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Micsoda idők!

Mire ez az újság a postaládák-
ba kerül, talán már meg is nyílt 

az egyik legnevesebb gyorsétte-
rem-hálózat pápai létesítménye.  
A beruházás fogadtatása természe-
tesen megosztja a helyieket: van, aki 
megingathatatlanul hisz abban, hogy 
ez a település fejlődésének csalhatat-
lan jele; van, aki az amerikai életforma 
gátlástalan betolakodását látja benn;  
vannak természetesen az örök károgók, 
akik pedig a legváltozatosabb érvekkel 
vonulnak elő azt bizonygatva, hogy min-
dennek ellenére a mi városunk a létező 
világok legrosszabbika.

Változik körülöttünk a város. Aki-
nek az emlékezete évtizedekre ter-
jed ki, az ennek sok példáját isme-
ri: a változások nagyobbik része 
pillanatok alatt beépül a hétköznapjaink-
ba, természetessé válik, olyannak tűnik, 
mintha örök idők óta körbe venne minket.  
Az ezredforduló környékén egy telepü-
lés fejlettségét hajlamosak voltunk az-
zal leírni, hogy működnek-e ott a város 
szélén nagy bevásárlóközpontok, van-e 
sportcsarnok vagy a helyi ipari park-
ban megtelepedett-e már egy multi.  
Aztán amikor mindez megvan, sőt ennél 
sokkal több, az sem hoz magával elége-
dettséget, sőt gyakran illúzióvesztéssel 
párosul; a változások további státusz-
szimbólumokat követelnek: plázát, 3D-s 
mozit, gyorséttermet, autópálya-kapcso-
latot. 

Loholunk az illúziók után. Holott a 
változás sokféle lehet: jelenthet a di-
vatnak való megfelelést, valódi fej-
lődést, de jelenthet visszalépést is.  
Ráadásul ugyanaz a jelenség egyszer-
re lehet mindhárom attól függően, 
hogy ki hogyan éli azt meg. Ez törté-
nik a gyorsétterem kapcsán is: van, aki  
ünnepel, van, aki morgolódik, aztán olyan 
is, aki a világvégét érzi egy lépéssel köze-
lebb.

Azt viszont egészen biztosan tu-
domásul kell vennünk: a nagyvi-
lágban többet mond el rólunk az, 
hogy ez az étterem megnyílt Pápán,  
mintha esetleg azzal próbálnánk a váro-
simázst erősíteni, hogy felújítjuk a Pe-
tőfi-házat. Ez van. A 21. század. O tempo-
ra, o mores!

dr. Áldozó Tamás  

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY 
A NŐK ESÉLYEINEK NÖVELÉSE A FIX-PONT TÁRSULÁS TERÜLETÉN

Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program keretén belül a „Nők a családban és a munkahelyen” 
című felhívás keretében támogatást nyert konzorciumunk, amelynek tagjai a FIX-PONT Önkormány-
zati Feladatellátó Társulás Gazdasági Szervezete és Szociális-, Gyermekjóléti-, Családsegítő Szolgál-
tató Intézménye, mint konzorciumvezető, továbbá a Kemeneshőgyészi Nagyboldogasszony Római 
Katolikus Plébánia, mint konzorciumi tag.

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00093 azonosítószámú „A nők esélyeinek növelése a Fix-Pont társulás 
területén” című pályázat megvalósult 2018.03.01. és 2021.08.29. között. A döntés szerint 199 969 865 
Ft vissza nem térítendő támogatásra voltunk jogosultak.
A projekt megvalósítási időtartama: 42 hónap
A támogatás mértéke: a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a

A pályázat megvalósításával célunk volt a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka 
összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel.
A projekt megvalósítása során figyelmet fordítottunk a nők atipikus foglalkoztathatóságának javítására, 
a munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítására a család és a munka  
összeegyeztethetőségének érdekében.
A pályázat során kialakítottunk és működtettünk Kemeneshőgyészen egy Család és KarrierPONT-ot. A 
célcsoportnak (aktív korú női munkavállalók, akiknek nehézséget okoz a munka és a magánélet össze-
hangolása és a munkaadók és szakmai szervezeteik) biztosítottunk elérést a képzéseken, fejlesztéseken, 
felkészítéseken és a kommunikációs és szemléletformáló tevékenységeken. A célcsoport sikeresen igénybe 
vett segítő szolgáltatásokat. A munkáltatói, pozitív attitűd kialakítása érdekében munkáltatóval működtünk 
együtt a célok elérése érdekében.

A projekt az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési irányzatból kerül finanszírozásra.

További információkat a következő elérhetőségeken kaphatnak:

http://www.fixpont.oldalunk.hu weboldalunkon és facebook oldalunkon

Nagy Géza
+36203282898
nagy1970@freemail.hu



3PÁPAésVIDÉKE - 2021. december

Novemberi képviselő-testületi ülés

Pápa Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete november végi ülése 
rendhagyó módon, a Fenyveserdő 

bölcsőde felújítása és a Külső-Várkertet 
érintő beruházások helyszínbejárásával 
kezdődött. A képviselők a helyszínen kap-
tak tájékoztatást a projektek alakulásáról, 
az eddig elvégzett munkálatokról és a hát-
ralévő feladatokról. 

A napirend tárgyalása zárt üléssel kez-
dődött, melynek során személyi ügyek-
kel kapcsolatban döntöttek a képviselők. 
A zárt ülésen döntés született arról, hogy 
Borsosgyőr Szolgálatáét díjat kap Ru-
zsás Sándorné és Tapolcafő Szolgálatá-
ért díjat vehet át Takácsné Molnár Eszter.  
Emellett a képviselő-testület arról is dön-
tött, hogy egyetért azzal, hogy a 3. számú 
fogorvosi körzet fogorvosa dr. Birtalan Ró-
bert legyen.

Az ülésen módosították a város idei költ-
ségvetését is. A bevételi oldalon jelentős 
emelkedést eredményezett a módosítás, 
amely többek közt az adóbefizetések teljesí-
tését figyelembe véve vált szükségessé, de 
több támogatási összeget is ekkor építettek 
be a költségvetésbe.  Ezzel párhuzamosan 

a költségvetés kiadási oldalát is módosítot-
ták. Változtak az intézményi kiadások és 
az önkormányzati fejlesztésekhez kapcso-
lódó kiadási előirányzatok is.

A képviselők módosították az önkor-
mányzat szervezeti és működési szabály-
zatáról szóló rendeletet is. A döntéssel töb-

bek közt pontosították az előterjesztések 
benyújtásának módját, az önálló képviselői 
indítvány tartalmi követelményeit és meg-
határozták megtárgyalásának feltételeit, 
valamint kiegészítették a polgármesterre 
és a Humánerőforrás Bizottságra átruhá-
zott képviselő-testületi hatásköröket.

A novemberi képviselő-testületi ülésen 
egy rendeletbe foglalták a helyi adókat, 

egyúttal döntés született arról is, hogy 2022. 
január 1-jétől a más jogszabályban megha-
tározottakon túl mentes az építményadó 
alól a magánszemély tulajdonában lévő 
építmény a vállalkozás céljára használt 
építmény kivételével.

A munkaértekezleten döntöt-
tek a közterületi szeszesital-fogyasz-
tás szabályairól is. Ennek értelmében  
2022. január 1-jétől – néhány kivételtől el-
tekintve – tilos a város közterületein sze-
szesitalt fogyasztani. 

A képviselő-testület mindezeken túl ar-
ról is döntött, hogy Kerecsényi Zoltán, az 
Elsősorban pápai Városbarát Egylet ügy-
vivője kezdeményezése nyomán az ön-
kormányzat az ipartestületi székház hom-
lokzatán emléktáblát állít gróf Széchenyi 
István, a legnagyobb magyar tiszteletére. 
Emellett a képviselők arról is döntöttek, 
hogy Pápa város csatlakozik a Pannon Vá-
rosok Szövetségéhez.

Pápa Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete lapunk decemberi számának 
megjelenésekor tartja soron következő ülé-
sét. 

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

dr. Birtalan Róbert
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Egységes rendeletbe foglalt helyi adó-
szabályok, rendelet a közterületi sze-
szesital-fogyasztás tilalmáról, költ-

ségvetési módosítás. Csak néhány azok 
közül a fontos témák közül, melyekről no-
vemberi ülésén tárgyalt a képviselő-tes-
tület. Dr. Áldozó Tamás polgármesterrel a 
képviselő-testületi ülés legfontosabb dön-
téseit tekintettük át.

- A novemberi ülés zárt üléssel kezdő-
dött, milyen döntés 
született ekkor?

- Elsőként két 
kitüntető cím ado-
mányozásáról dön-
töttünk, Borsos-
győr Szolgálatáét 
díjat kap Ruzsás 
Sándorné és Ta-
polcafő Szolgála-
táért díjat vehet át 
Takácsné Molnár 
Eszter. A további-
akban arról szüle-
tett döntés, hogy a 
képviselő-testület 
támogatja azt, hogy 
dr. Birtalan Róbert 
praxist létesítsen 
és megkezdje ön-
álló fogorvosi tevé-
kenységét Pápán.  

- Korábban külön rendeletek szabályoz-
ták a helyi adókkal kapcsolatos részleteket, 
ezt most egy közös rendeletbe foglalták. 
Mit kell tudnunk erről?

- A helyi adókról szóló szabályozást ed-
dig öt különböző rendeletben találhatták 
meg a polgárok, ezeket most egy rende-
letbe, egységes szerkezetbe foglaltuk. Azt 
is mondhatjuk, hogy megalkottuk a helyi 
adókódexet. Ez megkönnyíti a helyi adók-
ról való tájékozódást és könnyebben meg-
tervezhetővé teszi a helyi adójogszabályo-
kat. 

Az új rendelet egy lényeges változást 
tartalmaz az eddigiekhez képest, mégpedig 
azt, hogy jövőre megszűnik a „garázsadó”. 
Az az adónem közel 49 millió forintnyi 
bevételt jelentett az önkormányzatnak 
évente. Ez természetesen hiányozni fog, 

de most úgy tűnik, hogy más bevételi for-
rásból tudjuk pótolni a kiesett összeget. Itt 
elsősorban az iparűzésiadó-bevételünkre 
gondolok, ami az idei évben dinamikusan 
növekedett. Éppen a november végi tes-
tületi ülésen módosítottuk az előirányza-
tot azzal a többlet 300 millió forinttal, ami 
szeptember 30-ig befolyt ebből az adónem-
ből. 

