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 Szól a rádió

Húsvéthétfőn megszólalt a Rádió Pápa. Annak el-

lenére, hogy volt már korábban is rádiózás Pá-

pán, sőt a Mária Rádió évek óta folyamatosan sugá-

roz a térségben, mégis sajtótörténeti pillanatoknak 

lehettünk tanúi. 

Az elmúlt évtizedben gyökerestől alakult át a mé-

dia világa. Lassan láthatatlan méretűre zsugorodik a 

nyomtatott napi sajtó, a televíziózás is sokat veszí-

tett korábbi dominanciájából; a korábbinál lényege-

sen nagyobb mennyiségű információ az internetnek 

köszönhetően különböző platformokról özönlik 

ránk. Ráadásul a közösségimédia-használat sajátos 

törvényeinek, az algoritmusoknak köszönhetően 

mindenki magának állítja össze a saját információs 

terét. Ha engedünk a közösségi média csábításának, 

pillanatokon belül egy olyan buborékban találjuk 

magunkat, ahol megrögzött hiedelmeinket, a világ-

ról korábban kialakított képünket erősítik a posztok, 

de a velünk egy irányba mutató hozzászólások is.

Ebbe a buborékba egyre kisebb eséllyel szűrődik 

be külső zaj. A közösségi média pörgéséhez képest, a 

pármásodperces figyelem idején a nyomtatott sajtó 

terjengőssége, alapossága, tempója versenyképte-

len; most szeretnénk azt hinni, hogy a rádiózás még-

is kínál lehetőségeket. 

Persze az is érvényes felvetés, hogy miért van 

szükség a sok-sok saját buborékba való bejutásra? 

Miért nem jó az, hogy mindenki építi a saját virtuá-

lis valóságát, aztán ebben a virtuális valóságban, ha 

akarom, van háború, de ha úgy tetszik, akkor telje-

sen a saját világ bűvöletében is lubickolhatunk?

Talán azért jó, ha ezekbe a buborékokba külső zaj 

is beszivárog, mert mégis csak ugyanabban a világ-

ban élünk. Aztán azért is, mert ezt a közös világot 

nemcsak individuumokként, de közösségekként is 

betöltjük: nemcsak egyénileg különbözünk mások-

tól, de közösségként is megkülönböztetjük magun-

kat más közösségektől. Talán hihetetlen, de még itt, 

a XXI. század elején is együtt vagyunk! Együtt va-

gyunk! – ahogy az új rádió szlogenje is üzeni nekünk.

Sok sikert a rádiónak, szakmai sikereket a munka-

társaknak, örömet a hallgatóknak! A zene talán még 

mindig megmaradt közös nyelvnek, ha másért nem 

is, de akkor legalább azért: Rádió Pápa 95,7!

dr. Áldozó Tamás

Magazinunk márciusi számának 
megjelenése óta számos fontos 
esemény történt és érdekes ren-

dezvényeken vehettünk részt városszer-
te. Most következő összeállításunkban 
ezek közül válogattunk – a teljesség igé-
nye nélkül. 

A Pápai Vízmű Zrt. a hagyományaihoz 
hűen az idei évben is több programot szer-
vezett a víz világnapjához kapcsolódóan. 
Több óvodás és iskolás csoportot is ven-
dégül láttak a víztoronyban és a tapolcafői 
forrásnál, emellett alkotói pályázatot is 
hirdetek.

Március 22-én kezdődött meg a Wes-
selényi utca útburkolatának közmű-
rekonstrukciót – az ivóvízvezeték és 
szennyvízvezeték cseréjét – követő  
helyreállítása.

Március 22-én bejelentették, hogy az 
önkormányzat az Anna téren, a Szent 
Anna Házban információs pontot hozott 
létre az Ukrajnából, a háború elől mene-
külők számára és április elejétől az ado-
mánygyűjtő pont is a volt véradó épületé-
ben működik.

Március 22-én Borsosgyőr Szolgálatáért 
díjat vehetett át Ruzsás Sándorné. 

Március végén már befejezéshez köze-
ledett az öreghegyi kápolna tetőszerke-
zetének cseréje. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 15 millió forintos pályázati 
forrásából megvalósuló beruházás során a 
későbbiekben megújulnak a kápolna nyí-
lászárói és térkövezik a járdákat. 

Március 24-én a második, majd április 
8-án már a harmadik humanitárius se-
gélyszállítmány indult Pápáról kárpátaljai 
testvérvárosunkba, Viskre.

A Tapolcafői Kertbarátkör lelkes tagja-
inak köszönhetően március 24-én megú-
jult a hajdanvolt vízimalmokra emlékezte-
tő malomkerék. 

Március 25-én, dr. Kovács Zol-
tán országgyűlési képviselő vendé-
geként városunkban járt Gulyás Ger-
gely miniszterelnökséget vezető  
miniszter. 

Kövér László, az országgyűlés elnöke 
március 26-i pápai programja során több 
helyi vállalkozást is meglátogatott, majd 
dr. Kovács Zoltán vendégeként fórumot 
tartott a Jókai Mór Művelődési Központ 
színháztermében. 

Március 27-étől látogatható az Esterhá-
zy-kastélyban Habsburg Gabriella szob-
rászművész Szobrok és grafikák című tár-
lata. 

Március 30-án Tapolcafő Szolgálatáért 
díjat vehetett át Takácsné Molnár Eszter. 

Március 31-én a Pápai Német Nemze-
tiségi Önkormányzat jóvoltából Pápán is 
bemutatták a Tiszta sváb című dokumen-
tumfilmet. 

Közel 140 kiállító vett részt a 39. Ba-
konyvidéki Éremgyűjtő Találkozón. A Ma-
gyar Éremgyűjtők Egyesülete pápai cso-
portja által szervezett programnak a Petőfi 
Sándor Gimnázium aulája adott otthont 
április 10-én. 

Több százan szavalták közösen Radnóti 
Miklós Nem tudhatom című költeményét 
április 11-én, a magyar költészet napján a 
Fő téren. 

A Bakony-ér medrének három szaka-
szán végeztek mederiszap-vizsgálatot 
szakemberek április 13-án. A minták labo-
ratóriumi elemzését követően derül fény 
arra, hogy az önkormányzatnak van-e 
további teendője a mederbe korábban be-
jutott esetleges szennyeződésekkel kap-
csolatban. 

Ez történt az elmúlt hetekben
Szerző: Pintér-Papp Eszter 

 Fotó: Pintér Ádám, archív
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Választott az ország

Áder János köztársasági elnök január 
11-én tűzte ki a 2022-es országgyű-
lési választások időpontját. 

„32 évvel ezelőtt, az első szabad válasz-
tások eredményeként Magyarország füg-
getlen, demokratikus ország lett. Köszönet 
mindazoknak, akik a nemzet újjáépítésé-
ben részt vettek.

Az idei esztendőben Magyarország vá-
lasztójoggal rendelkező polgárai immár 
kilencedik alkalommal szabadon dönthet-
nek arról, hogy kikre bízzák közös ügyeink 
intézését.

Az Alaptörvény és a választási eljárási 
törvény egyértelmű rendelkezéseket tar-
talmaz arra, hogy a köztársasági elnök mi-
lyen időpontra tűzheti ki az országgyűlési 
képviselők általános választását.

E törvényi felhatalmazás alapján az or-
szággyűlési képviselők általános válasz-
tását a legkorábbi időpontra, 2022. április 
3-ára tűzöm ki” – írta a köztársasági elnök 
a választások időpontjával kapcsolatos 
közleményében, egy másik közleményben 
pedig azt is közzétette, hogy mivel az Or-
szággyűlés 2021. november 9-én egyhan-
gúlag döntött arról, hogy népszavazást az 
országgyűlési képviselők általános válasz-
tásának napján is lehessen tartani és az 
akkor folyamatban lévő népszavazási kez-

deményezések közül négy kérdés tekinte-
tében biztosítottak voltak a jogi feltételek 
a népszavazás kitűzésére, így az államfő a 
népszavazás időpontját is április 3-ára tűz-
te ki.

A választópolgárok a szavazókörök-
ben három szavazólapot kaptak. Az 
egyiken hat jelölőszervezet országos lis-
táiból választhattak. A listát állító szerve-
zetek a Fidesz-KDNP, a DK-Jobbik-Momen-
tum-MSZP-LMP-Párbeszéd, a Mi Hazánk 
Mozgalom, a Megoldás Mozgalom, a Ma-
gyar Kétfarkú Kutya Párt és a Normális Élet 
Pártja voltak. A második szavazólapon az 
egyéni jelöltekre adhatták le szavazataikat 
a választópolgárok. A Veszprém megyei 04. 
számú országgyűlési egyéni választóke-
rületben öt jelöltet vettek nyilvántartásba. 
A jelöltek dr. Kovács Zoltán (Fidesz-KD-
NP), Grőber Attila (DK-Jobbik-Momen-
tum-MSZP-LMP-Párbeszéd), Takács Máté 
(Mi Hazánk Mozgalom), Domján Ákos (Ma-
gyar Kétfarkú Kutya Párt) és dr. Horváth 
Gyula (Megoldás Mozgalom) voltak. A har-
madik szavazólapon a népszavazási kérdé-
sekre adhattak választ a választópolgárok. 

A szavazókörök április 3-án 6 órá-
tól 19 óráig tartottak nyitva. A Veszp-
rém megyei 04. számú választókerü-
letben a névjegyzékben szereplő 68.362  
választópolgár közül 48.130 fő jelent meg a 

választáson, ami 70,4 százalékos részvételi 
arányt jelent. 

A választás Pápán és környékén is 
nagyarányú Fidesz-KDNP győzelmet ho-
zott, a képviselőjelöltek küzdelmét pedig 
a szavazatok 62,7 százalékával dr. Kovács 
Zoltán nyerte.   

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

VÁLASZTÁS 2022

TUDTA?
Az április 3-i országgyűlésiképvise-

lő-választáson 47.535 érvényes szava-
zatot adtak le a Veszprém megyei 04. 
számú országgyűlési egyéni választóke-
rületben.

