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Háború van a szomszéd országban. Sajnos már a 

mi életünkben is volt ilyen, amikor az ezredfor-

duló előtt a Balkánon dörögtek a fegyverek. A fron-

tok most távolabb húzódnak, mégis közelebbinek 

érezzük a vérontást: a közösségi médiában kavargó 

hírek, értelmezések, képek és tudósítások beszip-

pantanak bennünket. Védtelenebbek lettünk, sőt a 

konfliktus részesei is; legalább is abban az értelem-

ben, hogy Pápára is megérkeztek a harcok elől me-

nekülő asszonyok és gyerekek. A balkáni háborúk 

idején a pápaiak nem találkoztak menekültekkel, a 

furcsa XXI. század ezt is meghozta nekünk.

Kárpátaljai testvérvárosunkban, Visken most ne-

hezen tervezik a jövőt. A települést közvetlen harci 

cselekmények nem érintik, nincs olyan stratégiailag 

jelentős objektum a városban, amit légicsapás fenye-

getne. Ott, ahol a fejlesztések célkeresztjében eddig 

az volt, hogy felújítsák, esetleg újjáépítsék a telepü-

lés megközelítését biztosító Tisza-hidat („azt még a 

magyarok építették” – ahogy mondani szokták ar-

rafelé), hirtelen átértékelődtek a szempontok. Visk 

ma egy olyan település, ahonnan jórészt eltűntek 

a férfiak. Ki Magyarországon, ki más országokban 

(mert a harcok kitörésekor vendégmunkásként volt 

távol otthonától, vagy kettős állampolgárként el tud-

ta hagyni Ukrajnát), ki a behívó elől bujkálva a kör-

nyező hegyekben, esetleg behívott vagy hivatásos 

katonaként a fronton, erdőkben; az asszonyok és a 

gyerekek közül sokan szintén a távozás mellett dön-

töttek. Maradtak a kevesek, leginkább idős emberek, 

akik a mi viszonyaink között elképesztően alacsony 

összegű ellátásokból (15-20 ezer forintnak megfele-

lő hrivnyából) kénytelenek túlélni.

„Néhány héttel ezelőtt még háromszáz hittano-

som volt” – mondta a református tiszteletes, aki 

talán szintén nem ússza meg behívó nélkül. A há-

romszáz hittanos ma szerteszét Magyarországon, a 

város elcsendesedett. 

Köszönet mindenkinek, aki úgy érezte, ma is úgy 

érzi, hogy dolga van azoknak az embereknek a meg-

segítésében, akiket sújtanak a háború következmé-

nyei. Nagyon sokan segítenek: családokat fogadtak 

be, pénzt és élelmiszert ajánlottak fel, tisztálkodó-

szereket; amikor egy bőrönddel kell váratlanul ki-

lépni az addig megszokott életből, sok minden hátra 

marad. Ma már az orosz-ukrán háború ukrajnai ál-

dozatainak gyűjtenek németországi testvérvárosa-

inkban, Schwetzingenben és Leinefeldében is; a tá-

mogatást Pápára küldik, a mi közreműködésünkkel 

jut el majd az az érintettekhez.

A háborúról szóló hírek az első napokban felülír-

tak minden mást a nagyvilágban, aztán lassan 

megtanultunk együtt élni azokkal. Kezdünk érzé-

ketlenné válni azokra a tudósításokra, amik raké-

tacsapásokról, harci cselekményekről, áldozatokról 

szólnak. Attól az egész szörnyűség még itt marad ne-

künk. Meg kell tanulnunk együtt élni a következmé-

nyeivel. Tanuljunk, és vizsgázzunk jól emberségből, 

segítségnyújtásból, befogadásból!

dr. Áldozó Tamás

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: archív

Magazinunk legutóbbi számának 
megjelenése óta számos fontos 
esemény történt városunkban, 

sok érdekes programon vehettünk részt. 
Most ezek közül szemezgettünk, lássuk, 
mi történt az elmúlt hónapban – a teljes-
ség igénye nélkül!

A Munkácsy Mihály Német Nemzetisé-
gi Nyelvoktató Általános Iskolában február 
18-án emlékeztek meg névadójuk születé-
sének évfordulójáról. A Munkácsy-napon 
számos képzőművészettel kapcsolatos 
program várta a diákokat. 

Február 19-én este, a Dal 2022 negyedik 
elődöntőjében mutatkozott be Ekanem 
Bálint Emota Hideg szél című dalával, 
melynek megalkotásában pápai zenészek 
voltak segítségére. A dal a rendkívül erős 
mezőnyben a zsűri pontjai alapján nem 
jutott tovább, a közönség körében azonban 
annyira népszerű volt a közlekedési bal-
esetek áldozatainak emléket állító szerze-
mény, hogy a Hideg szél közönségszava-
zással bekerült az elődöntőbe.

A Pápai Tankerületi Központ és a Pá-
pai Egyestett Labdarúgó Club február 24-
én kötötték meg azt az együttműködési 
megállapodást, aminek értelmében a 
2022/2023-as tanévtől három oktatási in-
tézményben – a Munkácsy-, az Erkel- és 
a Weöres-iskolában - magasabb színvo-
nalon és óraszámban tartanak labdarú-
gó-foglalkozásokat.

Február 24-én kezdődött a II. Pápai 
Nemzetközi Történelmifilm-fesztivál. A 
rangos filmes eseménynek a Petőfi Mozi 
adott otthont. 

A kommunista diktatúrák áldozatainak 
emléknapján, február 25-én este a Sulyok 
Dezső-szobornál tartottak városi megem-
lékezést. A rendezvényen Áldozó István, a 
Győri Megyei Levéltár igazgatóhelyettese 
mondott emlékbeszédet. 

A Hét Csillag Egyesület az idei évben is 
csatlakozott a Wass Albert felolvasó-ma-
raton kezdeményezéshez. A február 25-én 
megtartott felolvasóestnek az Edvy Ma-
lom adott otthont. 

Február 28-án reggel megbeszélést 
tartottak a Városházán, ahol dr. Áldozó 
Tamás polgármester intézményvezetők-
kel és karitatív szervezetek képviselőivel 
egyeztetett az Ukrajnából menekülők el-
látásával, a segítségnyújtás lehetőségei-
vel kapcsolatban. Az önkormányzat ado-
mánygyűjtő bankszámlát nyitott ukrajnai 
testvérvárosunk, Visk megsegítésére és 
adománygyűjtő pontot rendeztek be a 
Munkácsy-iskola melletti Forfa épületben.

Március 1-jén Pápán forgatott az Itthon 
vagy! című ismeretterjesztő műsor stábja. 
A Pápa nevezetességeit bemutató műsor 
előre láthatóan április 1-jén kerül adásba.

Március 4-én ünnepi állománygyűlés-
sel emlékezett fennállásának 50. évfordu-
lójára a Honvéd Bajtársi Klub. 

A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi-Ér-
dekképviseleti Egyesülete március 10-i 
tisztújító közgyűlésén ismét bizalmat sza-
vazott a korábbi elnökségnek. Ezt követő-
en a JMK színháztermében tartották ha-
gyományos nőnapi köszöntőjüket. 

Dániel András író, illusztrátor volt a Jó-
kai Mór Városi Könyvtár vendége március 
12-én. A Kufli-könyvekről ismert szerző 
interaktív előadására sok kisgyermekes 
család ellátogatott a bibliotékába. 

Március 17-én elindult Pápáról az első 
segélyszállítmány Viskre. Az ágyakat, 
mikrohullámú sütőket, tűzhelyet, hű-
tőszekrényt, fagyasztóládát, televíziót, 
élelmiszert, tisztálkodási szereket, bébié-
telt és takarókat tartalmazó szállítmányt 
dr. Áldozó Tamás és egy önkéntes segítő 
szállították el kárpátaljai testvérvárosunk-
ba. 

Pápa Város Bárdos Lajos Vegyeskara 
március 19-én, a református újtemplom-
ban tartotta 25+2 éves jubileumi koncert-
jét. 

Ez történt az elmúlt hónapban
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Két ülés, fontos döntések

Magazinunk előző számának meg-
jelenése óta két alkalommal is ülé-
sezett Pápa Város Önkormányza-

tának Képviselő-testülete.

A február 24-i ülésen a Tapolcafői Kert-
barátkör Közhasznú Egyesület kezdemé-
nyezésére a képviselő-testület engedé-
lyezte, hogy emlékkövet helyezzenek el 
a tapolcafői református templom mellett 
Tapolcafő 1276-os első írásos említése em-
lékére. 

Szintén a februári ülésen született dön-
tés a városi kitüntetésekről is.  Pápa Város 
Önkormányzata Pápa Város Díszoklevele 
kitüntetést adományozott Ekanem Bálint 
Emotának, a Hagyományok Hegye Egye-
sületnek, Mátyus Aliznak, Nagy Józsefnek, 
Sydó Tibornak, valamint Pápa Városért 
Érdemérmet adományozott dr. Bilinszky 
Zsuzsannának és Pápa Város Fúvószene-
karának.

Az ülés napirendjén szerepelt 
az Észak-Balatoni Térség Regioná-
lis Települési Szilárdhulladék-kezelé-
si Önkormányzati Társulás 2021. évi  
tevékenységéről szóló beszámoló, illetve a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály be-

számolója a járás foglalkoztatási helyzeté-
ről. 

A február végi ülésen a képviselők arról 
is döntöttek, hogy Pápa város csatlakozik 
Tata város kezdeményezéséhez és a 2022-
es évet Fellner Jakab-emlékévvé nyilvá-
nítja. Ezenkívül elfogadták a gyermekét-
keztetést végző Eatrend Arrabona Zrt. +18 
százalék árindexálási kérelmét, végül meg-
választották a városban működő szavazat-
számláló bizottságok tagjait. 

A március 10-i ülés legfontosabb napi-
rendi pontja a város 2022-es költségvetési 
rendeletének elfogadása volt. 

Az ülésen döntés született arról is, hogy 
a korábbi évekhez hasonlóan az önkor-
mányzat 2022-ben is támogatja a Rákóczi 
Szövetség külhoni magyar közösségek 
megmaradását szolgáló Magyar Iskolavá-
lasztási Programját. Pápa város az idei év-
ben is 250-250 ezer forinttal támogatja a 
hetényi és a losonci kisdiákok beiskolázá-
sát. 

A márciusi ülésen szó esett arról is, 
hogy a képviselő-testület 2020-ban egyet-
értett az Európai Unió Horizont 2020  
kutatási és innovációs keretprogramja ke-

retében meghirdetett EUCF – European 
City Facility – Városokkal a városokért 
– helyi fenntartható energetikai beruhá-
zások támogatása című pályázat benyúj-
tásával. Ehhez kapcsolódóan elkészült egy 
beruházási koncepció, melynek alapvető 
célja, hogy további forrásbevonásokhoz 
biztosítson kiindulási alapot mind a hazai, 
mind az EU-s pályázati lehetőségeket te-
kintve.