Arra azonban felhívom a figyelmet, 
hogy a 2021. december 31-éig nem teljesí-
tett építményadó-befizetések a következő 

öt évben érvényesíthetők. Tehát az adó-
nem megszűnése visszamenőleges hatály-
lyal nem bír.    

- Az ülésen több kérdés is elhangzott 
a helyi adókkal kapcsolatban és Grőber 
Attilától, a Jobbik-DK-MSZP-LMP-Párbe-
széd-Momentum önkormányzati képvise-
lőjétől módosító indítvány is érkezett, mely 
a kommunális adó 
szabályait kívánta 
megváltoztatni. Mi a 
véleménye erről?  

- Minden adóval 
szemben szoktak 
olyan követelményt 
támasztani, hogy adóigazgatási, adóelle-
nőrzési szempontból a lehető legegysze-
rűbb legyen. Az a módosító indítvány, amit 
Grőber Attila megfogalmazott, egy olyan 

heterogén adatbázis létrehozását követel-
né meg az adócsoporttól és az adót vég-
rehajtó szervezettől, melynek költségei 
számottevők lennének és olyan munkát 
jelentenének, ahol az adótárgyként szerep-
lő több mint 12 ezer pápai ingatlant kellene 
egyesével ellenőrizve kategóriákba sorolni. 
Ráadásul az adóigazgatási szempontokon 
túl – ahogy arra Venczel Csaba képviselő úr 
utalt is – korántsem objektív szempont az, 
hogy ki hány négyzetméteres ingatlanban 
lakik, hiszen nagy alapterületű lakásban is 
élhet alacsony jövedelemmel rendelkező 

személy, gon-
doljunk csak 
arra, ha valaki 
me gözve gyül 
és egyedül ma-
rad egy nagy 
családi házban. 
Ebben az eset-
ben, ha őt egy 
magasabb adó-
val sújtanánk, 
akkor büntet-
nénk azokhoz 
képest, akik egy 
kisebb alapte-
rületű lakás-
ban akár nagy 
jövedelemmel 
élnek, szinte 
arra kénysze-
rítjük, hogy 
hagyja el azt az 
ingatlant, ahol 

az eddigi életét leélte, ahol a gyerme-
két, gyermekeit felnevelte. Azt gondo-
lom, ez sok ellentmondást tartalmazna 
és helyes az, ha egyelőre ezzel az egy-
séges kulccsal megtartjuk ezt az adót.  
Már csak azért is, mert ennek az adónak a 
reálértéke az elmúlt évek alatt jelentősen 
csökkent, az önkormányzat nem növel-
te az inflációval az adó mértékét, holott 

időközben egy jelentős 
reálbér-növekedés tör-
tént az országban. A 
kommunális adó 15.000 
forint volt 2016-ban is 
és ennyi lesz 2022-ben 
is. Úgy gondolom, ez egy 
méltányos adómérték. 

Ennek a kérdésnek azonban van egy 
másik olvasata is. Ma az önkormányzatnak 
15 milliárd forint kiadása van és 150 millió 
forint kommunálisadó-bevétele. Ez azt je-

Beszélgetés dr. Áldozó Tamás polgármesterrel
Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Kitüntetések, rendeletalkotás a novemberi ülésen 

A kommunális adó 
15.000 forint volt  
2016-ban is és ennyi 

lesz 2022-ben is

“
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lenti, hogy minden kiadott önkormányzati 
100 forintból – adjuk azt ki működésre vagy 
fejlesztésre –, 1 forintot fedez a helyi kom-
munális adó, a helyi polgárok ennyit adnak 
hozzá minden elköltött 100 forintunkhoz. 
Mivel az európai uniós 
támogatások adják az 
elköltött összeg jelentős 
részét, mintegy 1/3-át, 
azt mondhatjuk, hogy 
minden elköltött 100 
forint kiadásunkból 30 
forintot az Európai Unió 
polgárai fizetnek. Ez tar-
tósan nem marad fenn, 
most úgy látjuk, 2027-ig 
működhet. Ugyanak-
kor mindenki azt szeretné, ha az önkor-
mányzat kiadásai növekednének. Például 
az önkormányzati intézmények dolgozói 
magasabb jövedelmet szeretnének, ami 
több kiadást jelent az önkormányzatnak. 
Emellett mindenki megfogalmazza azt is, 
hogy mi mindent kellene elvégeznie az 
önkormányzatnak – utak, járdák, csapa-
dékvíz-elvezetés, intézményi felújítások. 
Ez mind-mind ma-
gasabb kiadást je-
lent. Tehát az nem 
működhet, hogy ne 
kelljen adót fizetni, 
hiszen pénzjegy-
nyomdával nem 
pótolhatjuk a bevé-
teleinket. Az, hogy 
a bevétel legyen ke-
vesebb, a kiadás pe-
dig minél nagyobb, 
csak a mindenkori 
ellenzék válasz-
tási kampányban 
elmondott narratí-
vája szerint lehet-
séges, a valóságban 
ilyenre még nem 
volt példa.

- Január 1-jétől – 
néhány kivételtől eltekintve – tilos lesz a 
város közterületein a szeszesital-fogyasz-
tás. Miért született meg ez a rendelet?

- Valóban, a képviselő-testület által egy-
hangúlag elfogadott rendelet 2022. január 
1-jétől megtiltja Pápa város közterületein 

a szeszesital fogyasztását. Ez alól kivételt 
képeznek a vendéglátóhelyek teraszai, az 
engedéllyel rendelkező rendezvények és a 
szilveszter éjszaka. A rendeletet több szak-
mai egyeztetést követően terjesztettük elő, 

többek közt a 
rendőrséggel is 
egyeztettünk. 
A rendőrség 
is úgy értéke-
li, hogy ezzel 
új eszközt kap 
arra, hogy még 
nagyobb rendet 
tudjon tartani 
és több olyan 
magatartást is 

meg tudjon szüntetni a pápai közterülete-
ken, amely eddig a pápai polgárok nyugal-
mát zavarta. Mi ettől előrelépést remélünk 
és arra kérünk mindenkit, hogy tartsa be 
a szabályozást, hiszen az lenne a jó, ha 
az önkéntes jogkövetés lenne ennek a fő 
ereje és nem a hatósági kényszer. A sza-
bályozás betartását egyébként a rendőr-
ség és a közterület-felügyelet ellenőrizhe-

ti, ők kezdeményezhetnek szabálysértési  
eljárást a rendelet szabályainak áthágóival 
szemben.

- Vannak olyan területek, ahol különö-
sen is problémát okoz a közterületi alko-
holfogyasztás?

- Vannak kü-
lönösen elretten-
tő példák. Úgy 
gondolom, fon-
tos lenne, hogy 
vigyázzunk a 

megújuló zöldterületeinkre és úgy tűnik, 
hogy ez már most problémát okoz sokak-
nak. Az, hogy a Várkertben és az Erzsébet 
ligetben a padok környékén elszórt üvegek, 
sörös dobozok láthatók úgy, hogy csak egy-
két métert kellene megtenni a hulladéktá-
rolóig, az felháborító. Véleményem szerint, 
akik ezt teszik, azokkal szemben nincs 
helye méltányosságnak, következetesen, 
határozottan fel kell lépnie a hatóságnak 
ezekben az esetekben. Így talán a néhány-
szor tízezer forintos bírság előbb-utóbb jobb 
belátásra sarkallja őket. 

Az is tapasztalat, hogy a belvárosban 
egyes szórakozóhelyek környékén sok 
esetben problémát okoz, hogy az ott szóra-
kozók még viszik magukkal az italokat és 
éppen ahol elfogy, ott dobják el az üvegeket, 
dobozokat. Reméljük, hogy ez a jelenség is 
visszaszorul. Emellett a rendőrök ezentúl 
fel tudnak lépni a Fő utcán üldögélő és ott 
alkoholizáló ráérőkkel szemben is.  

- Az ülésen döntés született arról is, 
hogy Pápa város csatlakozik a Pannon Vá-
rosok Szövetségéhez. Miért fontos ez?

- A Pannon Vá-
rosok Szövetsé-
ge azon városok 
közössége, ame-
lyeknek kapcso-
lata volt vagy van 
a Pannon Egye-
temmel. Olyan 
városok, ahol az 
egyetem képzési 
helyei működtek 
vagy még jelen-
leg is működnek. 
Ilyen városok töb-
bek közt Keszthely, 
Zalaegerszeg, Tata,  
Kőszeg, Szom-
bathely, Székes-
fehérvár és Pápa 
is. A városok 
képviselői éven-

te néhány alkalommal találkoznak és 
az egyetemet érintő kérdésekről és a 
Felsőfokú Tanulmányok Intézete egy 
projektjének történéseiről ejtenek szót.  
Úgy gondolom, ez a szövetség azért fontos, 
mert mindenkinek érdeke, hogy legyen 
egy erős egyetem a térségben. Ha a veszp-
rémi egyetemet egy ilyen szövetségben 
végzett munkával támogatni tudjuk, akkor 
azt szívesen megtesszük. Sok pápai hallga-
tója van az egyetemnek és korábban kép-
zési helyei is voltak Pápán, és mindez jó ok 
arra, hogy keressük a jövőbeni együttmű-
ködés lehetőségeit.  

Minden kiadott 
önkormányzati 100 

forintból 1 forintot fedez 
a helyi kommunális adó, a 
helyi polgárok ennyit adnak 

hozzá minden elköltött 
100 forintunkhoz

“
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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Pápa Város Önkormányzata Képvise-
lő-testülete 2021. november 25-i ülé-
sén fogadta el a helyi adókról szóló 

önkormányzati rendeletet. Ez valamennyi 
helyi adót egy önkormányzati rendeletben 
szabályoz. A változásokkal, az egyes adó-
nemekkel kapcsolatos adózási informá-
ciókkal kapcsolatban kereste meg a Pápa 
és Vidéke Szalai Krisztina gazdasági osz-
tályvezetőt, aki elmondta, a 2022. január 
1-jétől hatályos rendelet az eddigi rendele-
tek szabályait tartalmazza egy eltéréssel, 
megszűnik a garázsadó. Városunkban a 
rendelet öt adónemben állapít meg adókö-
telezettséget, mely  a helyi adókról szóló 
törvényben nem szabályozott rendelkezé-
seket tartalmazza.

