokat. Ami nem igazán si-
kerül és korábban is problémát okozott,  
hogy a Kossuth utcára behajtási engedély-
lyel nem rendelkező gépjárművek – el-
sősorban a futárszolgálatokra gondolok 
– továbbra is behajtanak az utcára. Az is 
előfordult, hogy a munkaterület közepén 
várakozott egy ilyen gépjármű, miközben 
a gépkocsivezető az ebédjét fogyasztotta.  
Ez számunkra érthetetlen. Ha valaki en-
gedélyt kér és az indokolt, akkor a be-
csatlakozó utcákra megkapja a behajtási 
engedélyt. Így például a Szent László ut-
cába szabályosan behajthatott volna az 
említett gépkocsivezető és onnan elérte 
volna azokat az üzleteket, ahol dolga volt.  
Sokan nem értik meg, hogy nem lehet be-
hajtani a Kossuth utcára és a felújítás után 
még nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon 
az, hogy a sétálóutcán nincs helye gépjár-
műforgalomnak. 

- A felújítás első szakasza a Kapuszíntől 
a Petőfi utcáig tart. Itt decemberben befeje-
ződik a közműcsere és utána kezdődhet a 
burkolatépítés.

 - Így van, a közműcsere jó ütemben ha-
lad és már megkezdődött a burkolatépítés 
közbeszerzésének előkészítése 
is. A közösségi médiában köz-
zétettük a látványterveket és 
a visszajelzések azt mutatták, 
hogy az őszi lomb színárnya-

latú térkő 
volt az, amit 
az emberek 
többsége szí-
vesen látna 
itt, a Kossuth 
utcán. Ezt figyelembe 
véve írjuk ki a közbe-
szerzést. 

A jelenleg is zajló 
munkálatok esetében 

az összkölt-
ség bruttó 
36.204.728 fo-
rint. A közmű-
cserék során 
106 köbméter-
nyi építési tör-
meléket, zúza-
lékot, aszfaltot 
és kötőrétegeit 
kell elbontani 
és elszállítani. 
A közműcseré-
vel december-
ben végeznie 
kell a kivitele-
zőnek és a ter-
vek szerint az 
év elején megkezdődhet a burkolatépítés. 
Az első szakaszon közel 1.200 négyzetmé-
teren újul meg a burkolat, 135 méter hosszú 

szakaszon. Reményeink szerint a burkolás 
2022 áprilisára befejeződik. 

- Ahogy az 
első szakasz el-
készül, indulhat 
a második sza-
kaszon a köz-
műcsere, majd a 
burkolatépítés.  
A Petőfi utcától a 
Deák Ferenc ut-
cáig terjedő terü-

leten azonban már zöldfelületek is lesznek. 

- A felújítás mindhárom szakaszán 
elsőként a közműcseréket végzik el a 
szakemberek, tehát először a föld alatt  
teszünk rendet, ezt kö-
vetően pedig a felszínen.  
A második és harmadik szakaszon 
valóban bonyolultabb feladatról lesz 
szó, hiszen növénykazettákat alakít 
ki a kivitelező, fákat ültet, a harmadik  
szakaszon, a posta mellett pedig parkoló-
kat kell kialakítani. 

- Ha minden a tervek szerint halad, mi-
korra készülhet el a Kossuth utca teljes fel-
újítása?

- A tervek szerint a beruházás 2023. év 
végére fejeződik be, ám ez nagyon sok do-
logtól függ. Egyrészt attól, hogy a bonyo-
lultabb szakaszokon is zökkenőmentes 
legyen a munkavégzés, másrészt a közbe-
szerzési eljárások sikerétől és persze látni 

kell, hogy mindennek 
fedezetigénye is van. 
A beruházás megkez-
dődött, de még na-
gyon sok feladattal kell 

szembenéznünk ahhoz, hogy elmondhas-
suk, teljes egészében megújult a Kossuth 
utca.     

Sokan nem értik 
meg, hogy nem lehet  
behajtani a Kossuth  

utcára, a sétálóutcán 
nincs helye 

gépjárműforgalomnak

“

Az őszi lomb 
színárnyalatú térkő 

volt az, amit az 
emberek többsége 

szívesen látna a 
Kossuth utcán

“
 Az első szakaszon 

közel 1.200 négyzetméteren 
újul meg a burkolat

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

Sok pápai régen dédelgetett álma vál-
hat valóra, ha elkészül a Kossuth 
utca felújítása. Szinte nincs olyan 

helyi vagy környékbeli lakos, aki valaha 
ne koptatta volna a sétálóutca köveit. Év-
tizedekkel ezelőtt a város egyik legfonto-
sabb találkozópontja volt, s a mindennapi 
vásárlásaink színhelye. Fiatalok rande-
vúztak itt vagy ültek be valamelyik cuk-
rászdába, illetve étterembe. Aki hosszabb 
idő után tért vissza Pápára, annak külön-
leges élmény volt végigsétálni a Kossuth 
utcán, melynek végén a Fő térre nyíló 
Kapuszín a város egyik jellegzetes szim-
bóluma. Sokszor a munkából, iskolából 
hazafelé igyekvők is betértek a Dunántúl 
Athénjének ismert utcájára, egy séta vagy 
kirakatnézegetés erejéig.  Azonban mint 
minden épület, utca a hosszú évek során 
ez is elhasználódott, a fénye megkopott, 
így megérett a felújításra. Ezúttal arról 
kérdeztük a Kossuth utcán a járókelőket, 
mi a véleményük a sétálóutca megújításá-
ról, hogy fogadták ennek hírét. 