A képviselők arról is határoztak, hogy 
az önkormányzat - a Huszár lakótelep 
közlekedési feltételeinek javítása érde-
kében – kezdeményezi a régóta üresen 
álló egykori vendéglő állami tulajdon-
ból önkormányzati tulajdonba adását.  
Az önkormányzat az épület elbontását ter-
vezi, ezzel növelve a lakótelepen a parkolá-
si lehetőséget.

Ezt követően az Egyesített Szociális In-
tézmény személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásainak térítési díjaival és önköltségé-
vel kapcsolatos határozatot fogadták el.

Március 10-én végül arról született dön-
tés, hogy az óvodai beíratás május 9., 10., 
11., 12-én 7-18 óráig lesz, az elmúlt években 
megszokott rend szerint, a székhelyintéz-
ményben, a Huszár lakótelepi óvodában.

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
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A február végi és a március elején 
megtartott képviselő-testületi ülé-
seken számos fontos döntés szüle-

tett. Ezekről kérdeztük dr. Áldozó Tamás 
polgármestert.

- A februári ülésen több személyi dön-
tés is született, köztük a szavazatszámláló 
bizottságok tagjainak megválasztása. Ők 
nagyon fontos szerepet játszanak majd áp-
rilis 3-án, ráadásul most egy országgyűlési 
választás és egy népszavazás szavazata-
it is össze kell számlálniuk, így hatalmas 
lesz a feladatuk.

- A szavazatszámláló bizottságok tagjai 
egyrészt korábban már a közbizalmat kiví-
vott, megbecsült pápai emberek, akik nagy 
tapasztalattal vesznek 
részt ebben a munká-
ban, illetve mellettük 
olyan új tagokat válasz-
tottunk, akiktől ugyanez 
a teljesítmény megala-
pozottan elvárható. Va-
lóban, ahogy említette, 
április 3-án nagy feladat 
vár a szavazatszámláló 
bizottságokra, hiszen az 
országgyűlési válasz-
tások mellett egy olyan 
népszavazási szavazó-
lapot is meg kell szá-
molniuk, melyen több 
kérdés van és ott több 
kombinációban szület-
nek válaszok. Ennek a 
pontos összeszámlálása 
nagy figyelmet és sok munkát igényel. 

A másik személyi ügy a városi kitün-
tetések adományozása volt.  Pápa Város 
Önkormányzata Pápa Város Díszoklevele 
kitüntetést adományozott Ekanem Bálint 
Emotának, a Ha-
gyományok Hegye 
Egyesületnek, Má-
tyus Aliznak, Nagy 
Józsefnek, Sydó 
Tibornak, valamint 
Pápa Városért Ér-
demérmet kapott 
dr. Bilinszky Zsuzsanna és Pápa Város Fú-
vószenekara. Valamennyi kitüntetettnek 
gratulálok, örülök annak, hogy dönthet-
tünk a kitüntetésükről. 

- Szintén a februári ülésen módosították 
a 2021-es év költségvetését. Ezt mi indokol-
ta?

- Mindig hangsú-
lyozom, hogy a költ-
ségvetési folyamatok 
dinamikusan változ-
nak, ebben az esetben 
például a 2021-es év 
elejét össze sem lehet hasonlítani az év 
végi állapottal és feltehetően ugyanez lesz 
igaz az idei évre is. Hogy erre egy példát 
is mondjak, az iparűzésiadó-bevételeket 
1,3 milliárd forinttal terveztük és most, az 
utolsó módosításból már az látszik, hogy 
1,694 milliárd forinton teljesültek. Ez azt je-
lenti, hogy közel 35 százalékkal magasab-
bak lettek ezek a bevételeink, mint amivel 
előzetesen számoltunk. Ez egyben azt is 

mutatja, hogy a helyi gazdaság a 2021. évet, 
a járvány ellenére jó erőben dolgozta végig. 

- A képviselő-testület tárgyalt az 
Észak-Balatoni Térség Regionális Települé-

si Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás 
2021. évi tevékenységéről 
is. Mit kell tudni erről a tár-
sulásról?  

- Ez a társulás az a szer-
vezet, amibe 158 önkor-

mányzat tömörül. Ez a társulás köt szer-
ződést az Észak-Balatoni Hulladékkezelő 
Kft-vel, aminek alvállalkozójaként a KÖZ-
SZOLG Kft. a pápai tevékenységet végzi. 

- A februári ülés napirendjén szerepelt 
a munkaerőpiaci folyamatokról szóló tájé-

koztató is. Melyek ennek 
a legfontosabb részletei?

- A legfontosabb és ta-
lán a legtöbbeket érdek-
lő adat az, hogy Pápán a 
2021. évben 2,5 százalék 
körül alakult az állás-

keresők aránya. Ez egyébként lényegesen 
kevesebb, mint amennyien Veszprémben 
vagy Győrben vannak munka nélkül. Ösz-
szességében elmondható, hogy a folyama-
tok is kedvezőek és ha az a gazdasági erősö-
dés, illetve az a jó színvonalú tevékenység 
folyik a helyi gazdaságban, mint amit az 
iparűzési adó is kifejez, akkor ezek a ten-
denciák tartósak maradnak és nemcsak az  
álláskeresők száma marad alacsony, ha-

nem a jövedelmek 
növekedése is folya-
matosan biztosított 
lehet.

- A képviselő-tes-
tület úgy döntött, 
hogy Pápa is csat-
lakozik a Fellner 
Jakab-emlékévhez. 
Milyen programok 
várhatók ennek 
kapcsán?

- A Fellner Ja-
kab-emlékévet Tata 
város kezdemé-
nyezte, a program 
még kialakulóban 
van. A rendezvé-

nyek Tatán, Pápán, Veszprémben, Vácon 
és Egerben lesznek. Fellner Jakab Pápán 
két jelentős építészeti alkotásban műkö-
dött közre, az egyik a Szent István vér-
tanú templom, vagyis a Nagytemplom, a 
másik pedig az Esterházy-kastély épülete.  
Úgy gondoljuk, hogy kötelességünk, hogy 
a város épített örökségét jelentős módon 
meghatározó építészre a más, hasonló 
helyzetben lévő városokkal közösen emlé-
kezzünk.

- A márciusi ülés legfontosabb napirendi 
pontjával, a 2022-es költségvetés vitájával 
magazinunkban részletesen is foglalko-
zunk, de mondana néhány szót a városi 
büdzséről itt is?

Személyi ügyek, költségvetés és beszámolók –  
Fontos előterjesztések a képviselő-testület előtt

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

A helyi gazdaság a 
2021. évet, a járvány 

ellenére jó erőben 
dolgozta végig

“
Valamennyi 

kitüntetettnek 
gratulálok!

“
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- Valóban, a márciusi ülés legfontosabb 
előterjesztése a város 2022. évi költségve-
téséről szóló rendelet megalkotása volt. A 
költségvetésről el kell mondanom, hogy 
megalkotásakor voltak területek, melyek 
prioritást élveznek. Ilyenek az intézmény-
fenntartás, a fejlesztéseink fedezetének 
biztosítása, illetve az idei évben nagy 
hangsúlyt kapott kollégáink béremelése is. 

A költségvetés 10,689 milliárd forint be-
vétellel számol a 2022-es évre. Ehhez hoz-

zá kell tennem 
azt, hogy van 
még 10 milliárd 
forintnyi fejlesz-
tési forrás, ami a 
költségvetésben 
még nem jele-
nik meg, de erre 
megalapozottan 
számíthatunk, hi-
szen azok a dön-
tések, amelyek 
ezt elősegítik, már 
m e g s z ü l e t t e k . 
Azt is elmond-
hatom, hogy a 
költségvetés adó-
bevételeinek ter-
vezésekor jelen-
tős növekedéssel 
számoltunk az 
elmúlt évi erede-
ti előirányzathoz 
képest, a 2021. 
évi folyamatok 
figyelembevételével. Mint látható, az el-
múlt évben az előzetesen tervezetthez 
képest lényegesen magasabb volt az ipa-
rűzésiadó-bevételünk, ezt szem előtt tar-
tottuk a tervezésnél, illetve több bevételt 
várunk a kommunális adóból is, hiszen az 

ellenőrzések következtében jelentős adó-
hiányt tártak fel kollégáink, emellett az 
idegenforgalmiadó-bevételek növekedé-
se is várható, hiszen ezt az elmúlt évben 
a pandémia miatt egy ideig nem lehetett  
érvényesíteni. 

- Arról is döntöttek a képviselők, hogy 
a város az idei évben is támogatja a  
Rákóczi Szövetség beiskolázási program-
ját. 

- Hosszú évekre visszamenőleg támo-
gatjuk a Rákóczi Szövetség felvidéki beis-
kolázási programját, mely azoknak a csalá-
doknak nyújt segítséget, készpénzzel vagy 
iskolai felszereléssel, akik magyar iskolák-
ba íratják gyermekeiket. A program emel-

lett olyan intézményeket is támogat, ahol 
magyar nyelvű oktatás folyik. Ez a prog-
ram mára kiterjed Kárpátaljára, Erdélyre és 
a Délvidékre is. Mi a felvidéki programhoz 
csatlakoztunk, ahol a losonci iskolába be-
iratkozókat igyekeztünk támogatni, majd 
néhány évvel ezelőtt ezt kibővítettük a he-
tényi iskolával. Ezt a korábban megkezdett 
munkát folytatjuk akkor, amikor mindkét 
intézmény számára 250-250 ezer forintot 
ajánlunk fel a Rákóczi Szövetségen keresz-
tül. 

- Az ülésen elhangzott, hogy az önkor-
mányzat szeretné tulajdonba venni a Hu-
szár lakótelepi egykori étterem épületét. Ha 
sikerrel járnak, mi lesz az épület sorsa?

- A korábbi években a Huszár lakótele-
pen az egyik legnagyobb problémaként 
azonosítottuk, hogy a lakótelep belső köz-
lekedési hálózata, rendszere értelmezhe-
tetlen, az ott megjelenő gépjárműszámhoz 
képest nagyon kevés a kialakított parkoló. 
Ezért azt a koncepciót követtük, hogy az ott 
állami tulajdonban lévő ingatlanokat a vá-
ros szerezze meg, majd azokat bontsa le és 
az így nyert hellyel támogassuk a Huszár 
lakótelepi parkolási problémák megoldá-
sát. Három épületről volt szó, melyek közül 

kettőt a Magyar Állam időközben értéke-
sített. A korábbi étterem épületét azonban 
nem értékesítették és az is felmerült - ha 
korábban megkaptuk volna -, hogy esetleg 
az orvosi rendelőt ott helyezzük el. Most 
ismét kísérletet teszünk az ingatlan meg-
szerzésére. Ha ezt megkapjuk ingyenes 
tulajdonba adásként a Magyar Államtól, 
akkor lebontjuk és a területén parkolási 
lehetőséget alakítunk ki. A Huszár lakó-
teleppel kapcsolatban azt is elmondtam 
az ülésen, hogy a lakótelepre elkészítte-
tünk egyfajta stratégiát, ami hosszú távra 
rendet kíván tenni az ottani közlekedé-
si viszonyokban. Ha ez elkészül és az ott 
élőkkel is egyeztettük, akkor annak meg-
felelően költünk el pénzt annak érdekében,  
hogy normalizálódjon a jelenlegi kaotikus 
helyzet. 

