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Közös munka, közös felelősség

Az elmúlt 15 évben megtanultuk, hogy milyen 

nagy jelentőségűek a város infrastruktúrájának 

fejlesztésében az Európai Uniótól érkező támoga-

tások. Nem kizárólagosak, de nagy jelentőségűek. 

Ezekből a forrásokból alakult át a Fő tér, újult meg 

az Esterházy-kastély, valamint számos egészségügyi 

és szociális célokat szolgáló épületünk, korszerű-

södött a közlekedési infrastruktúra, szépültek meg 

zöldterületeink.

Az új európai uniós költségvetési ciklus tavaly 

kezdődött meg. A megyei forráselosztás városunk 

számára kedvezően alakult; olyan kategóriába ke-

rültünk (a megyeszékhellyel közösen), ahol nem kell 

a többi településsel versenyeznünk a forrásokért: 

pontosan tudjuk, hogy a következő években 10 mil-

liárd forintot költhetünk el.

Ahhoz, hogy minél hamarabb projektek formá-

jában váljék láthatóvá ez a támogatás, még néhány 

megelőző lépés megtételére van szükség. Ezekben a 

hetekben készül a projektek fejlesztését megalapo-

zó Fenntartható Városfejlesztési Stratégia. A munka 

részeként meg kell határoznunk a tervezett beavat-

kozásokat. Amikor az első tervezet elkészül, azt 

természetesen nemcsak a döntések meghozatalára 

jogosult képviselő-testülettel osztjuk meg, hanem a 

város kommunikációs felületein nyilvánosságra is 

hozzuk.

Fontos elmondani a tervezett projektekről azt is, 

hogy azokat be kell tudnunk illeszteni egy szigorú 

elvárásrendszerbe; tervezésükkor van mozgástér, 

de a keretek nem léphetők túl. Nagyjából az elmúlt 

években megvalósított projektek (energetikai beru-

házások, zöldváros-fejlesztések, barnamezős reha-

bilitáció, intézményi kapacitásfejlesztés, közlekedé-

si beavatkozások) jelentik a jövőre nézve érvényes 

értelmezési kereteket is.

Érdemes gyorsan haladni; persze a tem-

pó mindig viszonylagos. Külső szemlé-

lő számára a cammogásnak tűnő haladás is 

lehet feszített a végrehajtásért felelős, bürokra-

tikus eljárásokkal terhes intézményrendszerben.  

Érdemes gyorsan haladni, mert a 10 milliárd forint 

az évek múlása alatt sem lesz több, ám kevesebb 

még lehet: az infláció minden évben súlyos száz-

milliókat haraphat ki belőle; százmillió forint eltű-

néséhez pontosan nem kell több, mint egyévi 1 szá-

zaléknyi pénzromlás, annyi pedig az elmúlt időszak 

legdaliásabb esztendejében is volt.

Dolgozunk. Közös gondolkodásra hívunk minden-

kit, akinek koncepciója, elképzelése, ötlete, de akár-

csak kérdése van a város jövőjét illetően. A közös 

munkára elvárunk mindenkit!

dr. Áldozó Tamás

TÁJÉKOZTATÓ 
szavazóhelyiségek változásáról, jelöltajánlásról

A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlésiképviselő-választáson és országos népszavazáson Pápa 
város választópolgárai a korábbiakhoz hasonlóan 31 szavazókörben adhatják le szavazataikat.

Felhívom a választópolgárok figyelmét, hogy a városban zajló fejlesztések miatt négy szavazókör  
esetében megváltozott a szavazóhelyiség címe az alábbiak szerint:

szavazókör
sorszáma

szavazóhelyiség címe

régi új

1. Református Gimnázium
Március 15. tér 9.

Tarczy Lajos Általános Iskola
Jókai utca 18.

2. Türr István Gimnázium
Fő utca 10.

Katolikus Általános Iskola
Fő tér 6.

11. Tókerti Forfa Iskola
Fiumei utca 3.

Munkácsy M. Ált. Isk. 1.
Aradi utca 10-12.

25. Fenyveserdő Bölcsőde
Vajda Péter ltp. 27/B.

Evangélikus (volt Vajdai) Óvoda 2.
Vajda ltp. 28.

A szavazóhelyiség elnevezését és pontos címét a szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló választási 
értesítő tartalmazza.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. január 26-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti 
Választási Iroda 2022. február 11. napjáig értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegy-
zékbe vételről. Amennyiben az értesítőt Ön nem kapta meg, azt a Helyi Választási Irodában igényelheti.

Jelöltajánlásra 2022. február 12. és 2022. február 25. között van lehetőség, a hivatalos ajánlóív  
aláírásával. 

Az ajánlóív a választási iroda által egyedi azonosítóval ellátott dokumentum, amely tartalmazza a  
választás típusát, a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nevét, a jelölőszervezet nevét vagy 
a független jelölés tényét, a választókerület megjelölését, közös jelölt esetén a közös jelöltet állító  
valamennyi jelölőszervezet nevét. 
Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi azonosítóját vagy személyazonossá-
gát igazoló hatósági igazolványa számát és aláírását. 

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre 
rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár 

- nevét, 
- személyi azonosítóját,
- magyarországi lakcímét.

Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg írja alá.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további  
ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. 

Ajánlás a polgárok zaklatása nélkül - az alábbi kivételekkel – bárhol gyűjthető: 

Nem gyűjthető ajánlás:
a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve 

munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése 
közben,

b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő 
személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,
f) egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
g) a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló 

magánterületen.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó  
választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.

A fenti szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen.

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei: Polgármesteri Hivatal Pápa, Fő utca 5., I. emelet 22-24. számú 
iroda, telefonszám: 89/515-011, 89/515-016 és 89/515-006.

Pápa, 2022. február 9.
Dr. Nagy Krisztina

jegyző
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Januári képviselő-testületi döntések

Pápa Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete januári ülésének 
napirendjén többek közt a Veszprém 

Megyei 4. számú Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Bizottság tag-
jainak és póttagjainak megválasztása és 
eskütétele, a polgármester és az alpolgár-
mester illetményének megállapítása, illet-
ve újabb, fogorvosi ellátást érintő döntés 
szerepelt.

A képviselők elsőként a helyi válasz-
tási bizottság tagjait és póttagjait válasz-
tották meg. A Veszprém Megyei 4. számú 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Vá-
lasztási Bizottság tagjai dr. Böröczky Mik-
lós, dr. Somogyi Natália és dr. Varga István, 
póttagjai Kanozsainé dr. Pék Mária, dr. Édes 
Ágnes és dr. Kiss Beáta lettek. A helyi vá-
lasztási bizottság most megválasztott tag-
jai és póttagjai közül dr. Somogyi Natália, 
dr. Édes Ágnes, dr. Böröczky Miklós és dr. 
Varga István az ülésen letették az esküt, dr. 
Kiss Beáta és Kanozsainé dr. Pék Mária ké-
sőbbi időpontban tették meg ezt.

A képviselő-testület a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló törvényben 
meghatározottak alapján állapította meg a 
polgármester és az alpolgármester illetmé-
nyét. A személyüket 
érintő szavazásban 
a polgármester és az 
alpolgármester nem 
vett részt.

A legutóbbi kép-
viselő-testületi ülés 
sorban már a har-
madik volt, amelyen 
fogorvosi ellátást 
érintő döntés is szü-
letett. A határozat értelmében a képvise-
lő-testület egyetért azzal, hogy az 5. számú 
fogorvosi körzetben a praxisjogot engedé-
lyező határozat véglegessé válását követő-
en dr. Rubi Kinga lássa el a fogorvosi fel-
adatokat.

Az ülésen elhangzott az is, hogy a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter az 
államháztartásért felelős miniszterrel kö-
zösen pályázatot hirdetett belterületi utak, 

járdák és hidak felújítására. A pályázat ke-
retében maximum 40 millió forint igényel-
hető. Jelen pályázat esetében a támogatás 
mértéke az önkormányzat adóerő-képes-

ségén alapul, így Pápa 
Város Önkormányzata 
65 százalékos támoga-
tásban részesülhet. Ha-
sonló pályázatoknak 
köszönhetően korábban 
több járda is megújul-
hatott már a városban. 
A képviselő-testület úgy 
döntött, most a Szent Ist-
ván út 122 méteres sza-

kasza szilárd burkolatának, valamint 360 
négyzetméternyi járda és 713,5 négyzetmé-
ternyi parkoló felújítására nyújt be pályáza-
tot a város. A fejlesztés becsült értéke közel 
96 millió forint, melyhez az önkormányzat 
mintegy 56 millió forint saját forrást biz-
tosít. Így megoldódhat egy régi probléma 
és rendeződhet a Szent István út Fő tértől 
Török Bálint utcáig terjedő szakaszának ál-
lapota. 

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

A képviselő-testület 
az önkormányzatokról 
szóló törvény alapján 

állapította meg a 
polgármester és az  

alpolgármester
 illetményét

“
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Januárban csupán néhány percig 
tartott a képviselő-testület ülése, de 
nagyon fontos döntések születtek, 

melyekről dr. Áldozó Tamás polgármes-
tert kérdeztük.

 
- Rövid képviselő-testületi ülés volt a 

januári, mindössze 17 percig tartott és va-
lóban nagyon fontos döntéseket hoztunk. 
Véleményem szerint kiemelkedik az a 
döntés, ami szerint 
a Veszprém Megyei 
4. számú Ország- 
gyűlési Egyéni Vá-
lasztókerületi Vá-
lasztási Bizottság 
tagjait és póttagjait 
választottuk meg.  
Kiemelt jelentő-
ségű ez a döntés, 
hiszen ez a bizott-
ság a garanciája a 
2022. április 3-ára 
kiírt országgyűlé-
si választás tisz-
taságának, annak, 
hogy minden jog-
szerűen, törvény-
szerűen működjön.  
Köszönjük a 
választási bi-
zottság tagjainak, hogy vállalták ezt a 
munkát. Ők valamennyien – a korábbi 
tevékenységüknek köszönhetően – jár-
tassággal rendelkeznek a választási bi-
zottsági munkában. Ezzel egyébként el-
kezdődött az eskütételek sorozata, hiszen a  
szavazatszámláló bizottságok választott és 
pártok által delegált tagjai is esküt tesznek 
a későbbiekben. 