Hegedűs Kálmán kereskedő örül a Kos-
suth utca rekonstrukciójának, hiszen úgy 
véli, ezáltal sokkal szebb és élhetőbb lesz a 

sétálóutca. Reméli, több vásárló is ellátogat 
majd a belvárosba. Mint mondta, az áruel-
látás most kicsit nehezebb, de azért meg-
oldották ezt is. Már régóta téma volt a Kos-
suth utca megújítása a pápaiak körében, 
most végre elérkezett a pillanat, hogy ez 
megvalósuljon. Reményét fejezte ki, hogy 
a felújítási munkálatokkal időben végez a 
kivitelező, s aztán a megújult korzón sétál-
hatnak a járókelők.

Mórocz Dénesné örömét fejezte ki a fel-
újítás kapcsán. Mint mondta, fiatalkorában 
szinte nem volt olyan vasárnap, hogy ne 

sétáltak volna a Kossuth utcán, ez akkori-
ban egy közösségi tér volt, itt lehetett talál-
kozni a barátokkal, ismerősökkel. 

- Boldogan értesültem arról, hogy a Kos-
suth utca megújul. Bízom benne, hogy szép 

is lesz. Láttam 
a látványterve-
ket, tetszenek. A 
közösségi médi-
ában azt is lát-
tam, hogy szürke 
vagy terrakotta 
színű burkolatot 
kap. Mindkettő 

nagyon tetszik, nem 
is tudnék választani, 
hogy melyiket java-
solnám, de azt hi-
szem, én a szürkét, 

az úgymond szelídebb színű követ tenném 
– mondta a hölgy, aki hozzátette, amikor 

a belvárosban jár, mindig megtekinti a re-
konstrukciót, s a helyi médián keresztül is 
figyelemmel kíséri a munkálatok előreha-
ladtát. 

Göncz Vivien kérdésünk-
re elmondta, ő nagyon örül, 
hogy megújul a Kossuth utca, 
mert sajnos a mostani formá-
jában már nem igazán esz-
tétikus és praktikusnak sem 
mondható. 

- A többi nagyváros – mint 
például Győr, Veszprém – sé-
tálóutcája is hasonló most, 
mint amiket a fejlesztés lát-
ványtervein láttam. Ha a 
tervek szerint elkészül, biz-

tos vagyok benne, hogy hamar elfelejtjük 
majd, hogy egykor így nézett ki, mint ma.  
Az üzletek és a vendéglátóhelyek is fellen-
dülhetnek ezzel a fejlesztéssel – vélekedett 
a fiatal hölgy.

Erdő Imre Korvin 
utcai lakos minden 
nap egészségügyi 
séta keretében el-
megy a Kossuth ut-
cára, s megtekinti az 
éppen aktuális mun-
kálatokat, emellett 
a közösségi médi-
ában is folyama-
tosan figyelemmel  
kíséri a rekonstruk-
cióról szóló tudósí-
tásokat. 

- Nagyon örü-
lök, hogy megújul 

a Kossuth utca. Boldogan tapasztalom, 
hogy a város több részén is felújítási mun-

Vélemények a Kossuth utca felújításáról

Mórocz Dénesné

Göncz Vivien

Hegedűs Kálmán



17PÁPAésVIDÉKE - 2021. november

kálatok zajlanak. Jó, hogy a Várkert, az 
Erzsébet liget is megszépült. A Pápa Vá-
rosi Televízió adásait és a Pápa és Vidé-
ke online felületét is figyelem, ahol hétről 
hétre beszámolnak a városi projektekről 
– mondta, majd kiemelte, ha elkészül a  

Kossuth utca, akkor mindenképpen kiül 
egy teraszra egy kávéra vagy teára, hiszen 
biztosan élmény lesz majd abban a kör-
nyezetben ott lenni, s büszkén végignézni 
a felújított korzón. 

Dabóczyné Lenkefi Éva szintén öröm-
mel fogadta a Kossuth utca felújításának 
hírét. Mint mondta, jó lenne, ha sok fa és 
növény lenne a sétálóutcán. 

- Fontos a mai világban, hogy sok zöld-
felület legyen körülöttünk.  Gyakran jövök 
a sétálóutcára, így nyomon követem a fel-
újítási munkálatokat. Régebben a Kossuth 
utca sokkal népesebb volt, mint napjaink-
ban. Sajnos, a népesség fogyasztásközpon-
tú, inkább a plázákba mennek, ahol autóval 
meg tudnak állni, s nem a sétálóutcán bo-
nyolítják a szükséges vásárlást – hangsú-
lyozta a hölgy. 

Németh Imréné nagyon örül a rekonst-
rukciónak.