Az előzetesen tervezetthez 
képest lényegesen 

magasabb volt az 
iparűzésiadó-bevételünk

“
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A februári ülésen a Tapolcafői Kert-
barátkör Közhasznú Egyesület kez-
deményezésére a képviselő-testület 

engedélyezte, hogy az egyesület emlékkö-
vet helyezzen el a tapolcafői református 
templom mellett Tapolcafő 1276-os első 
írásos említése emlékére.

Az emlékművek állításának rendjét sza-
bályozó önkormányzati rendelet szerint az 
emlékkő felállításának, folyamatos kar-
bantartásának, ápolásának, javításának, 
helyreállításának költségei a kezdeménye-
zőt terhelik. Ezt a Tapolcafői Kertbarátkör 
vállalta. 

Az emléktábla felállítását a 745. évfor-
dulón, 2021-ben tervezték, azonban a pan-
démia miatt ez nem volt lehetséges. Az 
emlékhely az idei évben készült el és már-
cius 19-én avatták fel, ün-
nepélyes keretek közt.

A rendezvényen első-
ként a Forrás Népdalkör 
adott műsort, majd Kiss 
Zoltán mondott verset. 

Somogyi Zoltán, a kert-
barátkör elnöke avatóbe-
szédében dr. Márfi Gyula 
nyugalmazott veszprémi 
érsek szavait idézte: „Aki 
a múltat nem ismeri, a 
jövőt nem érdemli! Azért 
akarjuk a múltunkat 
megismerni, hogy méltók legyünk a jövő-
re.” A kertbarátkör elnöke beszédében Pet-
rik Iván főlevéltáros írása alapján idézte fel 
Tapolcafő történetét, kiemelve az 1276-os, 
első írásos emléket, mely egy Kupról Ta-

polcafőre vezető utat említ. – Most, amikor 
szűkebb hazánkban, településünkön, ahol 
élünk, Tapolcafő első írásos említésének 
emlékére emléktáblát állítunk, kifejezés-
re juttatjuk, hogy a 745 évre visszatekintő 
múltunk emlékeinek megőrzése közös ér-
dekünk – hangsúlyozta Somogyi Zoltán.

A beszédet követően Unger Tamás al-
polgármester és Somogyi Zoltán leleplez-

ték a mészkőtöm-
bön elhelyezett 
emléktáblát.

Somogyi Zol-
tán az emléktáb-
la-állítás kapcsán 
a Médiacentrum-
nak elmondta, az 
ötlet felmerülése-
kor a kertbarátkör 
tagjai egyöntetű-

en támogatták az emléktábla felállításának 
gondolatát és a kör tagjai közül sokan tevé-
kenyen is részt vettek a megvalósításban. 
Az elnök köszönetet mondott Zsegraics 
Gyula önkormányzati képviselőnek, Kiss 

Józsefnek, Banai Gyulának, Banai Ferenc-
nek, Patyi Attilának, Megyeri Lászlónak és 
Dávid Istvánnak az emléktábla felállításá-
ban nyújtott segítségükért.

Az emléktábla-avató rendezvényen tar-
tották A 745 éves Tapolcafő képekben című 
fotópályázat eredményhirdetését. Mint el-
hangzott, 16 pályázótól 69 alkotás érkezett, 
melyek közül szakértő zsűri, Horváth Géza 
fotóművész, a zsűri elnöke, Gyurom János 
természetfotós és Tombor Ágnes amatőr 
fotós választották ki a legjobbakat.

A zsűri döntése értelmében har-
madik helyezett lett Megyeri Lász-
ló Az elkötött Örvényes ladik című fo-
tója, második helyen végzett Nagy 
János A játszótéren című fényképe, 
míg a pályázat első helyezettje Balogh- 
né Győrffy Szilvia Híd című képe lett. A pá-
lyázat legfiatalabb résztvevőjének járó kü-
löndíjat Kiss Marcell vehette át. Ugyancsak 
különdíjat kapott Nagy Zoltán Szolgálati 
medence című képe.

A pályázatra érkezett alkotásokból kiál-
lítás látható a Tapolcafői Művelődési Ház-
ban, ahol emlékbélyegzésre is volt lehető-
ség az emléktábla felavatását követően.

Zsegraics Gyula a Médiacentrum kérdé-
sére úgy fogalmazott, az elmúlt több mint 
két évtizedre visszatekintve elsőként min-
dig az jut eszébe, amikor a tapolcafői fiata-
lokkal a polgármesteri hivatalban gyűltek 
össze. Akkoriban még semmiféle egyesü-
let, közösség nem működött a településen, 
most pedig a kultúrházban az egyesületek 
„egymás kezébe adják a kilincset” és kezde-
ményezéseikkel hozzájárulnak a település 
fejlődéséhez. Ezeknek a közösségeknek a 
működését Pápa Város Önkormányzata 
támogatja, így megvalósíthatják azokat a 
célokat, ötleteket, amelyek előreviszik a te-
lepülést.

Tapolcafői emléktábla-avató
Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám
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Tisztelt Választópolgárok!

2022. április 3-án két választást tartunk: közös eljárásban bonyolítjuk le az országgyűlési képviselők választását és az országos népszavazást.

A Nemzeti Választási Iroda a szavazóköri névjegyzékbe történő felvételükről értesítő megküldésével tájékoztatta Önöket, melyet 2022. február 11-ig kellett megkapniuk. Ha nem 
kaptak értesítőt, a Polgármesteri Hivatalban (Pápa, Fő u. 5.) működő Helyi Választási Irodától igényelhetik azt, illetve tájékoztatást kérhetnek arról, szerepelnek-e a névjegyzékben.
A választási értesítő tartalmazza többek között, hogy melyik szavazókörben adhatják le szavazataikat, a szavazóhelyiség akadálymentesített-e vagy sem, továbbá, hogy mely érvé-
nyes okmányokkal tudják igazolni a személyazonosságukat és a lakcímüket vagy személyi azonosítójukat (régi nevén: személyi szám). Pápán továbbra is 31 szavazókör működik, 
de az előző választás óta négy szavazóhelyiség címe megváltozott a városban zajló fejlesztések miatt. A szavazókörök területi beosztását és a szavazóhelyiségek címét megtalálják 
a www.papa.hu oldalon.

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020. március 11-én és azt követően lejárt okmányaik a veszélyhelyzetre tekintettel 2022. június 30-ig érvényesek. Személyi okmányaikkal kapcsolatos 
ügyintézés érdekében a Veszprém Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak kormányablak osztályai – Pápán a Fő u. 12. sz. alatt - ügyeletet tartanak április 2-án (szombaton) 8.00-
18.00 óra és április 3-án (vasárnap) 7.00-19.00 óra között.  

Szavazni csak személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben működő szavazóhelyiségben tud. 

Ha Ön mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága illetve fogva tartása miatt gátolt, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. Más indokkal (pl. kényelmi okok miatt) nem lehet 
mozgóurnát igényelni. A mozgóurna iránti kérelemnek 

a) a helyi választási irodához
-  levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2022. március 30-án 16.00 óráig, 
-  személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. április 1-jén 16.00 óráig,
-  2022. április 1-jén 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. április 3-án 12.00 óráig,

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével a szavazás napján, április 3-án leg-
később 12.00 óráig kell megérkeznie.

Ha Ön a szavazás napján Magyarországon, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik (pl. másik településen),  
átjelentkezéssel szavazhat. Ennek érdekében a helyi választási irodához átjelentkezési kérelmet kell benyújtania, melynek legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig kell megér-
keznie a helyi választási irodához.

Ha Önnek van magyarországi lakcíme, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat, amennyiben legkésőbb 2022. 
március 25-én 16.00 óráig kéri a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét. A külképviseletek címéről és a szavazás idejéről a www.valasztas.hu oldalon tájékozódhat.

Fenti kérelmek benyújthatók a lakcím szerint illetékes helyi választási irodához személyesen, levélben és online (elektronikus azonosítással vagy elektronikus azonosítás nélkül 
elektronikusan a www.valasztas.hu oldalon). Egy adott kérelem az országgyűlési képviselők választására és az országos népszavazásra is vonatkozik egyszerre, nem kell külön-külön 
kérelmet benyújtaniuk a két választási esemény tekintetében.

A választópolgárok legkésőbb 2022. március 18-án 16.00 óráig kérhették, hogy az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal szerepeljen nemzetiségi választópol-
gárként a központi névjegyzékben.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Veszprém megyei 4. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 5 egyéni országgyűlésiképviselő-jelöltet vett jogerősen  
nyilvántartásba, akiknek szavazólapi sorrendjét az alábbiak szerint sorsolta ki:

1. Grőber Attila  (Demokratikus Koalíció - Jobbik Magyarországért Mozgalom - Momentum Mozgalom - Magyar Szocialista Párt - LMP-Magyarország Zöld Párja  
   - Párbeszéd Magyarországért Párt)
2. Takács Máté  (Mi Hazánk Mozgalom)
3. Dr. Kovács Zoltán (FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt)
4. Dr. Horváth Gyula (Megoldás Mozgalom) 
5. Domján Ákos   (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)

Április 3-án a szavazóhelyiségben szavazni 6 órától 19 óráig lehet. Szavazásra az a választópolgár jogosult, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel, személyazo-
nosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját érvényes okmányok bemutatásával igazolja.

A választás napján egyéni országgyűlésiképviselő-jelöltre, országos pártlistára, a nemzetiségi választópolgárok – amennyiben a nemzetiségüknek van országos listája - nemzeti-
ségi listára, továbbá az országos népszavazás szavazólapján szereplő 4 kérdésben szavazhatnak.

A szavazólapot a szavazatszámláló bizottság a választópolgár jelenlétében a bal felső sarkában bélyegzőlenyomattal látja el, és azzal együtt átadja a szavazólapok elhelyezésére 
szolgáló borítékot is.

A szavazólap átvételét a választópolgár a névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. Ha Ön az országgyűlésiképviselő-választáson és az országos népszavazáson is részt kíván 
venni, a névjegyzéket két helyen is alá kell írnia.

A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére, melynek használata nem kötelező.

Az országgyűlési választás tekintetében érvényesen szavazni a szavazólapon szereplő jelölt neve melletti, illetve a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal 
lehet, például: x, + jellel.