Dr. Kovács Zoltán, a Fidesz-KDNP je-
löltje 29.806 szavazatot kapott, ami a sza-
vazatok 62,7 százaléka.

Grőber Attila, a DK-Jobbik-Momen-
tum-MSZP-LMP-Párbeszéd jelöltjére 
13.826 szavazat érkezett, ami 19,09 szá-
zalékos eredményt jelent.

Takács Máté, a Mi Hazánk Mozgalom 
jelöltje 2.702 szavazatot szerzett, ami a 
szavazatok 5,68 százaléka.

Domján Ákos, a Magyar Kétfarkú 
Kutya Párt jelöltje 1,79 százalékos ered-
ményt ért el, rá 849-en szavaztak. 

Dr. Horváth Gyula, a Megoldás Mozga-
lom jelöltje 352 szavazatot szerzett, ami 
0,74 százalékos eredményt jelent.  
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Április 3-án 6 órakor kinyitottak a 
szavazóhelyiségek és megkezdő-
dött az országgyűlési választás és 

a népszavazás. A Veszprém megyei 04. 
számú egyéni országgyűlési választó-
kerületben 128 szavazókörben várták a 
választópolgárokat. Pápán 31 szavazókör 
működött, ezekben adhatta le szavazatát a 
névjegyzékben szereplő közel 23 ezer vá-
lasztópolgár. 

A Pápán szavazó országgyűlésiképvi-
selő-jelöltek közül elsőként Grőber Attila, a 
DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbe-

széd pártszövetség jelöltje adta le sza-
vazatát. Miután szavazólapjait bedobta 
az urnába, a sajtó kérdésére elmondta, 
magas, 75-80 százalékos részvételi 
arányt várt a választásokon. A jelölt 
arról is beszélt, hogy az ellenzék kemé-
nyen dolgozott a kampány során. - Ke-
ményen dolgoztunk az elmúlt néhány 
hónapban és büszke vagyok azokra, 
akik segítettek, akik heteket áldoztak 
az életükből arra, hogy a kampány-
csapatom tagjai legyenek én pedig büszke 
vagyok arra, hogy az ellenzéki együttmű-
ködés részese lehettem – hangsúlyozta 
Grőber Attila, aki arról is szólt, hogy az áp-
rilis 3-i választásoknak nagy a tétje, ahhoz 
az elmúlt évtizedekben csak az 1990-es és 
a 2002-es választás hasonlítható. - A va-
lódi tét, hogy az európai integráció része 
leszünk-e vagy elszigetelődünk. Emellett, 
attól függetlenül, hogy ki nyeri a válasz-
tást, komoly gazdasági kihívások állnak 
előttünk – mondta az ellenzéki együttmű-
ködés jelöltje, aki úgy fogalmazott, bízik 
abban, hogy április 4-étől új Magyarország 
lesz. 

Egy órával később Takács Máté, a Mi 
Hazánk Mozgalom országgyűlésiképvise-
lő-jelöltje is leadta szavazatát. A képviselő-
jelölt a Médiacentrum kérdésére elmondta, 
nagyon várta már ezt a napot, jó érzéssel 

dobta be szavazólapjait az urnába. 
Százalékos arányokat nem jósolt, de 
bízott abban, hogy sikerült elnyernie 
a választópolgárok bizalmát. Mint 
mondta, úgy érzi, a kampány során 
mindent megtettek, amit erejük en-
gedett. Véleménye szerint a válasz-
tás tétje Magyarország jövője, az, 
hogy hazánk milyen irányban tud to-

vábbhaladni. - Az elmúlt időszak 
is bizonyította, hogy a világ nehéz 
helyzeteket tud számunkra te-
remteni, ezért sorsdöntő, hogy a 
problémák kezelését kire bízzuk 
– hangsúlyozta Takács Máté. 

A helyi országgyűlésiképvise-
lő-jelöltek közül dr. Kovács Zol-
tán, a Fidesz-KDNP jelöltje adta le 
utolsóként a szavazatát. A képvi-
selőjelölt a szavazókörből kilépve hangsú-
lyozta, sokszor volt lehetősége találkozni 
a választókerület településein élő válasz-
tópolgárokkal és azt tapasztalta, hogy a vi-
déken élő emberek rendkívüliek, tisztessé-
gesek, dolgosak és mindent megtesznek a 
településükért. – Ők is nagy segítségemre 
voltak és a segítőim is, akik a kampányidő-
szakban folyamatosan dolgoztak és min-
dent megtettek azért, hogy számunkra 

eredményes legyen a választás. Én is eb-
ben a reményben dobtam be a szavazócé-
dulát – mondta dr. Kovács Zoltán, aki arról 
is szólt, hogy mindig nagy volt a tétje a vá-
lasztásnak, de most rendkívüli helyzetben 
vagyunk, hiszen a szomszédban háború 
dúl és ilyenkor a béke és a biztonság a leg-
fontosabb, az, hogy ne sodródjunk bele a 
háborúba, amihez kiszámítható, nyugodt 

kormányzásra van szükség. Azzal kap-
csolatban, hogy milyen eredményt vár, a 
képviselőjelölt úgy fogalmazott, nem jós, 
de azért indult a választáson, hogy nyer-
jen és képviselje azokat az embereket, 
akik megbíznak benne. – Ahogy többször 
fogalmaztam, a 11-es ponton van a labda, 
de ahhoz, hogy gól szülessen, neki kell 
futni, ki kell támasztani, át kell vágni a 
kapust és a labdának át kell gurulni a gól-

vonalon, és csak akkor nyertünk – mondta 
dr. Kovács Zoltán.

A 13 órai részvételi adatok szerint a vá-
lasztás első hét órájában Pápán 9.566 vá-
lasztópolgár vett részt a választáson, ami 
41, 39 százalékos részvételi arányt jelentett. 
A választókerület egészében ennél alacso-
nyabb, 37,47 százalékos volt a részvétel. 
Mindkét adat elmaradt a 2018-as választás 
hasonló időszakának részvételi adataitól. 

Ez történt a választás napján
Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám
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A szavazókörök április 3-án 19 órakor 
bezártak, a választás és a népszavazás 
rendkívüli esemény nélkül lezajlott a vá-
lasztókerületben. Az urnazárást 
követően valamennyi szavazó-
körben megkezdődött a szavazó-
lapok szétválogatása, majd a sza-
vazatszámlálás. 

Nem sokkal később elkezdtek 
érkezni a választási eredmények, 
először a kisebb települések ada-
tai váltak nyilvánossá, majd a 
nagyobb városok egyes szavazó-
köreinek eredményei is. Ahogy 
egyre nagyobb lett a feldolgozott-
ság, biztossá vált, hogy a 2022-es 
országgyűlési választások ismét meggyőző 
Fidesz-KDNP fölényt hoztak és az is bizo-
nyossá vált, hogy a Mi Hazánk Mozgalom 
is képviseltetheti magát a Parlamentben. 
A részeredmények ismeretében indultunk 
útnak, hogy a jelölőszervezetek pápai ered-
ményváró helyszínein arra kérjük a jelölte-
ket, értékeljék a választások eredményét. 

Takács Máté szimpatizánsai körében 
figyelte a választási eredményeket. A kép-
viselőjelölt a Médiacentrum kérdésére el-
mondta, nagyon örül annak, hogy elérték 
a parlamenti küszöböt, ezzel a választás-
sal kapcsolatban kitűzött célju-
kat egyértelműen teljesítették. 
A fiatal politikust meglepte a  
Fidesz-KDNP nagyarányú győ-
zelme, de úgy gondolja, a balol-
dali összefogás az utóbbi időben 
folyamatosan építette le magát. 
Takács Máté arról is szólt, hogy 
saját szereplésével is elégedett, 
hiszen első alkalommal mérette 
meg magát és ehhez képest kife-
jezetten jó eredményt ért el. Több 
szavazótól is kapott üzenetben 
képeket a rá leadott voksokról, és többen 
gratuláltak már a szerepléséhez, ezért úgy 
érzi, sokakhoz sikerült elérnie. Politikai pá-
lyáját hosszú távon tervezi, készül a 2024-
es önkormányzati és a 2026-os országgyű-
lési választásokra is.

Az ellenzéki együttműködés eredmény-
várója a Korvin utcai MSZP-irodában volt, 
Grőber Attilával ott beszélgettünk.  A kép-
viselőjelölt úgy fogalmazott, az eddigi vá-
lasztások reggelén mindig jól jósolta meg 
azt, hogy mi történik aznap. Ez április 3-án 
kétszeresen sem jött be, mert magasabb 
részvételi arányt jósolt annál, amennyien 
végül elmentek szavazni és arra számított, 
hogy hétfőtől másik Magyarország lesz. 

- Másik Magyarország lesz, de nem 
olyan, amilyenre én gondoltam. Szerintem 
senki nincs az országban, akit az eredmé-
nyek ne leptek volna meg. Őszintén szólva 

azt gondoltam, hogy ennél szorosabb lesz 
az eredmény – mondta Grőber Attila, aki 
arról is szólt, hogy nem tudja megmonda-

ni, hogy az ellenzéki együttműködés meg-
marad-e hosszabb távon az országban, de 
itt, Pápán a kampány során olyan közösség 
jött létre, akik nagyon sok munkát 
végeztek. Az ellenzéki együttmű-
ködés jelöltje köszönetet mondott 
mindazoknak, akik szavazatukkal 
őt támogatták, illetve azoknak is, 
akik nem rá szavaztak, de a válasz-
táson való részvétellel támogatták 
a magyar demokráciát, illetve kö-
szönetet mondott a családjának és 
azoknak is, akik segítették a kampá-

nyát. Grőber Attila arról is szólt, 
hogy a kampány során pótolnia 
kellett a politikában fontos név-
ismertséget, hiszen ő Pápán és 
környékén kívül korábban nem 
volt ismert politikus. – Nem tölt 
el boldogsággal az eredmény, de 
helyén tudom kezelni a dolgokat. 
Ha figyelték az országos eredmé-
nyeket, láthatták, hogy vannak nálam sok-
kal ismertebb, országos hírű politikusok, 
akiknek az eredményei az enyémhez közel 
vagy az alatt vannak, miközben jóval váro-
siasabb területen voltak képviselőjelöltek. 
Nálunk 84 falu van, ami megnehezíti a 
dolgát egy új képviselőjelöltnek – mondta 
Grőber Attila. 