- Imádom a 
Kossuth utcát. 
Amikor gimnazis-
ták voltunk, iskola 
után mindig a sé-
tálóutca felé men-

tünk haza, s itt 
is találkoztunk. 
Itt mindig nagy 
volt a nyüzsgés, 

az élet. Szerettünk 
itt sétálni, beszél-
getni a barátnőim-
mel. Remélem, ha 
elkészül a felújítás, 
ismét benépesül 
és sokan korzóz-
nak majd itt. Jó 
lenne, ha külön-
böző programo-

kat is szerveznének 
a Kossuth utcára.  
El tudnám képzelni 
azt is, hogy egy-egy 
üzlet elé vagy a kis 
utcákhoz kiülőket 
és asztalokat tenné-

nek, s oda leülhet-
nek a járókelők,  
akár kártyázhat-
nának ott. Bízom 
benne, hogy min-
denki vigyáz majd 
az állagára, s nem 
rongálják meg. 

Varga Zoltánné gyakran jár a Kos-
suth utcán, de figyelemmel kíséri a  
felújítási munkákat a helyi médián keresz-
tül is.

- Fiatalkoromban a kedvenc he-
lyem volt a Kossuth utca, azó-
ta is szeretek ide jönni. Örülök,  
hogy megújul, már nagyon ráfér. Sajnos 

a művelődési központban tartott tájékoz-
tató fórumon nem tudtam részt venni, 
de olvastam az eseményről a tudósítást.  
Biztos vagyok abban, hogy nagyon szép 
lesz a sétálóutca ha elkészül, s egy élmény 
lesz majd itt sétálni, kiülni egy kávéra – 
mondta a hölgy. 

Reméljük, mindenkinek a tetszését el-
nyeri majd a megújuló bevásárlóutca, s 
mindenki óvja majd, hogy sokáig gyönyör-
ködhessünk, élvezhessük a mi Kossuth ut-
cánkat. 

Erdő Imre

Németh Imréné

Dabóczyné Lenkefi Éva

Varga Zoltánné
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Amikor 2020-ban hazánkban is meg-
jelent a koronavírus-járvány, amiről 
addig csak a híradásokban hallot-

tunk, talán nem is gondoltuk, hogy másfél 
évvel később még mindig ez a betegség és 
az ellene folytatott küzdelem lesz megha-
tározó életünk számos területén. És arra 
sem gondolhattunk, hogy néhány hóna-
pon belül már családtagjaink, barátaink, 
ismerőseink körében is lesznek, akiket el-
ragad ez a sokak által egy egyszerű meg-
fázásnak titulált kór. 

Sokat beszélgettünk akkor isme-
rősökkel, családtagokkal arról, hogy 
manapság már olyan fejlett az orvos-
tudomány, hogy csak hónapok kér-
dése és lesz oltás a koronavírus ellen.  
Aztán elkezdtek érkezni a hírek a kedve-
ző kutatási eredményekről és hamarosan 
Magyarországra is megérkeztek az első 
vakcinák. Mindenki eldönthette, felve-
szi-e az oltást, s akik regisztráltak, alig 
várták, hogy értesítést kapjanak az ol-
tás időpontjáról. Jó ütemben nőtt az első, 
majd a második oltást is felvettek száma, 
de azt is tudtuk, hogy ahogy az influenza 
elleni védőoltást, úgy a koronavírus elleni  
vakcina beadását is ismételni kell bizo-
nyos időközönként. 

Időközben mintha a tízmillió infek-
tológus országává váltunk volna, a kö-
zösségi médiában egymást érik az ol-
tottak és oltatlanok közti viták, sokan 
ülnek fel álhíreknek, tudományosnak  
tűnő értekezéseknek és talán még ennél is 
többen vannak, akik mindent bevetnek an-
nak érdekében, hogy meggyőzzék igazuk-
ról a másik felet. 

Dr. Dézsi Csaba András, Győr polgár-
mestere, aki nem mellesleg belgyógyász, 
kardiológus – tehát kijelenthetjük, hogy 
tudja, miről beszél – a közelmúltban a  
Kisalföld hasábjain fogalmazta meg a 
tőle megszokott nyíltsággal a témával 
és az oltást elutasítókkal kapcsolatos  
véleményét.

A Kormány nemrégiben megadta a 
lehetőséget a munkáltatóknak, hogy a 
munkavégzés feltételévé tegyék munka-
vállalóik számára a védőoltás felvételét.  
Az önkormányzati intézmények esetében 
ezt a döntést a polgármesterek hozzák 
meg.

Dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármes-
tere, aki nem mellesleg belgyógyász, kar-
diológus – tehát kijelenthetjük, hogy tudja, 
miről beszél – elrendelte a védőoltás köte-
lező igénybevételét a győri önkormányzat 
alá tartozó intézményeknél.  

KORONAVÍRUS

Szerző: Pintér-Papp Eszter  
 Fotó: Pixabay

Oltás önként vagy kötelezve?