Az országos népszavazás tekintetében érvényesen szavazni kérdésenként csak egy válaszra lehet, a szavazólapon szereplő IGEN vagy NEM válasz feletti körbe tollal írt két, 
egymást metsző vonallal lehet, például: x, + jellel.

A szavazólapot - kitöltése után - a választópolgár borítékba helyezheti és az urnába dobja.

Ha Ön a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a szavazatszámláló bizottságtól a rontott szavazólap átadásával egyidejűleg - egy 
alkalommal - új szavazólapot kérhet.

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítő - ennek hiányában a szavazatszámláló 
bizottság két tagjának együttes - segítségét igénybe veheti.

Tájékoztatom a Pápa városban átjelentkezéssel szavazókat és azokat a választópolgárokat, akiknek lakcíme csak a település megnevezését tartalmazza, hogy a számukra  
kijelölt szavazókörben – Pápán az Erkel Ferenc Általános Iskolában (Pápa, Korona u. 29. sz. alatti 4. sz. szavazókör) - adhatják le szavazataikat. 

Az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok a lakcímük szerinti egyéni országgyűlésiképviselő-jelöltre szavaznak, emellett országos listás szavazólapot is kapnak. A szavazólapok 
elhelyezésére szolgáló zöld színű borítékon az országgyűlési egyéni választókerület megjelölése szerepel. A választópolgár a szavazólapokat borítékba helyezi, a borítékot lezárja, 
és azt az urnába dobja.

A választással és a népszavazással kapcsolatban bővebb tájékoztatás a Helyi Választási Irodában (Polgármesteri Hivatal Pápa, Fő utca 5., I. emelet 22-24. számú iroda, telefonszám: 
89/515-011, 89/515-016 és 89/515-006) kérhető. A Választási Iroda munkanapokon 7.30-tól 16.00 óráig, szerdán 17.00 óráig felkereshető.

A választással kapcsolatos információk megtalálhatók a www.valasztas.hu oldalon, a Helyi Választási Iroda hirdetményei Pápa város honlapján (https://papa.hu/valasztasok) olvas-
hatók.

Pápa, 2022. március 18.

 Dr. Nagy Krisztina
 jegyző
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A képviselő-testület márciusi ülésén 8 
igen szavazattal, 5 tartózkodás mel-
lett fogadta el a város 2022-es költ-

ségvetését, mely 10,689 milliárd forintos 
bevétellel számol. Dr. Áldozó Tamás pol-
gármestert az ülés után kérdeztük az idei 
év költségvetési rendeletéről.

- A márciusi ülés legfontosabb napirend-
je volt a költségvetési rendelet megalkotása. 
Ezt a rendeletet egy határozati javaslattal 
kell megalapozni, az adósságot keletkez-
tető jogügyletekről kell először határozatot 
hozni. Ebben a határozatban 2025-ig szóló 
kitekintéssel kell részletezni azt, hogy a 
város milyen saját bevételekkel számol és 
milyen mértékű adósságszolgálat terheli.  
A kettő arányáról elmondhatjuk, hogy a 
városnak 2025-ig – tehát négy év alatt - 
megközelítőleg 1,2 milliárd forintot kell 
adósságszolgálatként fizetnie. Ezt a saját 
bevételeiből kell megtennie. Mértéktartó 
tervezés szerint ez a saját bevétel 13 mil-
liárd forint lesz, így látható, hogy ennek 
kevesebb mint egyhatodát fordítja a város 
adósságszolgálatra. Azt is látni kell, hogy 
az adósságszolgálat ennél lényegesen ki-
sebb lesz. Ennek az az oka, hogy amikor 
az elkövetkező éveket számba vesszük, 
akkor a korábban megkötött hitelszerző-
dések teljes tőkeösszegével kell számolni.  

Ugyanakkor már most tudjuk, hogy a 2022. 
március 31-én lejáró hitelszerződésünk-
ből nem vesszük fel a tőke teljes összegét. 
Mivel kevesebb a felvett hitel, az adósság-
szolgálat is mérsékeltebb lesz a következő 
évekre. 

- Mit kell tudnunk a 2022-es év költség-
vetéséről?

- Már-már unalomig ismétlem, de a 
költségvetés egy dinamikusan válto-
zó rendszert jelent, aminek megvan az a 
kötelezettsége, hogy néha egy-egy álló-
képet készítsünk róla. A most elfogadott 
rendelet a 2022. március 10-i állóképe 
ennek a költségvetésnek, tehát ebben a 
pillanatban a bevételeinket és a kiadá-
sainkat a legnagyobb pontossággal ab-
ban a mértékben tudjuk megállapítani, 
ahogy az a költségvetésünkben szerepel.  
Ezt egyébként az elmúlt évben is el-
mondtam és 2022-ben még az előző  
évnél is nagyobb változásokra számítunk 
mind a működési, mind a fejlesztési kiadá-
sok oldalán. 

- Melyek a 2022-es év költségvetésének 
prioritásai?

- A rendszerváltás óta min-
den évben prioritás az intézménye-
ink biztonságos működtetése és az  

elhatározott fejlesztéseink fedezetének 
biztosítása. Emellett az idei évben pri-

oritást élvez a kollégáink béremelése.  
Voltak olyan szakmacsoportok, amelyek 
központi bérintézkedések következtében 
jelentős béremelkedéssel számolhattak, de 
voltak olyanok is, amelyek nem. Szerettük 
volna, ha a város szolgálatában dolgozók 
egységes megbecsülésben részesülnek, 

ezért fedezetet biztosítottunk olyan intéz-
mények, szervezetek számára is, amelyek 
központi bérintézkedésben nem részesül-
tek. Ezt azzal is alá tudjuk támasztani, hogy 
a költségvetési intézmények esetében 15 
százalékkal csökkent a létszámkeret 2022-
re egy óvoda átadása és a gyermekétkezte-
tés átszervezése - tehát nem elbocsátások - 
miatt. Ugyanakkor a 15 százalékkal kisebb 
létszámkeret 15 százalékkal magasabb sze-
mélyi jellegű kiadásokban részesül a költ-
ségvetésből.

- Az elmúlt évben tervezetthez képest 
most jelentősen magasabb adóbevételt ter-
veznek. Mi ennek az oka?

- A 2021-es folyamatokat figye-
lembe véve terveztük az adóbevéte-
leinket, így például az iparűzési adó 
bevételét is. Emellett az elmúlt év kommu-

A költségvetés egy dinamikusan változó rendszer
Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám, archív

A most elfogadott 
rendelet a

költségvetés 
2022. március 10-i 

állóképe 

“
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nális adó ellenőrzései során feltárt adóhi-
ányok is emelik az idei bevételeinket és  
az idegenforgalmi adó terén is magasabb 
összeggel számoltunk a korábbinál, hiszen 
ez az az adónem, ami az elmúlt év egy ré-
szében a koronavírus-járvány miatt nem 
volt érvényesíthető. Az építményadóból 
azonban kevesebb bevételre számítunk, 
hiszen megszűnt a garázsadó, így az ebből 
befolyó összeggel már nem számoltunk. 

Egy jelentős tétel hiányzik ebből a költ-
ségvetésből, aminek az érkezésére még 

számítunk, ez pedig a tavalyi évhez ha-
sonló kompenzáció. Arról van szó, hogy a 
4 milliárd forint alatti árbevétellel adózó 
kis- és közepes vállalkozások iparűzési 
adójuknak csak a felét kell, hogy megfi-
zessék az önkormányzat számára, a má-
sik felét az elmúlt évben teljes mértékben 
kompenzálta a központi költségvetés.  
Mi arra számítunk, hogy ez az idei évben is 
megtörténik. Tavaly ez az összeg 350 mil-
lió forint volt, úgy gondoljuk, hogy a válto-
zásoknak köszönhetően ez egy 400 millió 
forintos összeg lehet 2022-ben. 

- Mit lehet elmondani a fejlesztési célú 
kiadásokkal kapcsolatban? Lesznek saját 
forrásból megvalósuló fejlesztések?

- Lesznek intézményeken belüli és ön-
álló fejlesztések is. Az elmúlt évben el-
határozott fejlesztések közül van olyan, 
ami ebben az évben kezdődött meg. 
Ilyen például a várkerti parkolóépítés, 

de a Kossuth utca elmúlt évben kezdett 
felújítása is több évre elhúzódó feladat.  
Mindezek mellett további 
fejlesztéseket is előkészí-
tünk, ilyen például a Csáky 
utca felújításának terve-
zése, ami vélhetően saját 
forrásból valósulhat meg. 
Intézményi keretek közt is 
készülődnek beruházások, 
a városgondnoksági kereten belül terve-
zünk apróbb beruházásokat végrehajtani. 

Gazdasági társasá-
gaink közül a Pápai 
Termálvízhasznosí-
tó Zrt-nél és a Pápai 
Víz- és Csatornamű 
Zrt-nél folyamato-
sak a fejlesztések. Ez 
utóbbi esetében olyan 
nagy munkák kö-
vetkeznek 2022-ben, 
mint a Dózsa György 
utcai beruházás és a Kossuth utcai közmű-
kiváltások folytatása, de remélem, hogy a 
Wesselényi utca állapotának rendezése is 
megtörténik 2022-ben.  

- Előterjesztői módosítást is  
beépítettek a költségvetésbe, ez mit tartal-
mazott?

- Az előterjesztői módosítás alapján 
az önkormányzat dologi kiadásai között 
10 millió forintot biztosítunk a mene-
kültválsággal összefüggő kiadásainkra.  
Úgy látjuk, hogy ez a mérték egyelőre biz-
tonságos kereteket tud nyújtani ahhoz, 
ha a helyzet a mostanihoz képest jelentős 
mértékben romlana. Ezúton is köszönöm 
a pápaiak eddig felajánlott adományait,  

amivel a menekültválság kezelését támo-
gatják. 

- Mi a vélemé-
nye a vita során el-
hangzottakról?

- Két meg-
állapítást nem 
hagyhatok szó 

nélkül. Ez két olyan kérdésre vonatko-
zik, amit Grőber Attila képviselő úr tett 
fel. Az egyik az építményadó-bevétel 
csökkenésére, a másik az óvodai dolgo-
zói létszám csökkenésére vonatkozott.  
Ez azért vet fel kérdéseket, mert ezek 
olyan korábbi önkormányzati dönté-
sek következményei, melyeknek meg-
hozatalában Grőber Attila maga is részt 
vett. Az építményadó-bevétel azért 
csökken, mert eltöröltük a garázs- 
adót, az óvodapedagógusok létszáma pedig 
azért csökkent, mert a képviselő-testület 
döntése értelmében a Vajda Péter lakótele-
pi óvodát átadtuk az Evangélikus Egyház-
nak. Meglepett, hogy képviselő úr ezekről 
nem tud.