- Az építményadó alanya az, aki a naptá-
ri év első napján az adóköteles épület tulaj-
donosa, vagy ha vagyoni értékű jog áll fenn 
az épületen, a vagyoni értékű jog jogosultja 
(pl. haszonélvező). Az építményadó-köte-
lezettség kapcsán az ingatlan tulajdono-
sának azt a személyt vagy szervezetet kell 
tekinteni, aki/amely az ingatlan-nyilván-
tartásban tulajdonosként szerepel. A helyi 
adókról szóló törvényben foglaltakon túl 
mentes az adó alól a magánszemély tulaj-
donában lévő építmény a vállalkozás céljára 
használt építmény kivételével. Vállalkozás 
céljára használt építmény az az építmény, 
amelyben az adóévben bármilyen időtar-
tamig vállalkozói tevékenységet végeztek.  

Tehát a magánszemélynek építmény-
adó-kötelezettsége csak akkor keletkezik, 
ha az építményt vállalkozási célra használ-
ják, ennek értelmében a gépjárműtárolók 
– vállalkozási célra hasznosítás kivételé-
vel – adómentessé válnak. Az adóalanyo-
kat 2022. február hónapban határozattal 
értesítjük az adómentességről. A jövőben 
a magánszemélyek a gépjárműtárolók 

vonatkozásában mentesülnek az adatbe-
jelentési kötelezettség alól. Amennyiben 
fizetési kötelezettség áll fenn, az adó alapja 
az építmény négyzetméterben számított 
alapterülete – tudtuk meg a gazdasági osz-
tály vezetőjétől. 

A telekadó esetében adóköteles az ön-
kormányzat illetékességi területén lévő 
telek. 

- A telekadó alanya az, aki a naptári év 
első napján az adóköteles telek tulajdono-

sa, vagy ha vagyoni értékű jog áll fenn az 
épületen a vagyoni értékű jog jogosultja. 
Az adónemhez kapcsolódó mentességeket 
a helyi adókról szóló törvény, valamint az 
önkormányzati adórendelet tartalmazza. 

A magánszemélyek kommunális adó-
ja kapcsán Szalai Krisztina hangsúlyozta, 
az adó alanya az a magánszemély, aki a 

naptári év első napján az adóköteles épü-
let tulajdonosa, vagy ha vagyoni értékű jog 
áll fenn az ingatlanon a vagyoni értékű 
jog jogosultja, illetve aki a nem magán-
személy tulajdonában álló lakás bérleti 
jogával rendelkezik. Az adó megfizetése 
alól az az adóalany mentesül, aki január 
1-jén települési lakhatási támogatásban 
részesül, aki egyedül él és jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 400 százalé-
kát – jelenleg 114.000 forintot –, valamint 

akinek január 1-jén az ápolása-gondo-
zása céljából ápolási díjat folyósítanak.  
A mentesség mindig csak egy adóévre ál-
lapítható meg, a kérelem minden év márci-
us 31-ig nyújtható be.

A fogyatékossági támogatásban vagy a 
helyi rendelet szerinti emelt összegű csalá-
di pótlékban részesülők a támogatás meg-
állapítását követő évtől az ellátásra való 

Megszűnik a garázsadó
Szerző: Babos Petra 

 Fotó: Babos Petra, Pintér Ádám

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. értesíti ügyfeleit, hogy a 2022. január 1-től  
érvényes parkolóbérletek értékesítését 2021. december 1-től megkezdte. Bérletek vásárolhatók  
2022. január 3-tól folyamatosan az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében. 

Az 2021. évben megvásárolt éves bérletek 2022. január 15-ig érvényesek.
A bérletek megvásárolhatók: 8500 Pápa Fő u. 12. II. emelet 38-as iroda.

Nyitvatartási idő:
Hétfő : 09-11                                  Szerda : 14-16.30                         Csütörtök : 09-11

                                                        Telefon: 06-89/515091

P
Magánszemélynek

építményadó-
kötelezettsége

csak akkor keletkezik, 
ha az építményt 

vállalkozási célra
használják

“

Pápán alkalmazott helyi adók
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jogosultság végéig vehetik igénybe az adó-
mentességet.

A gazdasági osztály vezetője összegezte, 
Pápán a magán-
személyeknek 
– amennyiben 
a tulajdonukban 
lévő ingatlanban 
vállalkozó vállal-
kozási tevékeny-
séget nem végez 
– magánsze-
mély kommu-
nális adóját kell 
fizetni a lakás 
után, telekadót a beépítetlen telkek után, a 
garázsok utáni adófizetési kötelezettségük 
azonban megszűnik. Az adónemekre vo-

natkozóan az adó alanyának kell adatbe-
jelentést benyújtania az adókötelezettség 
keletkezését, megszűnését, változását ki-
váltó ok bekövetkeztét követő év január 15-
ig. Például, ha valaki lakást, családi házat 
vásárolt az év november 20-án, akkor a kö-
vetkező év január 15-ig kell a nyomtatványt 
kitölteni és benyújtani az ingatlan fekvése 
szerinti önkormányzati adóhatósághoz.  

Magánszemélyek az adatbejelentést sze-
mélyesen a Pápai Polgármesteri Hivatal 
Adóügyi Csoportjánál (Pápa, Fő utca 5.), 
postai úton vagy ügyfélkapun keresztül 
elektronikusan (https://ohp-20.asp.lgov.hu) 
nyújthatják be. Az e-mailben benyújtott 
adatbejelentés nem minősül elektronikus 
útnak, ezért azt elfogadni nem tudják.

- Az adót évente két egyenlő részletben 
március 15-ig és szeptember 15-ig lehet 
megfizetni késedelmipótlék-mentesen, 

melyről a ko-
rábbi években 
március és au-
gusztus hónap-
ban küldtünk 
egyenlegérte-
sítőt, valamint 
a befizetés-
hez szükséges 
csekkeket is 
m e g k ü l d t ü k 
az adóalanyok 

részére. A jövő évben terveink szerint 
az ügyfelek befizetési gyakorlatát figye-
lembe véve, eleget téve a törvényi köte-

lezettségnek is,  
egyszer, már-
ciusban külde-
nénk egy egyen-
legértesítőt és  
csekkeket.

A gazdasági 
osztályvezető be-
szélt az idegen-
forgalmi adóról, 
amely azt a ma-
gánszemélyt ter-

heli, aki nem állandó lakosként az önkor-
mányzat illetékességi területén legalább 
egy vendégéjszakát eltölt. Az adó mértéke 
személyenként és vendégéjszakánként 
450 forint.

A helyi iparűzési adóval kapcsolatban 
arról tájékozatott Szalai Krisztina, hogy 
adóköteles minden, az önkormányzat il-
letékességi területén végzett vállalkozási 
tevékenység. 

- Az adókötelezettség az iparűzési tevé-
kenység megkezdésének napjával kelet-
kezik és a tevékenység megszüntetésének 
napjával szűnik meg. Az adóalanyt azon 
településeken terheli iparűzési tevékeny-
ség utáni adókötelezettség, ahol székhelye, 
telephelye található. Az adóbevallást az 
adóévet követő ötödik hónap utolsó nap-
jáig kell benyújtani. 2021. január 1-jétől az  
adóbevallási kötelezettséget kizárólag az 
állami adóhatósághoz (NAV) elektronikus 
úton, az állami adóhatóság által rendszere-
sített nyomtatványon lehet teljesíteni. Az 
adóelőleget az adóév harmadik hónapjá-
nak tizenötödik napjáig, valamint a kilen-
cedik hónapjának tizenötödik napjáig kell 
megfizetni. 

Szalai Krisztina kiemelte még, 
hogy az egyéni vállalkozók és tár-
sas vállalkozások csak elektroni-
kus úton intézhetik ügyeiket és az  
adóhatóság is elektronikus úton 
tart kapcsolatot a vállalkozókkal.  

Az adóhatóság akkor is elektronikus úton 
tart kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, ha 
az nem egyéni vállalkozói tevékenységével 
összefüggésben jár el.

Az adózással kap-
csolatos információk  
megtalálhatók Pápa 
város honlapján  
(https://www.papa.hu/
adozasi-informaciok).

Az adónemekre vonatkozóan 
az adó alanyának kell 

adatbejelentést benyújtania az 
adókötelezettség keletkezését, 
megszűnését, változását kiváltó 

ok bekövetkeztét követő év 
január 15-ig

“

Az egyéni vállalkozók 
és társas vállalkozások 
csak elektronikus úton 

intézhetik ügyeiket

“
Az e-mailben benyújtott 

adatbejelentés nem 
minősül elektronikus 

útnak, ezért azt elfogadni 
nem tudják

“
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Januártól tilos a közterületi alkoholfogyasztás

A jövő év január 1-jén lép hatályba az 
a rendelet, amely a közterületi sze-
szesital-fogyasztás-

sal kapcsolatos szabályokat 
határozza meg. 

A rendelet értelmében a 
jövő évtől tilos a város köz-
területein a szeszesital-fo-
gyasztás. Ez alól kivételt 
képeznek az érvényes közte-
rület-használati engedéllyel  
rendelkező vendéglátó egy-
ségek teraszai nyitvatartási 
időben, a közterületen tartott 
rendezvény területe a ren-
dezvény ideje alatt, valamint 
minden évben a december 
31. napján 18 órától a következő év január 
1-jén 6 óráig terjedő időszak. 

Aki a rendeletben meghatározott ti-
lalmat megszegi, szabálysértést követ el. 
A szabálysérté-
si eljárást a Pápai  
Rendőrkapitányság 
folytatja le, ugyan-
akkor helyszíni bír-
ság kiszabására a 
közterület-felügye-
lők is jogosultak. 

Az előterjesztés-
ből kiderül, állam-
polgári bejelenté-
sek és a rendőrségi 
tapasztalatok is azt 
mutatják, hogy a 
koronavírus-járvány miatt kihirdetett ve-
szélyhelyzet következtében megemelkedett 
azon szemé-
lyek száma, 
akik közte-
rületen alko-
holtartalmú 
italokat fo-
gyasztanak. 
A városi ren-
dőrkapitány 
tájékoztatá-
sa alapján 
megállapít-
ható, hogy 
abban az 
időszakban, 
amikor a 
járvány mi-
att az üzletek nyitvatartását korlátozták, 
gyakori volt, hogy az üzletekben, dohány-

boltokban megvásárolt alkoholtartalmú 
italokat közterületen fogyasztották el. Ez a 
gyakorlat a korlátozások enyhítését köve-
tően sem változott, továbbra is napi szinten 

jellemző a város közterületein az alkohol-
fogyasztás. Ezt gyakran kíséri csendhá-
borítás és köztisztasági szabályszegés, 
emellett az alkoholfogyasztással összefüg-

gésben gyakori a szeme-
telés is. Mindez rontja a 
városképet, a jogkövető 
polgárok komfortérzetét 
és negatívan hat a gyer-
mekek, fiatalok erkölcsi 
fejlődésére, nehezíti a 
társadalmi együttélést és 
a polgárok közt konflik-
tusokat generálhat. 