TUDTA?
Az átoltottság további növelése és a 

járvány megfékezése érdekében a Kor-
mány 2021. november 22. és 28. között 
oltási akcióhetet indít a kórházi oltópon-
tokon.  Az akcióhéten a kórházak meg-
emelt oltási kapacitással és időpontfog-
lalás nélkül is várják a még oltatlanokat 
és akár a második, harmadik oltást fel-
venni kívánókat is. Ezeken a napokon 
101 megyei és városi kórházban várják az 
oltakozni szándékozókat reggel 7 és este 
19 óra között – olvasható a Koronavírus.
gov.hu-n.  

Mint ismert, a Kormány lehetőséget 
teremtett a munkáltatók számára, hogy 
a többi dolgozó védelme érdekében mun-
kafeltételként előírhassák az oltás felvé-
telét. Az érintett, még oltatlan munkavál-
lalók akár az oltási akcióhéten vagy azon 
kívül is felvehetik az első oltást. Emellett 
a nagyobb létszámú munkáltatók a me-
gyei oltási munkacsoportokon keresztül 
oltóanyagot is kérhetnek a munkahelyi 
oltások megszervezéséhez.  Az üzemor-
vosoknak tehát rendelkezésükre bocsát-
ják az igényelt mennyiségű oltóanyagot.
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A Kormány döntése értelmében a pol-
gármesterek dönthetnek arról, hogy 
az önkormányzati dolgozók szá-

mára a munkavégzés feltételévé teszik-e 
a koronavírus elleni oltás felvételét. Dr. 
Áldozó Tamás polgármester sajtótájékoz-
tatón számolt be arról, hogy Pápa Város 
Önkormányzata intézményeiben és a pol-
gármesteri hivatalban kötelező lesz-e az 
oltás.

- Mai sajtótájékoztatóm idején – a Ko-
ronavírus.gov.hu adatai alapján – már el-
hagyta a nyolcezret az új esetszám és már 
több napja az elhunytak száma is száz 
felett van. Úgy látjuk, a negyedik hullám 
felszálló ágában járunk és a jogszabályok 
a polgármesterekre ruházták azt a hatás-
kört, hogy az önkormányzati intézmények 
dolgozóinak esetében kötelező oltakozást 
rendelhessenek el. Én a felhatalmazással 
élve, a megelőző konzultációkon gyűjtött 
tapasztalatok, informá-
ciók alapján úgy döntöt-
tem, hogy a polgármesteri 
hivatalban és azokban az 
intézményekben, melyek-
re a hatásköröm kiterjed, 
elrendelem a kötelező ol-
takozást – jelentette be dr. 
Áldozó Tamás.

 A városvezető hang-
súlyozta, a döntése meg-
hozatalát megelőzően dr. 
Nagy Krisztina jegyzővel, 
a polgármesteri hiva-
tal osztályvezetőivel, az 
önkormányzati intéz-
mények vezetőivel és az 
önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok ve-
zetőivel – akik egyébként 
munkáltatóként maguk rendelkeznek a 
kötelező oltás elrendeléséről – is egyez-
tetett. Ezek alapján a konzultációk alap-
ján egyértelmű kép és egyértelmű igény 
rajzolódott ki. A polgármesteri hivatalban 
egyértelmű volt a vezetők álláspontja, míg 
az intézményvezetők körében többségi 
álláspont volt az, hogy szükség van a kö-
telező oltakozásra. Van olyan önkormány-
zati intézmény, ahol már 100 százalékos az 
átoltottság és olyan is, ahol nagyon kevés 
hiányzik ahhoz, hogy az átoltottság teljes 
körű legyen. A polgármesteri hivatalban a 
sajtótájékoztatót megelőző héten 70 száza-
lék volt az oltottak aránya. 

- Ezt a döntést azért hoztam meg, mert 
úgy gondoltam, hogy a kötelező közszol-
gáltatások fenntartása érdekében, a vá-
ros szolgálatában dolgozó munkatársaink 
egészségéért, illetve mindazok megóvásá-
ért, akik eze-
ket a közszol-
gáltatásokat 
igénybe ve-
szik, más 
lépést nem 
tehetünk – in- 
dokolta dö- 
ntését a  
polgármes-
ter, aki azt 
is elmondta, 
azt várja a kollégáitól, hogy emiatt a ren-
delkezés miatt is és egyébként a meggyő-
ződésük miatt is felvegyék az oltást a meg-
adott határidőig. 

A sajtótájékoztatón elhangzott, a kö-
telező oltással kapcsolatos tájékoztatást 
minden érintett munkavállaló megkapja, 

ebben a tájékoztatóban minden részletsza-
bályt pontosan megtalálnak, köztük a köte-
lezettség határidejét és azt is, hogy mi tör-
ténik akkor, ha valaki úgy dönt, hogy nem 
veszi fel az oltást.