Lesznek 
intézményeken belüli 

és önálló fejlesztések is

“

A Kossuth utca 
felújítása több évre
 elhúzódó feladat

“

TUDTA?
Pápa Város Önkormányzata egy-

millió forinttal bankszámlát nyi-
tott Visk település megsegítésére.  
A Kárpátaljai testvérvárosunkért elneve-
zésű számla száma: 

11748045-15429410-10490000

A tárgyi adományokat – elsősorban 
azonnal fogyasztható tartós élelmiszert, 
bébiételt és babaápolási cikkeket, tisztál-
kodási és higiéniai termékeket - a Mun-
kácsy-iskola sporttelepe mellett lévő 
Forfa épületben kialakított gyűjtőponton 
várják.
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Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

A 2022-es év költségvetésének vitá-
jában Grőber Attila, a Jobbik, DK, 
MSZP, LMP, Párbeszéd, Momentum 

önkormányzati képviselője több kérdést 
és hozzászólást is megfogalmazott, töb-
bek közt a helyi adókkal, a hitelekkel és 
a kiadási előirányzatokkal kapcsolatban. 
Az idei év költségvetési rendeletét a kép-
viselő-testület végül 8 igen szavazattal, az 
5 ellenzéki képviselő tartózkodása mellett 
fogadta el. Grőber Attilával az ülés után 
beszélgettünk. 

- A költségvetés elfogadása a minden-
kori kormányzó erők feladata. Vélemé-
nyem szerint a költségvetés szavazásakor 
a tartózkodás egy gesztus, ami azt üzeni, 
hogy nem elutasítottuk ezt a költségvetést, 
hanem azt látjuk, hogy vannak benne ve-
szélyforrások, melyek a közös veszélyeink. 
Az én felfogásom szerint nem arról szól a 
költségvetés, hogy az ellenzék azért druk-
kol, hogy minél rosszabb legyen, hanem 
valóban vannak kérdőjelek. Ha figyelték 
azt a beszélgetést, amit a vita elején polgár-
mester úrral folytattunk, akkor láthatták, 
hogy az aggályaink hasonlók: egyrészt az 
inflációs nyomás kérdése, a város hitelei-
nek a kérdése – amivel kapcsolatban azt 

fogalmaztam meg, hogy 1 százalékpontos 
kamatemelkedés a kamatok 10 százalékos 
növekedését jelenti, ami akkor, amikor el-
kezdtük ezeket fizetni, 18-20 millió forint 
volt két hitel esetében, ami most 51 és 43 
millió forint. Persze a 10 milliárdos költ-
ségvetésben ez nem tűnik olyan nagyon 
soknak, de már 7 százalék körüli infláci-
óról beszélhetünk, ami nyomást jelent. A 
másik fontos kérdés, hogy a fejlesztési és 
működési források a tavalyihoz képest bil-
lentek a működési javára, ami azzal együtt 
sem jó hír, hogy várunk 10 milliárd forintos 

fejlesztési forrást. Abban is egyetértünk, 
hogy jó lenne, ha ezek a források nem úgy 
érkeznének, hogy az egyik évben nagyon 
sok, a másikban meg kevesebb, mert ennek 
vannak veszélyei. Egyrészt a projektek me-
nedzselése, másrészt pedig az, hogy azok 

az összegek, amelyek megérkeznek, az 
infláció hatására veszítenek az értékükből. 
A harmadik aggályunk az intézményeink 
féltése. Én a szociális intézményt emel-
tem ki, ahol az infláció hatására a dologi 
kiadások jelentősen emelkedhetnek. Ösz-
szességében tehát azt mondhatom, hogy 
a tartózkodásnak az az üzenete, hogy mi 
is ugyanolyan felelősséget érzünk a város 
költségvetése iránt, mint azok, akik irá-
nyítják a várost. 

- Önnek volt javaslata is a költségvetés 
tárgyalása során. Mi volt ez pontosan?

- Véleményem szerint a módosító javas-
latok tekintetében türelmesnek kell lenni. 
Az nem módosító javaslat, hogy felsorolok 
egy listát 40 fejlesztési célról, hiszen ezt 
bárki meg tudná csinálni. Szerintem olyan 
módosításokat kell javasolni – főleg márci-
us 10-én, amikor még nem látunk mindent 
-, amelyek beleférnek a jelenlegi költség-
vetésbe. Ezért három fontos javaslatot fo-
galmaztam meg. Az egyik a Fáy, a másik 
a Huszár lakótelep zöldrehabilitációs ter-
vének kidolgozása. Ez azért fontos, mert 
ezek olyan területek, ahol még mielőtt a 
motorizáció, az autók száma megnöveke-
dett volna, szép, nagy zöldfelületek voltak. 
Ha most körülnézünk ezeken a lakótelepe-
ken, ez most nem olyan harmonikus. Úgy 
látom, hogy ez az elképzelés befogadásra 
talált. A harmadik javaslatom a Huszár la-
kótelepi orvosi rendelő előtti terület térbur-
kolása. Emellett van egy negyedik javaslat 
is, amit most azért nem vetettem fel, mert 
az egy komolyabb fejlesztés, mégpedig 
az Erkel utca szakképző iskola és kollégi-
um előtti területének kialakítása, aminek 
megoldása komoly munkálatokat igényel 
a későbbiekben. Erről korábban már be-
széltünk képviselő-testületi ülésen és ha 
a projektek lehetővé teszik, ez a fejlesztés 
megvalósulhat. 

- Ismerve a 2022-es rendelet adatait, mi 
a véleménye, tartható a város idei költség-
vetése?

- Az intézményeink működéséről és 
működtetéséről azt gondolom, hogy ha 
jelentősen nem változnak a körülöttünk 
lévő viszonyok, akkor szoros tervezéssel, 
takarékos gazdálkodással elfogadható a 
költségvetés ezen része. A meglévő fej-
lesztéseink finanszírozása terén szerintem 
nehezebb a helyzet, hiszen a felvett hitelek 
lassan elfogynak, a beruházások költségei 
viszont folyamatosan nőnek. Ezen a terü-
leten türelmesebb lennék magamhoz, hogy 
értékítéletet mondjak.       

 Ellenzéki vélemény a költségvetésről

TÁJÉKOZTATÓ

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közlése alapján tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a  
KSH Pápa településen a hivatal elnöke által 2022-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló 
lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint az alábbi tárgykörökben:

- Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei 
   (2022-ben folyamatos, havi rendszerességű)
- A lakosság utazási szokásai 
   (2022. április, július, október, 2023. január hónapokban, negyedéves gyakoriságú)
- Felmérés a Háztartások információs és kommunikációs technológiai eszközhasználatáról
   (2022. április-június)
- Háztartási költségvetési és életkörülmény felvétel 
   (2022. február-április)
- Életkörülmény adatfelvétel 
   (2022. áprilisától folyamatos, havi rendszerességű)

Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. fényképes  
igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A járványügyi helyzetre tekintettel az adatszolgáltatóknak  
felajánlják a telefonon keresztüli válaszadást, valamint egyes adatgyűjtések esetében kérik, hogy a  
kérőívek weben történő önkitöltési lehetőségét részesítsék előnyben. 

A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik. A kapott  
adatokat a KSH a vonatkozó jogszabályok előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más  
szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül,  
összesített statisztikai táblázatokban közli.

A lakosság részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00 és 16.30 óra között, pénteken 8.00 és 14.00 
óra között a +36 80 200-766-os (3-as mellék) telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen adnak 
további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a 
www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus 
lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.

          Dr. Nagy Krisztina
                     jegyző
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A pápai járás foglalkoztatási helyze-
téről szóló tájékoztatót Pápa Város 
Önkormányzatának Képviselő-tes-

tülete évente napirendre tűzi. A 2022 feb-
ruárjában összeállított anyag szerint az 
álláskeresők havi átlaglétszáma 2021. év-
ben 983 fő volt, ami 32,2 százalékkal volt 
alacsonyabb, a 2020. évi 1.449 fős adathoz 
viszonyítva.   

A beszámolóból kiderült, 2020-2021. 
években a járvánnyal összefüggő foglal-
koztatási intézkedések között a gazda-
ságvédelmi akcióterv keretében kiemelt 
szerepe volt a munka-
helyvédelmi és mun-
kahelyteremtési bértá-
mogatásoknak, majd 
további támogatások 
igénylésére nyílt lehe-
tőség a nehéz helyzet-
ben lévő vállalkozások 
számára. A munka-
vállalók megtartását, a 
létszámleépítések el-
kerülését és az esetle-
ges létszámbővítést az 
ágazati bértámogatás, 
a kutatás-fejlesztési 
innovációs szektorban 
foglalkoztatottak tá-
mogatásának ismételt 
meghirdetése, a vállal-
kozások munkaerő-támogatása és a mun-
katapasztalat-szerzést elősegítő támogatás 
segítette. Az önfoglalkoztatók kompenzá-
ciós támogatásban részesülhettek.

A koronavírus megjelenése óta a jár-
ványhelyzet változó tendenciájú, a ve-
szélyhelyzet jelenleg is fennáll. A pandé-
mia enyhülése, a megszorító intézkedések 
csökkentése, a gazdaság élénkülése, ezzel 
párhuzamosan a munkahelyek vissza-
állítása és a gazdaságvédelmi, továbbá a 
gazdaság-újraindítási eszközök eredmé-
nye, hogy a regisztrált álláskeresők átlagos 
havi létszáma egy év alatt 1.449 főről 983 
főre csökkent.

A pápai járásban az álláskeresők át-
lagos aránya a munkavállalási korú né-
pességhez viszonyítva 
2021-ben 2,7 százalék 
volt, mely jelentős csök-
kenést mutat a 2020. évi 
3,9 százalékhoz képest. A 
válsághelyzet kezelésére 
bevezetett munkahely-
megőrző és munkahely-
teremtő bértámogatások 
mérsékelték az elbocsátásokat, illetve se-
gítettek a munkájukat elveszítőknek rövid 
időn belül visszakerülni a foglalkoztatásba. 
A támogatások eredményeképpen a mun-
kanélküliek száma csökkent 2021-ben a 

2020-as évhez képest. A járás területéről 
2020. évben 1.950 álláshelyet jelentettek be 
a munkaadók. Munkaerőpiaci megoszlás 
szerint a versenyszférából 1.369, a közfog-
lalkoztatásból 581 főt. A 2021. évben 1.814 
volt a beérkezett álláshely-bejelentések 
száma. Tavaly a 2020. évi adatokhoz képest 
bár jóval kevesebb volt a támogatott beje-
lentett álláshelyek aránya, a munkaerőigé-
nyekhez továbbra is jelentős mértékben 
kapcsolódtak a hazai és az uniós források.

Az arány jelentős mér-
tékű eltolódásához az is 
hozzájárult, hogy a 2020. 
évben működött helyi 
TOP paktum keretében tá-
mogatások megállapítá-
sára is volt mód, mely tá-
mogatási forma 2021-ben 
megszűnt. Mindamellett a 
támogatás igénybevétele nélkül meghirde-
tett álláshelyek nemcsak arányukban, ha-
nem számukban is jelentősen növekedtek 
az elmúlt évben. 