A rendőrség tapasz-
talatai szerint a közte-
rületi alkoholfogyasztás 
különösen a belvárosi, 

alkoholt is árusító üzletek, a dohánybol-
tok környékén, a parkokban – különösen a 

Várkertben, az Erzsébet ligetben és a Kis-
ligetben –, illetve játszótereken fordul elő. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester az ülé-
sen elmondta, az elmúlt hónapok konzul-
tációi és a közbiztonsági beszámoló során 
elhangzottak figyelembevételével született 

meg a rendelet, mellyel esz-
közt ad az önkormányzat 
a rendőrök és a közterü-
let-felügyelet kezébe. A vá-
rosvezető nem kételkedik a 
túlnyomó többség jogkövető 
magatartásában, de kérdés, 
hogy azokat, akiket eddig 
sem kötöttek a szabályok 
vagy az általános erkölcsi 
normák, hogyan viszonyul-
nak majd a rendelethez. 

Süle Zsolt, a Jobbik-DK- 
MSZP-LMP-Párbeszéd-Mo-
mentum pártszövetség 
önkormányzati képviselő-

je hozzászólásában úgy fogalmazott, a  
közterületi szeszesital-fogyasztás tiltása 
néhány évvel ezelőtt – néhány belváro-
si szórakozóhely környékén tapasztalt 
problémák kapcsán –  már felmerült. A 
közterületi szeszesital-fogyasztás ösz-
szefügg a szemeteléssel és járulékos je-
lenségei sok esetben komolyan meg-
keserítik a környéken élők életét.  
A javaslatot támogatja, de minden jogsza-
bály annyit ér, amennyit betartanak belőle 
és kíváncsian várja, hogy a hatóságok ér-
vényt tudnak-e szerezni ennek a rendelet-
nek – hangsúlyozta a képviselő. 

Unger Tamás alpolgármester rámuta-
tott, egy ilyen rendelet megalkotásához 
kell egyfajta fogadókészség is. A rendelet 
megalkotásának komoly előzménye volt 
és nagyon örül annak, hogy gyorsan el-
juthattak az előterjesztés elfogadásáig. A 
közterületi alkoholfogyasztást szabályozó 
rendelet megalkotását az alpolgármester 
komoly előrelépésnek tartja és komoly re-
ményeket fűz hozzá. 

Az előterjesztést 13 igen szavazattal fo-
gadta el a képviselő-testület. 

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Napi szinten jellemző a 
város közterületein az 

alkoholfogyasztás, 
melyet gyakran kísér 

csendháborítás és 
köztisztasági 

szabályszegés, emellett 
gyakori a szemetelés is

“
A közterületi 

alkoholfogyasztást
szabályozó rendelet 

megalkotását az 
alpolgármester komoly 

előrelépésnek tartja és 
komoly reményeket 

fűz hozzá 

“
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???
Szerző: ??? 

 Fotó: ???
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Advent van, várakozásteli szívvel 
készülünk karácsonyra. Az ünnep-
várás egyben azt is jelzi, hogy ha-

marosan új évbe lépünk, s visszatekintve 
számba vehetjük mindazt, ami az elmúlt 
esztendőben történt. Dr. Kovács Zoltán 
országgyűlési képviselőt arra kértük, te-
kintsen vissza velünk a 2021-es évre, de 
természetesen a politika aktualitásai mel-
lett sem mehettünk el szó nélkül.

 
- A 2021-es év a sok nehézség mellett 

számos örömteli hírt is tartogatott a pápai- 
ak számára, hiszen nagyon sok fejlesztés 
történt ebben az esztendőben is. A város 
egykori vezetőjeként hogyan szemléli eze-
ket a beruházáso-
kat?

- Jó párszor 
elmondtam már, 
hogy korábban 
sohasem érkezett 
ennyi forrás a te-
lepülésünkre, ami 
meg is látszik a 
városon.

- Talán a Kos-
suth utca fel-
újítása az egyik 
leginkább várt be-
ruházás a város-
ban. Hosszú évek 
óta rendszeresen 
visszatérő téma 
volt ez és 2021-ben 
megkezdődhettek 
a munkálatok. Már 
mindenki láthatta a látványterveket, a kö-
zösségi médiában sokan megfogalmazták 
ezzel kapcsolatban a véleményüket. Ön mit 
gondol a sétálóutca felújításáról?

- Sokan nosz-
talgiával gon-
dolunk vissza a 
„korzóra”. Ifjúsá-
gunk itt zajlott, itt 
voltak az üzletek, 
találkozási pon-
tok. Nem voltak 
plázák, bevásár-
lóközpontok, amelyek mára elszívták a 
vásárlókat. Remélem, az átalakított utca 
szép lesz és szívesen sétálnak, ülnek le itt 
az emberek.  Remélhetőleg nem áll le a 

felújítás és folytatódik tovább a következő 
üteme.

- A Belső-Várkert és az 
Erzsébet liget is megújul-
hatott, új funkciókat ka-
pott és a Külső-Várkert-
ben is jelentős fejlesztés 
történik. Miért fontos, 
hogy Pápa zöld város le-
gyen?

- Kiváló elődeink voltak az Esterházyak, 
gondoskodtak hatalmas zöldövezetről. Ne-
künk ezt meg kell őrizni és a modern kor 
követelményeihez igazítani. Egy aktív, élő 
zöldövezet fontos számunkra, ráadásul a 
város „tüdeje” is egyben.

- Jelentős közlekedésfejlesztési beruhá-
zások is történtek az elmúlt időszakban, 
kerékpárutak épültek és újultak meg, út-
felújítások is történtek, a Szabó Dezső utca 
környékén is fontos projekt zajlik. Mi a vé-

leménye a város közlekedési 
infrastruktúrájának fejlődé-
séről?

- A rendszerváltáskor 
az utakat illetően rossz 
állapotokat örököltünk, 
ami nem feltétlen az ak-
kori vezetők hibája. Min-

dig el kell mondani, hogy az azt megelő-
ző megyei tanácsi elosztási rendszer a  
székhely Veszprémet és az úgynevezett 
szocialista városokat részesítette előnyben, 

ide kevés pénz jutott. Ezt a nagy különbsé-
get kellett behozni, és az előző időszakban 
fokozatosan sikerült jelentősen előrelépni, 

akár az Ön által 
említettek, vagy 
az ipari parki 
útépítések, Gróf 
út, kerékpárutak, 
mind erről ta-
núskodnak.

- A belpolitika friss hírei közé tarto-
zik, hogy a gyermekvédelemmel kap-
csolatban népszavazáson mondhat-
juk el véleményünket. Ezt miért tartják  
fontosnak?

- Két fontos döntés is történt ezzel kap-
csolatban. Az 
egyik, hogy 
n é p s z a v a z á s 
tartható egy 
időben a vá-
lasztással. Ezzel 
komoly össze-
get lehet meg-
spórolni az ál-
lamkasszának. 
Emellett döntöt-
tünk arról, hogy 
a gyermekvé-
delmi törvény 
kapcsán mely 
kérdéseket bo-
csátjuk népsza-
vazásra. Ezt az 
ellenzék egyéb-
ként bojkottál-
ta. A népsza-
vazás kérdései 
a következők 

lesznek: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 
gyermekeknek köznevelési intézmény-
ben a szülő hozzájárulása nélkül szexuá-
lis irányultságokat bemutató foglalkozást 
tartsanak? Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 
gyermekek számára nemi átalakító keze-
léseket népszerűsítsenek? Támogatja-e 
Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésü-
ket befolyásoló szexuális médiatartalma-
kat korlátozások nélkül mutassanak be?  
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek-
nek a nem megváltoztatását bemutató mé-
diatartalmakat jelenítsenek meg? Ez tehát 
a kiskorú gyermekekre vonatkozik. Ha va-
laki felnőtt, azt csinál, amit szeretne, ebbe 
nem szól bele senki, de a kiskorú gyerme-
kekkel kapcsolatos kérdésekbe igenis le-
gyen kizárólagos beleszólása a szülőknek!

Dr. Kovács Zoltán így látja a 2021-es évet
Szerző: Pintér-Papp Eszter 

 Fotó: Pintér Ádám

Kiváló elődeink voltak 
az Esterházyak, 

gondoskodtak hatalmas 
zöldövezetről

“
Remélem, az 

átalakított utca szép 
lesz és szívesen 

sétálnak, ülnek le itt 
az emberek

“
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- A kormányzati kommunikációban 
most nagy hangsúlyt kap, hogy „Magyar-
ország előre megy, nem hátra!” Ezt számos 
intézkedés segíti. Mondana erről néhány 
szót?

- Nem véletlenül, jó néhány esztendővel 
ezelőtt nagy ígéretekkel jött elő a baloldal, 
azonban sok előrevivő dolgunkat vissza-
fordították, ellenkezőleg cselekedtek, ezt 
most sem szeretnénk. Az intézkedéseink 
előremutatóak és a társadalom minden ré-
tegét érintik.

Vannak intézkedések, amelyek az idő-
sebb korosztályt érintik, azokat, akik na-
gyon sokat dolgoztak ezért az országért. 
A kedvező gazdasági folyamatok lehetővé 
tették, hogy nyugdíjprémiumot fizessünk 
a nyugdíjasoknak, emellett visszaépítettük 
a szocialista kormány által elvett 13. havi 
nyugdíjat is, amit februárban kapnak meg 
az érintettek. Miniszterelnök úr a közel-
múltban újabb nyugdíjasokat segítő dön-
tést jelentett be, hiszen a korábban előre 
jelzett 3 százalékos nyugdíjemelés helyett 
5 százalékos nyugdíjemelésre lesz lehető-
ségünk. 

A családosok számára jelentős segítség 
lesz az adóvisszatérítés – összességében 
mintegy 600 milliárd forintról beszélünk. 
Ez azt jelenti, hogy a gyermeket nevelő csa-
ládok visszakapják a befizetett SZJA-t. 