A Fidesz-KDNP szimpatizánsai a Jókai 
Mór Művelődési Központban várták az 
eredményeket és ottjártunkkor már boldo-

gan ünnepelték az újabb választási győzel-
met, amivel kapcsolatban dr. Kovács Zoltán 
úgy fogalmazott, nagyon örül a jó választá-
si eredményének, amihez sok ember közös 
munkája kellett. Azzal kapcsolatban, hogy 
hetedik alkalommal sikerült választást 
nyernie, úgy fogalmazott, többen is vannak 
a fideszes képviselők közül, akik hasonló 
eredménnyel büszkélkedhetnek és akikkel 
régi képviselőtársak. A képviselő rámu-
tatott, nem számított erre a kiváló ered-
ményre, szerényebb számokban gondolko-
dott, sőt, időnként azt is mondta, hogy ez a 
választás szoros lesz, hiszen, mint mondta, 
az ellenfél minden fronton támadott. Nem-
csak a hazai baloldal, hanem az európai 
baloldal – Brüsszeltől kezdve Soroson át 
– és végül még Zelenszkij ukrán elnök is 
beszállt a „meccsbe”, így azt gondolta, hogy 

mindez jelentős mértékben befolyásolhat-
ja az emberek gondolkodását. - Az emberek 
azonban mégis úgy gondolták, hogy egy 
biztonságos, kiszámítható kormányzás-
ra van szükség akkor, amikor mellettünk 
egy országban háború dúl, és úgy gondol-
ták, hogy azok a programok, amelyeket 

elindítottunk, a munkaalapú társadalom, 
az időskor megbecsülése, a családtámo-
gatási rendszer, a vidékfejlesztés és még 
sorolhatnám, érdemesek a folytatásra. Úgy 
gondolom, hogy a választópolgárok an-
nak a kiszámíthatóságnak a folytatására 
szavaztak, amit tőlünk láthattak az elmúlt 
időszakban – mondta dr. Kovács Zoltán, 
aki köszönetet mondott mindazoknak, 
akik szavazatukkal támogatták őt és a Fi-
desz-KDNP listáját.      
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Dr. Kovács Zoltán meggyőző fölénnyel 
nyerte meg az április 3-i választást, 
a szavazatok 62,7 százalékát ő sze-

rezte meg, így hetedik ciklusát kezdheti 
meg hamarosan országgyűlési képviselő-
ként. Dr. Kovács Zoltánt a kampányról, a 
választásokról és az elkövetkező évek fel-
adatairól kérdeztük. 

- Amikor Gulyás Gergely miniszter úr 
Pápán járt, arról beszélt, hogy Ön 13. válasz-
tására készül, ebből hat alkalommal önkor-
mányzati választáson szerepelt és hetedik 
alkalommal mérette meg magát ország- 
gyűlési választásokon. Milyen érzésekkel 
indult ez a kampány?

- Ez a kampány más volt, mint a korábbi-
ak, nagy szerepet kapott a közösségi média 
és tudjuk, hogy a közösségi oldalak hamar 
ismertté tehetnek bárkit. Gondoljunk bele, 
hogy Márki-Zay Péter egy időközi választás 
alkalmából tűnt fel Hódmezővásárhelyen. 

Egy ismerősöm, aki ért ehhez, azt mond-
ta, hogy gyakorlatilag ezzel az adathalász 
világgal, a közösségi oldalon keresztül egy 
szerverszobából nyerték meg neki azt az 
időközi választást. Ezek az eszközök most 
is szerepet kaptak és ellenfeleink éltek is 
velük, felhasználták a közösségi oldalak-
ról szerzett adatokat. A későbbiekben majd 
eldől, hogy jogszerűen használták-e ezeket, 
hiszen sok esetben nem volt hozzájáruló 

nyilatkozat az adatok felhasználásához. 
Én egyébként személy szerint nem vagyok 
híve a negatív kampánynak, én a munká-
ban hiszek, azt gondolom, ezt az ellenfe-
leim is elismerik. Szóval, 
a kampány elsősorban az 
elvégzett munkáról is szól. 

- Úgy tűnik, Önnek nem 
szerencsétlen szám a 13, 
hiszen magabiztos győzel-
met aratott. Mit jelent ez az 
Ön számára?

- Nagyon örülök és megtisztelő, hogy 
ismét bizalmat kaptam a választópolgá-
roktól. Egyszer volt ennél magasabb ered-
ményem, de akkor még kétfordulós volt a 
választás. Ebben az új rendszerben, ami 
2014 óta van érvényben, ez a mostani a 
legjobb eredményem. Köszönöm a válasz-
tópolgárok ismételt bizalmát, köszönöm a 
szavazataikkal, munkájukkal engem tá-
mogatóknak a segítséget és a kampányban 
részt vállalóknak azt a rengeteg munkát, 

amit az elmúlt hónapokban végeztek. Kö-
szönöm a választási bizottság és a szava-
zatszámláló bizottságok munkáját is. Fon-
tos elmondani, hogy az idei évben nem volt 
fellebbezés, az eredmény már jogerős, míg 
négy évvel ezelőtt bizony több jogszerűtlen  
fellebbezés két héttel elnyújtotta a végleges 
eredmény kialakulását.

Ha az eredményemet kicsit elemezni 
szeretném, azt mondhatom, hogy Pápán, a 

választókerület központjában is jól szere-
peltem, de a kistelepülések is kitettek ma-
gukért. A választókerületem majdnem a 
megye 40 százaléka, a másik három képvi-

selőé a fennmaradó 
terület. A választó-
kerületemben na-
gyon sok település 
van és területileg 
is kiterjedt, hiszen 
Nagyesztergártól 
Kisberzsenyen és 
Külsővaton át a Ke-

menesekig tart, még a 8-as úttól délre is 
vannak települések, amelyek ide tartoznak, 
köztük egy város, Devecser, ahol szintén jól 
szerepeltem, ott is most értem el a legjobb 
eddigi eredményemet. 

Aztán a választást vizsgálhatjuk ab-
ból a szempontból is, hogy majdnem 
ezer szavazattal kaptam többet, mint a 
lista. Ebben talán az általam elvégzett 
munka vagy esetleg a személyiségem is  
közrejátszhatott. Úgy gondolom, bármelyik 
oldalról is vizsgáljuk, az eredményemet 

nem lehet elvitatni.    

- Ismét bebizonyosodott, 
hogy a közvéleménykutatások-
ban komoly hibaszázalék rejlik, 
senki nem jósolt ilyen elsöprő 
Fidesz-KDNP győzelmet. Ön szá-
mított arra, hogy ismét meglesz 
a kétharmad?

- Én sem voltam ennyire bi-
zakodó, bár két héttel a válasz-
tások előtt azt mondtam, hogy 
akár még kétharmad is lehet. 
Aztán egy héttel a választások 
előtt ott voltam a bakonytamá-
si templomban, ahol egy barokk 
orgonát adtunk át. Ez egy na-
gyon megnyugtató pillanat volt, 
hallgattam a templomban az 
orgonamuzsikát, kicsit kikap-
csolhattam a kampány hajtá-
sából, hiszen csúcsra járattuk 
a kampányt. Szóval, ott, abban 

a megnyugtató pillanatban úgy éreztem, 
hogy nyertünk, de még akkor sem gondol-
tam ilyen arányú győzelemre. Azt gondol-
tam, hogy 110-120 mandátumunk lesz, ami 
már meggyőző eredményt jelentett volna. 
Az, hogy negyedik alkalommal is megsze-
reztük a kétharmadot, nagyon megtisztelő 
és bárhol a világban tekintélyt parancso-
ló. Ugyanakkor a nagy eredmény mindig 
nagy felelősséggel is jár. 

Dr. Kovács Zoltán újra bizalmat kapott
Szerző: Pintér-Papp Eszter 

 Fotó: Pintér Ádám

Nagyon örülök és 
megtisztelő, hogy ismét 

bizalmat kaptam a 
választópolgároktól

“
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- Ahogy az várható volt, az ellenzéki ol-
dalon többen nem nyugodtak bele a győze-
lembe és csalást kiáltanak. Mi erről a véle-
ménye?

- Valóban többször hallhattunk olyan 
hangokat, hogy a Fidesz csal a vá-
lasztásokon. A napokban hallgattam 
a rádiót, ahol a jobboldali elhajlás-
sal nem vádolható Mérő László azt 
mondta, hogy ha nem lettek volna 
ott több mint húszezren a szavazat-
számláló bizottságokban, akiket az 
ellenzéki összefogás delegált, akkor 
is ez az eredmény született volna. Ha 
az EBESZ-megfigyelők nyilatkozatát 
nézzük – akik valóban komoly elle-
nőrzést folytattak – abból is ez szűr-
hető le. Egyébként őket is köszönet 
illeti a munkájukért. 

Azzal is vádoltak minket, hogy a 
Fidesz-KDNP-nek „lejtett a pálya”. De 
2004 óta uniós tagok vagyunk. Em-
lékszik valaki arra, hogy 2006-ban 
milyenek voltak a médiaviszonyok 
Magyarországon? Emlékszik még va-
laki a Napkelte című műsorra? Arra, 
hogy ott mennyire lejtett a pálya még 
akkor is, ha néha egy-egy ellenzékit is 
behívtak? Akkoriban a Fidesz-közeli 
Hír TV-t csak kábelen lehetett elérni, 
ráadásul rendre drága csomagba került, 
így nehezen volt elérhető. Ezenkívül volt 
a Magyar Nemzet és a Demokrata, szóval 
akkor abszolút nem nekünk lejtett a pálya, 
ellentétben a mostani helyzettel. Emlékez-
zünk csak a híres őszödi beszédre, majd 
október 23-ára. Hol voltak akkor ezek a 
jogvédő szervezetek, azok, akik most arról 
beszélnek, hogy lejtett a pálya, mert nem 
egyenlőek a médiaviszonyok? Egyébként 
innen, a szomszédból, a helyi önkormány-
zati világból is 
tudnék példát 
hozni, aho-
vá 16 éve nem 
sikerült még 
országgyűlési 
képviselőként 
sem bejutni egy 
stúdióba vagy 
az újságba kor-
mánypártiaknak. Csak ott történetesen 
MSZP-s a vezető... 