- Az ülésen állást foglalt a képviselő-tes-
tület a polgármester illetményéről és meg-

határozta az alpolgármester illetményét is. 
Mit kell tudni erről a döntésről?

- A polgármester illetményét törvény ál-
lapítja meg, a képviselő-testület tudomásul 
veszi a törvényi előírást. Ezzel szemben 
az alpolgármester illetményének megál-
lapítása a képviselő-testület hatásköre.  
El kell mondanom, hogy a pápai polgár-
mester illetménye ma a helyi önkormány-
zati rendszerben létező legmagasabb illet-
mény fele. 

- Örömteli, hogy a januári képviselő-tes-
tületi ülés napirendjén is szerepelt fogor-
vosi ellátást érintő döntés. 

- A képviselő-testület szándéknyilatko-
zatot tett arra nézve, hogy feladatellátási 
szerződést köt dr. Rubi Kingával, amennyi-
ben a praxisjogot engedélyező határozat 
véglegessé válik. Ez azt az örömteli helyze-
tet eredményezi, hogy valamennyi fogor-
vosi körzetünk betöltötté válik, így az alap-
ellátásnak ez az a területe, ahol nem marad 
praxis. Úgy gondolom, ez nagy eredmény, 

hiszen évtizedes távlatban mindig voltak 
üres praxisok Pápán. Azt tapasztaljuk, hogy 
jelentős mértékben megfiatalodott a fogor-
vosi kar, tulajdonképpen generációváltás 
történt a pandémia idején. A fogorvosi kar 
nagy, ismert alakjai nyugdíjba vonultak az 
elmúlt években és a helyükbe egy fiatalabb 
generáció lépett. Úgy gondolom, most évti-
zedekre megvannak azok a szakemberek, 
akik a város fogorvosi ellátásáért felelnek. 
Új fogorvosaink többsége egyébként már 
korábban is fogorvosként dolgozott Pápán, 

olyan vállalkozások-
nál, akik piaci alapon 
működtették az ellá-
tást. Ők a feladatellá-
tásban szerződéssel 
vettek részt, de ko-
rábban praxisjogot 
nem alapítottak. 

- Az ülésen arról 
is döntés született, 
hogy pályázatot 
nyújtanak be a Szent 
István út egy szaka-
szának megújításá-
ra. 

- Ezt a pályá-
zatot évek óta a  
Belügyminisztérium 
írja ki. Jellemzően 

járda- és útfelújításra, valamint önkor-
mányzati intézmények korszerűsítésére 
nyújtható be pályázat. Mi az elmúlt évek-
ben következetesen járdafelújításra nyúj-
tottunk be pályázatokat. Most úgy gondol-
tunk, változtatunk ezen és az idei évben 
útfelújításra pályázunk. Úgy gondolom, 
most a városoknak kicsit több esélye van 
nyerni ezen a pályázaton, mert a Magyar 
Falu Programnak köszönhetően a kistele-
pülések máshonnan is forráshoz jutnak, 
így talán nem olyan nagy az igény. Így az 
idén a Szent István út Fő tértől Török Bálint 
utcáig terjedő szakaszának felújítására pá-
lyázunk, ami az út legrosszabb állapotban 
lévő szakasza, egy korábbi vízműves beru-
házás következményeként. A terveket – a 
teljes Szent István út esetében –  2021-ben 
már elkészítettük. Ha az első szakaszt sike-
rül ebből a pályázati forrásból megépíteni, 
akkor az lényeges változást jelent. Ezen a 
területen közműcserére nem lesz szük-
ség, hiszen pont egy ilyen beruházás miatt 
romlott le az állapota, viszont a volt párt-
ház előtti terület átalakítását tartalmazzák 
a tervek.    

Rövid ülés fontos döntésekkel
Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

FELHÍVÁS
Pedagógus emlékdiploma 2022

A Pápai Polgármesteri Hivatal 2022. évben is közreműködik a pedagógus emlékdiplomára jogosultak  
(óvónők, tanítók, tanárok, akik diplomájukat 50-60-65-70 évvel ezelőtt vették át) kérelmének eljuttatásában 
az emlékdiplomát kiállító felsőoktatási intézmény felé.

A kérelmek Pápai Polgármesteri Hivatalhoz történő benyújtásának határideje: 2022. március 25.

A kérelmezés feltételeiről (tekintettel arra, hogy intézményenként változó) az alábbi elérhetőségen  
lehet érdeklődni:

Pápai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szervezési Osztály
Horváth Hajnalka köztisztviselő
Pápa, Fő u. 5.  26. iroda
Telefon: 89/515-014
E-mail: horvath.hajnalka@papa.hu 
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A januári képviselő-testületi ülé-
sen döntés született arról, hogy az 
önkormányzat pályázatot nyújt 

be a Belügyminisztérium azon kiírásá-
ra, mely belterületi utak, járdák, hidak 
felújítását célozza. A város az elmúlt 
években már több alaklommal szere-
pelt sikeresen ezen a pályázaton, ennek  
köszönhetően több járda is megújulhatott 
Pápán, köztük a Gróf úti és a Veszprémi 
úti járda is.

A képviselő-testület döntése értelmében 
most nem járda, hanem a Szent István út 
egy korábbi közműberuházás következ-
tében leromlott állapotú szakasza újulhat 
meg. 

A pályázat által érintett szakasz a Fő tér-
től a Török Bálint utcai kereszteződésig ter-
jedő terület, mely 120 méter hosszú. Az ön-
kormányzat a beruházás keretén belül az 
útburkolat és a parkolók felújítása mellett a 
volt pártház előtti területet is szeretné ren-
dezni, így – amennyiben a pályázat sikeres 
lesz - a páros oldalon a járda is megújul. 

A pályázat keretében maximum 40 
millió forintot igényelhetnek az önkor-
mányzatok, a támogatás mértéke az adó- 
erő-képességen alapul, így Pápa Város Ön-
kormányzata 65 százalékos támogatásban 
részesülhet.

A fejlesztés becsült értéke közel 96 millió 
forint, melyhez az önkormányzat mintegy 
56 millió forint saját forrást biztosít. Ebből 

a Szent István út 122 méteres szakaszán a 
szilárd burkolat, valamint 360 négyzetmé-
ternyi járda és 713,5 négyzetméternyi par-
koló újulhat meg. 

A pályázat benyújtásának határide-
je február 4. volt. Amennyiben a vá-
ros sikeresen szerepel a pályázaton, a  
beruházásnak a jövő év végéig kell megva-
lósulnia. 

Megújulhat a Szent István út egy szakasza
Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám

A januári képviselő-testületi ülésen 
megválasztották a Veszprém Me-
gyei 4. számú Országgyűlési Egyéni 

Választókerületi Választási Bizottság tag-
jait. A bizottság február negyedikén meg-
tartotta alakuló ülését.

A helyi választási bizottság tagjai dr. 
Böröczky Miklós, dr. Somogyi Natália és dr. 
Varga István, póttagjai Kanozsainé dr. Pék 
Mária, dr. Édes Ágnes és dr. Kiss Beáta. 

A helyi választási bizottság rendkí-
vül fontos feladatot lát el a közelgő vá-
lasztásokkal kapcsolatban. Többek közt 

nyilvántartásba veszi az egyéni választó-
kerületi jelölteket, jóváhagyja a választóke-
rületi szavazólapot, döntést hoz az egyéni 
választókerületi választással kapcsolatos 
kifogásokról, megállapítja és közzéteszi a 
választás választókerületi eredményét és 
kiadja az egyéni választókerület ország- 
gyűlési képviselőjének megbízólevelét.

A választási bizottság alakuló ülésén 
fontos döntéseket hozott. A bizottság tagjai 
dr. Somogyi Natáliát választották a Veszp-
rém Megyei 4. számú Országgyűlési Egyé-
ni Választókerületi Választási Bizottság 
elnökének, dr. Varga Istvánt pedig elnök-
helyettesnek.

Az ülésen kijelölték annak a szavazat-
számláló bizottságnak a tagjait is, amely 
április 9-én, szombaton megszámlálja a 
Pápáról átjelentkezők másutt leadott sza-
vazatait, illetve a külképviseleteken leadott 
pápai voksokat. 

A választási kampány február 12-én el-
kezdődött. A választási iroda ezen a napon 
adta ki a jelölőszervezetek és független je-
löltek számára az ajánlóíveket. Az ajánlá-
sok összegyűjtésére és az ajánlóívek leadá-
sára február 25-én 16 óráig van lehetőség. 

Megalakult a helyi választási bizottság
Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám
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Pápán a hat fogorvosi körzetből hár-
mat pillanatnyilag helyettesítés-
sel látnak el. A képviselő-testület 

azonban az elmúlt hónapokban mind-
három körzet esetében döntést hozott 
arról, hogy a jelentkező fogorvosok-
kal – amint megszerzik a praxisjogot 
– feladatellátási szerződést köt a város,  
így hamarosan valamennyi pápai fog-
orvosi körzet betöltött lesz. Ujváry Haj-
nalkát, Pápa Város Önkormányzatának 
Egészségügyi Alapellátási Intézete intéz-
ményvezetőjét a fogászati alapellátásról 
kérdeztük.

- Egészségbiztosítás keretében a fogor-
vosi ellátásnak alap- és szakellátási szeg-
mense is létezik. A fogorvosi alapellátás 
az önkormányzat kötelezően ellátandó 
feladata. A fogorvosi alapellátás feladata 
a fog- és szájbetegek gyógyító-megelőző 
ellátása. A fogorvos asszisztens segítsé-

gével biztosítja az ellátást a betegek szá-
mára, meghatározott rendelési időben.  
A fogorvosi ellátás területi ellátási kö-
telezettséggel – tehát körzetek szerint 
– vehető igénybe, Pápán hat fogorvosi 
körzet van, melyeknek elosztása utcanév-
jegyzék alapján, lakosságszám-arányo-
san történt, egy-egy körzet közel ötezer  
fős. 

- A fogorvosi alapellátást tehát körzetek 
szerint vehetjük igénybe. Mit jelent ez pon-
tosan?