Fontos döntés az is, hogy a 25 év alat-
ti fiatalok januártól SZJA-mentessé-
get kapnak, tehát nem kell jövedelem-
adót fizetniük. Ami pedig minden aktív  

dolgozót érint, az az, hogy a mini-
málbér 200.000 forint lesz, a szak-
munkás minimálbér pedig 260.000 
forintra emelkedik januártól.  
Ehhez segítenünk kell a vállalkozásokat, 
ami járulékcsökkentés formájában jelent-
kezik majd.

- Advent van, várjuk a karácsonyt. Ön 
hogy készül az ünnepre?  

- Sok ünnepségre hív-
nak bennünket karácsony előtt.  

Ezek felemelő és egyben elgondolkodtató 
rendezvények. Sokszor adnak megnyug-
vást, segítséget az év végi rohanás köze-
pette.

Ezúton kívánok mindenkinek boldog 
karácsonyt és jó egészséget, hisz a szeretet 
ünnepe mellett a mostani időszakban ez 
még a legfontosabb!

2022. január 1. napjától beszállítható nem veszélyes hulladékok:

*Abban az esetben, ha a természetes személy ingatlanhasználó a házhoz menő lomtalanítási szolgáltatást még az évben 
nem vette igénybe.

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKUDVARBA BESZÁLLÍTHATÓ  
HULLADÉKOKKAL KAPCSOLATBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSRÓL

Megnevezés Megjegyzés
Díjmentesen átadható 
mennyiség kg/év/természetes 
személy ingatlanhasználó

Díj ellenében átadható 
mennyiség Ft/kg 
(bruttó)

termékként tovább nem használható 
személygépjármű gumiabroncs ép állapotban 200 -----

tégla, cserép, betonhulladék - 1000 -----

kevert építkezési és bontási hulladék - 500 -----

kiselejtezett elektromos és elektroni-
kus berendezések

ép vagy enyhén 
sérült állapotban 300 -----

fahulladék (gally, ág) gyökérzet nélkül
150 19,-biológiailag lebomló hulladékok 

(zöldhulladék) lágyszárú

lomhulladék 400* 38,-

A családosok 
számára jelentős 
segítség lesz az 
adóvisszatérítés 

“
Háziorvosi ügyelet az ünnepek alatt

Központi ügyelet:
Központi ügyelet, Pápa, Anna tér 11. 
(Anna tér felőli bejárat) 
telefon: 06/89/324-614
december 24.,  péntek 24 órás ügyelet
december 25.,  szombat 24 órás ügyelet
december 26.,  vasárnap 24 órás ügyelet
december 27- 31. (H-P) 16.00-08.00
január 1-2. 24 órás ügyelet

Gyermekorvosi ügyelet:
Gyermekorvosi rendelő, Pápa, Anna tér 10. 
telefon: 06/89/312-042
hétköznap: 17.00-20.00 
hétvégén és ünnepnapokon: a Központi ügyeleten 
történik a pápai gyermekek ellátása

Gyermekorvosi ellátás két ünnep között:
A gyermekek házi gyermekorvosi ellátása a  
korábbi éveknek megfelelően a Pápa, Anna tér 10. 
szám alatti rendelőben történik.
 
december 27., hétfő  
 8.00-12.00 Dr. Vaitsuk Mária
 12.00-16.00 Dr. Sárvári Sándor
december 28., kedd  
 8.00-12.00 Dr. Sárvári Sándor
 12.00-16.00 Dr. Balogh Tünde
december 29., szerda  
 8.00-12.00  Dr. Schveighoffer Zita
 12.00-16.00  Dr. Sárvári Sándor
december 30., csütörtök 
 8.00-12.00 Dr. Schveighoffer Zita
 12.00-16.00  Dr. Vaitsuk Mária
december 31., péntek   
 8.00-12.00   Dr. Vaitsuk Mária 
 12.00-16.00 Dr. Schveighoffer Zita

A díjmentesen átadható mennyiség felett nem szállítható 
be 200301 kódszámú vegyes települési hulladék, a 
többlethulladék gyűjtésére emblémával ellátott gyűjtőzsák 
megvásárlása szükséges, mely kihelyezhető a gyűjtőedény 
mellé ürítési napokon.



12 PÁPAésVIDÉKE - 2021. december



13PÁPAésVIDÉKE - 2021. december

Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám

Bár a koronavírus-járvány jelentősen 
átalakította és nagyon sok területen 
megnehezítette a 2021-es évet is, a 

városi projektek nem álltak le. A beruhá-
zások terén igazi nagyüzem volt az idei 
évben is, szinte nem volt olyan területe a 
városnak, ahol ne zajlott volna valamilyen 
munka. A fejlesztések többsége a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program 
támogatásával valósulhat meg, de vannak 
olyan beruházások is, melyeket a város 
önerőből finanszíroz.  

A beruházások egy része a közlekedés 
fejlesztését célozta. Utak és kerékpárutak 
épültek és újultak meg. Létrejött a kerékpá-
ros közlekedési kapcsolat például a Vasza-
ri út és a repülőtér között és új kerékpárút 
épült a Gróf úttal párhuzamosan, a Vajda 
Péter lakótelepig, de a város egyik legré-
gebbi kerékpárútja, a Csókától a Veszprémi 
úton át az Igalig, majd onnan a Tapolcafőig 
húzódó kerékpárút több szakasza is meg-
újult. Jelentős fejlesztés történt a Szabó 
Dezső utca környékén is, ahol a korábbi, 
rossz állapotú burkolat helyett mára új asz-
falton autózhatunk és egy új körforgalom 
is segíti a közlekedést. Szintén örömteli, 

hogy megvalósulhatott a Gróf út felújítása, 
így a korábbi, foltozott, kátyús út helyett 
kiváló minőségű úton lehet közlekedni a 
Várkerttől a Vajda Péter lakótelepig. 

A város zöldterületei, parkjai is sorra 
újulnak meg, többen közülük új funkció-
kat is kapnak. A Belső-Várkertben új sétá-
nyokat alakítottak ki, 
megújult a közvilágí-
tás és elkészült a város 
legújabb, legszebb ját-
szótere is. Az Erzsébet 
liget is megújult, vele 
együtt az Országzászló 
emlékmű környéke is 
és megvalósult a Vár-
kert és az Erzsébet liget 
kerékpáros összekötte-
tése. Ez a projekt már 
lezárult, s időközben 
megkezdődött a Külső-Várkert rekonst-
rukciója. Az a terület is közparkká alakul, 
növényeket telepítenek, játszóteret építe-
nek, elkészült a kerékpáros pumpapálya, 
kialakítanak egy látványtavat és épül egy 
közösségi ház is, ami a Vajda lakótelepen 
és környékén élők közösségi eseményei-
nek helyszínéül szolgálhat. 

A város az elmúlt időszakban nagy 
hangsúlyt helyezett a bölcsődei ellá-
tás fejlesztésére. A Bóbita és a Napsugár 
bölcsőde már korábban megújulhatott és  
ezzel párhuzamosan a férőhelyszám is 
emelkedett. Az idei évben megkezdődhe-
tett a Fenyveserdő bölcsőde felújítása is,  

mely többek közt új 
férőhelyek kialakí-
tását teszi lehetővé, 
hiszen egy új cso-
portszobát is kiala-
kítanak a beruházás 
 során. 

Vannak olyan pro-
jektek is, amelyek 
nem járnak látványos  
építkezéssel, de na-
gyon fontosak a helyi 
közösségek életében. 

Ilyen a „...mint vízbe dobott kavics...” el-
nevezésű projekt, melynek segítségé-
vel a Vajda lakótelepen és a volt Kilián  
lakótelepen élők számára valósítanak meg 
közösségépítő programokat.

Lapunk idei utolsó számában a teljesség 
igénye nélkül a projektek közül szemezget-
tünk.    

Közlekedésfejlesztéstől a közösségfejlesztésig

PROJEKTKÖRKÉP

Beruházások terén 
igazi nagyüzem volt 
az idei évben is, szinte 
nem volt olyan területe 

a városnak, ahol ne 
zajlott volna 

valamilyen munka

“
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A Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program két projektje is érinti 
a Szabó Dezső utcát és környékét és 

mindkettő esetében még a nyár folyamán 
megindult a kivitelezés. 

Pápa Város Önkormányzata 602.918.810 
forint támogatást nyert el a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív Program máso-
dik körében megjelent Ipari parkok, iparte-
rületek fejlesztése című kiírásra benyújtott 
pályázatával, mely illeszkedik a TOP gaz-
daságfejlesztési beavatkozási céljaihoz, 

vagyis a belső energiaforrásokra épülő, 
gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösz-
tönző térségi és helyi  gazdaságfejlesztés, 
a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges 
önkormányzati  üzleti infrastrukturális 
háttér és szolgáltatások támogatásához. A 
támogatási konstrukció az önkormányzati 
tulajdonú iparterületek, ipari parkok kiala-
kítását, fejlesztését, alapinfrastruktúrával 
történő ellátását és bővítését célozza, a be-

nyújtott és pozitív elbírálásban részesült 
pályázat e célokat fogalmazta meg a Felső-
város fejlesztésére. 

Az Iparterületek fejlesztése a pápai Fel-
sővárosban című projektnek köszönhe-
tően a Szabó Dezső utca teljes hosszában 
megújult, a kivitele-
zők közel 1.200 méter 
hosszan építettek új 
burkolatot. A beruhá-
zás során egyes sza-
kaszokon megújult 
az út nyomvonala és 
kialakították az utca 
biztonságos csatlako-
zását a 83-as úthoz. 
Mindezeken túl bő-
vült a terület közvi-

lágítása, járdát építet-
tek és a csapadékvíz  
elvezetését is megol-
dották. 

A Közlekedésfej-
lesztés Pápán az Igal-
tól a Felsővárosig című 
TOP-projekt szintén 
érinti a Szabó Dezső 

utca környékét. Pápa 
Város Önkormány-
zata 410.282.605 
forint támogatást 
nyert el a Terület- és 
Településfejleszté-
si Operatív Program 
pályázati kiírásra 
benyújtott pályáza-
tával. Az elnyert ösz-

szegből a biztonságosabb közlekedés  
feltételeit megteremtő és erősítő közlekedés-
fejlesztési beavatkozások valósulnak meg 

, a Pápa város közösségi közlekedésének  
komplex átalakítása, fejlesztése című ko-
rábbi KÖZOP-os projekt keretében elkészült 

koncepció fi-
gyelembevéte-
lével. A projekt 
részeként az 
Acsádi – Tán-
csics – Szabó 
Dezső utcák 
kereszteződé-
sében körfor-
galmat ala-
kítottak ki és 
megépült a Vak 

Bottyán utca 
380 méter hosszú új nyomvona-
la is. A beruházás során a Vak Boty-
tyán utca új szakaszát az egyik végén a  
Vak Bottyán utca régi szakaszába kö-
tötték be, a másik oldalon pedig a most 
épült új körforgalomhoz csatlakozik  
az útszakasz. 