- Az előző kormányzati ciklus soha 
nem látott nehézségeket hozott, egy vi-
lágjárvány, majd egy háború következmé-
nyeivel kellett megküzdenie az ország-
nak. A következő időszak sem ígérkezik 
könnyűnek, elemzők komoly gazdasá-
gi nehézségeket jósolnak, és valljuk be, 

a nemzetközi környezet sem mindig 
túl baráti Magyarországgal szemben.  
Hogyan lehetett úrrá lenni ezeken a ne-
hézségeken és ilyen körülmények között 
milyen tervekkel indul a Fidesz-KDNP az 
elkövetkező négy év elé?

- Valóban olyan nagy akadály tornyo-
sul előttünk, amilyenre talán még nem is 
volt példa. Mondhatom azt is, hogy innen 
szép nyerni, pedig most mindenki nyuga-
lomra vágyik. A kampányunk legfontosabb 
üzenete az volt, hogy béke és biztonság.  
Biztosan lesznek nehézségek, az unió 
sem kedvel és minden eszközzel akadá-
lyoz bennünket az előrejutásban, mivel 
nem tudnak mit kezdeni a negyedik két-
harmaddal. Ez a liberális világ, ami addig 

demokratikus, amíg ők vezetik 
és ha valaki másképp gondolko-
dik, az számukra már diktatúra. 
Egyszóval biztosan nehéz feladat 
lesz, de Orbán Viktor miniszterel-
nök úr vezetésével ezzel is meg-
birkózunk.  

- Választókerületében komoly 
fejlesztéseknek lehettünk tanúi 

az elmúlt években. Melyek ezek közül a 
legfontosabbak, melyek azok, amik legin-
kább közel állnak a szívéhez?

- Azt vallom, hogy a választási győzelem-
hez nem elég az ismertség, nagyon komoly 
munkára is szükség van. Ahogy említet-
tem, én a munkában hiszek. Az elmúlt négy 
évben több mint 800 különféle rendezvé-
nyen, eseményen vettem részt a választó-

kerületben. Ha tehettem, mindig maradtam 
és beszélgettem az emberekkel, bárkivel 
tudtam kommunikálni ezeken a helyeken.  
Azt kell mondanom, hogy jók voltak a 
visszajelzések. Szívesen vették az em-
berek ezt és akár egy kisebb fogadóórá-

nak is felfogható, hiszen ilyenkor min-
dig előjön egy-egy probléma. Persze 
tartottam klasszikus értelemben vett fo-
gadóórát is – a koronavírus-járvány ide-
jén telefonon keresztül –, de volt lehető-
ség személyes fogadóóra megtartására is.  

Nagyon fontosak voltak a választókerü-
letben a Magyar Falu Programnak kö-
szönhető fejlesztések, az agráriumot 
érintő beruházások, de gazdasági és tu-
risztikai célú fejlesztések is történtek 
a térségben. Ha visszatekintek, azt kell  
mondanom, hogy talán egyik ciklusban 
sem dolgoztam annyit, mint most és ezt a 
munkát szeretném folytatni a következő 
években is.    

A választási 
győzelemhez nem 
elég az ismertség, 

nagyon komoly 
munkára is 

szükség van

“ Nagyon fontosak voltak a 
választókerületben a 

Magyar Falu Programnak
köszönhető fejlesztések, 

az agráriumot érintő 
beruházások, de a

gazdasági és
turisztikai célú 
fejlesztések is

“
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Dr. Kovács Zoltán átvette megbízólevelét

A személyes munkában és a közvet-
len emberi kapcsolatokban hiszek. 
Az elmúlt négy évben nagyon sok 

helyen jártam, nagyon sok emberrel talál-
koztam személyesen és úgy gondolom, ez 
is meghozta a gyümölcsét. Azt gondolom, 
hogy hihetetlen fejlődést tudott felmutat-
ni ez a körzet, milliárdos fejlődésről be-
szélhetünk, ami közös munka eredménye 
– mondta dr. Kovács Zoltán április 14-én, 
miután átvette országgyűlési képviselői 
megbízólevelét. 

A Városháza dísztermében megtartott 
ünnepi rendezvényen a Vadvirág Művé-
szeti Egyesület táncosai adtak műsort, 
majd dr. Áldozó Tamás polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket, emlékeztetett 
a kampányidőszak-
ban elvégzett mun-
kára, majd gratulált 
dr. Kovács Zoltánnak 
és úgy fogalmazott, 
a térség polgármes-
terei készen állnak a 
korábban megkezdett 
munka folytatására 
és bíznak abban, hogy 
legalább olyan szép 
eredményeket tudnak 
majd felmutatni, mint 
az elmúlt négy évben.  

A köszöntő után 
dr. Somogyi Natália, a 
Veszprém megyei 04. 
számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerü-
let Választási Bizott-
sága elnöke adott tájékoztatást az április 
3-án megtartott országgyűlési választás 
egyéni választókerületi eredményéről. 

Mint elhangzott, a választás napján 
Veszprém megye 04. számú egyéni válasz-
tókerületében 68.362 választópolgár sze-
repelt a névjegy-
zékben. Közülük 
48.130 fő adta le 
szavazatát, ami a 
választópolgárok 
70,4 százaléka. 
Az országgyűlési-
képviselő-válasz-
tás összesítő adatai alapján az urnákban és 
a beérkezett borítékokban lévő lebélyegzett 
szavazólapok száma 48.074, az érvényte-
len szavazólapok száma 539 volt, így az ér-
vényes szavazólapok száma 47.535.  

Választókerületünkben öt országgyűlé-
si egyéni képviselőjelöltet vettek nyilván-
tartásba, így április 3-án öt jelöltre lehe-
tett szavazni. Közülük dr. Kovács Zoltán, 
a Fidesz-KDNP jelöltje 29.806 szavazatot 
kapott, ami a szavazatok 62,7 százalékát 
jelenti. 

A Veszprém megyei 
04. számú Országy-
gyűlési Egyéni Válasz-
tókerület Választási 
Bizottsága 8 kifogás 
elbírálásáról döntött. 
Ezek közül 2 kifogás-
nak helyt adott, 3 kifo-
gást érdemi vizsgálat 
után elutasított, míg 3 
kifogást érdemi vizsgálat nélkül utasított 
el. A kifogást elbíráló döntések ellen felleb-
bezést nem nyújtottak be. 

Dr. Somogyi Natália elmondta, a válasz-
tási bizottság április 9-én állapította meg a 
választókerület eredményét, mely április 
12-én vált jogerőssé. 

- Mindezek alapján megállapítható, hogy 
a Veszprém megyei 04. számú országgyű-

lési egyéni választókerület-
ben az  országgyűlési egyéni 
képviselő dr. Kovács Zoltán, 
a Fidesz-KDNP jelöltje lett – 
mondta a választási bizott-
ság elnöke, majd átadta a 
képviselői megbízólevelet a 
megválasztott képviselőnek.

Dr. Kovács Zoltán a megbízólevél átvé-
tele után a Médiacentrumnak adott inter-
júban úgy fogalmazott, szép eredményt 
ért el a választáson, ami nagy, közös siker, 
amiért sokan dolgoztak. Ilyen nagyszerű 

eredményt az új választási rendszer beve-
zetése óta még soha nem ért el. Ebben az 
eredményben az elmúlt négy év munkája 
tükröződik, melynek során kiváló volt az 
együttműködés a településvezetőkkel, az 
egyházakkal és számtalan szervezettel.   
– Az emberek hittek abban, amit mond-

tunk, hiszen szemé-
lyes munkánkkal 
támasztottuk azt alá. 
Gondoljunk csak a 
családtámogatási 
rendszerre, a mun-
kaalapú társadalom-
ra – mondta a képvi-
selő, aki arról is szólt, 
itt, helyben a jelöltek 

mindegyike  a  maga  feladatára koncent-
rált és nem a másik legyalázására, ami pá-
paiságukat dicsérheti, hiszen máshol ennél  

durvább, szemé-
lyeskedő irányt vett 
a kampány.

 - Mi azonban 
továbbra is itt fo-
gunk élni és bizo-
nyos kérdésekben 
együtt kell működ-
nünk, még akkor is, 
ha nem ugyanazt 
gondoljuk a világ-
ról – hangsúlyozta 
a  hetedik  alkalom-
mal megválasztott  
országgyűlési kép-
viselő. 

Dr. Kovács Zoltán 
arról is szólt, hogy 
folytatni kívánja a 
térség fejlődéséért 

végzett munkát, ami lehetőségfüggő, hi-
szen a világon ma recesszió tapasztalható, 
komoly energiaáremelés látszik, az inflá-
ció, a háború is befolyásolja a gazdasági fo-
lyamatokat, tehát nem békés, országépítő 
éveket segítő körülmények vannak körü-
löttünk. 

- Mindez korlátozhatja lehetőségein-
ket, de én nem mondok le arról, hogy ez a 
körzet tovább fejlődjön. Ha belegondolunk, 
Pápán a rendszerváltást követő első 10-15 
évet a hátrányok ledolgozása tette ki. Ér-
demes mindezt visszaidézni, amikor ma 
valaki elégedetlen az utak vagy a járdák 
állapotával. Ahhoz képest, hogy mekkora 
hátránnyal indultunk, szépen haladunk, 
és ezt szeretnénk folytatni, amennyiben 
a lehetőségek engedik – hangsúlyozta dr. 
Kovács Zoltán. 