- A társadalombiztosítási támogatással 
igénybe vehető fogászati ellátások alap-
vetően annál a 
fogorvosi szol-
gálatnál vehe-
tők igénybe, 
amely az ille-
tő lakóhelyén 
vagy tartóz-
kodási helyén  
területi ellátási 
kötelezettséggel 
rendelkezik, te-
hát mindenkit 
a körzete szerint illetékes fogorvos lát el. 
Jó tudni, hogy a fogászati alapellátás be-
utaló nélkül is igénybe vehető, a fogászati 
szakellátáshoz azonban szükséges a beu-
taló. 

- Van lehetőség arra, hogy ne a lakóhe-
lyünk szerinti körzetben vegyük igénybe a 
fogorvosi ellátást?

- Lehetőség van arra, hogy a kör-
zeti fogorvosi szolgálattól eltérő-
en másik fogorvoshoz forduljon a  
beteg, amennyiben a felkeresett fogorvos 
vállalja az ellátását. Fontos hangsúlyozni, 
hogy ebben az esetben a fogorvos a körze-
tén kívül lakó biztosított esetében is térí-
tésmentesen köteles az egészségbiztosítás 
keretében járó fogászati szolgáltatásokat 
biztosítani. 

- Melyek ezek a térítésmentesen igény-
bevehető szolgáltatások?

- Az egészségbiztosítás keretében 
egyes ellátások életkortól függetlenül, té-

rítésmentesen járnak, míg 
vannak ellátások, melyek 
támogatása a biztosított 
életkorához igazodik. Az 
életkortól függetlenül tá-
mogatott fogászati ellátá-
sok közt van többek közt 
a sürgősségi ellátás, a szű-
rővizsgálat, a fogmegtartó 
kezelés, a fogkőeltávolítás, 
az ínyelváltozások kezelé-
se és a fogsebészeti ellátás. 

Az életkortól, illetve állapottól függően tá-
mogatott fogászati ellátások esetében a fő 
szabály, hogy a teljes körű fogászati alap- 
és szakellátás – a fogtechnikai költségek 
kivételével – térítésmentes a 18 év alattiak 
számára, a 18 év betöltését követően a nap-
pali rendszerű köznevelési intézményben 

Hamarosan valamennyi fogorvosi körzet  
betöltött lesz

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

A támogatott 
ellátások közt van  

többek közt a sürgősségi 
ellátás, a szűrővizsgálat,  
a fogmegtartó kezelés, 
a fogkőeltávolítás, az 
ínyelváltozások kezelése 
és a fogsebészeti ellátás. 

“

TUDTA?
Pápa Város Önkormányzatának Kép-

viselő-testülete legutóbbi három ülésén 
három fogorvosi körzet betöltésével kap-
csolatban is döntést hozott.

November végén arról határoztak, 
hogy támogatják, hogy a 3. számú fogor-
vosi körzetben dr. Birtalan Róbert praxist 
létesítsen. 

December 16-án a képviselő-testület 
kinyilvánította, egyetért azzal, hogy a 2. 
számú fogorvosi körzetben a fogorvosi 
feladatokat dr. Oravecz Paula lássa el. 

Ezt követően a januári ülésen meg-
született határozat értelmében az 5. szá-
mú fogorvosi körzetben dr. Rubi Kinga 
kap lehetőséget a fogorvosi feladatok 
ellátására. 

A folyamat mindhárom esetben el-
indult, ennek első lépése a praxisen-
gedély megszerzése. Ezt követően 
lehetőség lesz megkötni a feladatellá-
tási szerződést az önkormányzattal.  
Ennek birtokában kérhetnek működési 
engedélyt és ha ez is elintéződött, meg-
köthetik a finanszírozási szerződést a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkez-
elővel.
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vagy szakképző intézményben folytatott 
tanulmányok ideje alatt, kismamák eseté-
ben a várandósság megállapításától a szü-
lést követő 90 napig, illetve 62 éves életkor 
felett. 

- Említette, hogy Pápán hat fogorvosi 
körzet van. Ezek közül három már betöltött, 
de mi a helyzet a másik három körzettel?

- A betöltetlen körzeteket jelenleg 
még helyettesítéssel látjuk el, de vala-
mennyi körzet esetében van érdeklő-
dő fogorvos és képviselő-testületi dön-
tés is. Jelenleg mindhárom esetben 

folyamatban van az ügyintézés. Amint 
a fogorvosok megkapják a praxisenge-
délyt, lehetőség lesz megkötni a felada-
tellátási szerződést az önkormányzattal.  
Ennek birtokában kérhetnek működési 

engedélyt és ha ez is elin-
téződött, megköthetik a fi-
nanszírozási szerződést a  
Nemzeti Egészségbiztosí-
tási Alapkezelővel. Amíg 
ez a folyamat nem fejező-
dik be, addig helyettesí-
téssel továbbra is ellátot-
tak lesznek azok a betegek,  
akik az érintett körzethez tar-
toznak.

- Milyen hosszú lehet az 
engedélyezési folyamat?

- Ha az orvos minden 
szükséges dokumentumot 
benyújtott, a praxisjogot 

nyolc napon belül engedélyezik. Ha valami 
hiányosság van, akkor hatvan nap. Ez az 
alapja a teljes folyamatnak, csak ezt köve-
tően lehet a további ügyintézést megkezde-
ni. 

- Ha ez az engedélyezési folyamat lezá-
rul, a város valamennyi fogorvosi körzete 
betöltött lesz. A háziorvosi, házi gyermek-
orvosi körzetek esetében már nem ilyen jó 
a helyzet. Miért ilyen nagy az érdeklődés a 
fogorvosi körzetek iránt?

- Többségében azok a 
szolgáltatók látják el a ké-
sőbbiekben is a fogorvosi 
körzeteket, akik most he-
lyettesítéssel végzik ezt a 
szolgáltatást. Emellett az 
elmúlt időszakban javult a 
fogorvosi alapellátás finan-
szírozása. Azt azonban látni 
kell, hogy lényegesen több 

fogorvos végez évente, mint háziorvos 
vagy gyermekorvos – ráadásul ez utób-
biak esetében a képzési idő is sokkal 
hosszabb, így könnyebb egy fogorvosi 
körzetre megfelelő orvost találni, mint a há-
ziorvosi és gyermekorvosi ellátás esetében.  

Egyébként az iskolaorvosi ellátás esetében 
is van örömteli hír, hiszen érkezett hozzánk 
egy főállású iskolaorvos, aki azzal, hogy a 
Türr-gimnázium, az Acsády szakképző is-
kola, a Petőfi-gimnázium és a közgazdasá-
gi iskola ellátását elvállalta, jelentős terhet 
vett le az iskolaorvosi ellátást eddig végző 
nyugdíjas orvosokról és a gyermekorvo-
sokról. Tehát a fogorvosi ellátás mellett az 
alapellátásnak ezen a területén is sikerült 
előrelépést elérnünk.

A betöltetlen körzeteket 
jelenleg még 

helyettesítéssel látjuk el, 
de valamennyi körzet 

esetében van érdeklődő 
fogorvos és 

képviselő-testületi 
döntés is

“

Többségében azok a 
szolgáltatók látják el a 

későbbiekben is a 
fogorvosi körzeteket, 

akik most helyettesítéssel 
végzik ezt a szolgáltatást

Érkezett hozzánk 
egy főállású iskolaorvos

“

“
dr. Birtalan Róbert

dr. Oravecz Paula

dr. Rubi Kinga 

Illusztráció: Pixabay



8 PÁPAésVIDÉKE - 2022. február

A gazdasági bizottság tárgyalt a költségvetésről

Pápa Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének Gazdasági Bizottsága 
február 9-i ülésén tárgyalt a város 

2022-es költségvetésének tervezetéről. A 
bizottsági tagokat dr. Áldozó Tamás pol-
gármester tájékoztatta a költségvetés leg-
fontosabb adatairól.

A rendelettervezet tárgyalásakor a vá-
rosvezető elmondta, amikor egy költség-
vetés tervezését megkezdik, prioritásokat 
határoznak meg. Ezek közt vannak, me-
lyek évről évre visszatérnek, hiszen az 
önkormányzat, az önkormányzat szerve-
zetének biztonságos működése az, ami a 
legfontosabb – értve ez alatt minden olyan 
rendszert, amelyeket az önkormányzattal 
azonosítanak a polgárok, a szociális ellátó-
rendszertől kezdve az intézményeken ke-
resztül nyújtott szolgáltatásokig. 

A második prioritás mindig az, hogy a 
meghatározott fejlesztési feladatokat be-
építsék a költségvetési javaslatba. 

- Ezen felül minden évnek vannak olyan 
szempontjai, amelyeket mindenképpen fi-
gyelembe kell venni, az idei évben a bér-

emelés volt az a további szempont, melyet 
a 2022-es év prioritásai közt mindenkép-
pen szerepeltetni kellett – hangsúlyozta dr. 
Áldozó Tamás. 

A polgármester rámutatott, a költségve-
tés összeállításánál abból kellett kiindulni, 
hogy az állami költségvetési kapcsolatok-
ból származó bevételek 134 millió forint-
tal csökkentek az előző évhez képest. Ez a 
különbség abból adódik, hogy az idei évtől 
a Vajda Péter lakótelepi óvodát az Evangé-
likus Egyházközség tartja fenn, tehát egy 
óvodával kevesebbet üzemeltet az önkor-
mányzat, így az erre eső feladatfinanszí-

rozás a költségvetésben már nem jelenik 
meg. 

Mint elhangzott, a költségvetés terve-
zésénél azt is figyelembe kellett venni, 
hogy akkor, amikor azt a jogszabályi elő-
írásoknak megfelelően beterjesztik a kép-
viselő-testület elé, még nem rendelkeznek 
minden adattal a 2022-es költségvetés ösz-

szeállításához. Ez min-
den évben így van, a 
költségvetés év közben 
folyamatosan és dina-
mikusan változik.

A városvezető em-
lékeztetett, 2021-ben 
több mint 13 milliárd 
forinttal tervezték a 
költségvetést, ez az adat 
2022-ben 10,689 milli-
árd forint, tehát közel 3 
milliárd forinttal keve-
sebb az induló összeg 
az előző évhez képest. A 

2021-es év végére ez az összeg elkerülte a 
15 milliárd forintot, ami 15 százalékot meg-
haladó korrekciót jelentett, tehát a dina-
mikus változásoknak 
köszönhetően nőttek 
a bevételek és a kiadá-
sok is. Mint elhangzott, 
2022-re ennél lényege-
sen nagyobb korrekci-
ót várnak.