A projektnek köszönhetően megszűnt a 
Millenniumi emlékpark melletti, korábban 

balesetveszélyes közlekedési csomópont 
és jó minőségű úton, biztonságos közleke-
dés vált lehetővé. A beruházás költsége 247 
millió forint. 

Ez utóbbi projektnek még két beavat-
kozási területe volt a városban, mindkét 
esetben a kerékpáros közlekedés fej-
lesztését célzó beruházások történtek.  
Az egyik ilyen fejlesztés a Vár-
kert út – Vajda lakótelep kerékpáros  
útvonal kialakítása volt, a másik pedig az 
Igal lakótelepre vezető kerékpáros útvonal  
felújítása. 

Átalakul a Szabó Dezső utca környéke

Megszűnt a Millenniumi 
emlékpark melletti, 

korábban balesetveszélyes 
közlekedési csomópont és 

jó minőségű úton,
 biztonságos közlekedés 

vált lehetővé

“



15PÁPAésVIDÉKE - 2021. december

Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám

Az idei évben zárult le a röviden csak 
Barnamezős beruházásnak neve-
zett TOP-projekt, melynek elsőd-

leges célja a felszámolt ipari területek 
rehabilitációja volt. A város legnagyobb 
projektje, mely a Téglagyári út környékén 
hozott jelentős változást, három beavatko-
zási területen zajlott. Egyrészt átalakult a 
korábbi gázcseretelep, új funkciót kapott 
az elhagyott, gondozatlan magtárépület 
körüli rendezetlen terület és közparkká 
alakult a korábban a városi köztudatban 
szinte nem is szereplő Schwenczel-rét.

Ha a Győri úti körforgalom irányából 
indulunk, az első beavatkozási helyszín a 
korábbi gázcseretelep helyén kialakított 
kutyafuttató, mely a projekt legkisebb és 
legegyszerűbben kivitelezhető eleme volt. 

Ha továbbhaladunk, láthatjuk a sport-
centrumot, melynek több 
funkciója is van. Az au-
lába beléptetőrendszeren 
keresztül érkezhetünk, in-
nen érhetők el a tekecsar-
nok és annak kiszolgáló 
létesítményei, a futófolyo-
só, az öltözők, a bemelegí-
tőtermek, az atléták belső 
edzőterme, valamint a 
büfé. Az emeleti részen a 
tekepálya feletti részen 
alakították ki az irodá-
kat, illetve az utcafronton 
azt a négy vendégszobát, 

amelyek az edzőtáborok célját szolgálják. 
A másik oldalon egy konditerem találha-
tó ezen a szinten, ahol mindezek mellett 
mindkét oldalon járható felületekkel nyi-

tott teraszrészt alakítottak ki. Az épület fu-
tópálya felőli részén, a lelátó alatt tárolóhe-
lyiségek vannak.

A sportcentrum kültéri szolgáltatásai 
közt rekortán borítású futópálya, streetball-
pálya, skate-pálya is található, a létesít-
mény emellett távolugrók, magasugrók és 
dobóatléták számára is nyújt lehetősége-
ket. 

A Téglagyári 
út másik olda-
lán alakították 
ki a város új 
közparkját, a 
Schwenczel-ré-
tet. Ez a terület 
eddig gondo-
zatlan volt és 
kiesett a városi 
köztudatból, ta-
lán csak a kör-
nyéken élők 

tudták, hogy hol 
is van igazából. 
A beruházás, 
amellett, hogy 
egy mindenki 
által szabadon 
látogatható sza-
b a d i d ő p a r ko t 
eredményezett, 
egyben megol-
dotta a környék 
hosszú idő óta 
fennálló csapa-
dékvíz-elveze-
tési problémáját 

is. A barnamezős beruházás segítségével a 
környező utcák nyílt árkait becsatornázták 
ide, a látványtó tulajdonképpen a víz után-
pótlásának egy részét ebből a csapadékvíz-

ből kapja és biztosítja azt is, hogy az elfolyó 
víz a Téglagyári út alatt, majd a sportcsar-
nok és a Petőfi Sándor Gimnázium közötti 
árokrendszeren keresztül eljusson a Ba-
kony-érig. A tó vízfelülete mintegy 2.000 
négyzetméter, térfogata 3.400 köbméter. 

 A tó köré sétány épült, mely amellett, 
hogy körbesétálhatóvá teszi a tavat, a Va-
szari út és a Téglagyári út felé biztosítja a 

park átjárhatóságát is.  A terü-
letre 103 fát és több mint tízezer 
cserjét ültettek el a kivitelezés 
során. A gyermekeket egy szép 
játszótér várja a tó közelében. A 
parkot használók kényelmét köz-
területi bútorok, kerékpártárolók, 
közvilágítás és hulladékgyűjtők 
szolgálják. A terület biztonságá-
ról térfigyelő kamerarendszer 
gondoskodik.

Azért, hogy ez a szép park 
hosszú ideig megmaradjon az 
átadáskor látott állapotban, a 

terület üzemeltetője, a Városgondnokság 
kialakította a látogatás szabályait. Ennek 
értelmében a területen kerékpározni csak 
a járdákon szabad, motorkerékpárral, gép-
járművel a területre tilos behajtani. Kutyát 
sétáltatni csak pórázon engedélyezett, 
azonban az ebeket a játszótér területére 
tilos bevinni. Fontos, hogy a látványtóban 
tilos fürdeni, kutyát úsztatni, horgászni és 
télen a tó jegére lépni sem engedélyezett. 

A játszótéri játékokat kizárólag 14 év 
alatti gyermekek használhatják. A játszó-
tér területén tilos kerékpározni, a gumibur-
kolatra éles tárgyat bevinni, azon gördesz-
kázni, rollerezni sem szabad és a hölgyek 
figyelmét arra is felhívják, hogy a játszótér 
burkolatára ne lépjenek tűsarkú cipőben. 
A játszótér területén természetesen tilos a 
dohányzás.

Ipari területből szabadidős létesítmények
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Szerző: Pintér-Papp Eszter
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Februárban tartották a Pápai Ipari 
Park infrastruktúrájának fejlesztése 
című projekt zárórendezvényét. En-

nek a projektnek köszönhetően az ipari 
park két jelentős utcájában történtek fej-
lesztések, melyek nagyban hozzájárultak 
a közlekedés biztonságának növeléséhez.

Az érintett terület 1997-ben nyerte el 
az ipari park címet és azóta nagyon sok 
infrastrukturális beruházás történt és sok 
gazdasági társaság települt be ide, melyek 
mára hozzávetőleg négyezer embernek ad-
nak munkát. Az ő közlekedésüket, illetve a 
gazdasági társaságok alapanyag-ellátását 
és a késztermékek elszállítását kell itt biz-
tosítani, ami azt jelenti, hogy ezek az utak 

nagyon komoly forgalmat bonyolítanak. 
Emellett a beruházás során arra is készül-
tek, hogy ezen a területen a közeljövőben 
további beruházások lesznek, melyek to-
vább terhelik a közlekedési hálózatot. Ezért 
az utakat alkalmassá kellett tenni a meg-
növekedett forgalom kiszolgálására.

Mint ismert, Pápa Város Önkormányza-
ta 800 millió forintot nyert el a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program ipa-
ri parkok, iparterületek fejlesztésére kiírt 
pályázati konstrukcióján. A város a több-
letköltségekre további 406 millió forintos 
ráemelést kapott a Kormánytól. 

 A Pápai Ipari Park infrastruk-
túrájának fejlesztése című pályá-
zat megvalósításával jelentősen ja-
vultak a közlekedési lehetőségek az  
ipari park területén és környékén, ezáltal a 
személy- és teherforgalom könnyebbé és 
biztonságosabbá vált.

A projekt 
több ipari 
parki terüle-
tet is érintett.  
Körforgalmat 
alakítottak ki 
a Juhar utca 
- Bocsor utca 
kereszteződé-
sében, csapa-
dékvíz-elveze-
tők kiépítésével, 

közvilágítás kiala-
kításával, gyalogos- 
átkelőhelyek és 
autóbusz-megálló 
létesítésével. A Ju-
har utca burkola-
tát megerősítették, 
1.300 méter hosz-
szan a teljes út-

burkolat megerősítése megtörtént az 
alépítmény javításával, és egy jelentős 
szakaszon közvilágítást is építettek a kivi-
telezés során. A Juhar utcában kerékpáru-
tat alakítottak ki, mely a Bocsor utca és a  
Külső-Veszprémi út közötti 600 méteres 
szakaszon épült meg, mindezek mellett 
gyalogos-átkelőhelyeket és buszmegállót 
is kialakítottak.

 A projekt során megvalósult a Kopja 
utca kivezetése a 83-as számú főútra.  A 
meglévő utat mintegy 500 méternyi új út 
építésével meghosszabbították, kiépítet-
ték a közvilágítást, a csapadékvíz-elve-
zető rendszert és elvégezték a szükséges 
közműépítési és kiváltási munkákat is.  

A Kopja utca újonnan épült szakaszát 
februárban vehették birtokba a köz-
lekedők. A beruházás nyomán a Kop-
ja utca a Pápai Ipari Park második fő  
útszakaszává vált és újabb összeköttetést 
teremtett a 83-as út, az iparterület és a Kül-
ső-Veszprémi út között. 

A beruházás azért is kiemelten fon-
tos, mert az érintett területen működnek 

a város legnagyobb foglalkoztatói, me-
lyek egyben a legnagyobb helyi adófize-
tők is. A beruházás megvalósításával az  
önkormányzat a helyi gazdaságot tá-
mogatta, azokat a gazdasági társasá-
gokat, amelyek jelentős adóbefizetése-
ikkel hozzájárulnak az önkormányzat  
más fejlesztési elképzeléseinek megvalósí-
tásához.  

Az ipari park is fejlődik

A területen a 
közeljövőben további 
beruházások lesznek

“
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A Jókai Mór Művelődési  
Központ „...mint vízbe dobott ka-
vics...” című projektje a város két 

nagy lakótelepén, a Vajda Péter lakótele-
pen és a volt Kilián lakótelepen járul hoz-
zá a közösség fejlesztéséhez. 