Dr. Áldozó Tamás döntésével a polgár-
mesteri hivatal, a Pápai Egyesített Bölcső-
dék, a Pápai Városi Óvodák, Pápa Város 
Önkormányzatának Egyesített Szociális 
Intézménye és Pápa Város Önkormányza-
tának Egészségügyi Alapellátási Intézete 
munkavállalói számára vált a munkavég-
zés feltételévé a koronavírus elleni védőol-
tás felvétele. Dr. Nagy Krisztina december 
31-ében határozta meg azt a napot, amed-

dig a polgármesteri hivatalban az első 
oltást fel kell venniük azoknak, akik köz-
vetlen ügyfélkontaktok, a rá következő 15 
napon belül pedig azoknak, akik nem ke-
rülnek közvetlenül kapcsolatba az ügyfe-

lekkel.   
Az önkormány-

zati tulajdonú 
gazdasági társasá-
gokkal kapcsolat-
ban a polgármes-
ter hangsúlyozta, 
nem utasíthatja 
a gazdasági tár-
saságok vezetőit 
arra, hogy kötele-
zővé tegyék a vé-

dőoltást, ugyanakkor úgy gondolja, hogy 
döntése iránymutató lehet számukra. A 
vezetőknek legjobb belátásuk és lelkiisme-
retük szerint kell meghozniuk a döntést, 
tekintettel az ottani munkatársi kollektíva 
egészségére, a közszolgáltatások fenntar-
tására, hiszen például a hulladékgazdál-

kodási szolgáltatásnak 
és a vízszolgáltatásnak 
működnie kell. 

A sajtótájékoztatón el-
hangzott, készülnek arra, 
hogy védőeszközökre 
szükségük lehet, felmér-
ték a rendelkezésükre 
álló készleteket és to-
vábbra is érvényben van 
az a szabály, hogy min-
den intézményvezető a 
saját hatáskörében, a sa-
ját intézményére nézve 
felső költségvetési korlát 
nélkül szerezhet be vé-
dőeszközöket, emellett a 
polgármesteri hivatal, il-
letve az önkormányzat is 
rendel maszkokat, mert 

fontosnak tartják a magas minőségű védő-
eszközök beszerzését. 

Dr. Áldozó Tamás a Pápa és Vidéké-
nek elmondta, maga is fontosnak tartot-
ta az oltás felvételét, így nem érheti az 
a vád, hogy bort iszik és vizet prédikál.  
Ő már a harmadik oltást is felvette és va-
lamennyi családtagja megkapta már leg-
alább az első két oltást. Szakemberek vé-
leményét figyelembe véve úgy gondolja, a 
járvány megfékezésében az oltás a megol-
dás. 

Lapzártánk után érkezett a hír, hogy a 
polgármesteri hivatalban november 17-től 
kötelező a maszkviselés.

Az oltás a megoldás!
Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

A kötelező közszolgáltatások 
fenntartása érdekében, a 

munkatársaink egészségéért, 
illetve mindazok megóvásáért, 
akik ezeket a közszolgáltatásokat 
igénybe veszik, más lépést nem 

tehetünk

“
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Szerző: Polgár Szilárd
 Fotó: Polgár Szilárd, archív

A koronavírus-járvány negyedik hul-
lámának erősödése miatt egyre 
több önkormányzat, valamint cég 

és vállalkozás döntött már eddig is, vagy 
éppen a napokban dönt úgy, hogy az álta-
la foglalkoztatott munkavállók esetében 
kötelezővé teszi a koronavírus elleni vé-
dőoltás felvételét. Magazinunkban ezúttal 
annak jártunk utána, hogy a városunkban 
működő nagyobb, jelentős munkaválla-
lói létszámot foglalkoztató cégek terve-
zik-e a kötelező védőoltás elrendelését. 
És persze arra is kíváncsiak voltunk, 
hogy mi a cégvezetők véleménye az oltás  
fontosságáról. 

Nagy Szabolcs az egyik legna-
gyobb helyi építőipari vállalkozás ala-
pító-tulajdonosa, ügyvezető igazgatója.  

Cégüknél átlagosan közel ötvenen dolgoz-
nak, ám a munkavállalói létszámuk több 
párhuzamos építőipari projekt megvalósí-
tása idején akár száz főre is emelkedhet.  
Elmondása szerint vállalkozásánál a mun-

kavállalók többsége már élt az oltakozás 
lehetőségével.

- Szerintem kell és fontos a koronaví-
rus elleni védőoltás, ezt támasztják alá az 
általam megismert, 
orvosok és szakértők 
által megfogalma-
zott vélemények is. 
A cégünknél dolgo-
zó munkavállalókkal 
kapcsolatosan a kö-
telező oltás elrende-
lését hosszasan mérlegeltem, és végül úgy 
döntöttem, hogy nálunk nem lesz előírás. 
A mi munkánk során, az építőipari beruhá-
zásainkon nem találkozunk sok külső em-
berrel, itt inkább a saját munkavállalóink 

vannak egy közösségben. Nálunk általá-
ban a cégvezetők, a középvezetők, valamint 
a művezetőink érintkeznek több emberrel 
a cégen kívül, és közülük mindannyian 
felvették már az oltást. Nem köteleztük 
őket erre, mindenki saját elhatározásából 
döntött így. Azt is szeretném elmondani, 
hogy volt olyan kollégám, aki előbb oltako-
zott, mint én. Egyébként nekem is megvan 
mindkét védőoltásom, még nyár elején 
kaptam meg őket, de vannak olyan munka- 
társaim, akik a harmadik oltást is meg-
kapták már 
– fogalmazott 
a Pápa és Vi-
dékének Nagy 
Szabolcs. - Je-
len pillanatban 
a koronaví-

rus-járvány megfékezésére egyetlen esz-
köz van az egészségügy kezében, ez pedig 
a védőoltás. Ha lenne más alternatíva, ak-
kor kipróbálhatnák azt is, de jelenleg nincs 

még. A tudomány 
azonban folyamato-
san fejlődik, lehet hal-
lani, hogy hamarosan 
lesz koronavírus elleni 
gyógyszer is, de most 
még csak a védőoltás 
áll rendelkezésre, így 

most ezt kell alkalmazni. A családunkban 
is szinte mindenki felvette már az oltást, és 
nekem is az az álláspontom, hogy oltakoz-
ni kell! – mondta határozottan az építőipari 
vállalkozás ügyvezető igazgatója.