- Ez a 10,689 milli-
árd forint legalább egy 
oknak betudható, mégpedig annak, hogy 
a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Programból elnyert támogatásaink a ko-
rábbi években költségvetési tartalékban 
szerepeltek, ám ezek ütemesen csökken-
nek, hiszen 2022-ben ezeket a projekteket 
be kell fejezni. A korábbi években szerepel-
tek a költségvetésben a közlekedési beru-
házások, a Belső-Várkert rekonstrukciója 
és még sok más projekt fedezete, mivel 
ezek elkészültek, már nem tartalmazza 
ezeket az összegeket a költségvetés. Ma 
a költségvetésben a fejlesztési célú ösz-
szeg 2,25 milliárd forint, míg tavaly ez 6 
milliárd forint volt – mondta dr. Áldozó 
Tamás, aki arról is szólt, hogy tudomásuk 
van róla, hogy a Veszprém megyei közgyű-
lés döntött arról, hogy Pápa a Fenntartható 
városfejlesztés kategóriájába került a TOP 
következő európai uniós ciklusának for-
ráselosztásánál. Ennek köszönhetően 10 
milliárd forint felett gazdálkodhat a város. 
Amint a megfelelő dokumentumok elké-
szülnek, megérkezhet a 10 milliárd forint, 
ami legalább 20,689 milliárd forintra emeli 
a költségvetés összegét. 

A városvezető a béremelések kapcsán 
elmondta, a költségvetés személyi juttatá-

sok előirányzata a 
2021-es 2,437 mil-
liárd forintról 2022-
re 2,812 milliárd fo-
rintra emelkedett. 
Ez a növekedés 
az intézményeket 
érintő béremelés-
nek köszönhető, 
ebben a gazdasági 

társaságoknál dolgozók béremelése nem 
szerepel. Mindezek mellett ez az emelke-

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

A költségvetés személyi 
juttatások előirányzata a 

2021-es 2,437 milliárd 
forintról 2022-re 2,812 

milliárd forintra 
emelkedett

“
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dés annak a tükrében értelmezhető igazán, 
ha elmondjuk, hogy a tavalyi 692 fős lét-
számkeret erre az évre 585 főre csökkent. 
Ez a csökkenés nem létszámleépítést je-
let, hanem az óvodai fenntartóváltás és a 
gyermekétkeztetés kiszervezése eredmé-
nyezte. 

A bevételekről szólva dr. Áldozó Tamás 
kiemelte, már most tudják, hogy 2022-
ben a költségvetésnek lesznek olyan to-
vábbi bevételei, melyekre biztosan 
számíthatnak, de összegszerű-
en nem tudnak velük tervezni.  
Ezek közül a legnagyobb tétel az 
iparűzésiadó-kompenzáció lesz. Ez 
az elmúlt évben 350 millió forint 
volt, ebben az évben ez nagyobb 
összeget jelenthet. Amint az ösz-
szeg ismertté válik, azt beépíthetik 
a költségvetésbe. Emellett több ki-
sebb tétel is van, aminek a pontos 

összege még nem ismert, köztük az Egye-
sített Szociális Intézmény ágazati bérpótlé-
ka, ami mindig év közben érkezik. 

- A kiadásoknál az 
egyes feladatok ellátá-
sa során megbontottuk 
a kiadási előirányzatot 
és kiszámoltuk, hogy az 
adott feladatok esetében 
mennyi az önkormányzat 
által a feladat ellátására 
biztosított összeg – emel-
te ki a polgármester. Mint elhangzott, ez 
azért lényeges, mert a feladatfinanszíro-
zás keretében a központi költségvetés-

ből kapott pénz nem fedezi teljesen az 
adott feladathoz kapcsolódó kiadásokat.  
Ugyanakkor ez azt is jelentheti, hogy azt 
a feladatot az önkormányzat nem azzal a 
struktúrával, nem ab-
ban a szerkezetben, nem 
azzal a létszámkeret-
tel látja el, amit az ál-

lam finanszíroz,  
hanem többletet 
biztosít a feladat 
ellátásához, pél-
dául az óvodák 
esetében. 

Dr. Áldozó Tamás 
több intézmény eseté-

ben is ismertette 
a város által biz-
tosított összeget. 
Az önkormány- 
zat a Pápai Váro-
si Óvodák finan-
szírozásához 180 
millió forintot, a 
bölcsődék eseté-
ben 21 millió fo-
rintot, a gyermek- 
étkeztetéshez 105 
millió forintot, az  

Egyesített Szociális Intézmény működésé-
hez – tekintettel arra, hogy önként vállalt 
feladatok is vannak – 325 millió forintot, 
a könyvtári, közművelődési feladatokhoz 

422 millió forin-
tot, a muzeális 
feladatokhoz 56 
millió forintot, a 
polgármesteri hi-
vatal működteté-
séhez 213 millió 
forintot, a telepü-
lésüzemeltetési 

feladatok ellátásához 608 millió forintot 
biztosít a város saját bevételeiből. – Ha 
valaki tehát azt a kérdést teszi fel, hogy a 

helyi adókat mire fordítjuk, akkor elmond-
ható, hogy az imént felsorolt feladatok  
finanszírozására – mutatott rá a polgár-
mester. 

A városvezető szólt a 
Türr Isván Gimnázium 
épületének felújításáról, 
ami az önkormányzat va-
gyonát gyarapítja, illetve 
a 83-as út fejlesztéséről is, 
ami jelentősen növeli a vá-
ros lehetőségeit. 

Süle Zsolt, a Job-
bik-DK-MSZP-LMP-Mo-
mentum-Párbeszéd párt-
szövetség önkormányzati 

képviselője a költségvetés kapcsán az ön-
kormányzat tervezetben szereplő hiteltör-
lesztésével kapcsolatban tett fel kérdést. 
Dr. Áldozó Tamás válaszában elmondta, az 
összeg függ attól, hogy az adott hitelkeret 
mekkora részét hívta le az önkormányzat, 
hogy azt milyen kamattal kell fizetni, illet-
ve attól, hogy ez a kamat milyen mérték-
ben változik. Az elmúlt évhez képest most 
kamatváltozással is számolni kell, hiszen 
változott a jegybanki alapkamat. A költ-
ségvetés tervezésekor úgy kell számolni, 
mintha a teljes hitelkeretet lehívták volna, 
holott ez nincs így. Szalai Krisztina gaz-
dasági osztályvezető hozzátette, az elmúlt 
évben 1,9 százalékos, míg az idei évben 5 
százalékos kamattal kellett számolniuk.

A bizottság a vitát követően 5 igen sza-
vazattal 2 tartózkodás mellett a költségve-
tési rendelet tervezetét elfogadásra java-
solta.

Az iparűzésiadó-kompenzáció 
az elmúlt évben 350 millió 

forint volt

“
A feladatfinanszírozás 
keretében a központi 
költségvetésből kapott 

pénz nem fedezi teljesen 
az adott feladathoz 

kapcsolódó kiadásokat

“

A költségvetés 
tervezésekor úgy kell 

számolni, mintha a teljes 
hitelkeretet lehívták 

volna, holott ez nincs így

“
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Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám

Évtizedek óta újra és újra felme-
rült az igény a 83-as számú főút  
Pápa és Győr közötti szakaszá-

nak korszerűsítésére. A főút ezen a  
szakaszon helyenként rendkívül kes-
keny és a burkolat állapota is erősen  
leromlott. 

Korábban voltak elképzelések, melyek 
a jelenlegi nyomvonalon, a burkolat meg-
erősítésével tervezték a felújítást, most 
azonban egy ennél lényegesen nagyobb, új 
nyomvonal kialakításával járó beruházás 
keretében újulhat meg ez a rendkívül for-
galmas útszakasz. 

A munkaterület átadása 2020. szeptem-
ber 28-án történt meg, és az azóta eltelt 
hónapokban rendkívül látványos előreha-
ladás történt. 

A 83-as főút 36,067 kilométer hosz-
szú szakaszán 2x2 sávos utat építenek, 
középen fizikai elválasztással, a belső el-
választó sáv szélessége 2,5 méter lesz.  
A beruházás elkészültét követően ezen 
az útszakaszon 110 kilométer/óra lesz 
a megengedett sebesség, az új nyom-
vonal elkerüli az érintett települése-
ket, Pápát, Takácsit, Gyarmatot, Tétet és  
Győrszemerét is.

Az útszakaszra hat külön szin-
tű csomóponton lehet majd felhajtani:  
Pápa-Észak csomópont, Gyarmat csomó-
pont, Tét-Dél csomópont, Tét-Észak cso-
mópont, Győrszemere és Koroncó csomó-
pontok. 

A Győr bevezető szakaszt a 2018-
ban elkészült első egy kilométeres sza-

kaszhoz hasonlóan 2x2 sávra bővítik,  
ott zajvédő fal, kerékpárút és további két 
turbókörforgalom épül a meglévő jelzőlám-
pás csomópontok átépítésével. 

A beruházás a tervek szerint 2023 ne-
gyedik negyedévében fejeződik be.   

Átalakul a 83-as főút Pápa és Győr között

BERUHÁZÁSOK

TUDTA?
A 83-as számú főút a 8-as szá-

mú főutat köti össze Győrrel.  
Városlődtől indulva a Bakonyon  
keresztül éri el a Kisalföldet. A főút 
hossza 76 kilométer. Az új, 2x2  
sávos, Pápát Győrrel összekötő szakasz  
hossza valamivel több, mint 36 kilométer 
lesz. 
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Szerző: Pintér-Papp Eszter  
 Fotó: Pintér Ádám

A közelmúltban látványos munkafo-
lyamatokhoz érkezett a 83-as főút 
Győr-Pápa közti új, 2x2 sávos sza-

kaszának építése. Januárban, Koroncó 
térségében Szentkirályi Alexandra kor-
mányszóvivő is megtekintette a beru-
házást, dr. Kovács Zoltán országgyűlési 
képviselő pedig legutóbb február elején  
tájékozódott a munkálatokról a helyszí-
nen, Gyarmat közelében, ahol akkor kez-
dődött meg a hídelemek beemelése.