A művelődési központ 2017 szeptem-
berében nyújtotta be pályázatát az Embe-
ri Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 
keretében a Cselekvő közösségek – aktív 
közösségi szerepvállalás kiemelt projekt 
Helyi identitás és kohézió erő-
sítése elnevezésű kiírására. A 
megvalósítás a kedvező elbírá-
lást követően, 2018 szeptembe-
rében kezdődött és az előzetes 
tervek szerint 2022. szeptem-
ber végéig tartott volna, azon-
ban a már jelzett csúszás miatt 
a befejezés határideje 2022. de-
cember 31-ig tolódott. A projekt 
összköltsége 55 millió forint. 

A projekt fontos célja többek közt 
rendszeres közösségi aktivitások gene-
rálása a két lakótelepen, újabb és újabb 
emberek bevonása a projekt hatókörébe, 
ily módon az egyre fokozódó részvétel 
megteremtése. Fontos cél a lakóközös-
ségi problémák feltárása, a közösség tör-
ténetének kutatása, az egyre szélesebb 
körű lakossági párbeszéd elindítása. A 
projekt tervezése során célként fogal-
mazódott meg a közösségi kommunikáció 
alapjainak lerakása, az eredmények pub-
likálása, információs pontok létrehozá-
sa mindkét lakótelepen, melyek egyfelől 
biztosítják a lakóközösség közéleti infor-
mációval történő ellátását, másrészt kiin-
dulópontjául szolgálhatnak a később kiala-
kítandó közösségi helyiségeknek. Emellett 
cél a szociális bizalom erősítése, a társa-
dalmi szolidaritás erősítése is.

A projekt eredményeként fejlődik a kö-
zösség tagjainak egymás iránti felelősség-
tudata, a civil társadalom kiépülése segíti 
a helyi közösségi konfliktusok megoldását, 
kialakulnak a folyamatokhoz 
szükséges kompetenciák, nö-
vekszik az önkéntesség, erő-
södik a településrészekhez, a 
településhez és a térséghez 
való kötődés.

A projektnek köszönhető-
en a két lakótelepen számos 
érdekes programot sikerült 
megvalósítani az elmúlt hó-

napokban is. Ezek közé tarto-
zik a Kertészkedjünk közösen! 
környezetszépítő verseny, mely 
egyre nagyobb népszerűsíégnek 
örvend. A verseny lényege, hogy 
a jelentkező magánszemélyek, 
közösségek számára a szerve-

zők dísznövényeket adnak, 
melyekkel a verseny részt-
vevői környezetüket szépítik, 
kiskerteket, virágágyásokat 
alakítanak ki. 

A nyár népszerű program-
ja volt mindkét lakótelepen a 
PikNik Mozi, melynek során a 
kertmozizás élményét élvezhették a részt-
vevők. S bár az időjárás közbeszólt és elő-

fordult, hogy időpontot kellett módosítani, 
mindkét helyszínen nagyon sokan nézték 
a délutáni gyermekfilmet, majd az esti, fel-
nőtteknek szóló vetítéseket. 

Az adventi időszakra is jutott jócskán 
program a Vajda és a volt Kilián lakóte-
lepen. Mindkét lakóközösség tagjainak 
szerveztek közösségi kézművesalkalma-
kat, melyeken a karácsonyi ünnepkörhöz 
kötődő díszeket készíthettek a résztvevők. 
Az alkotó kedvű gyermekek és felnőttek 
– amellett, hogy saját maguk számára is 
készítettek alkotásokat – elkészítették a 
lakótelepek közösségi karácsonyfájának 
díszeit. A Vajda lakótelepen igazi „nagy-
mama karácsonyfája” készült, a klasszikus 
piros, zöld és fehér színű díszekkel, göm-
bökkel, hóemberekkel és tobozmanókkal, a 
volt Kilián lakótelepen pedig a klasszikus 
fehér és arany színű óriási szaloncukrok, 
gömbök és karikák készültek. A közösségi 

karácsonyfákat advent harma-
dik hétvégéjén díszítették fel, 
a résztvevőket forró tea, forralt 
bor várta és a Daniel Speer Brass 
Band karácsonyi összeállítását 
is hallhatták. 

A „...mint vízbe dobott ka-
vics...” projekt még nem zárult 
le, a szervezők a jövő évre újabb 

érdekes, közösségfejlesztést célzó progra-
mok szervezését tervezik.

Közösségfejlesztés két lakótelepen
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Advent, a karácsony előtti négy hét 
a várakozás, a készület ideje. Az el-
múlt évben a pandémia miatt nem 

voltak karácsonyi programok, elmaradtak 
az adventi vásárok, a gyertyagyújtásra is 
csak szűk körben volt lehetőség. Az idei 
advent azonban más. Újra közösségben 
élhetjük meg a várakozás örömét és ezt 
több program is segíti Pápán. 

A városi adventi program ezúttal nem 
az Esterházy-kastély udvarán zajlik, a 
Gyertyafényes Advent keretében az ad-
venti szombatokon a Pápai Platán Non-
profit Kft. feladatellátási helyei közül az 
Esterházy-kastély, a Jókai Mór Művelődési 
Központ, a Jókai Mór Városi Könyvtár és a 
Kékfestő Múzeum szervezett programokat.

Az első adventi hétvégén az Esterhá-
zy-kastély kézműves-foglalkoztatójába 
várták a családokat, karácsonyváró kéz-
műves-foglakozásokkal. Az alkotni vágyók 
hóemberes fényképtartókat, téli házikókat 
és poháralátéteket készíthettek az ünnepre 
hangoló foglalkozáson. 

December 4-én a Jókai Mór Művelődé-
si Központ színházépülete adott otthont 
az adventi programnak. Az érdeklődőket 
karácsonyváró zenei csemegével, kézmű-

vesvásárral, babasarokkal, kézműves-fog-
lalkozásokkal és bábszínházi előadással 
várták. Az aulában elsőként a Mondegre-
en együttes zenélt, majd a Sofi&Peti Jazzy 
Duó szórakoztatta a zenekedvelő közön-
séget. Az emeleti előtérben rendezték be 
a babasarkot, ahol a legkisebbek számára 
készültek ren-
geteg érdekes 
játékkal. Szin-
tén az emeleti 
előtér adott 
otthont a kéz-
műves-foglal-
k o z á s o k n a k 
is. Itt színes 
ablakképeket 
készíthettek a 
program résztvevői, illetve Reidmár Linda 
keramikus segítségével csodálatos kerá-
miaangyalkák is készültek, melyek kézi 
formázással, aprólékos díszítéssel alakul-
tak egyedi alkotásokká. A program Fabók 
Mancsi Bábszínháza Ha betér az égi király 
című előadásával zárult advent második 
szombatján.

December 11-én a Jókai Mór Városi 
Könyvtár volt a programsorozat helyszíne. 
A bibliotékában igazi adventi mesevilág 

várta a vendégeket, dalokkal, mesével és 
sok-sok játékkal. Horváthné Szabó And-
rea Ünnepi csoda című interaktív gyer-
mekműsora sok családot vonzott és Senye 
Ilona ünnepváró meséit is sok kisgyermek 
hallgatta. A programból nem hiányozhat-
tak a kézműves-foglalkozások sem, kará-

csonyi ajtódíszek 
és mécsestartók 
készültek a gye-
rekkönyvtárban 
berendezett Ma-
n ó m ű h e l y b e n . 
A könyvtárban 
a legkisebbeket 
játszósarok vár-
ta, ahol játszó-
szőnyeg, plüssök 

és még számtalan érdekes játék gondos-
kodott az önfeledt gyermekkacajokról. A 
nagyobbak a széles társasjáték-kínálatból 
választhattak, így garantált volt a család 
minden tagjának szórakozása. A szerve-
zők kedves ajándék idézetekkel is készül-
tek az adventi programra, emellett fotó-
sarkot és fotókereteket is készítettek, így 
a résztvevők megörökíthették és emlékül 
magukkal vihették a program egy-egy 
pillanatát.  A Keresd Rudolfot, a rénszar-
vast! játék keretében a könyvtár területén 

ADVENT

Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám

Gyertyafényes Advent

A Gyertyafényes Advent 
keretében az Esterházy-kastély, 

a Jókai Mór Művelődési Központ, 
a Jókai Mór Városi Könyvtár és 
a Kékfestő Múzeum szervezett 

programokat

“
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elrejtett QR-kódokat kellett megtalálniuk 
és egy menetlevélen rögzíteniük a résztve-
vőknek. A beérkezett menetlevelek kitöltői 
közt könyveket sorsoltak ki.

A negyedik adventi szom-
baton, december 18-án 15 órá-
tól a Kékfestő Múzeum lesz 
a karácsonyváró programso-
rozat helyszíne, ahol a Vad-
virág Néptáncegyüttes gon-
doskodik a jó hangulatról, de 
az érdeklődők a karácsonyi 
ünnepkör hagyományaival 
is megismerkedhetnek. Igazi 
érdekesség lesz az ütőfás mézeskalács-ké-
szítés, de lehetőség lesz csuhé-karácsony-
fadíszek, üdvözlőkártyák és betlehem ké-
szítésére is. 

A négy hétvége programjait egy nyo-
mozójáték köti össze. A Gyertyafé-
nyes Advent programjain részt vevő 
kis nyomozóknak minden helyszínen 
versidézetek után kell kutatniuk. Azok 
közt, akik a játékos nyomozás menet-
levelét a negyedik hétvégén a Kékfes-
tő Múzeumban elhelyezett gyűjtőládá-
ba bedobják, értékes nyereményeket 
sorsolnak ki. A nyeremények közt lesz 

két személy részére szóló matinébérlet a 
győri Vaskakas Bábszínházba, családi be-
lépő a mosonmagyaróvári Futura Tudomá-
nyos Élményközpontba, a veszprémi állat-
kertbe, a győri Cyberjump trambulinparkba 
és a Mobilis interaktív játszóházba.

A Gyertyafényes Advent programjai-
nak látogatói a belépőjegy megváltásával 
jótékonykodtak is, a koronavírus-járvány 
következtében árván maradt gyermekeket 

támogatták, hiszen 
a szervezők a bevé-
telt a Regőczi Alapít-
ványnak ajánlják fel.