Megállapítható, hogy a munkaerőigé-
nyekhez kapcsolódó támogatások igény-

bevételében a hazai és 
uniós források szerepe 
továbbra is meghatáro-
zó. A strukturális mun-
kanélküliség problé-
mája továbbra is jelen 
van a munkaerőpiacon, 
mivel az álláskeresők 
körében nem minden 

esetben áll rendelkezésre a munkáltatói 
oldalról elvárt végzettséggel, tapasztalattal 
rendelkező, közvetíthető munkaerő. A diá-
kok munkához jutása mellett a szezonális 
munkaerőhiány enyhítését szolgálta 2021-

ben is a nyári diákmunka. 
Az önkormányzatok mel-
lett a mezőgazdaságban, 
a vendéglátás és a turiz-
mus területén lehetett di-
ákokat alkalmazni 2021. 
július 1. és augusztus 31. 
közötti időtartamban. Ta-
valyi évben is folytatódott 
a korábban bevezetett 
munkaerőpiaci reform- 
program alapján az ügy-
felek szegmentálása. 

A foglalkoztatást elő-
segítő szolgáltatásokról 
és támogatásokról szóló 
kormányrendelet 2021. 
március 1-jei hatállyal 
változtatott a támogatási 

formákon, voltak, amelyek megszűntek, 
más formát megváltozott tartalommal sza-
bályoztak. A vállalkozóvá válási támoga-
tásra 2020. évben 20 fő pályázott sikeresen. 
A támogatási forma 2021. évben megválto-
zott, a 2021 októberében meghirdetett prog-
ramban a kérelmezőknek a pályázat be-
nyújtását megelőző 1 hónapos időtartamra 
kötelező képzésben kellett részt venniük. 
A járásból 8 fő nyújtott be szándéknyilat-
kozatot a kérelem benyújtását megelőző 1 

hónapos, kötelező 
képzésen történő 
részvételre, ösz-
szesen 3 fő vett 
részt a program-
ban. Lakhatási 
támogatással a 
2020. évben hat 
fő helyezkedett 

el lakóhelyétől távol, 2021. évben erre a tá-
mogatási formára nem érkezett kérelem. 
A súlyosan hátrányos helyzetű regisztrált 
munkanélküliek foglalkoztatásához támo-

A pápai járás munkaerőpiaci helyzetének áttekintése
Szerző: Babos Petra 
 Fotó: Pintér Ádám

A strukturális 
munkanélküliség

problémája továbbra 
is jelen van a 

munkaerőpiacon

“

A regisztrált 
álláskeresők átlagos 

havi létszáma 
egy év alatt 1.449 főről 

983 főre csökkent

“

A munkaerőigényekhez 
jelentős mértékben 

kapcsolódtak a hazai és 
az uniós források

“



15PÁPAésVIDÉKE - 2022. március

gatást kellett biztosítani mind a munkálta-
tó, mind pedig a munkavállaló részére 2021 
márciusától.  

Pápa városra vonatkozó közfoglal-
koztatási adatokból kiderült, a közfog-
lalkoztatási programban 2020. évben át-
lagosan 60 fő, 2021-ben 50 fő dolgozott, 
amely 15 százalékos csökkenést mutat.   
Az átlaglétszám hosszabb időtartamú köz-
foglalkoztatásban 2020-ban 29 fő, 2021. év-
ben 26 fő, a járási startmunka mintaprog-
ramban 2020. évben 18 fő, míg 2021. évben 
14 fő, az országos közfoglalkoztatásban 
2020. évben 13 fő, 2021. évben 11 fő volt. 

Az európai uniós forrásból finanszíro-
zott támogatások kapcsán a beszámoló 
szerint a Covid19-járvánnyal összefüggő 
foglalkoztatási intézkedések körében visz-
sza nem térítendő munkahelyteremtési 
bérköltség-támogatás igénylése vált el-
érhetővé a veszélyhelyzeti intézkedéssel 
hátrányos helyzetbe került munkáltatók 
számára 2020. május 18-tól 2020. augusz-
tus 31-ig, amennyiben regisztrált álláske-
resőt foglalkoztattak munkaviszonyban.  
A járvány második és 
harmadik hullámának 
bértámogatási prog-
ramjait 2020. október 
15-től lehetett igényelni. 
Kérelem alapján vissza 
nem térítendő támo-
gatást kaphattak azon 
munkáltatók, akik 25 
év alatti vagy alacsony 
iskolai végzettségű 
regisztrált álláskeresőt foglalkoztattak 
munkaviszonyban. 2021. június 1. napjától 
a támogatás módosult, a 25 év feletti állás-
keresők foglalkoztatásához egy hónap re-
gisztrációban eltöltött időt követően lehet 
támogatást adni, a támogatási idő viszont 
hat hónapra növekedett.  

A Kormány 2021. szeptember 15. nap-
pal kiegészítette ezt a támogatási formát 

a munkatapasztalat-szerzést elősegítő tá-
mogatással, mely önállóan és a vállalkozá-

sok munkaerő-támogatását megelőzően is 
funkcionál. 

Az Út a munkaerőpiacra elneve-
zésű GINOP kiemelt projekt Veszp-
rém megyében 2015. október elsején 
indult és 2022. december 31-ig tart.  
A program célja a hátrányos helyzetű ál-
láskeresők, különösen az alacsony iskolai 
végzettségűek foglalkoztathatóságának 
javítása a munkaerőpiaci eszközök haté-

kony felhasználása 
mellett, valamint a 
közfoglalkoztatásból a 
versenyszférába való 
átlépés elősegítése.  
A projekt célcsoport-
jába azok a nyilván-
tartott álláskeresők 
tartoznak, akik 25-
64 év közöttiek, va-
lamint inaktívak, 

25-30 év közötti pályakezdők, alacsony 
iskolai végzettséggel nyilvántartottak,  
GYES-ről, GYED-ről, hozzátartozó  
gondozásából visszatérők, tartósan nyil-
vántartottak, 50 év felettiek, a közfoglalkoz-
tatásból a versenyszférába visszavezethe-
tők. 2020. évben a programban 420 fő, 2021.  
évben 136 fő bevonásával történt  
meg. 

A GINOP Ifjú-
sági garancia 
program a 25 
év alatti nem 
tanuló és nem 
dolgozó fiatalok 
számára nyújt  

lehetőséget az elhelyezkedésre, a mun-
katapasztalat-szerzésre vagy a tanu-

lásra. Szempont, hogy a nem foglal-
koztatott fiatalok minél rövidebb időt 
töltsenek munkanélküliként, inaktívan  
vagy tanulás nélkül. 

Az alacsony képzettségűek és közfoglal-
koztatottak képzése című GINOP kiemelt 
projekt célja, hogy ösztönözze az alacsony 
iskolai végzettségű, kompetenciával vagy 
szakképzettséggel nem rendelkező közfog-
lalkoztatottak oktatásban, képzésben való 
részvételét. Ezzel lehetőséget biztosítva 
számukra azon szakma megszerzésére, 
képzettség, ismeretek, készségek, kompe-
tenciák elsajátítására, amelyek a munka-
erőpiac részéről jellemzően felmerülnek 
a munkavállaló kiválasztása során. Az év 
végéig 2020 nyarától öt képzés indult, 21 
fő bevonásával, melyek közül több áthúzó-
dott a 2021-es évre. A felnőttképzést érin-
tő szakképzés területén hatályba lépett új 
jogszabály 2020. évben jelentős változáso-
kat indukált, a képző intézmények 2020. 
december 31-ig indíthatták a régi rendszer 
szerinti OKJ-s képzéseket, a továbbiakban 
az alapszakmák képzését már nem végez-
hetik. Jelenleg jellemzően a részszakképe-
sítések és tanfolyamok tartására van lehe-
tőség. Pápai helyszínnel 2021 októberében, 
13 fő részvételével parkgondozó képzés 
indult, mely 2022 januárjában fejeződött  
be. 

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

Pápa Város Önkormányzata pályázatot  
hirdet ingatlanok hasznosítására

Pápa városában a 
közfoglalkoztatási

programban 2020. 
évben átlagosan 60 fő, 

2021-ben 50 fő 
dolgozott

“

2020 nyarától öt 
képzés indult, 

21 fő bevonásával
“

A járvány második és 
harmadik hullámának 

bértámogatási 
programjait 2020. 

október 15-től lehetett 
igényelni

“
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Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

A márciusi képviselő-testületi ülésen 
született meg az a döntés, mely eny-
híthet a Huszár lakótelep parkolási 

problémáin. 

Az ülésen elhangzott, dr. Áldozó Tamás 
polgármester kezdeményezte a Magyar Ál-
lam tulajdonában álló, 771 négyzetméter 
alapterületű egykori vendéglő ingyenes tu-
lajdonba vételét. A hatályos jogszabályok 
értelmében állami vagyon 
tulajdonjoga ingyenesen 
átruházható a helyi önkor-
mányzat javára törvényben 
vagy törvény felhatalma-
zása alapján kiadott jog-
szabályban foglalt feladatai 
elősegítése érdekében. 

Az előterjesztésből kide-
rül, a Magyar Állam képvi-
selőjeként az MNV Zrt. 2022 
februárjában arról tájékoz-
tatta az önkormányzatot, hogy az említett 
ingatlannal kapcsolatban a tulajdonba 
adási igény mellett meg kell jelölni az álta-
lános önkormányzati feladaton túli konk-
rét felhasználási célt is. 

Magyarország többi területéhez hason-
lóan az elmúlt évtizedek során Pápán is 
jelentősen emelkedett a személygépjár-
művek száma, ami egyre nagyobb parkolá-
si igénnyel is jár. Ez a probléma a Huszár 
lakótelepen is általánosnak mondható, 
azonban a lakótelep kialakítását, területi 
elrendezését figyelembe véve további par-
kolóhelyek kialakítására és a közlekedési 
kapcsolatok javítására csak a zöldterületek 
kárára lenne lehetőség. 

A helyi építési szabályzat szerint a la-
kótelepen a terepszint feletti beépítés mér-
téke nem növelhető, átalakítás, bővítés 
csak a kialakult állapot szerint beépített 
területen belül végezhető, az építési övezet 
beépítetlen területeinek átalakítása során 
az érintett utcák által határolt tömbben ki-
alakult zöldfelületi arány nem csökkenhet. 
Terepszint alatti építés meglévő zöldfelület 
alatt csak parkoló, teremgarázs céljára ala-
kítható ki, legalább 50 centiméteres föld-
takarással, zöldtetős megoldással. Ennek 
értelmében meglévő zöldterületre a Huszár 
lakótelepen felszín feletti parkolók nem 
alakíthatók ki. 