- Hatalmas utat tettünk meg 2010 óta és 
ezen az úton kellene tovább mennünk. A 
Kormány arra törekszik, hogy abból, hogy 
az ország előre megy, minden ember érez-
zen valamit, hisz ez egy közös siker és az a 
helyes, ha ennek a sikernek a gyümölcsét 
is közösen tudjuk élvezni – mondta Szent-
királyi Alexandra, aki arról is szólt, hogy 
az elmúlt időszakban számos olyan kor-
mányzati intézkedés született, ami segít 
előrelépni az embereknek – ilyen a 25 év 
alattiak szja-mentessége, a 13. havi nyug-
díj vagy a családi adóvisszatérítés. – Ez a 
beruházás jó példa arra, hogy közös mun-
kával akár évtizedes álmokat is meg tu-

dunk valósítani. Ez a fejlesztés nagyon sok 
embernek ad munkalehetőséget, gazda-
sági fellendülést eredményez a térségben 
és a korábbinál sokkal biztonságosabb és 
gyorsabb közlekedést tesz lehetővé Győr és 
Pápa között – mondta a kormányszóvivő.

- Most Gyarmatnál vagyunk, Győr-Mo-
son-Sopron és Veszprém megye határán, 
ahol nemrég megkezdődött az első híd- 
elemek beemelése. Ez a munkafolyamat 
nagyon komoly technikát és precizitást 
igényel, hiszen 26 tonnás és 31 méter hosz-

szú elemeket kell mozgatniuk és helyük-
re emelniük a szakembereknek. Február 
hónapban még öt híd esetében végzik el 
ezt a munkát, az időjárás függvényében – 
mondta el a Médiacentrumnak dr. Kovács 
Zoltán.

Mint megtudtuk, a beruházás első sza-
kasza, a Pápa-Tét közti szakasz nettó költ-
sége 44.185.631.451 forint, a második, Tét 
és Győr közti szakasz nettó költsége pedig 
46.238.403.441 
forint. 

A projekt 
keretében a 
83. számú főút 
- pápai repülő-
téri bekötőút 
is megépül. Ez 
lehetővé teszi 
az MH Pápa 

Bázisrepülő-
tér és Pápa 
város köz-
vetlen meg-
közelítését a 
vasúti átkelő 
külön szint-
ben történő 
keresztezé-
sével.

A 2020. 
szeptember 28-i munkaterület-átadás 
óta, az elmúlt év végére a Pápa – Tét-Dél 
csomópont közötti szakaszon 1.550.000 
köbméternyi töltést építettek meg, ami az 
összes töltésmennyiség mintegy 84 száza-
léka.

Az elmúlt év novemberében a Pá-
pa-Észak csomópontban 100 méter és Ta-
kácsi térségében, a főpályán 1.500 méter 
hosszban a sovány beton burkolatalap és 
az első réteg aszfalt terítése is megtörtént. 
A rétegek vizsgálata, minősítése folyamat-

ban van annak érdekében, hogy tavasszal 
a pályaszerkezet építése minél előbb meg-
indulhasson. A közműkiváltási munkála-
tok - hírközlés, víz, gáz, elektromos áram 
- befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi 
eljárások megindultak.

A Pápa és Tét-Dél csomópont közti, 
18,426 kilométernyi szakaszon 15 híd épül, 
melyek közül 12 híd cölöpözése már meg-
történt, a süllyedésmérések folyamatosak. 
Az elkészült cölöpök visszavésése, a vas- 
szerelés, az alaptestek és a hídfők betono-
zása folyamatosan halad.

Február elején elsőként a gyarmati cso-
mópontban a Gyarmat-Csikvánd közötti 
8461 jelű út feletti műtárgy gerenda beeme-

lése történt meg. Az egyenként 26 tonna 
súlyú, 30,8 méter hosszú hídgerendák vas-
úti szállítással jutottak el a győrszemerei 
vasúti kirakodóra. Onnan folyamatos kira-
kodás mellett a 83-as számú főúton Győr- 
szemere – Tét – Tétszentkút – Gyarmat 
útvonalon szállították azokat a helyszínre, 
ahol 32 darab hídgerenda beemelése tör-
tént meg. 

Tavasszal folytatódnak a töltésépítési 
munkák, az elkészült töltéseken megindul 
a pályaszerkezet építése a gyarmati beton-, 
valamint a téti aszfaltkeverő telepekről. A 
hidakon a gerendák beemelése után meg-
indulhat a pályalemez építése is.

Épülnek a hidak a 83-ason

Tavasszal folytatódnak a 
töltésépítési munkák, 

az elkészült 
töltéseken megindul a 
pályaszerkezet építése

“
A Pápa és Tét-Dél  
csomópont közötti 

szakaszon 15 híd épül, 
melyek közül 12 híd  
cölöpözése megtörtént

“
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A beruházás komoly előnyökkel jár, hi-
szen az érintett települések mentesülnek 
a korábban átmenő forgalom alól, emellett 
a külön szintű csomópontok építésével 
megszűnnek a keresztező mozgások, ez-
által csökken a baleseti kockázat. Szintén 
a biztonságosabb közlekedést szolgálja a 
teljes nyomvonal mentén telepített vadvé-
dő kerítés. Fontos eredmény, hogy a beru-
házásnak köszönhetően közel 10 perccel 
javul az elérési idő  Pápa - Győr viszonylat-
ban, emellett a reptéri bekötőúton - a vasu-
tat külön szintben keresztezve - Pápát és 
az MH Pápa Bázisrepülőteret könnyebben 
el lehet érni.

- A Pápa-Tét közötti szakaszon az elő-
rehaladás már közel 45 százalékos, tehát 
jól haladnak a kivitelezők. A munkálatok 
során összesen 23 híd – köztük egy vad- 
átjáró és további öt esetben biztosított a 
vadátjárás – épül, hiszen megszűnnek a 
szintbeli, balesetveszélyes kereszteződé-
sek. Az új útpálya elkerüli a lakott terüle-
teket, a megengedett sebesség 110 kilomé-
ter/óra lesz. Így egy rendkívül biztonságos, 
korszerű közlekedési útvonal jön létre Győr 
és Pápa között. Mint látható, az építők jól 
haladnak és mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy 2023-ra elkészülhessen 
a beruházás – hangsúlyozta dr. Kovács 
Zoltán, aki végül köszönetet mondott Gyo-
páros Alpár és Kara Ákos országgyűlési 
képviselőknek, akikkel közösen dolgoztak  
ennek az évtizedes álomnak a megvalósu-
lásáért.

A Pápa-Tét közötti 
szakaszon az 

előrehaladás már 
közel 45 százalékos

“
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Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

A jelentős pápai beruházások körében 
nagy érdeklődés kíséri a Kossuth 
utca felújítását és a Külső-Várkert-

ben zajló munkálatokat is. Mindkét beru-
házás esetében elmondható, hogy egyre 
látványosabb munkafolyamatokat végez-
nek a kivitelezők, de lássuk, mi történt 
ezeken a területeken az elmúlt időszak-
ban!

Alig néhány hete rendeztek minitárla-
tot a Tourinform iroda előtt a Kossuth utca 
burkolatához használt kövekből, melyek 
a tardosi kőbányából érkeztek Pápára, s 
mára már a Kapuszín környékén ízelítőt 
kaphatunk abból, milyen is lesz a sétálóut-
ca, ha elkészül. 

Január végén a bontási munkákat és 
a villamos közművek cseréjét követően 
lerakták a szegélyköveket, betonoztak és 
megkezdődhetett a térkövek elhelyezése. 

A leglátványosabb munkafo-
lyamat, a járófelület térkövezé-
se február 4-én vette kezdetét.  
Ez a munka a Kapuszínnél kezdődött és a 
Kossuth utca páros oldalán kerültek először 

helyükre a kövek,  
melyeken az el-
következő évtize-
dekben pápaiak és 
ide érkező vendé-
gek ezrei sétálnak 
majd. 

A különböző 
méretű és négy 
különböző színű 
lapokat nagy oda-

figyeléssel, a meg-
felelő sorrendben 
kell elhelyezniük 
a szakemberek-
nek ahhoz, hogy  
a közönség-
szavazáson is 
nagy sikert arató  

őszi lomb ha-
tás érzékelhe-
tő legyen. 

A kivitele-
ző munkatár-
sai jó ütem- 
ben haladnak, 
mostanra a 
Kossuth utca 
Fő tér felőli 
oldalán már 

jelentős területen 
tárul elénk a végle-
geshez közelítő ut-
cakép. 

A Külső-Várkert-
ben már szintén 
ízelítőt kaphatunk 
a majdani közpark 
hangulatából. A Zöld 
város II. projektnek 
köszönhetően átala-
kuló környezetben 
több ezer új növényt 

telepítenek, sétautakat építenek, valamint 
közvilágítást és utcabútorokat is telepíte-
nek. Az új szabadidős park egyik látványos-
sága az a 700 négyzetméteres játszótér lesz, 
melynek tematikáját a közeli tó adta, így 

hajó alakú játékok várják majd az egészen 
kicsiket és a nagyobbacska gyermekeket.  
A külső-várkerti területen látványtó is 
szolgálja majd a kikapcsolódást, melyhez 
stéget is építenek. 

A Vajda Péter lakótelepi közösségeket 
is szolgálja majd az a közösségi helyiség, 
mely a Külső-Várkertben épülő 117 négy-

zetméteres épületben kap helyet, de lesz itt 
büfé, vizesblokk és egy 70 négyzetméteres 
fedett terasz is. 

A külső-várkerti területet azon-
ban több más beruházás is érintet-
te a közelmúltban. Nagyon népsze-
rű a sportolók körében a korábban  
megépült futókör és szintén az egészséges 
életmód népszerűsítését szolgálja az a ke-
rékpáros pumpapálya, melyet az elmúlt év 
utolsó napjaiban vehettek birtokba a brin-
gások. 

Ha valamennyi beruházás elkészül, a 
Külső-Várkert egy korábban nem hasz-
nált területből egy számtalan szórakozási 
lehetőséget nyújtó, látványos és modern 
közparkként fogadja a pápaiakat és az ide-
látogatókat.    

Beruházásmustra
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Három-négy év körüli kislány guggol a 
Rákóczi utcán, kicsi kezecskéivel kutatva 
próbál felvenni valami fényes kis tárgyat. 

– Édesanya, nézd, mit találtam! – kiabál 
anyukájának, aki érdeklődve hajol a kis-
lány fölé. 

– Nem tudom felszedni, szerinted ezt 
ideragasztották? – kérdezi, miközben erő-
sen koncentrál, hogy az apró réztáblát vég-
re kezében tarthassa. 