Pethő Zoltán az egyik legnagyobb pápai 
élelmiszeripari cégcsoportot vezeti hosszú 
évtizedek óta, az általa alapított nagyon 
sikeres és kiválóan prosperáló vállalko-
zásban jelenleg is közel száz munkavállaló 
dolgozik.

- A koronavírus-járvány elleni védeke-
zés nagyon fontos dolog, és ennek nagyon 
lényeges része a védőoltás. A cégünknél 
nyilvántartást nem vezetünk arról, hogy 
kik az oltottak és ki nem vette még fel a 
védőoltást, de információm szerint a veze-
tői gárda szinte minden tagja rendelkezik 
már a koronavírus elleni oltással. Mun-
kavállalóink közt azért előfordulnak, akik 
nem olttatták be még magukat, de infor-
mációim szerint itt is többségében vannak 
azon dolgozóink, akik oltással rendelkez-
nek – nyilatkozta magazinunknak Pethő 
Zoltán, aki maga is igyekszik jó példával 
elöljárni, hiszen nemrég már a harmadik 
védőoltást is megkapta. - Törekszünk arra, 
hogy minél több oltott legyen a cégünknél, 
de szankciókat nem tervezünk bevezetni, 
és jelenleg nem tervezzük az oltás köte-
lezővé tételét a cégcsoporton belül. Nem 
egyszerű dolog stabil, jól képzett, megbíz-
ható munkatársakat találni a mai világban, 
és nem akarjuk kockáztatni egy kötelező 
oltás elrendelésével az esetleges távozá-
sukat vagy a munkából történő tartós tá-

Mérlegelik a kötelező oltás elrendelését

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

Pápa Város Önkormányzata pályázatot  
hirdet ingatlanok hasznosítására

A munkavállalók jelentős része felvette már a vakcinát

A koronavírus-járvány 
elleni védekezés nagyon 

lényeges része a 
védőoltás

“
Nekem is megvan 

mindkét védőoltásom,  
de vannak olyan 

munkatársaim, akik a 
harmadik oltást is 

megkapták már

“ Nagy Szabolcs
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volmaradásukat. Az oltással azonban meg 
lehet előzni, hogy megfertőződés esetén 
a betegség veszélyesebb lefolyású legyen 
elérhetjük, hogy ne járjon komoly egész-
ségkárosodással, esetleg kórházi kezelés 
igénybevételével. Előfordult sajnos már a 
cégnél is, hogy néhány kollégánk megbe-
tegedett, és akkor átcsoportosítással, home 
office elrendelésével meg tudtuk oldani a 
pótlásukat, ám szerencsére nagy számú, 
tömeges megbetegedés nem fordult elő 
nálunk – jegyezte meg az alapító-tulajdo-
nos. - A koronavírus-járvány nem okozott 
a cégünk működésében semmilyen visz-
szaesést, az előző évek kereskedelmi for-
galmának teljesítésére számítok ebben az 
esztendőben is. És optimistán tekintünk a 
jövőbe, hiszen a közelmúltban építettük fel 
és adtuk át modern, saját raktárcsarnokun-
kat, hogy megpróbáljunk még jobb és kor-
szerűbb körülményeket biztosítani cégünk 
és dolgozóink számára.

Vörös Dániel, a Pápai Víz- és Csator-
namű Zrt. vezérigazgatója. Az általa irányí-
tott cégnél jelenleg 83 munkavállaló dolgo-
zik. Mivel nemzetstratégiai szempontból 
kiemelten fontos feladatot látnak el, ezért 
meglehetősen markáns álláspontja van a 
kötelező koronavírus elleni védőoltás el-
rendelésével kapcsolatban.

- A Magyar Kormány a többségi önkor-
mányzati tulajdonban lévő gazdasági tár-
saságoknak felhatalmazást adott, hogy 
kötelezhesse munkavállalóit a koronavírus 
elleni védőoltás felvételére. A Pápai Víz- és 
Csatornamű Zrt. közszolgáltatást végez, 
az ivóvizet mindenképpen szolgáltatnunk 
kell, ez stratégiai szempontból kiemelten 
fontos, mivel közel hatvanezer ember ivó-