Az egykori étterem épülete hosszú évek 
óta üresen áll, az idő múlásával az állaga 
folyamatosan romlik. Magyarország hon-
védelmi minisztere az ingatlant honvé-

delmi célra feleslegessé nyilvánította. A 
lakótelepen orvosi rendelő és közösségi 
ház is van, így az épület fenntartása ezekre 
a célokra nem indokolt. Azonban a Huszár 
lakótelepen élőktől folyamatosan érkeznek 
a jelzések a parkolási nehézségek és a gép-
járművek zöldfelületeken való elhelyezése 
miatt. 

Az ülésen elhangzott, az ingatlan tulaj-
donjogának megszerzésével és területének 
igénybevételével lehetőség nyílik a lakóte-
lepen további parkolóhelyek kialakítására, 

ami hosszú távon megoldást jelenthet a 
környéken élők számára. 

Dr. Áldozó Tamástól az ingatlan tulaj-
donba vételével kapcsolatban megtudtuk, 
az önkormányzat korábban három állami 
tulajdonú ingatlan tulajdonba vételét ter-
vezte a Huszár lakótelepen. A Magyar Ál-

lam ezek közül kettőt időközben már érté-
kesített, így jelenleg egyedül a volt étterem 
épülete tulajdonjogának megszerzése van 
napirenden.

Az épület hasznosításával kapcsolatban 
több ötlet is felmerült, köztük az is, hogy 
felújítását követően ott kaphatott volna 
helyet az orvosi rendelő. A tulajdonba vé-
tel azonban eddig nem történhetett meg, a 
meglévő orvosi rendelő felújítására pedig 
pályázati forrásból lehetőség nyílt, így ezt 
az ötletet elvetették. A polgármester úgy 
fogalmazott, a Huszár lakótelepen folya-
matosan problémát okoz az értelmezhe-
tetlen belső közlekedési rendszer, illetve 
az, hogy a területen megjelenő gépjármű-
számhoz képest rendkívül kevés a kialakí-
tott parkolóhelyek száma. Ennek a problé-
mának az enyhítésére jelenthet megoldást, 
ha az önkormányzat tulajdonba veszi az 
említett ingatlant, majd lebontja azt és a 
helyén parkolót alakít ki. 

Dr. Áldozó Tamás azt is elmondta, a Hu-
szár lakótelep közlekedési problémáinak 
hosszú távú megoldása érdekében egy 
stratégia elkészítését tervezik, melyet ter-
mészetesen az ott élőkkel is egyeztetnek 
majd. Ez a stratégia azokat az irányokat 
határozza meg, ami alapján a jelenlegi ka-
otikus helyzet normalizálása érdekében 
tesznek lépéseket.      

Huszár lakótelepi tervek

A képviselő-testület döntött az óvo-
dai beíratás idei időpontjáról is. A 
hatályos jogszabályok értelmében 

óvodai felvételre kell jelentkeznie minden 
kisgyermeknek, aki 2022. augusztus 31-
ig betölti a harmadik életévét. Az a szülő 
vagy törvényes képviselő, aki a szülői fel-
ügyelete vagy gyámsága alatt álló gyer-
meket kellő időben az óvodába nem íratja 
be, szabálysértést követ el.    

Az óvodavezetővel egyeztetve meg-
hozott döntés értelmében a gyer-
mekek 2022/2023-as óvodai nevelé-
si évre történő beíratásának időpontja  
2022. május 9-én, 10-én, 11-én és 12-én 7 és 
18 óra közt lesz. 

Az óvodai beíratás az óvodavezető sze-
mélyes irányításával a székhelyintéz-
ményben – a Huszár lakótelepi óvodában 
– történik. A szülők a beíratás első három 
napján a külön mellékletben meghatáro-
zottak szerint, utcák szerinti megosztás 

alapján kérhetik gyermekük óvodai felvé-
telét, míg azon szülők részére, akik ezeken 
a napokon valamilyen oknál fogva ennek 
nem tudnak eleget tenni, a negyedik nap 
áll rendelkezésre.

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyer-
mek személyazonosítására alkalmas, a 
gyermek nevére kiállított személyi azo-
nosítót és lakcímkártyát, a szülő személyi 
azonosító igazolványát és lakcímkártyáját. 
Nem magyar állampolgár óvodai beíratá-
sánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy 
a gyermek milyen jogcímen tartózkodik 
Magyarország területén. Sajátos nevelési 
igényű gyermek esetén a szakértői és reha-
bilitációs bizottság véleményét.  

Az egyes napokra vonatkozó utcanév-
jegyzéket és az óvodai beíratási hirdet-
ményt megtalálhatják a papa.hu oldalon a 
hirdetmények, tájékoztatók között. 

Az óvodavezető a felvételi, átvételi ké-
relemnek helyt adó, valamint a kérelmet 
elutasító döntéséről legkésőbb 2022. június 
10-ig értesíti a szülőket.

Óvodai beíratás
 Szerző: Pintér-Papp Eszter
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A koronavírus-járvány megjelené-
se óta először volt lehetőség arra, 
hogy az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc kitörésének évforduló-
ját közösségben ünnepeljük. Pápán több 
rendezvény is várta az ünneplőket, vol-
tak családi programok, több közösség is 
szervezett ünnepséget és az idei évben a 
hagyományos formában volt lehetőség a 
városi megemlékezés megrendezésére is. 

Az ünnepi programok március 8-án kez-
dődtek, ekkor nyílt meg a Pápai Református 
Gyűjtemények Egy nevezetes nap emlékei 
című kiállítása, melyen számos érdekes 
történelmi emlékkel találkozhatnak a lá-
togatók. A gyűjtemények az ünnepre egy 
igazi különlegességgel készült, a teológiai 
szakkönyvtár olvasótermében ugyanis ki-
állították azt a nyomdagépet, amivel ere-
deti dokumentumok tanúsága szerint 1848. 
március 19-én Pápán 1.200 példányban ki-
nyomtatták a Nemzeti dalt és a 12 pontot. 
A présgép működőképes, így a kiállításra 
érkezőknek lehetősége van arra, hogy az 
eredeti mintájára egy-egy példányt ki-
nyomtassanak a Nemzeti dalból.  

Tapolcafőn március 13-án emlékeztek 
az 1848/49-es forradalom eseményeire. A 
rendezvényen a Forrás Népdalkör adott 

műsort és Kiss Zoltán szavalt. Megyeri-
né Borsó Éva, a településrészi tanácsadó 
testület tagja ünnepi köszöntőjében hang-
súlyozta, 1848-ban a forradalmi eszméket 
olyan erő tüzelte, olyan erős nemzeti ér-
zés, olyan hatalmas szabadság utáni vágy, 
amely nem tántorította el a forradalmáro-
kat a már első látásra is túlerőben lévő csá-
szári ellenséggel szemben. 

Az Egységben Magyarországért párt-
szövetség március 14-i, Petőfi-szobornál 
tartott megemlékezésének szónoka Grőber 
Attila országgyűlésiképviselő-jelölt volt. 
Beszédében úgy fogalmazott, az elnyomó 
hatalom mindig talál magának szövetsé-
gest, olyat, aki hajlandó megfosztani egy 
népet a nemzeti önrendelkezésétől, sza-
badságától és jogaitól. Ez történt velünk 
is. A magyar szabadság lángját a keletről 
érkező vihar elfújta. Oroszország elrabolta 
a zászlóinkat, elrabolt ártatlan életeket és 
elrabolta a magyarok szabadságát.

A Pannonia Reformata Múzeum márci-
us 14-én délutánra izgalmas társasjátékra 
hívta azon vállalkozó kedvű csapatokat, 
amelyek tagjai örömmel haladtak végig a 
játéktábla segítségével 1848. március 15-e 
ikonikus helyszínein. A kvízropogtató el-
meforradalom című játékot Csukárdi Sán-

dor állította össze. A vetélkedést a Buti csa-
lád csapata nyerte.

A Kékfestő Múzeumban március 15-én 
az ünnephez kapcsolódó kézműves-foglal-
kozások várták a látogatókat. A gyerekek 
kipróbálhatták a zsinórsodrást, nemzeti 
színű virágokat és barátságkarkötőt is ké-
szíthettek.

A Hagyományok Hegyén a nemzeti 
ünnepen Ide vitéz, ide bátor, vár téged a 
huszártábor! mottóval családi napot szer-
vezett a Hagyományok Hegye Egyesület 
és a Pápai Huszáregyesület, ahol korabeli 
egyenruhákkal és fegyverekkel is megis-
merkedhettek az érdeklődők.    

Pápán, március idusán...Thália szeke-
rén címmel láthattak ünnepi összeállítást 
mindazok, akik március 15-én délelőtt 
ellátogattak a Március 15. térre, az ünne-
pi megemlékezésre. A rendezvényen pá-
pai művészeti csoportok és intézmények 
működtek közre, az ünnepség szónoka  
dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő 
volt. 

(Ünnepi összeállításunkban a követke-
zőkben a városi megemlékezésről olvas-
hatnak tudósítást.)  

MÁRCIUS 15.

Szerző: Pintér-Papp Eszter  
 Fotó: Pintér Ádám

Ünnepelt a város
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Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Az 1848 márciusi pápai eseményeket 
idézte fel az idei március 15-i városi 
ünnepség. A koronavírus-járvány 

megjelenése óta először volt lehetőség 
arra, hogy a hagyományoknak megfele-
lően ezen a rendezvényen adják át a Pápa 
Város Önkormányzata által alapított váro-
si kitüntetéseket.

„Amint a megadott engedmények híre 
Pápára eljutott, s az eljutott a képzeletnél 
elébb, egyszerre minden ajkon a szabad-
ság, egyenlőség, testvériség nagy szavai 
hangzottak – s a zöld, fehér, s vörös színű 
kokárdák még a csigavérűek mellein is 
csüggöttek... a nők e napokban csak kokár-
dák csinálásával foglalkoztak. Március 16-
án a református ifjúság fényes ünnepélyt 
tartott, melyben csak az aggasztott, hogy 
mindenkinek ablakait, városi parancs kö-
vetkeztében, kivilágítani kellett, hacsak 
magát az ablakok 
beverésének gyalá-
zatjába keverni nem 
akarta... E nap után 
a censúra bilincsei-
től megszabadult saj-
tó nyomtatványaival 
öntettünk el” – hívta 
segítségül ünnepi be-
szédében dr. Kovács 
Zoltán országgyűlési 
képviselő Plosszer Fe-
renc káplán Historia 
Domusban írt szavait 
az 1848 márciusi pápai 
események felidézé-
sében. – Hát ilyen volt 
174 évvel ezelőtt Pápán 
a március. Ekkor egy új korszak kezdődött, 
egy új világ volt születőben, tele nehézsé-
gekkel, veszélyekkel. Ma sincs ez másként. 
Szintén egy veszélyekkel teli korba lép-
tünk, ahol egyszerre kell megküzdenünk 
illegális migrációval, járvánnyal, energia-
válsággal és nemzetközi gazdasági nehéz-
ségekkel. Emellett pattanásig feszülnek 
a húrok a globális világ által uralni kívánt 
politikai küzdőtéren. A szomszédságunk-
ban nyílt háború zajlik: az ezredfordulóra 
kifulladt balkáni konfliktus után most Uk-
rajnában dörögnek a fegyverek – mondta 
a képviselő, majd hangsúlyozta, ez a há-
ború okkal idéz elő szorongást a magyar 
családokban. Ebből a háborúból nekünk ki 

kell maradni. Mint elhangzott, nincs olyan 
nagyhatalmi érdek, olyan ideológia, amely 
számunkra, magyarok számára a háborút, 
a békétlenséget igazolná. 
Amikor háborúba men-
tünk birodalmi érdekek 
mentén, mindig pórul 
jártunk. Tanulnunk kell a 
történelemből, a mi érde-
künk a béke, ehhez pedig 
egység kell. 