– Kicsim, ne bántsd, azt a táblát nem le-
het felszedni – mondja az édesanyja. 

– De akkor miért van itt? – folytatja a 
kérdezősködést a gyermek. 

– Ez egy emléktábla. Tudod, a házak fa-
lán is látunk néhol ilyet, csak ezt a járdába 
építették. Emléket állít valakinek, aki ko-
rábban itt lakott. 

– Már nem lakik itt? Akkor hová lett?  

A csinos fiatal nő elgondolkodva nézi 
a szürke térkőtől körülvett kicsi, csillogó 
szigetet és látom rajta, hogy azon gondol-
kodik, mit is mondhatna ennek a cserfes 
kislánynak. Hogyan is lehet elmagyarázni 

egy gyermeknek azt, ami még egy felnőtt 
számára is felfoghatatlan? Hogyan is le-
hetne elmagyarázni, hogy voltak emberek, 
akik valaha ebben a városban éltek, ezek-
ben a házakban laktak, ezeken az utcákon 
jártak-keltek, itt szerettek és itt voltak csa-
lódottak, itt dolgoztak és itt jártak iskolába 
– és talán itt is temették volna el őket, ha...

Hogyan is lehet elmagyarázni egy gyer-
meknek, hogy 1944 májusában hogyan 
váltak ezek az utcák az emberi kegyetlen-
ség színterévé, hogy mennyi keserűséget 
zártak körbe ezek a falak, hogy mennyi 
álom és remény maradt az egykori gettó 
nyomorában az 1944. június végén ötös so-
rokban innen kiterelt pápaiak után? 

Hogyan is lehet elmagyarázni egy gyer-
meknek a marhavagonok rideg valóságát, 
azt, hogy a vagonokba zsúfolt emberek 
többségének a Pápa – Budapest – Hatvan 
– Kassa - Auschwitz útvonal az utolsó út-
jukat jelentette?

Hogyan lehet elmagyarázni egy gyer-
meknek, hogy azok közül, akik túlélték a 

szörnyű utat, csak nagyon kevesen térhet-
tek haza?   

Több mint kétezren voltak. Pápaiak vol-
tak. Gyermekek, szülők, nagyszülők és... 
zsidók. 

Hogyan lehetne elmagyarázni a felfog-
hatatlant?    

HOLOKAUSZT-EMLÉKNAP

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Elmagyarázni a felfoghatatlant

TUDTA?
Az ENSZ közgyűlése 2005. november 

1-jén hozta meg azt a határozatot, amivel 
január 27-ét a holokauszt nemzetközi 
emléknapjává nyilvánította. Ez a nap a 
legnagyobb második világháborús meg-
semmisítő tábor, az auschwitzi koncent-
rációs tábor felszabadításának évfordu-
lója. 

Az auschwitz–birkenaui koncentrá-
ciós tábor a legnagyobb német megsem-
misítő tábor volt, három fő táborból és 
40-50 kisebb táborból állt. A pápai gettó-
ból elhurcolt zsidók is ide kerültek. 
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Pápai polgárok voltak. Idősek, közép-
korúak, ifjak, kisgyermekek. Aztán 
jött egy gyilkos eszme és ők, több ez-

ren, egyik pillanatról a másikra eltűntek a 
városból és csak keveseknek adatott meg, 
hogy visszatérhettek. S mindezt azért, 
mert zsidók voltak.  

A pápai gettót 1944. május 
24-én létesítették, majd má-
jus 31-én lezárták és június 
30-án kiürítették. A transz-
port július 5-én hajnalban, 
az egykori műtrágyagyár 
területéről indult és július 
9-én érkezett Auschwitzba. 
Az elhurcoltak nyolcvan 
százaléka szinte azonnal a 
gázkamrákba került. A pá-
pai zsidó közösség alig tíz 
százaléka tért vissza a bor-
zalmak után. Január 27-én, a holokauszt 
nemzetközi emléknapján a pápai gettó 
egykori bejáratának helyén, a Kossuth utca 
- Rákóczi utca sarkán tartott megemléke-
zésen az ő emléküket is megidézték.

Dr. Áldozó Tamás polgármester emlék-
beszédében hangsúlyozta, az auschwitzi 
tábor felszabadításának napja, a holo-
kauszt nemzetközi emlék-
napja az elmúlt több mint 
egy évtizedben része lett 
a helyi emlékezetpolitiká-
nak. - Több alkalom is van 
az évben, amikor a holo-
kausztra emlékezünk. Eze-
ken az alkalmakon mindig 
el kell ismételnünk, hogy 
ez több, mint pusztán egy 
történelmi eseményről való 

megemlékezés. A holokausztnak világos 
üzenete van, ami nemcsak a mi életünkre 
terjed ki, hanem olyan tartalma van, amit 
kötelességünk továbbadni a következő ge-
nerációnak – hangsúlyozta a városvezető, 

majd rámutatott, a holokauszt üzenete azt 
a konklúziót is tartalmazza, hogy mindez a 
borzalom nem fordulhat elő többé, ez még 
egyszer nem történhet meg. 

A polgármester beszédében feltette a 
kérdést, fennállhat-e annak a veszélye, 
hogy újra előfordul, hogy származásuk, 
vallásuk miatt emberek élete kerülhet ve-
szélybe, hogy közösségek semmisüljenek 
meg, majd úgy fogalmazott, ezzel a ve-

széllyel számolni kell más kon-
tinenseken és Európában is.

- Az nem fordulhat elő a zsi-
dó-keresztény hagyományokra 
épülő Európában, ami arra a 
szent könyvre épül, melynek 
első kötete a mi közös vallási, 
spirituális örökségünk, hogy 

zsidó embernek fél-
nie kelljen az utcán. 
Az nem fordulhat elő, 
hogy hite, meggyőző-
dése jeleit, jelképeit 
nem viselheti magán. 
Az nem fordulhat elő, 
hogy menekülnie, buj-
kálnia kell mindezért 

a nyilvánosság elől. Az nem for-
dulhat elő, hogy politikai szerep-
vállalásra készülő közéleti személyiségek 
olyan portfóliót állítsanak össze maguk-
nak, amelyikben mindenféle hétköznapi 

aljasságoknak, nyilatkozatoknak, egy-két 
évvel ezelőttről előkerülő közösségi meg-
nyilvánulásoknak helye van. Ennek az 
elutasításában, elítélésében, az ilyen vé-
leményeket képviselők közösségből való 
kivetésében valamennyiünknek közös fe-
lelőssége van. Az nem lehet, hogy ma Ma-
gyarországon zsidó embereket tartsanak 
számon zsidóságuk miatt és őket politikai 
hovatartozásuk miatt még külön számon-
tartsák. Nem lehet, mert egyek vagyunk! 
Egyek vagyunk a magyarságunkban, 
egyek vagyunk az összetartásunkban és 
egyek vagyunk abban, hogy mindazon tör-
ténelmi tapasztalatból, amiben részeltetett 
bennünket az elmúlt több évszázad, tanul-
nunk kell és akkor tanulunk belőle, ha az 
értékek képviseletében, a humanizmusban 
mindig készek vagyunk közösen fellépni. 
Tisztelet a mártíroknak! – zárta megemlé-
kező gondolatait dr. Áldozó Tamás. 

A rendezvényen a Pápai SZC Jókai Mór 
Közgazdasági Szakgimnáziuma tanulói 
idézték fel a zsidóüldözés pápai túlélőinek 
emlékeit visszaemlékezéseikből idézve, 
majd a résztvevők elhelyezték az emléke-
zés köveit az emléktáblánál. Ezt követően a 
Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Hagyo-
mányőrző Egyesület sétára hívta a megje-
lenteket, melynek során a zsinagógánál és 

az Esterházy-kastélynál néhány hónapja 
elültetett emlékfánál is megemlékeztek az 
elhurcoltakról.

Tisztelet a mártíroknak!
Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám
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Szerző: Polgár Szilárd 
 Fotó: Polgár Szilárd, Pintér Ádám, archív

Százötven évvel ezelőtt Magyaror-
szág egyik legnagyobb zsidó közös-
sége élt Pápán, két zsinagógájuk, 

három imaházuk, két talmud iskolájuk és 
héttantermes elemi iskolájuk is volt. Fon-
tos szerepet játszottak az iparosításban, 
gyárakat alapítottak, üzleteikkel tele volt 
a történelmi belváros és a Kossuth utca. 
Évszázadokig zavartalanul élték az életü-
ket Pápán, fontos szereplői voltak a városi 
hétköznapoknak és az ünnepeknek. Aztán 
a második világháború mindent megvál-
toztatott és végleg eltörölt. A holokauszt 
pápai eseményeiről, a gettó és a deportá-
lás borzalmairól, valamint az Auschwitz 
utáni újrakezdésről Simon Zsolt helytörté-
nésszel, tanárral beszélgettünk.

- A pápai zsidóság 
Esterházy Ferenc véd-
levelével alakult meg 
1748. május 10-én, ezt 
19 családfő írta alá, ek-
kor a pápai izraelita 
közösség lélekszáma 
80-90 fő körül lehe-
tett – nyilatkozta újsá-
gunknak Simon Zsolt. - 
Ez száz évvel később, a 
reformkor végére har-
mincszorosára növeke-
dett és elérte a három-
ezer főt, így a Dunántúl 
legnépesebb közössége 
a pápai zsidó közösség 
volt. 1846-ban építették 
fel a pápai zsinagógát, 
ezzel is reprezentálva a 
közösség nagyságát, az épületet Lőw Lipót 
reformrabbi szentelte fel, és akkor ez volt 
Magyarország legnagyobb zsidó templo-
ma, jelenleg pedig a harmadik a budapesti 
Dohány utcai, és a szegedi zsinagóga után. 
Az 1880-as évekre a pápai zsidó közösség 
már 3.865 főt számlált, ami a város lakos-
ságának 24 százaléka, tehát majdnem min-
den negyedik ember zsidó 
származású volt. Innentől 
viszont a létszámuk folya-
matosan csökkeni kezdett, 
az 1920-as évekre már csak 
a lakosság 11 százaléka, kö-
rülbelül 2.700 fő élt Pápán.

- Mi lehetett ennek a csökkenésnek az 
oka? Hiszen mindössze négy évtized telt 
el?