vízellátását biztosítjuk 42 településen. Az 
ivóvízszolgáltatás biztonsága pedig meg-
követeli a cég vezetésétől, hogy a védőol-
tás bevezetése mellett döntsön. Ez a mai 
napon, azaz november 15-én meg is történt 
utasítás formájában, így a kormányren-
delet által kapott felhatalmazással élve 
elrendeltem a Covid-védőoltás felvételét 
dolgozóinknak – tájékoztatta újságunkat 
Vörös Dániel. - Két határidőt szab meg erre 
vonatkozóan a kormányrendelet; akik ügy-

felekkel szorosan találkoznak, azoknak 
december 15-ig kell felvenniük az oltást, 
pedig nem találkoznak napi rendszeres-
séggel ügyfelekkel, azoknak január 31-ig. 
Döntésünk meghozatalában közrejátszott, 
hogy részvénytársaságunknál a társa-

dalmi szerepvállalás kiemelten fontos, 
valamint az egészségügyi szakemberek, 
tudományos kutatók véleménye szerint 
csak az oltás védhet meg minket a koro-
navírus által okozott fertőzéssel szemben.  
Ha el is kapják az oltott emberek a vírust, 
náluk sokkal enyhébb lefolyású lesz a 
betegség, és csekély az esélye a vissza-
maradó poszt-Covid tünetek jelentkezé-
sének. A munkavállalóink már eddig is 
megértették ezt a kihívást, és már a kor-
mányrendelet megjelenése előtt 80 szá-
zalék feletti volt az átoltottság a cégünk-
nél. A kötelező oltásról ma egyezttettünk  
kollégáimmal, és elenyésző kisebb-
ség, a munkavállaóink 2 százaléka nem 
hajlandó felvenni az oltást, ám az át-
oltottság így is 98 százalékra nő majd 
a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt-nél.  

Aki pedig nem veszi fel az oltást, annak a 
korányrendelet értelmében egy év fizetés 
nélküli szabadságra kell mennie, és ha 
ezután sem kéri a vakcinát, akkor meg-
szűnik a munkaviszonya – jegyezte meg a 
vezérigazgató, aki újságunknak elmondta 

azt is, ő eddig két védőoltást kapott, ám a 
második után még nem telt el a hat hó-
nap várakozási idő, így amint ez letelik 
és a háziorvosa ezt engedélyezi, azonnal  
felveszi a harmadik koronavírus elleni 
vakcinát is. 

A kormányrendelet 
megjelenése előtt 80 
százalék feletti volt az 
átoltottság a cégünknél

“

Pethő Zoltán

Vörös Dániel
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Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Csodálatos, árnyat adó fái sokak éle-
te fontos pillanatainak voltak tanúi. 
Láttak önfeledten játszó gyerme-

keket, félénk kézfogásokat, szerelmes 
öleléseket, könnyes búcsúkat és rohanó 
hétköznapokat. A Várkert mindannyiunk 
számára kedves helye a városnak, néhá-
nyan aggódva, a legtöbben érdeklődéssel 
figyeltük a park területén végzett munká-
latokat. Nemrégiben lezárult a Történelmi 
angolpark funkcióbővítő megújítása az 
Esterházy-kastély környezetében, közis-
mertebb nevén a Zöld város I. TOP-projekt. 
A változás már ma is szembetűnő, ám a 
természet most téli álmára készül, igazá-
ból tavasszal láthatjuk majd teljes pompá-
jában a megújult területeket.

A projekt célja a pápai lakosság 
életminőségének javítása, a város 
népességmegtartó erejének növe-
lése, a lokálpatriotizmus fokozása, 
a környezet- és egészségtudatos 
életmód elterjesztése, továbbá a gaz-
daságélénkítés és a foglalkoztatási 
szint emelése volt.

A beruházáshoz egymilliárd fo-
rint támogatást nyert el a város, a 
projekt összköltsége 1,2 milliárd fo-
rint volt. A beruházás során kiala-
kított sétautak, ösvények és kerék-
párutak felülete meghaladja a 15.000 
négyzetmétert, az aktív rekreációs tereket 
900 négyzetméternyi területen alakították 
ki.  Több mint 200 közvilágítási oszlopot 
helyeztek el a két parkban, 200-nál több 
parkbútor szolgálja a látogatókat és több 
mint 35 ezer új növényt telepítettek a beru-
házás által érintett területekre.  

A projekt elsőként elkészült eleme a Vár-
domb megújítása volt. Az Esterházy-kas-

tély főhomlokza-
ta előtti területen 
elsőként elbon-
tották a koráb-
bi szabadtéri 
színpadot és 
annak nézőte-
rét. Az egykori 
padok helyén 
vasbeton szer-

kezetet építettek, mely a mobil lelá-
tó alapjául szolgál. A korábbi, beton-
ból épült színpad helyére gyeprács 
került, ahová a mobil színpad rendezvé-
nyek idejére biztonsággal elhelyezhető.  
A projekt keretén belül megépült a színpa-
dot kiszolgáló út és parkoló, illetve növé-
nyeket – évelőket, örökzöldeket és cserjé-
ket – is telepítettek a területre.

A pályázat egyik legfontosabb célja 
a zöldfelületek megújítása, a korábban 
meglévő növényzet jelentős bővítése volt. 
Ennek első lépése a környezetbe nem 
illő növények eltávolítása volt. A kivá-
gott fák többsége már beteg, veszélyes 
egyed volt, illetve olyan fákat távolítottak 
el, amelyek nem tudatos parképítés, ül-
tetés révén kerültek ide. A fakivágásokat 
követően átláthatóbb, szellősebb, valóban 

parkszerű lett a 
Várkert.