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Dr. Kovács Zoltán, a 
Fidesz-KDNP jelöltje 

29.806 szavazatot 
kapott, ami a 
szavazatok 

62,7 százalékát jelenti

“
Dr. Kovács Zoltán  

folytatni kívánja a tér-
ség fejlődéséért 
végzett munkát

“
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Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám

Bár az idén még sokszor nem volt 
részünk benne, de a legtöbben már 
nagyon várjuk az enyhébb, mele-

gebb napokat, amikor a simogató tavaszi 
napsütés a szabadba csalogat. Mi, pápai-
ak igazán szerencsések vagyunk, hiszen 
nem kell kilométereket utaznunk ahhoz, 
hogy olyan helyet találjunk, ahol eltölt-
hetjük szabadidőnket. A város határain 
belül, akár a belvárosban is találhatunk 
olyan zöldterületeket, parkokat és játszó-
tereket, ahol sétálhatunk, kikapcsolód-
hatunk, ahol gyermekeink biztonságban 
játszhatnak. 

A TOP-os projektjeink közt is számtalan 
van, amelyek a zöldterületek fejlesztését, a 
rendezetlen közterületek átalakítását cé-
lozzák, s a befejezett vagy befejezéséhez 
közeledő beruházások iránti nagy érdek-
lődés, a közösségi médiában felbukkanó, 
ezeken a helyeken készült fotók, bejegyzé-
sek tömege mutatja, hogy milyen nagy az 
igény ezekre a parkokra. 

Amikor a Történelmi angolpark funk-
cióbővítő megújítása az Esterházy-kastély 

környezetében, közismertebb nevén a Zöld 
város I. projekt kivitelezése a befejezéséhez 
közeledett, dr. Áldozó Tamás polgármester 
egy beszélgetésünk alkalmával úgy fogal-
mazott, hogy a munkálatok során, amit le-
hetett, a kivitelezők elvégeztek, de a projekt 
befejezése a természet dolga lesz, hiszen a 
fák, az új növények, a zöldfelületek a jó idő 
beköszönte után mutatják majd meg a park 
igazi arcát. 

Nos, az igazi, tartósan meleg, tavaszi 
időjárás még várat magára, hiszen néhány 
hete még havazott és pár napja még haj-
nali fagyok voltak, a természet azonban 
már ébredezik, a fák már rügyeiket bont-
ják, van, amelyik már virágba borult, ezért 
húsvéthétfőn elindultunk, hogy megmu-
tathassuk olvasóinknak, milyen képet mu-
tatnak most a legkedveltebb parkjaink. 

Jártunk a Várkertben, ahol sokan sé-
táltak a kora tavaszias napsütésben és 
örömmel láttuk, hogy az új játszótér és a 
nemrégiben megnyitott kávézó közelében 
szinte már kitehették volna a „megtelt”  
táblát.

Sétáltunk az Erzsébet ligetben, ahol 
a fényben fürdő Országzászló emlékmű 
mellett az enyhe szélben méltóságtelje-
sen lobogott a nemzeti színű zászló, ahol 
a különlegesen szép pavilon környékén – 
melyet egy feketerigó-család is otthonául 
választott - már sárgállik az aranyvessző.

Elmentünk a Schwenczel-rétre is, ami a 
barnamezős beruházásnak köszönhetően 
egyik napról a másikra felkerült a város 
térképére, és mára már úgy szerepel a köz-
tudatban, mint az egyik legnépszerűbb és 
leglátogatottabb közpark. 

Végül jártunk a Külső-Várkertben is, 
ahol a pumpapályán együtt sportolnak 
kicsik és nagyok, profik és kezdők, ahol 
a parkban, a tó és a játszótér környékén 
még nem fejeződtek be a munkálatok, 
de máris kedvelt pihenőhelyévé vált a  
pápaiaknak. 

Sétáljanak hát velünk most gondolat-
ban, magazinunk hasábjain és ha ked-
vet kaptak, keressék fel ezeket a helyeket  
Önök is!       

Tavaszi séta a város parkjaiban

PROJEKTSÉTA
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Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Hétfő délutáni sétánk során először a 
város zöld szívébe, a Várkertbe és az 
Erzsébet ligetbe vezetett az utunk. 

A terület a Történelmi angolpark funkció- 
bővítő megújítása az Esterházy-kastély 
környezetében, közismertebb nevén a 
Zöld város I. TOP-projekt keretében újult 
meg. A projekt céljai közt szerepelt a vá-
ros népességmegtartó erejének növelése, 
a lakosság életkörülményeinek javítása, 
valamint a környezet- és egészségtudatos 
életmód elterjesztése. 

A több mint egymilliárdos beruházás 
során új sétautakat, ösvényeket és kerék-
párutat is kialakítottak, épült két pavilon, 
lényegesen bővült a közvilágítási rendszer 
és több ezer új növényt is el-
ültettek. 

A projekt elsőként el-
készült eleme a Várdomb, 
vagyis az Esterházy-kas-
tély főhomlokzata előtti te-
rület, az egykori szabadtéri 
színpad környéke volt. A 
területre szintén telepítet-
tek növényeket – évelőket, 
örökzöldeket és cserjéket is 
–, melyek egy része most 
virágzik és az egykori padok 
helyén épült vasbeton szerkezeten éppen 
épül a mobil lelátó is, hogy három év kiha-
gyás után az idei évben a hagyományok-
hoz hűen, a közös városi ballagáson indít-
hassa útjára végzőseit a város. 

A projekt fontos eleme volt egy zárt 
rendszerű csatorna kialakítása, amely a 
valamikori Ta-
polca-meder he-
lyén húzódik. Ez 
az egykori Platán 
szálló sarkától ha-
lad az Erzsébet li-
get, illetve a Szent 
István út alatti 
aluljáró irányába 
és a malom mel-
lett belecsatlako-
zik abba a csa-
tornarendszerbe, 
ami a húsgyár felé 
halad tovább és 
szállítja a város 
csapadékvizét. A csatornarendszer mel-
lett halad az aszfaltborítású kerékpárút a 
Szent István út alatti aluljárón át, fontos 
összeköttetést teremtve a forgalmas út két 

oldalán fekvő városrészek között. Ez a ke-
rékpárút rövid idő alatt fontos része lett a 
város közlekedési hálózatának, nagyon so-
kan használják nap mint nap. 

Többször is írtunk már arról, hogy a 
tervezők által megálmodott sétányok 
nyomvonala több helyen is eltér a ko-
rábban használt gyalogos útvonalaktól. 
Az máris szemmel látható – főként a  
Gróf utat a Szent István úti 
lépcsőkkel korábban össze-
kötő járda esetében –, hogy 
a Várkertet rendszeres köz-
lekedési útvonalként hasz-
náló gyalogosokat nehéz le-
téríteni a megszokott útról, 
s mivel a tervező nem vette  
figyelembe a városvezetés 
felvetéseit azzal kapcsolat-

ban, hogy ez egy fontos 
gyalogos útvonal és nem 
tervezett ide sétányt, az 
emberek tapostak ma-
guknak egyet és továbbra 
is nyílegyenesen tarta-
nak úti céljuk felé. 

Ha átsétálunk a Szent István út túl-
oldalára, láthatjuk, hogy a megújult Er-
zsébet ligetben is éledezik a természet. 
Az Országzászló emlékmű környékén 

kialakított közösségi tér és a kereszt 
alakú pavilon környékén is szépen fej-
lődnek a cserjék. Az Erzsébet ligetben 
– a Várkerthez hasonlóan – szintén bő-
vült a közvilágítás, ami hangulatossá és 
egyben biztonságosabbá is teszi az esti  
sétákat.

Az Erzsébet ligetből a színház irányából, 
a megújult lépcsőkön sétáltunk vissza a 

Várkertbe. A Szent István úton végig parko-
ló autókat láttunk, s már messziről hallot-
tuk, hogy a város egyik legújabb játszótere 
megtelt gyermekekkel. A lovagvárak vilá-
gát idéző gyermekparadicsom a projekthez 
kapcsolódóan, de önkormányzati önerő-

ből valósult meg, és nagyon gyorsan a  
családok kedvelt szabadidős programjává 
vált. A gyerekek most is önfeledten ját-
szottak a különféle játékelemeken, az őket 
kísérő felnőttek egy része pedig a nemrég 
megnyílt kávézó teraszán beszélgetve töl-
tötte idejét.

Öröm volt látni a sok mosolygó gyer-
meket és felnőttet, s bár a természet még 
nem mindenütt mutatja szép, tavaszi arcát, 
az már most látható, hogy a Várkert és az 
Erzsébet liget továbbra is a pápaiak kedvelt 
zöldterületei lesznek, ahol örömmel sétál-
nak, ahová örömmel hozzák el gyermeke-
iket, unokáikat.    

Zöldül a Várkert és az Erzsébet liget
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 Fotó: Pintér Ádám

Húsvéthétfői sétánk a Várkertből a 
Schwenczel-rétre vezetett. A Tég-
lagyári út mellett, a korábbi rende-

zetlen terület helyén kialakított új köz-
park igazi tavaszi díszben, zöldellő fűvel, 
rügyező fákkal, ébredező cserjékkel várja 
a kikapcsolódni, pihenni vágyókat. 

A röviden csak Barnamezős beruházás-
ként emlegetett projekt – ami egyben a vá-
ros legnagyobb TOP-projektje volt – három 
beavatkozási helyszínen hozott jelentős 
változást. Egyrész ennek köszönhetően 
jött létre a korábbi gázcseretelep helyén 
a kutyafuttató, másrészt megépülhetett a 
sportcentrum és a harmadik beruházási 
elem volt a közpark kialakítása. 
Akik évek óta nem jártak a kör-
nyéken, most bizonyára rá sem 
ismernek a területre, hiszen a 
korábbi gondozatlan, funkció 
nélküli, szeméthalmokkal teli 
terület olyan funkciókat kapott, 
melyek korában itt elképzelhe-
tetlenek lettek volna. 