- A zsidó közösség mobil, tehát ha va-
lahol, valamelyik városban nagyobb ke-
reskedelmi prosperitást látnak, akkor oda 
költöznek. Az első világháború után sokan 
Bécs irányába indultak el, és a környéken 
telepedtek le, valamint sokan a megyei 
jogú városokba 
költöztek Pápáról. 
A vidéki zsidóság 
ortodox (a vallás 
összetartó erejét 
erősítő) irányba 
terjedt, a buda-
pesti pedig neológ 
irányba, ez hala-
dó, magyarosodás 
irányú volt. Pápán 1930-ban megjelentek a 
haszid zsidók is. Amikor 1944-hez, a holo-
kauszthoz érkeztünk, a pápai zsidóság lé-
lekszáma 2.200 fő körül alakult.

- Virágzó, pezsgő, aktív volt tehát a pápai 
zsidó közösség élete, akik fontos szereplői 
lettek a városi hétköznapoknak. Mit jelen-
tett mindez Pápának, akár kulturális, akár 
gazdasági értelemben?

- Számos gyár alapítása és működtetése 
kötődik a nevükhöz, a pipagyártástól kezd-

ve a textilgyártá-
sig, itt elég csak 
a Perutz- vagy a 
Leiptnig-gyárakra 
gondolni, ők vol-
tak a legnagyobb 
munkaadók. A Pe-

rutz család alapította meg a futballcsapatot 
1928-ban, de a Testvériség Sportegyesület 
elnökségében is ott voltak, csakúgy, mint a 
pingpong-, a tenisz- vagy a kardvívó szak-

osztályban. A zsidóság jelentős aránya 
azonban a kereskedelemből élt. Az üzlete-
ik először a Kossuth utcán voltak, később 
már a város minden részén megjelentek. 
Az iparosok aránya is jelentős volt, így a 
szabóság, a bádogosok vagy éppen a kőfa-

ragók. A kultúrában is 
voltak saját felekezeti 
egyesületeik, a helyi 
iparosok egyesületé-
nek Bőhm Samu pipa-
készítő volt az elnöke, 
aki egy ideig a Zsidó 
Hitközség elnöke is 
volt. Emellett működ-
tették az Iparosok Gyá-

molító Egyletét, hiszen annak idején nem 
volt táppénz, és ha valamelyik egyesületi 
tag beteg lett, akkor ebből segélyezték. Pá-
pán a zsidó közösségnek két zsinagógája, 

három imaháza, két talmud 
iskolája és héttantermes 
elemi iskolája is volt.

- Az előbb 1920-ig tekin-
tettünk vissza a történelem-
ben. Mi történt az ezt követő 
évtizedekben, egészen az 
1944-es német megszállá-
sig?

- A harmincas évek végé-
ig zavartalanul élték az éle-
tüket Pápán, azonban 1938-
ban megjelentek az első 
zsidótörvények. Ettől kezd-
ve folyamatosan szorultak 
ki a közéletből, először csak 
az iparengedélyeiket von-
ták be, majd a kulturális és 

sportéletből is kitiltották őket. Ekkor meg-
indult a zsidóságnál egy hit-áttérési hul-
lám, próbáltak katolikus, református hitre 
áttérni. Pápán 1939-től nagyon erős volt a 
nyilas jelenlét. 1944. március 19-én meg-
történt a német megszállás, ekkor végleg 
megpecsételődött az ország zsidóságának 
a sorsa. Pápára a 16-os SS páncélos gráná-
tos hadosztály került, és megszállta a vá-
rost. Itt maradt egy 7 fős SS-csoport, akik 
a Deák Ferenc utcában alakították ki az 
állambiztonsági és rendészeti nyomozó 
csoportjukat, és ők irányították a városi 
csendőrséget és a város közigazgatásába 
is beleszóltak. Első körben kiadtak egy ren-
deletet, hogy azokat a személyeket, akik 
kommunisták és részt vettek a Tanácsköz-
társaságban, azokat letartóztatták, majd 
a prominens személyek következtek, így 

Kossuth utcáról a haláltáborokba

Pápán a zsidó 
közösségnek két 

zsinagógája, három 
imaháza, két talmud 

iskolája és héttantermes 
elemi iskolája is volt

“
Az 1880-as évekre a 

pápai zsidó közösség 
már 3865 főt számlált

“



19PÁPAésVIDÉKE - 2022. február

gyártulajdonosok és a zsidó közösség fon-
tosabb vezetői.

- Innentől aztán nagyon felgyorsultak 
az események, hiszen hamarosan ácsolni 
kezdték a pápai gettó kétméteres deszka-
kerítését.

- 1944. április 4-én egy belügyminiszté-
riumi rendelet határozott a magyarországi 
zsidóság gettóba zárásáról. Egy nappal ké-
sőbb, egy újabb 
rendeletben sár-
ga csillag viselé-
sére kötelezték 
őket és Pápán is 
megkezdődött a 
zsidóság gettóba 
zárása. Először 
bezárták az üzle-
teiket, 1944. má-
jus 24-én pedig 
elkezdték építeni a gettót. Két 
méter magas fakerítéssel, desz-
kapalánkkal lezárt terület épült 
a belvárosban, amelyet a Rákó-
czi, Eötvös, Petőfi, Szent Lász-
ló utcák határoltak, egészen a 
Korvin utcáig és a Kis térig. Ez 
a terület volt Pápán a zsidóság 
központi helye, itt élt a legtöbb 
család. A gettókerítéshez zsidó 
fakereskedőktől szedték össze 
a faanyagot. Két bejárata épült, 
a nagyobbik a Rákóczi utca 
elején, a másik, szűkebb pedig a Kis téren. 
Minden létező kijáratot a környező utcák-
ban lezártak, ledeszkáztak, sőt az utcára 
néző nyílászárókat is beszegelték. Azokat, 
akik nem ezen a területen laktak, behozták 
a gettóba, az itt lakó, más felekezetű csalá-
dokat pedig kiköltöztették innen. A gettót 
1944. május 31-én zárták le, július 3-áig állt 
fönn hivatalosan, de utána még egészen 
novemberig tilos volt bemenni ide. 

- Hányan voltak a gettóban?

- A gettó területére 2.200 fő pápait zár-
tak be, de Ajka, Devecser, Zirc járásokból 

még közel négyszáz főt hoztak Pápára. A 
számuk folyamatosan változott, hiszen 

sokukat munkaszolgálatra 
vittek. A pápai gettót júni-
us 30-án kezdték kiüríteni, 
először a pápai strandfür-
dő területére vitték őket, 
ahol  személyi motozás 
történt. Itt mindenüket el-

vették, a vagyontárgyaikat, ékszereiket. 
Innen kerültek a Vasút utcán keresztül a 
műtrágyagyárba, ahol volt még egy ha-
tósági ellenőrzés. Aki itt bevallotta, hogy 
milyen vagyontárgyat ásott vagy rejtett el, 
azoknak mentességet ígértek, amit aztán 
nem tartottak be. Innen július 5-én haj-
nalban két szerelvénnyel szállították őket 
Kassán keresztül Auschwitzba. A pápai 
csendőrség Kassáig kísérte őket, a két sze-
relvényen összesen 2785 főt deportáltak. 
A nyolcvan százalékuk még aznap meg-
semmisült. Fontos megemlíteni, hogy a 
gettóba záráskor nagyon sok pápai próbált 
segíteni rajtuk, egy családot mindenkép-

pen kiemelnék. Csonka Árpádné és lánya, 
Csonka Melinda Pápára menekült zsidókat 
hamis igazolványokkal láttak el, és a Nátus 
konyhán bújtatták őket. Csonka Melinda és 
férje, Seregi Béla 2000-ben megkapták a Vi-
lág igaza kitüntetést.

- Mennyien élték túl a haláltáborok bor-
zalmait és jöttek vissza Pápára?

- Auschwitz felsza-
badítása után, 1945-ben 
újjáalakult Pápán a zsidó 
hitközség, akkor 317-en 
tértek vissza a haláltábo-
rokból, ennyien élték túl 
a háborút. Újra felszen-
telték a pápai zsinagógát, 
és elkezdődött a hitélet, 
ám mivel egy kommu-
nista, ateista rendszer 
jött létre, megkezdődött 

a zsidóság elvándorlása Pápáról. Először 
1947-ben, amikor megnyílt Izrael felé a 
határ, aztán 1949-ben Nyugat-Európa felé, 
majd 1956-ban az utolsó hullámban el-
hagyták az országot. A Jacob Grünwald 
rabbi alapította haszid közösség New 
Yorkba, Brooklynba települt át Pápáról, 
ahol jelenleg háromezren vannak. Körül-
belül harminc család maradt Pápán, akik 
nagy része kihalt már, jelenleg csak vegyes 
házasságokban élnek leszármazottak.  

Nagyon kevés zsidó kötődésű épület ma-
radt fenn a városban. Látható még a zsi-
nagógával szembeni zsidó iskola, a ha-
szid imaház, a két zsidó temető, valamint 
néhány lakóház őrzi az egykori virágzó, 
erős és gazdag pápai izraelita közösség  
emlékét.

Nagyon kevés zsidó 
kötődésű épület maradt 

fenn a városban

“

1944. május 24-én kezdték 
építeni a gettót, két méter 

magas fakerítéssel, 
deszkapalánkkal lezárt 

terület épült a belvárosban

“
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Szerző: Babos Petra
 Fotó: Babos Petra, archív

A Pápa és Környéke Zsidó Kulturális 
Hagyományőrző Egyesület 2006-
ban jött létre. A 15 éve működő 

egyesület a zsidóság múltjával foglalko-
zik, s próbál hagyományokat teremteni a 
jelenben azért, hogy a jövőben is lehessen 
beszélni a pápai zsidóságról. Schmidt Or-
solya, az egyesület vezetője 2016 óta végzi 
töretlen lelkesedéssel feladatát, hogy Pá-
pán és környékén újra felélessze a zsidó 
kulturális életet és hagyományokat, vala-
mint megismertesse a nem zsidó szárma-
zásúakkal is Pápa és az ott élő zsidóság 
múltját. 

Schmidt Orsolyától megtudtuk, a zsidó-
sághoz való kötődését anyai ágon a nagy-
papája jelentette. Az ő első családját – fele-
ségét és két kamasz lányát – az Auschwitz 
felé tartó vonatokon ölték meg. A második 
házasságából született az édesanyja, majd 
ők a testvérével.