A projekt fon-
tos eleme volt 
annak a zárt 
rendszerű csa-
tornának a ki-
alakítása, amely 
a valamikori 
Tapolca-meder 
helyén húzódik. 
Ez az egykori 
Platán szálló 
sarkától halad 
az Erzsébet li-
get irányába, 
illetve a Szent 
István út alatti 
aluljáró felé és a 

malom mellett belecsatlakozik abba a csa-
tornarendszerbe, ami a Húsgyár irányába 
halad tovább és szállítja a város csapadék-
vizét. A csatornarendszer mellett halad a 
kerékpárút nyomvonala, amely aszfaltbo-
rítást kapott és áthalad a Szent István út 
alatti aluljárón, összeköttetést teremtve a 
forgalmas út két oldalán fekvő városrészek 
között.

Megújult a Várkert és az Erzsébet liget
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Látható, hogy a sétányok néhol nem a 
korábban megszokott gyalogos útvona-

lak mentén haladnak. Ezek egy parkhoz 
illeszkedő, a projektet tervező parképítő 
szakemberek által megálmodott rendszert 
alkotnak. A gyalogosközlekedést szolgáló 
sétautak egy része mellett épült mulcs bo-
rítású futókör is, mely a sportok szerelme-
seit szolgálja. 

Fontos változás, hogy a beruházásnak 
köszönhetően modern közvilágítási rend-

szert építettek ki a Várkertben és az Erzsé-
bet ligetben is, ami hangulatossá és egyben 

biztonságosabbá 
is teszi az esti sé-
tákat, emellett a  
Várkertben szabad-
idejüket töltők szá-
mára lehet majd 
kedvelt hely az új 
kávézó és az sem 
elhanyagolható ,  
hogy az épület-
ben mindenki 
számára használ-
ható mosdók is  
helyet kaptak.

A pályá-
zathoz kap-
csolódóan, de 
önkormány-
zati önerőből 
valósult meg 
az új, na-

gyon népszerű 
játszótér - mely 
sokak szerint a 

Dunántúl egyik 
legszebb ját-
szótere - és a 
szabadtéri fit-
neszpark is.

A projekt-
nek köszönhe-
tően megújult 
az Erzsébet 
liget is, ahol 
az egyik leg-
szembetűnőbb 
változás, hogy 
megújult az Országzászló emlékmű és kör-
nyezete. A kerítés belső falát felújították, 
mellette egy lépcsőzetes terület alakult ki,  
ami alkalmas egyrészt arra, hogy 
ott többen leüljenek, beszélgesse-
nek, illetve arra is, hogy az ünnep-
ségek idején a közönség odaálljon.  

Az emlékmű emelvényrésze pulpitusként 
is működhet, így a városi eseményeknek 
már méltó helyszíne lehet az Országzászló 
környéke.

Az Erzsébet ligetben épült egy 
új pavilon, ami egy kereszt ala-
kú épület, a terület  központi eleme.   
Hasonlóan a belső-várkerti zenepavi-
lonhoz, mely a projekt során szintén 
megújult és új helyet is kapott, közössé-
gi térként, pihenőhelyként funkcionál-
hat, baráti beszélgetésekhez adhat méltó  
környezetet.

A megújult Várkert és Erzsébet li-
get a munkálatok befejezését követő-
en lassan újra benépesül. A játszóté-

ren még a hűvösebb, őszies időben is 
folyamatosan játszanak gyermekek, a  
kerékpárutakat már megszokott ter-

mészetességgel használják a ke-
rékpárosok, a sétányok új útvonala-
it is megszokjuk lassan és nagyon 
várjuk a tavaszt, amikor felébred a termé-
szet és teljes pompájában mutatja meg,  
milyen is lett valójában a megújult Várkert 
és Erzsébet liget.  

TUDTA?
Pápa Város Önkormányzata Törté-

nelmi angolpark funkcióbővítő meg-
újítása az Esterházy-kastély környe-
zetében című pályázata egymilliárd 
forint támogatást nyert el a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program  
Zöld város kialakítása elnevezésű pá-
lyázati kiírásán. Ebből az összegből a 
Várdomb, a Belső-Várkert, valamint 
az Erzsébet liget újulhatott meg és ka-
pott új funkciókat. A projektnek kö-
szönhetően a lakosság számára von-
zó, családbarát, fenntartható városi  
környezet alakult ki. 
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A kevésbé közismert (a nyugati, a hátsó) oldalát 
láthatjuk a Pápai Színháznak (1925 után Jókai Mór 
Színház). A képeslaphoz a fényképet több mint 110 éve, 
a 20. század elején készíthették, mivel 1908-as a postai 
bélyegző a lapon, és 1902-től nevezik az addigi Séta-te-
ret Széchenyi-térnek. (A színházat 1931-ben bontották le, 
a helyére építették a református templomot.)

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 mai Március 15. tér az egykori 
kőszínházzal és a kollégiummal