A mára már mindenki által 
Schwenczel-rétnek nevezett 
park korábban kiesett a köztu-
datból. A beruházás, amellett, 

hogy egy mindenki által szabadon láto-
gatható szabadidőparkot eredményezett, 
egyben megoldotta a környék hosszú idő 
óta fennálló csapadékvíz-elvezetési prob-
lémáját is. A Barnamezős beruházás segít-
ségével a környező utcák nyílt árkait be-
csatornázták ide, a park sokak által kedvelt 
látványossága és egyben egyik központi 
eleme, a tó tulajdonképpen a víz utánpót-
lásának egy részét ebből a csapadékvízből 
kapja és biztosítja azt is, hogy az elfolyó víz 
a Téglagyári út alatt, majd a sportcsarnok 

és a Petőfi-gimnázium közötti árokrend-
szeren keresztül eljusson a Bakony-érig. 
A tó vízfelülete mintegy 2.000 négyzetmé-
ter, térfogata 3.400 köbméter és nem lehet 
elégszer hangsúlyozni, hogy vize fürdésre 
nem alkalmas.

A tó köré hangulatos 
sétány is épült és nem 
messze tőle egy modern 
játszótér kapott helyet, 
mely gondoskodik kicsik 
és nagyobbacskák szóra-
koztatásáról is. A park a 
Vaszari út és a Téglagyá-
ri út közti átjárást is biz-
tosítja. A területre közel 
száz fát és több mint tíze-
zer cserjét ültettek el a ki-

vitelezés során. A 
parkot használók 
kényelmét köz-
területi bútorok, 
kerékpártárolók, 
közvilágítás és 
hulladékgyűjtők 
szolgálják, a te-

rület biztonságáról térfigyelő kamerarend-
szer gondoskodik. 

Amikor ott jártunk, többen sétáltak a 
tó körül és a játszótéren is találkoztunk 
gyerekekkel, ugyanakkor azt is tapasz-
taltuk, hogy a parkot rendeltetésszerűen 
használók érdekében nem árt újra átis-

mételni a Schwenczel-rét 
használatának legfontosabb 
szabályait. Fontos tudni, hogy 
a területen kerékpározni csak 
a járdákon szabad, motorke-
rékpárral, gépjárművel azon-
ban tilos a Schwenczel-rétre 
behajtani. Kutyát sétáltatni 
csak pórázon engedélyezett, 
azonban az ebeket a játszó-
tér területére tilos bevinni.  
Ahogy korábban már olvas-
hatták, a látványtóban tilos 
fürdeni, kutyát úsztatni, hor-
gászni és télen a tó jegére lépni 

sem engedélyezett. 
A játszótéri játékokat kizárólag 14 év 

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

játszótér területén ter-
mészetesen tilos a do-
hányzás.

Ha a terület hasz-
nálatának szabályait 
mindannyian betartjuk, 
biztosíthatjuk, hogy ez 
a csodálatos, gondozott 
park még sokáig szol-
gálja a pápaiakat és az 
ideérkezőket. Egy biztos, 
a természet teszi a dol-
gát, a melengető tavaszi 
napsütésben csodálato-
san zöldellő környezetet 

találhat itt mindenki, aki felkeresi ezt a va-
lódi kis ékszerdobozt.  

Tavaszi hangulat a Schwenczel-réten
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Szerző: Pintér-Papp Eszter 
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Rügyfakadást csodáló húsvéti sétánk 
hová is vezethetett volna végül, mint 
az éppen alakulóban lévő Külső-Vár-

kertbe, ahol annak ellenére, hogy még 
nem fejeződtek be a munkálatok és a park 
egyes elemei még nem használhatók, na-
gyon sokan sétáltak vagy sportoltak. 

A Vajda Péter lakótelep mögötti, 7.200 
négyzetméteres terület átalakulására a 
Zöld város II. projekt adott lehetőséget. A 
korábbi rét az elmúlt hónapokban telje-
sen átalakult és igényes közpark 
jött létre a helyén. A kivitelezés 
során több ezer növényt tele-
pítettek, melyek többsége már 
rügyeit bontogatja, de olyan is 
akad, amely már virágba borult 
az erre sétálók nagy örömére. Az 
új sétautak mentén közvilágítást 
is kialakítottak, utcabútorokat is 
elhelyeztek és a távolabbról érke-
zők számára fontos, hogy parko-
lót is létesítettek. 

A park egyik meghatározó eleme a lát-
ványtó, amelynek 14 ezer köbméteres 
medrét a Várkertfürdő elfolyó vizével töltik 
fel folyamatosan, a felesleges vizet pedig a 
Bakony-érbe vezetik. Nagyon népszerűnek 
ígérkezik a tó fölé nyúló, 265 négyzetméte-
res stég, ahol most is sokan pihentek, bár 
néhány kutya erősen tiltakozott gazdájá-
nál a stégre lépés ellen. 

A tótól nem messze épül az az épület, 
melyben büfé, vizesblokk és közösségi tér 
is helyet kap.   

A tervezők itt is gondoltak a gyerme-
kekre, a közeli tó inspirálta kalózhajó mo-
tívumos játszótér bizonyára az apróságok 
kedvence lesz, most azonban még csak 

kívülről csodálhatjuk a hatalmas hajót, a 
tengerpartot idéző homokozót és a hozzá 
kapcsolódó játékelemeket, 
a játszótér ugyanis még 
nem használható. Ugyan-
ez igaz a közelben kiala-
kított, tíz játékeszközzel 
felszerelt motorikus park-
ra is.

A területen korábban ki-
alakított futópálya kiváló-
an illeszkedik a park többi 
eleméhez. A sportolók kö-
rében már nagy népsze-

rűségnek ör-
vendő rekortán 
borítású pályán 
húsvéthétfőn is 
sokan futottak.  

A Külső-Vár-
kertben egy 
másik projekt-
nek köszönhe-

tően december 
végén adták át 
a kerékpáros 
p u m p a p á l y á t , 
ami azonnal a 
fiatalok egyik 
kedvenc helye 
lett. Most is so-
kan használták 
ezt a különleges 
kialakítású pá-
lyát és ami már 
elsőre is látszott, az az, hogy a tapasztal-
tabb pumpapálya-használók mennyire fi-
gyeltek a kevésbé tapasztaltakra.  A kisebb 
pályán az apróságok futóbiciklivel, kismo-

torral ismerkedtek a pálya kínálta lehe-
tőségekkel, míg a nagy, akár nemzetközi 

versenyek megtartására is alkalmas 
pályán az idősebbek már profin rót-
ták a köröket. Néhány pályahaszná-
lati szabályra azonban itt is fontos 
felhívni a figyelmet. Ezek közül a leg-
fontosabb, hogy kerékpáros sisak nél-
kül tilos a pálya használata. Azt is jó 
tudni, hogy mindkét pálya esetében 
meghatározták a kötelező haladási 
irányt, amit a bejárat melletti táblán 
ismertetnek az újonnan érkezőkkel. 
Emellett az is fontos, hogy mindig a 

már pályán lévőknek van elsőbbsége és a 
pályán tilos megállni. A pálya használa-
tához nincs szükség speciális kerékpárra, 
sőt, görkorcsolyával és rollerrel is kipróbál-
hatják azt az érdeklődők.

A pumpapályán ért hát véget húsvéthét-
fői zöld város sétánk, melynek során olyan 
pápai zöldterületeket, parkokat jártunk vé-
gig, amelyek a közelmúltban megújultak 

és új funkciókkal bővültek. Öröm volt lát-
ni, hogy kivétel nélkül mindegyik területet 
birtokba vették már a pápaiak és a tavaszi 
napsütés sokakat csábított a szabadba.    

Nincs készen, de már népszerű a 
külső-várkerti park
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Az idei évben ismét visszatérhettünk 
a hagyományokhoz és a korona-
vírus-járvány miatti korlátozások 

után ismét a március 15-i városi ünnep-
ségen volt lehetőség átadni a Pápa Város 
Önkormányzata által alapított kitünteté-
seket. 

A könnyűzenei életben nyújtott elhi-
vatott tevékenységéért, a fiatalok szá-
mára példaértékű lokálpatriotizmusáért  
és Pápa város hírnevének öregbítésé-
ért Pápa Város Díszoklevelét vehet-
te át Ekanem Bálint Emota énekes,  
színész.

Az önkormányzat Pápa Város Dísz- 
oklevele kitüntetést adományo-
zott Mátyus Aliz, a Pápai Művelődés-
történeti Társaság alelnöke részére  
helyi közösségi kezdeményezőkészséget, 
alkotókedvet ösztönző tevékenysége, lan-
kadatlan közösségteremtő lendülete, szak-
mai elhivatottsága és töretlen lokálpatrio-
tizmusa elismeréseként. 

Pápa Város Díszoklevele kitüntetést ve-
hetett át a Hagyományok 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 részesítet-
te Nagy József asztalosmestert az aszta-
losmesterség több évtizedes, kiemelkedő 
színvonalú gyakorlása, egyházi és civil 
szervezetek önzetlen támogatása, vala-
mint a Pápa és Térsége Ipartestületben 
végzett áldozatos tevékenysége elismeré-
seként. 

Pápa Város Díszoklevele kitüntetést 
vehetett át Sydó Tibor nyugalmazott 
testnevelő tanár több évtizedes felelős-
ségteljes pedagógiai tevékenysége, ki-
váló sportolók nevelése és a tömegsport  
népszerűsítése érdekében végzett fárad-

hatatlan 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 
Városért Érdemérem kitüntetést ado-
mányozott Pápa Város Fúvószene-
kara részére a város kulturális és  
közéletében képviselt jövőbe mutató sze-
repe, több mint egy évszázados érték-
teremtő tevékenysége, a város hírnevét 
erősítő kiemelkedő színvonalú és példa-
értékű zenei, művészeti tevékenysége  
elismeréseként.

Az idei kitüntetetteket magazinunk áp-
rilisi és májusi számában mutatjuk be ol-
vasóinknak.  