- Nagypapám nem tartotta látványo-
san a zsidósághoz kötődő hagyományo-
kat. Péntek esténként azonban elment 
az imaházba, hogy együtt lehessen a 
hitközség tagjaival. Sem az édesanyám, 
sem én nem tanultunk a családban a zsi-
dóságról, a hagyományokról, ám minden 
évben elmentünk a holokausztmegem-
lékezésre a temetőbe, és a nagypapám 
sírjához – mesélte az elnök, aki hangsú-
lyozta, kötelességének érzi a hagyomá-
nyok ápolását, amely a családjuk törté-
netének része. Ha például gyermekcsoport  
jön a zsinagógát megnézni és egy kicsit 
megismerni a múltat és a jelent, elmondja 
nekik, hogy ő nem születhetett volna meg, 
ha a nagypapája első családját nem gyil-
kolják meg a II. világháborúban. Ez meg-
határozza az ember múlthoz való kapcso-
lódását. 

Az egyesület megalakuláskor az volt a 
cél, hogy azt a hagyományt, amelyet a zsi-
dóság képvisel, próbálják átadni, s felku-
tatni azokat a tárgyi, dokumentumjellegű 
emlékeket, amelyek a pápai zsidóságról 
szólnak. 2016 márciusa óta Schmidt Orso-

lya az egyesület el-
nöke, aki elődjének, 
Politzer Sándornak 
köszönhetően fog-
lalkozik az egye-
sület vezetésével, 
Schmidt Dezsőné és 
dr. Bányai Katalin 
elnökségi tagok se-
gítségével.

- Fontos, hogy az elmúlt időszakban 
egyre nyitottabbá vált az egyesület. Pá-
pán a jelenleg élő zsidók száma kevés. 
Az egyesület nem „csak” az itt élő zsidó-
ságnak szól, hiszen nagyon kevesen va-
gyunk. Fontos, hogy bárki, aki szeretne 
többet megtudni a zsidóságról, az jöhet 
és tanulhat velünk. Az egyesület tagsága 

vegyes, hiszen különböző felekezetű és 
korosztályú emberek alkotják, s nincsen 
megkötés, tehát nem kell, hogy zsidó gyö-
kerekkel rendelkezzen – a lényeg, hogy 
akarjon tanulni, kellően elkötelezett és 
nyitott legyen. Ezt a szellemiséget tükrözik 

a rendezvényeink is, hiszen a programja-
ink nagy része mindenki előtt nyitva áll.  

Próbáljuk helyszínként a pápai zsinagóga 
csodálatos épületét igénybe venni, ami-

kor csak lehet. Amikor 
nincsen nagyon hi-
deg, akkor ott tartjuk 
meg rendezvényein- 
ket. A programok egy 
részét, amelyek az ün-
nepekhez kötődnek, a 
purimot és a hanukát, 
mindig a zsinagógá-
ban rendezzük, de a 
holokausztmegemlé-
kezésnek is az ódon 
épület falai adnak ott-
hont. Tavaly - a jár-
ványügyi szabályok 

miatt - a holokausztmegemlékezést az új 
zsidó temetőben tartottuk – hűen a hajda-
ni hagyományokhoz, az ott található em-
lékműnél. Minden programunk nyitott, s  
úgy gondolom, sokan a városban élők kö-
zül is bejönnek a zsinagógába, hogy láthas-
sák azt az épületet, amely hosszú évekig 
zárva volt.

Zsidó kulturális élet és hagyományápolás Pápán

Programjaink nagy 
része mindenki előtt 

nyitva áll

“
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Az egyesület életében a tanulás fontos 
szerepet tölt be, hiszen a zsidóság min-
dennapjait is ez határozta meg. A Zsina-
gógai séták sorozat öt alkalommal várja 
az érdeklődőket a nyár folyamán. Olyan-
kor az ország különböző pontjairól hí-

vunk neves előadókat, rabbikat. 
Jellemzően a programok sokak 
által látogatottak, s nemcsak a 
városból érkeznek érdeklődők, ha-
nem messzebbről is, azért, hogy 
tanulhassanak és láthassák a 
zsinagógát. Ehhez a programhoz 
kapcsolódik, hogy minden évben 
egyszer szervezünk sétát a zsi-
dó temetőkbe, hiszen sok pápai 
nem is tudja, ezek hol találhatók. 
A két izraelita temetőben a lá-
togatók megismerkedhetnek a  
temetkezési szokásokkal, a gyás-
szal kapcsolatos hagyományokkal – hang-
súlyozta az elnök, aki hozzátette, ezen 
programjaikat a buszos kirándulások egé-
szítik ki. Legközelebb március 27-én men-
nek Budapestre.

- A tagság folyamatosan bővül. Aki sze-
retne hozzánk csatlakozni, bátran jöjjön el 
és rendszeresen járjon a rendezvényeink-
re. Ha egy év után is úgy érzi, hogy az egye-
sülethez szeretne tartozni, akkor mi öröm-
mel látjuk közöttünk – mondta az elnök.

A tagság háromheti rendszerességgel 
találkozik. Nagy öröm számunkra, hogy 
a Pápai Református 
Egyházkerület helyet 
biztosít az összejöve-
teleinkhez, ám az a 
célunk, hogy legyen 
saját helyünk, ahol 
tudunk találkozni. 

- Minden alkalommal közösen köszönt-
jük a szombatot, s együtt tanulunk külön-
böző témákban, emellett sokat beszélge-
tünk. Azt gondoljuk, ezek a találkozások 
igazi közösséggé formálták az egyesület 
tagjait. Erre igény van, hiszen a kétórás 

tanulások sosem érnek véget két óra eltel-
tével, mert annyi megbeszélnivalónk van, 
hogy azt még hazafelé sétálva is folytat-
juk. Fontos, hogy azokat az ünnepeket is 
megtartsuk, amelyek a történelem szem-
pontjából a zsidóság múltját hordozzák. 

Kiemelném a januári 
és az áprilisi holo-
kausztmegemléke-
zéseket is. Így történt 
ez nemrégiben, ami-
kor a január 27-i vá-
rosi megemlékezés 
után egy emléksétát 
szerveztünk, érintve 
a zsinagógát és az 
Esterházy-kastélyt, 
ahová tavaly egy 
emlékfát ültettünk 

a zsinagóga 175. évfor-
dulójára. A séta fontos, 
hiszen így emlékezünk 
azokra a helyszínekre, 
ahol nyomot hagyott a 
zsidóság. A holokauszt 
egy olyan téma, amikor 
a zsidóságra gondolunk, 
s erről folyamatosan be-
szélni kell. Ám lényeges, 
hogy nemcsak a holo-
kausztról, hanem más fontos ünnepekről 
is legyen szó, a kultúráról, a hagyományról, 

a gasztronómiáról és a 
vallásról is. Az egyesület 
egyre többet tesz ezért, s 
örömmel tölt el bennün-
ket, hogy erről nem csak 
a helyiek tudnak, mert az 
elmúlt években nagyon 

jó és gyümölcsöző kapcsolatokat alakítot-
tunk ki az ország különböző pontjain mű-
ködő közösségekkel. Több hitközséggel is 
jó, baráti kapcsolatot ápolunk, és több egye-
sület, szervezet is ismer minket. A zsidóság 
nem nagy létszámban van jelen az ország-

ban, így fontos, hogy összetartsunk, segít-
sék egymást azok, akik számára fontos a 
zsidóság múltja és jövője – mutatott rá az 
egyesület elnöke. 

Schmidt Orsolya kiemelte, a kezdetek-
től fogva sokan támogatják a munkájukat, 
akiknek nevét – szerencsére – hosszú len-
ne egyenként felsorolni. Kiemelte azonban 
Winkler Miksát, aki pápai és környékbeli 
rokonsága miatt fontosnak tartja az egye-
sület munkáját. Gyertyános Andrásnak 
nincsen kötődése a városhoz, ám az elmúlt 

évek során jó kapcsolat alakult 
ki vele, s tudásával tanítja a 
tagságot, s támogatja azt a te-
vékenységet, amelyet az elnök 
végez. Vannak rabbik, jóbarátok, 
akik segítik a munkájukat.

- A civil szervezet működé-
sét meghatározza a bevétele. 
Egy része a tagdíjakból, a másik 
pedig pályázatokból áll össze. 
Szerencsére, az elmúlt években 
több nyertes pályázatunk is volt, 
mind országos, mind a város 

önkormányzatának pályázatain. Ennek 
köszönhetően már komoly technikai hát-
terünk van, a hang- és fénytechnikánk 
elkezdett kiépülni, illetve egy könyvtárat 
is elkezdtünk létrehozni - vásároltunk tan-
könyveket és imakönyveket is. A közösségi 
tér továbbra is fontos cél, hogy még többet 
találkozhassunk és tanulhassunk együtt. A 
legfontosabb azonban, hogy olyan közös-
ség alakult és formálódik tovább, akinek 
ma már a zsidóság szó egy nagyon össze-
tett hagyományrendszert, kultúrát, vallást 
és világlátást jelent. Egyúttal azt is, hogy 
számíthatunk egymásra – zárta gondola-
tait Schmidt Orsolya. 

A kezdetektől 
fogva sokan 
támogatják a 
munkájukat

“
Az a célunk, hogy 

legyen saját helyünk, 
ahol tudunk találkozni

“
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A liget Török Bálint utca felőli bejáratától nem messze készült 
a fotó ott, ahol a Tapolca a volt malom mellett elhaladva elka-
nyarodott a parkban.
A források táplálta patak mellé épült a ligetben a Tizes ma-

lom a Várkerttel szemben a Szent István úton, majd a malom 
mellé az 1932-ben gróf Esterházy Tamás által létesített városi 
strandfürdő is. (A medencék vizét egykor a Tapolca patak szol-
gáltatta.)  A Tapolcát tápláló források elapadtak a 60-as évek 
végén a bauxitbányászat miatt. A 70-es években még láthattuk 
errefelé a patakmedret. Ma ennek nyomát mutatja a Várkertből 
az Erzsébet ligetbe nemrég létesített kerékpáros átjáró (aluljáró).

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 Tapolca patak az Erzsébet ligetben

A fénykép Erdélyi 
Gyula hagyatékából 
származik.