A szónok úgy fogalmazott, a 12 pont 
kezdő mondata: „Legyen béke, szabadság 
és egyetértés” arra emlékeztet, hogy a hét-
köznapi szócsaták fölött legyen egy közös, 
nemzeti cél, amely összetart bennünket. 
Fontos összetartó erő az a közös akarat, 
hogy Magyarországon szabad nemzet él-
hessen független államában. Egy széthúzó 
nemzet nem maradhat szabad.

- A szomszédban háború dúl, Magyaror-
szágon pedig választási kampány van. Ta-
pintható a feszültség, indulatok feszülnek 

egymásnak, ám a polgárok most is példát 
mutattak! Példát mutattak itt, Pápán is! A 
háborús menekültekkel való együttérzés 
kifejezése, a menekültek segítésével és be-
fogadásával járó elköteleződés egy pillanat 
alatt felülírta a hétköznapi egymásnak fe-
szüléseket és megmutatta, hogy oldalhoz 
tartozástól függetlenül van bennünk közös. 
Ez a közös pedig nagy érték, mélységesen 
emberi és az egymáshoz való tartozásun-
kat erősíti – emelte ki dr. Kovács Zoltán, 
aki arról is szólt, hogy ez az egység meg-
mutatkozott akkor is, amikor a világ másik 
tájairól illegális bevándorlók százezrei vo-
nultak keresztül és akkor is, amikor a vírus 
ránk tört és egységesek vagyunk most is, 

amikor a háború árnyékában egy ember-
ként mozdult meg az ország, segítő kezet 
nyújtva a bajbajutottaknak. 

A szónok emlé-
keztetett, a magyar 
történelmet átszövi 
a küzdelem a szuve-
renitásért. Birodalmi 
törekvések mindig 
is voltak, számunkra 

azonban a saját érdekeink a legfontosab-
bak, saját sorsunkról mi akarunk dönteni. 
Azonban mindig voltak nálunk erősebb 
hatalmak és belső árulók is, akik azt állítot-
ták, ha átengedik az irányítást egy biroda-
lomnak, az Magyarországnak jólétet ered-
ményez. Ezek a törekvések történelmünk 
során rendre elbuktak, mert a széthúzásból 
egységbe kovácsolódott nemzet legyűrte a 
rákényszerített béklyókat és megmaradt 
hűséggel magyarnak. Dr. Kovács Zoltán 
ezt követően Kossuth Lajos száműzetés-
ben megfogalmazott gondolatát idézte: „Az 

én vezérelvem tehát az: hogy 
hazánk állami függetlenségét 
s nemzeti önállását feladni, 
vagy annak megcsonkításá-
ba beléegyezni nemcsak nem 
kell, de nem is szabad sem-
mi körülmények közt, semmi 
nyomás miatt, semmi áron.” A 
képviselő ennek kapcsán úgy 
fogalmazott, a mai Európában 
mindez már nem olyan magá-
tól értetődő. A globális köröket 
kiszolgáló bizonyos köröknek 
az a célja, hogy Európában ne 
nemzetek, legfeljebb csak nem-
zetiségek legyenek, az európai 
lakosság és kultúra átalakul-
jon és a nemzetpolitikán kívü-

li, új hatalmi központok vegyék kezükbe 
az irányítást. Elég hát egyetlen megingás, 
egy bizonytalan kormány és elveszik az 
elmúlt évek minden eredménye. - Ilyen 
történelmi időkben minden nap józan be-
látásra és higgadt döntésekre van szükség. 
Aki most össze-vissza beszél, az veszélyt 
jelent Magyarországra, az emberek bizton-
ságára, gazdaságunkra – mondta a szónok, 
aki arról is szólt, hogy mindig büszkeség-
gel tűzzük ki a kokárdát, egykori hőseink 
emlékére. A történelem nemzeti érdeke-
ink, függetlenségünk megvédésére is köte-
lez. Soha nem volt akkora a választás tétje, 
mint most, amikor háború van a szom-
szédban. - Magyarország békéje és bizton-

Amint a megadott engedmények híre  
Pápára eljutott...

Egy széthúzó 
nemzet nem maradhat  

szabad

“
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sága a tét. Ezt kell szem előtt tartani.  Éljen 
a magyar szabadság! Éljen a haza! – zárta 
beszédét dr. Kovács Zoltán.

A városi ünnepségen a 
beszédet követően Pápán, 
március idusán...Thália 
szekerén címmel az 1848-
as pápai eseményeket 
felidéző ünnepi műsort 
láthatott az ünneplő közös-
ség. A műsorban közremű-
ködtek a Pápai Vadvirág 
Művészeti Egyesület Vadvirág Néptánc-
együttese, a Pápai Református Kollégium 
„Tánc-Lánc” Alapfokú Művészeti Iskola 
Búzavirág Néptánccsoportja, Benkő Dávid, 
Németh Dénes Zenekara, a Pápai Erkel Fe-
renc Ének-Zenei Általános Iskola diákjai 
– felkészítőjük M. Varga Veronika, a Pápai 

Petőfi Sándor Gimnázium kórusa – felké-
szítőjük Nagy Dóra, a Pápai Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi-Érdekképviseleti Egyesü-
lete és a Honvéd Bajtársi Klub egyesített  
énekkara – felkészítőjük Szanyiné Csep-
regi Ilona. A forgatókönyvet készítette és a 
műsort színpadra állította Boka Gábor, asz-
szisztens Baán Éva, a koreográfiát készítet-
ték és társrendezők voltak Müller Anita és 
Müller Zoltán.

A hagyományokhoz hűen a március 15-i 
városi rendezvényen adták át a Pápa Város 
Önkormányzata által alapított városi ki-

tüntetéseket. 
A könnyűzenei életben nyúj-

tott elhivatott tevékenységéért, 
a fiatalok számára példaértékű 
lokálpatriotizmusáért és Pápa 
város hírnevének öregbítéséért 
Pápa Város Díszoklevelét vehette 
át Ekanem Bálint Emota énekes, 
színész.

Az önkormányzat Pápa Város 
Díszoklevele kitüntetést ado-
mányozott Mátyus Aliz, a Pápai 
Művelődéstörténeti Társaság 
alelnöke részére helyi közös-
ségi kezdeményezőkészséget, 
alkotókedvet ösztönző tevé-

kenysége, lankadatlan közös-
ségteremtő lendülete, szakmai 
elhivatottsága és töretlen lokál-
patriotizmusa elismeréseként. 

Pápa Város Díszoklevele ki-
tüntetést vehetett át a Hagyo-
mányok Hegye Egyesület a 
természetvédelem és a hagyományőrzés 
terén tanúsított szemléletformáló tevé-
kenysége, Pápa és környéke történelmi, 

néprajzi értékeinek megóvása, bemutatá-
sa, valamint közösségfejlesztő munkája 
elismeréseként. 

Pápa Város Önkormányzata Pápa Vá-
ros Díszoklevele kitüntetésben részesítette 
Nagy József asztalosmestert az asztalos-
mesterség több évtizedes, kiemelkedő szín-
vonalú gyakorlása, egyházi és civil szer-
vezetek önzetlen támogatása, valamint a 
Pápa és Térsége Ipartestületben végzett 
áldozatos tevékenysége elismeréseként. 

Pápa Város Díszoklevele kitüntetést ve-
hetett át Sydó Tibor nyugalmazott testne-
velő tanár több évtizedes felelősségteljes 
pedagógiai tevékenysége, kiváló sportolók 
nevelése és a tömegsport népszerűsítése 
érdekében végzett fáradhatatlan munkája, 
példaértékű életpályája elismeréseként. 

Magas szintű szakmai felkészültsé-
ge, példaértékű életpályája, a gyermekek 
gyógyítása iránti elhivatottsága és a Co-
vid19-járvány idején tanúsított fáradhatat-

lan munkája elismeréseként Pápa Városért 
Érdemérmet vehetett át dr. Bilinszky Zsu-
zsanna főorvos. 

Pápa Város Önkormányzata Pápa Váro-
sért Érdemérem kitüntetést adományozott 
Pápa Város Fúvószenekara részére a város 
kulturális és közéletében képviselt jövőbe 
mutató szerepe, több mint egy évszázados 
értékteremtő tevékenysége, a város hírne-
vét erősítő kiemelkedő színvonalú és pél-
daértékű zenei, művészeti tevékenysége 
elismeréseként.

A városi ünnepség koszorúzással, majd 
a katonai díszalegység és a huszárok elvo-
nulásával zárult.
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Az Öreghegy legmagasabb pontján állt a bécsi özvegy, Kaán 
Vilma (született Felber Wilhelmina) kúriája. Az 1840-es években 
épült az U-alakú, földszintes, alápincézett udvarház. (Ennek a 
maradványai ma még megtalálhatóak.) Mellette (a képen bal oldalt) 
volt egy egyemeletes épület – a földszintjén társalgóval, freskókkal 
díszítve, fehér márvánnyal lapozva, az emeletén hálószobákkal, az 
észak-nyugati és dél-nyugati oldalakon nyitott terasszal. Nagy 
parkjának közepén víztorony volt. A gazdasági udvarban istálló és 
egy félig nyitott, kőből falazott épület állt. A bécsi szépasszony 
pápai szerelme halála után itt élte remeteéletét, majd 1882-ben halt 
meg Bécsben. Több mint száz éven keresztül különböző tulajdonosok 
használták az épületet és a dombtetőt. A második világháború idején 
szegények gyermekeit nyaraltatták a kúriában, majd szüreti bálo-
kat, mulatságokat is tartottak itt. Ezt az orosz katonaság szakította 
meg, később termelőszövetkezet használta a dombot. 1961-től állami 
tulajdonba került és magyar lokátorállomásként szolgált. A terület 
2000-ben került Pápa város tulajdonába, 2002-től a Hagyományok 
Hegye Egyesület gondozása alatt áll, ahol történelmi, néprajzi és 
természetismereti programok zajlanak.

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 „Báróné” úrilakja a pápai Öreghegyen az 1900-as évek elején