VÁROSI KITÜNTETETTEK

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Akikre büszkék vagyunk
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Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Van egy hely Pápán, egy igazi nyu-
galom szigete, ahol kézzelfogható 
közelségbe kerül a történelem, ahol 

megismerkedhetünk a Bakonyalja termé-
szeti kincseivel, ahol néhányan két évti-
zede szemét- és törmelékhalmok között 
is meglátták a szépséget, a gondozatlan 
területben rejlő lehetőséget. Ez a néhány 
ember létrehozta a Hagyományok Hegye 
Egyesületet, mely sok munkával és kitar-
tással az álomból mára valóságot terem-
tett. Az egyesület munkáját széleskörűen 
elismerik és értékelik, ennek köszönhe-
tő, hogy március 15-én átvehették Pápa 
Város Díszoklevelét. Tóth Kálmánnal, az 
egyesület elnökével a kitüntetés kapcsán 
beszélgettünk.

- Ezen a helyen korábban lokátorállo-
más működött, aztán az önkormányzat 
2002-ben meghirdette a területet haszno-
sításra, mégpedig kulturális és szabadidős 
tevékenységre. Voltunk néhányan, akik 
akkor beleálmodtunk a területbe egy olyan 
világot, ami mára, húsz év elteltével rész-
ben megvalósult. 

- Hogy nézett ki akkor a mai Hagyomá-
nyok Hegye?

- Meglehetősen elszomorító látvány volt, 
szemét- és törmelékkupacok voltak min-
denütt, kerítés nélküli, oszlopok nélküli, el-

vadult környezet. Ami talán pozitívum volt, 
hogy a lokátorállomás Kupra költöztetése 
után a természet kezdte visszahódítani a 
területet, amibe mi történelmi, néprajzi és 
természetismereti központot álmodtunk, 
ezért hoztuk létre a Hagyományok Hegye 
Egyesületet.

- Melyek voltak a Hagyományok Hegye 
Egyesület legfontosabb célkitűzései?

- Azok a célok, amelyek mentén meg-
kezdtük a munkánkat, ma is érvényesek. 
Hiszen egyrészt fontos a történelmi hagyo-
mányok ápolása, 
főként a középkor 
világa, azon belül 
is az avar idő-
szak, illetve a kö-
zépkori végvári 
élet. Az avar kor 
apropóját az adta, 
hogy találtak itt 
avar sírokat, melyeknek egy részét már 
meg is kutatták. Ez is bizonyíték arra, hogy 
Pápa és környéke már az ősidők óta lakott 
volt. Többek között ezt az időszakot is fele-
levenítjük A hegy napján és ehhez kapcso-

lódik még Pápa 
középkori életé-
ből a végvár, ami 
jelentős szerepet 
játszott. A másik 
a néprajzi vonal, 
a Bakonyalja 
néprajzi világa 
és ezen belül a 
paraszti világ, 
az állattartás, 

illetve a bakonyi pásztor- és betyárvilág, 
amit próbálunk megjeleníteni. Harmadik 
fontos célunk a Bakonyalja növény- és ál-
latvilágának bemutatása a természet és 
az ember összhangjára fókuszálva és ter-
mészetesen nagyon fontos számunkra a 
környezetvédelem is. Ez a három vonal az, 

ami több-kevesebb mértékben előtérbe ke-
rült, s ezek közül a legnagyobb a történelmi 
vonulat. Fontos, hogy a területet megpró-
báljuk megőrizni az utókornak, bemutat-
ni mindazt, amit az ősök és a természet 
üzennek számunkra. Az, amihez mindig 

is ragaszkodtunk 
és amely célunkat 
2002-ben az ön-
kormányzat is el-
fogadott, hogy egy 
olyan helyet mű-
ködtessünk, amely 
a nagyközönség 
– főként a gyerme-

kek – számára nyújt ismereteket. Egyéb-
ként gyakran érkeznek hozzánk csoportok 
és nemcsak a pápai óvodákat és iskolákat 
látjuk itt vendégül, hanem száz kilométe-
res körzetből szinte mindenhonnan voltak 

már látogatóink, de érkezett már csopor-
tunk Debrecenből is. A kezdetektől tartot-
tuk magunkat ahhoz az elképzelésünkhöz, 
hogy semmi olyat nem mutatunk be, ami-
hez elektronikai berendezések, gépek kel-
lenek, a bemutatóink mind a kézzelfogható 
tapasztalásra alapulnak.  

- Hatalmas munka lehetett ennek a 
területnek a rendbetétele és bizonyá-
ra nagy feladat a folyamatos gondozása 
is. Hogyan tudja az egyesület mindezt  
megvalósítani?

- A fenntartásban segítségünkre van 
Pápa Város Önkormányzata, de rendsze-
resen nyújtunk be pályázatokat, melyekkel 
egyrészt a fenntartást, másrészt a progra-

Ha nem tudod, honnan jössz, azt sem tudod, 
hová mész

 A területet megpróbáljuk 
megőrizni az utókornak, 

bemutatni mindazt, amit az 
ősök és a természet üzennek 

számunkra

“
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mok szervezését, harmadrészt pedig a fej-
lesztéseket, illetve az ezekhez kapcsolódó 
eszközöket célozzuk meg. A fenntartás va-
lóban nem egyszerű feladat, hiszen ahhoz, 
hogy ezt a 8,5 hektáros területet gondozni 
tudjuk, nagyon sok munkára és eszközökre 
van szükség. Mi nem használunk gyomir-
tószereket, a kezdeti kézi kaszálástól mára 
eljutottunk oda, hogy komoly gépparkunk 
van, de a gépekhez emberek is kellenek. 
Ezeket a munkákat jórészt az egyesület 
tagjai végzik. Ahhoz, hogy ez a terület mára 
így nézzen ki, az elmúlt húsz évben több 
tízezer önkéntes munkaórára volt szük-
ség a tagjainktól. Nagyon kevés volt az a 
munka, amit vállalkozókkal végeztettünk. 

Emellett vannak olyan egyesületek, akik 
partnereinkként segítenek a munkánk-
ban. Elmondhatom, hogy mára kialakult 
egy olyan, közel kétszáz emberből álló kö-
zösség, akik hadra foghatók.

- Melyek azok az egyesületek, me-
lyekről az imént beszélt, amelyek se-
gítettek Önöknek ebben a hatalmas  
munkában?

- Akik a legtöbb időt töltik itt, a hegyen, a 
Kassai Lovasíjász Iskola Piroska Törzse, az-
tán jó a kapcsolatunk a Pápai Huszáregye-
sülettel, a Hét Csillag Kulturális és Sport 

Egyesülettel, a Delta Íjászegyesülettel, vala-
mint a Pápa Városi Polgárőrséggel, de azt 
is el kell mondanom, hogy 
Pápa Város Önkormányza-
tának Városgondnokságától 
és néhány vállalkozótól is 
sok segítséget kaptunk. Na-
gyon jó a kapcsolatunk a Ba-
konyerdő Zrt-vel is. Nagyon 
sok pályázati támogatást is 
kaptunk az elmúlt időszak-
ban, köztük a Bethlen Gábor 
Alapkezelőtől, de a Minisz-
terelnökség vagy Kövér László házelnök úr 
is támogatja a tevékenységünket. A Hagyo-
mányok Hegye egyébként a Pápai Platán 

Nonprofit Kft-hez tar-
tozik, ami jelzi, hogy 
ez egy olyan megtar-
tandó érték, ami fon-
tos a város számára. 
Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint az, hogy 
az értéktár bizottság 
a helyi értékek sorá-
ba emelte a Hagyo-

mányok Hegyét és 
természetesen ezt 
jelzi a március 15-
én átvett kitüntetés 
is. 

- Mit terveznek 
az elkövetkező 
évekre? Hogyan 
folytatja tevékeny-
ségét az egyesület?

- Terveink szerint az imént ismer-
tetett három vonal mentén folytatjuk  
a tevékenységünket. Olyan közösség jött  
itt létre, mely hittel, lelkesedéssel, idejét 

nem kímélve próbálja az itt megálmodott 
világot megőrizni. Szerencsére vannak kö-

rülöttünk fiatalok 
is, így talán bizto-
sított az egyesület 
jövője.

- Mit jelent 
Önöknek az az 
elismerés, amit 
március 15-én ve-
hettek át?

- Azt jelenti, hogy azt a rengeteg gondo-
latot és tettet, azt a szellemi értéket, amit 
az elmúlt húsz évben a Hagyományok He-
gyébe fektettünk, most elismerték. Egyben 
azt is jelenti, hogy remélhetően az elkövet-
kező húsz évben ugyanez a gondolat és a 
hozzárendelt tettek még több eredményt 
érhetnek el.  

- Ha most körülnéz itt, a Hagyományok 
Hegyén, mennyire hasonlít mindaz, amit 
lát ahhoz a világhoz, amit két évtizede 
megálmodtak ide? 

- Azt kell mondanom, hogy apróságok-
ban nyilván mindig a helyzethez, a lehető-
ségekhez igazodva, de alapvetően minden 
úgy alakult, ahogy terveztük. Ez területileg 
és a hely céljait illetően is igaz. Szeretnénk, 
ha ez így is maradna. Tudom, hogy ez nem 
kis falat, akár az elkövetkező húsz évben 
is bőven lehet vele foglalkozni. Az az ál-
láspontunk, amit a mondás is tart, ha nem 
tudod, hogy honnan jössz, akkor azt sem 
tudod, hova mész. Nem abból kell kiindul-
nunk, hogy máshol mit és hogyan csinál-
nak, hanem abból, hogy itt, Bakonyalján, a 
városban milyen gyökereink vannak. Ha 
ebből indulunk ki, akkor nem tudunk na-
gyot tévedni.    