Az adventi han-
golódást a Pannonia 
Reformata Múzeum 
ünnepi köntösbe öl-
tözött udvara is segí-
ti, ahol szombat dél-

utánonként kézművesek kínálják 
ünnepi portékájukat. A különle-
ges hangulatú adventi udvarral az 
a cél, hogy egy kicsit ellenpontja 
legyen a bennünket körülvevő 

zajos, csillogó-villogó világnak. 
Advent a várakozás, az elcsen-
desedés időszaka és erre az 
elcsendesedésre szeretnének 
lehetőséget adni mindazoknak, 
akik igazi lelki feltöltődésre, egy 
kicsit csendesebb ünnepvárás-
ra vágynak. Erre ad lehetőséget 
az adventi séta is, amelynek 

négy állomása négy adventváró gondo-
lattal ad lehetőséget advent valódi üzene-
tének megélésére. Fontos tudni, hogy ez 
a hely nem csak a reformátusoké, ez az 
udvar mindenkié. A kapu mindenki előtt 
nyitva áll, mindenkit szeretettel várnak.

Kedves adventi ajándékkal köszöntik a 
belvárosban sétálókat a Tarczy Lajos Álta-
lános Iskola diákjai és munkatársai, az is-
kola Jókai utcai homlokzata ugyanis óriási 

adventi kalendáriummá változott. A szám 
már minden ablakba felkerült, azt, hogy 
képzeletben mely ablakokat nyitották már 
ki, az adott ablak díszítésével jelzik. Így ka-
rácsonyra teljes díszben pompázik majd a 
tarczys adventi naptár. 

Borsosgyőrön is gondoltak arra, 
hogy varázslatossá tegyék a ka-
rácsonyt megelőző készülődést. 
Amellett, hogy a település apra-
ja-nagyja minden vasárnap össze-
gyűlik, hogy együtt gyújtsák meg a 
közösség adventi koszorújának gyer-
tyáit, az idei évben először megszer-
vezték az élő adventi kalendáriumot 
is. A kezdeményezés rendkívül nép-
szerű, valódi közösségi eseménnyé 

vált az ablakok nyitása. A település élő ad-
venti kalendáriuma annyival több, mint a 
hagyományos ablakdíszítő program, hogy 
Borsosgyőrön az egyes házaknál lelki út-
ravalót is adnak az embereknek. Az adott 
nap ablakának díszítői egy verssel, iro-
dalmi idézettel vagy egy mű ajánlásával 
segítik látogatóikat az adventi hangoló-
dásban. Minden ablaknál vendéglátással, 
süteménnyel, meleg italokkal várják a 
házigazdák az ablaknézőbe érkezőket és 
jó hangulatú baráti beszélgetésekkel töltik 
így az estéket a településen élők, akik sze-
retettel várnak mindenkit, aki velük kíván 
készülni a karácsonyra.  
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Az idei adventre elkészült a város új, 
csodaszép betleheme, melyet az Es-
terházy-kastély udvarán állítottak 

fel. Vasárnapról vasárnapra itt gyűlnek 
össze a pápaiak, hogy a történelmi feleke-
zetek képviselőivel együtt gyújtsák meg a 
város adventi koszorújának gyertyáit.

Az első adventi vasárnapon a Szent Ist-
ván Római Katolikus Általános Iskola diák-
jai adtak műsort a betlehemnél. A gyertyát 
dr. Mail József apát-plébános gyújtotta 
meg, hangsúlyozva, az adventi első gyer-
tya meggyújtása egy várakozás kezdetét 
jelenti, a karácsony előtti várakozás idő-

szakát. Minden vasár-
nappal közelebb jutunk 
a Megváltó születésé-
hez. Advent neve is azt 
jelenti – Adventus Do-
mini – az Úr eljön. Ka-
rácsony örömét csak az 
tudja igazán átélni, aki 
az adventi időszakot 
várakozással teli szív-
vel éli meg. 

A második adventi 
vasárnapon Németh 
Tamás, a Pápai Refor-
mátus Teológiai Aka-
démia rektora gyújtotta meg az adventi 
gyertyát. Ünnepi gondolataiban elsőként 
Lukács Evangéliuma alapján idézte fel 
Jézus földi életének kezdetét, majd arról 
szólt, advent azt jelenti, hogy eljövetel, és 
az eljövetel akkor lesz igazán fontos szá-
munkra, ha megértjük, hogy hozzánk való 
eljövetelről van szó. Nekünk szóló üzenet-
ként jön el minden karácsonyt megelőző-
en ez a nagy várakozás. A ma embere nem 
szeret várni, de elvárásai azért vannak. Az 
advent elvárások nélküli várakozást jelent, 

Istentől várjuk az egyetlen ajándékot. A 
gyertyagyújtást megelőző műsorban köz-
reműködtek az Édenkert Pápai Református 

Óvoda Mackó cso-
portjának apróságai, 
a PRIZ zenekar 
és a Séllyei István 
kórus.

A harmadik 
vasárnap prog-
ramját az evan-
gélikus közösség 
szervezte. Polgár-
di Sándor evan-
gélikus esperes a 

rendezvényen felidézte az adventikoszo-
rú-készítés hagyományának eredetét. Mint 
elhangzott, több mint száz éve Magyaror-
szágon is elkezdtek adventi koszorút állí-
tani, amely a várakozás időszakának egyik 
kedves része. Fontos szerepet tölt be, nem-
csak azért, mert világít, hanem előremutat 
arra a jelenségre, amelyik majd a szent éj-
szakán nekünk is öröm lesz. A kis lángocs-
ka jelenti majd a hitünket is, amit valaki 
mindig táplál. Advent harmadik vasárnap-
ján a lélek csendjére is gondolunk, amikor 

készülünk a nagy ünnepre. A harmadik 
adventi vasárnapon a gyertyagyújtás előtti 
műsorban közreműködött a Pápai Evangé-

likus Egyházközség 
Kórusa, Csepregi An-
namária és Polgár-
di-Németh Katalin, 
az adventi koszorú 
gyertyáit dr. Kovács 
Zoltán országgyűlési 
képviselő, Polgárdi 
Sándor és Venczel 
Csaba egyházközsé-
gi felügyelő gyújtot-
ták meg.

A városi adven-
ti koszorú negyedik 
gyertyáját december 
19-én, vasárnap 17 

órakor gyújtják meg a baptista gyülekezet 
tagjai az Esterházy-kastély udvarán. 

Adventi gyertyagyújtás

TUDTA?
A betlehemállítás hagyománya egé-

szen 1223-ig nyúlik vissza, amikor As-
sisi Szent Ferenc kezdeményezésére az 
itáliai Greccio városában egy barlangban 
megelevenedett Jézus születésének tör-
ténete. A hagyomány azóta széles kör-
ben elterjedt, karácsony közeledtével 
szinte minden település központjában 
állítanak betlehemet és sok családba 
is beköltözik a Szent család történetét 
megidéző kis jelenet. 

Az idei évben Pápán, az Esterhá-
zy-kastély udvarán egy különleges, új 
betlehemet állítottak fel, melyet a Pega-
zus Színház művészei álmodtak meg, s 
amely a barokk jellegzetességeit viseli 
és több pápai vonatkozása is van. Érde-
kesség, hogy a betlehem háttere az Es-
terházy-kastély Nádor termében lévő 
Pilgram-festmény alapján készült olaj-
festmény, és az Esterházy-család címere 
is szerepel az épületen. 
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Téli, zimankós decemberi szombat dé-
lelőtt. A pápai belváros csodaszépen feldí-
szítve készül a legszebb ünnepre. Az Ester-
házy-kastély udvarára varázsolt jégpályán 
már sokan korcsolyáznak, jó néhányan az 
oldalkorlát szegletéből figyelik a bátrabbak 
alkalmi jégrevüjét. Többen a város gyönyö-
rű betleheme előtt időznek ráérősen, amott, 
a macskaköves járdán szorosan összebújó 
szerelmespárok andalognak. Kicsit távolabb, 
a Nagytemplom körül ügyeiket intéző, roha-
nó járókelők, mellettük játszótérre sétáló di-
dergő családok, a Kapuszín előtt meg jóked-
vű baráti társaságok zsibonganak.

 Advent van, a várakozás időszaka. A 
Nagytemplom oldalsó ajtaja is nyitva. Be-
lépek. Lépteim koppanása konokul vissz- 
hangzik a hatalmas templomtérben. Rajtam 
kívül itt senki sem jár. Nagy a kontraszt. Kí-
vül sokan, benn meg csak én. Odakinn zsivaj, 
idebenn a csend beszél. Isten háza üres. Üres, 
pedig a hit mindenki számára elérhető, im-
már kétezer éve, és Krisztus tanítására talán 
soha nem lenne nagyobb szükség, mint ke-
resztény értékeit egyre inkább elfeledő, elha-
gyó modern világunkban. Pár perc múlva ki-
felé indulok, az ódon, szűk templomfolyosón 
fiatal pár jön velem szemben. Mosolyognak, 
ismeretlenül is köszönnek, majd keresztet 
vetnek. Arcukról szeretet és öröm sugárzik. 
Látszik, hogy igaz hitben járnak. Nemcsak 
egymással, Istennel is.

Isten szereteteként karácsonykor az Ige 
testté lett, és immár közöttünk lakozik. Gon-
doljunk hát erre, és ne felejtsük el a valódi 
örömhírt az év többi napján sem! Áldott, bol-
dog karácsonyt mindenkinek!

Boldog karácsonyt!

Szerző: Polgár Szilárd 
 Fotó: Pintér Ádám
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A Gróf utat láthatjuk 1929-ben a legendás, gyönyörű nyár-
fasorral, a feszülettel és a Vörös híddal. „Vörös” néven vált 
közismertté a híd, mert vörös téglából épült, kétoldalt a kor-
látot is alacsony téglafal képezte. A híd, melyet 1968-ban 
bontottak le, a Gróf út szintjéből kiemelkedve vezetett át a 
Bakony-ér felett a földúton. A híd mellett még az eredeti kő-
kereszt látható, melyet Jandóné, egy jómódú pápai özvegy állít-
tatott 1873-ban a patak partjára „Isten dicsőségére” felirattal.  
 
A fénykép a Kapossy család hagyatékából származik.  
(Kapossy Lucián – pápai kollégiumi igazgató, tanár, helytörté-
nész, a pápai Jókai Kör első főtitkára – unokája ül leghátul a 
képen.) 

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 Gróf út nyárfasora a Vörös híddal

A fénykép a Gróf 
Esterházy Károly 
Múzeum tulajdona. 