Olyan közösség jött 
itt létre, mely hittel, 
lelkesedéssel, idejét

nem kímélve próbálja
az itt megálmodott 
világot megőrizni

“
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Szerző: Polgár Szilárd
 Fotó: Pintér Ádám, Polgár Szilárd

Az asztalosmesterség több évtizedes, 
kiemelkedő színvonalú gyakor-
lása, egyházi és civil szervezetek 

önzetlen támogatása, valamint a Pápa és 
Térsége Ipartestületben végzett áldozatos 
tevékenysége elismeréseként Nagy József 
asztalosmestert Pápa Város Önkormány-
zata Pápa Város Díszoklevele kitüntetés-
ben részesítette. A rangos városi elisme-
rést Nagy József nemzeti ünnepünkön, 
március 15-én vehette át. Ennek apropó-
ján beszélgettünk a köztiszteletben álló 
asztalosmesterrel közel nyolc évtizednyi 
életútjáról, sváb származásáról, rendít-
hetetlen hitéről, az iparos-aranygyűrűről, 
valamint szakmájának töretlen szereteté-
ről is.

- Családom Nagytevelről származik, 
az őseim svábok, hatéves koromig csak 
németül beszéltem. Mielőtt általános is-
kolába mentem, a győri nagymamához 
vittek el a szüleim három hónapra, hogy 
tanuljak valamit magyarul. Természete-
sen Nagytevelen jártam iskolába, már ak-
kor is nagyon szerettem fúrni, faragni, és 
mindig is asztalos akartam lenni – mesél-
te magazinunknak Nagy József. - Amikor 
nyolcadik osztályban a nagyteveli iskola-
igazgató megkérdezte tőlem, hogy milyen 
szakmát szeretnék választani, akkor azt 
feleltem: asztalos leszek. A szüleim viszont 
Győrbe, egy szakközépiskolai technikum-
ba akartak íratni, én meg nem szerettem 
volna oda bekerülni, ezért a felvételi vizs-
gát szándékosan rosz-
szul írtam meg. Mikor 
hazajöttünk, egy aszta-
loshoz kezdtem eljárni 
tanulni, és ott annyira 
igyekeztem, hogy na-
gyon megkedveltek. 
Így amikor jött a papír, 
hogy nem vettek fel a 
technikumba, az aszta-
los megkereste a szüleimet és meggyőzte 
őket, nekem az asztalosmesterség lenne a 
legjobb választás. Hát, így lettem asztalos.

- Mikor történt mindez? 

- Ennek bizony már hatvanöt éve. Az 
ipariskolában az első napon Korcsmáros 
Józsi bácsi tartotta a szakmai órát. Ott ő 
azt mondta, hogy egy asztalos három vé-
sővel mindent meg tud csinálni. Így hát az 

első ösztöndíjamból - ami tíz forint volt -, 
vettem három vésőt. Aztán minden hónap-
ban újabb szerszámot vettem, majd har-
madéves koromban már egy gyalupadot is 
tudtam vásárolni. Közben otthon mindig 
dolgoztam, először például intarziákat ké-
szítettem. Amikor elvégeztem az iskolát, 
egy szakipari céghez kerültem, ahol hamar 
kiemeltek, és huszonnégy évesen a lakos-
sági részleg vezetője lettem. Nagyon sze-
rettem a szakmámat és azon voltam, hogy 
mindent megtanuljak, azonban nem akar-
tam sokáig cégnél, alkalmazottként dol-

gozni, hanem önálló 
iparosként szerettem 
volna folytatni. Ehhez 
viszont mestervizs-
ga kellett, amelynek 
megszerzése után az-
tán fel is mondtam a 
cégnél.

- Az akkori szocia-
lista tervgazdaságban meglehetősen bátor 
lépésnek számított önálló útra lépni, és ön-
álló iparosként boldogulni. Gondolom, az 
elején voltak azért akadályok?

- Az önálló munkát 1971. április 1-jén 
kezdtem Nagytevelen. Édesanyáméknak 
a szülői háznál volt egy kis helyisége, ott 
indultam egyedül. Közben egy gyalugépet 
is beszereztem és lassan, óvatosan elkezd-
tem a szakmát. Szépen jöttek a megrende-

lések, ismert lettem a faluban, és akkoriban 
néha még édesanyám vagy édesapám is 
besegített. Ekkor főként heverőket, aszta-
lokat készítettem, de ablakokat is tervez-
tem és gyártottam. Lassan kinőttem ezt a 
kis helyet, és kibéreltem Nagytevelen egy 
nagyobb tanácsi épületet, ahová egy volt 
munkatársamat elhívtam dolgozni. Így 
ketten folytattuk nagyon sokáig, ám idővel 
azt a műhelyt is kinőttük. 

- Most már hosszú évtizedek óta Pápán 
él. Mikor költözött át Nagytevelről váro-
sunkba? 

- Időközben megnősültem, Pápán 
építkeztünk és innen jártam ki Nagyte-
velre. Aztán a mai házunk helyén sike-
rült egy régi házat megvásárolni, ame-
lyet lebontottam, és annak a helyén 
építettem fel az új asztalosműhelyem.  
A vállalkozásommal 1982-ben költöz-
tünk be végleg Pápára. Továbbra is na-
gyon sok munkánk volt, a cégem létszá-
ma is folyamatosan bővült, egyre többen 
dolgoztak nálam. Itt voltunk nagyon so-
káig, aztán ezt a műhelyt is kinőttük.  
Végül tizenhét évvel ezelőtt a Juhar utcá-
ban építettük fel az új, nagy gyártóüzemün-
ket, valamint a hozzá kapcsolódó faipari 
áruházat, ahol most is van a székhelyünk. 
Mikor alkalmazottként dolgoztam, akkor is 
úgy dolgoztam, mintha a sajátom lett vol-
na. Mindent tökéletesen próbáltam elvé-

Isten áldja a tisztes ipart!
Egész életében segítette a hit ereje 

A vállalkozásommal 
1982-ben költöztünk be 
végleg Pápára, továbbra 
is nagyon sok munkánk 
volt, a cégem létszáma 
is folyamatosan bővült

“
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gezni, folyamatosan tanultam, szorgalom-
mal, alázattal. Amikor vezető voltam, akkor 
is fogtam a seprűt és ha kellett, takarítot-
tam. Soha nem panaszkodtam, szerettem a 
szakmámat.

- Azon szerencsés vállalkozók közé tar-
tozik, akik át tudták adni a képzeletbeli 
családicég-stafétát gyermekeiknek. Amit 
hosszú évtizedek alatt felépített, azt lányai 
viszik tovább.

- Mivel lassan nyolcvanéves leszek, ta-
valy a lányaimnak, Beátának és Szilviának 
átadtam a cég vezetését, akik nagyon jól 
viszik tovább a vállalkozást, büszke va-
gyok rájuk. Szerencsés vagyok, hogy amit 
én felépítettem, azt ők folytatják, biztos ke-
zekben van a jövőnk, és már az unokám is 
fél éve nálunk dolgozik. A cégünk nevét én 
találtam ki, olyan nevet szerettem volna, 
amelyet könnyen meg lehet jegyezni. Na-
gyon sok munkánk van, bel- és külföldre 
egyaránt sok megrendelésünk van. Jelen-
leg közel húszan dolgoznak nálunk, sokan 
tanulóként itt kezdték 20-25 évvel ezelőtt, 
és ma is itt vannak. Mindegyikük jó szak-
ember, csak minőséget és kiváló terméke-
ket gyártunk.

- Most, hogy átadta a cég irányítását a 
lányainak, mivel telnek a napjai?

- Délelőtt még bemegyek a céghez, hi-
szen nem tudok otthon ülni, mindig kell 
csinálnom valamit. Amikor délután hazajö-
vök, sokat kertészkedem. Már kikelt a bor-
só, a hagyma, szívemen viselem a kertem 
sorsát, amely mögött van egy nagy földte-

rület, amelyet beültettem fákkal. Nagyte-
veltől sem szakadtam el, hiszen közel járva 
a nyolcvanhoz, sok gyermekkori és ifjúko-
ri emlék jut eszembe. Felelevenednek az 
iskolás évek, a sportélet, a színjátszóköri 
emlékek, a bálok. Nagyon jó érzéssel tölt 
el, amikor ezekre gondolok. Napjainkban 
is szívesen járok vissza a szülőfalumba, 
szeretek ismerősökkel találkozni, beszél-

getni, tagja vagyok a helyi nyugdíjas-egye-
sületnek. Régen megfogalmazódott ben-
nem egy újság létrehozásának ötlete, az,  
hogy tegyünk valamit, amivel a falu élete 
színesedik. Így megszerveztem és most 
áprilisban kiadtuk a Nagyteveli Hírmondó 
első lapszámát.

- Beszéljünk egy kicsit a Pápa és Térsége 
Ipartestületről, ahol hosszú ideig vezető-
ként dolgozott, egy hónappal ezelőtt pedig 
megkapta 50 éves iparos tevékenysége el-
ismeréseként az iparos-aranygyűrűt.

- Igen, huszonöt évig ipartestületi veze-
tőségi tag voltam, sok összejövetelt szer-
veztem, így farsangi és Katalin-bálokat, 
de nagy siker volt a Faiparos bál is, ahol a 
férfiaknak fa csokornyakkendőben kellett 
megjelenni. Nagyon szerettem csinálni, 
most pedig Beáta lányom az Ipartestület 
egyik alelnöke. Az ötvenéves iparos tevé-

kenységem elismerése-
ként kapott aranygyűrű-
nek is nagyon örültem, 
amelyet ünnepélyes ke-
retek között, dr. Kovács 
Zoltán országgyűlési 
képviselő úr adott át, és 
itt Beáta lányom nagyon 
megható beszédben 
idézte fel az életpályám 
állomásait, ezért ez dup-
la ünnep volt számomra. 

Egyébként önkormányzati képviselőként 
is dolgoztam néhány évtizeddel ezelőtt.

- Március 15-én átvehette az egyik leg-
nagyobb városi elismerést, Pápa Város Dí-
szoklevelét. Miként fogadta a hírt? 

- Nagyon sokan gratuláltak, nem 
is mertem arra gondolni, hogy egy 

ilyen komoly városi elismerést kapok.  
Néhány héttel ezelőtt kaptam egy leve-
let dr. Áldozó Tamás polgármester úr-
tól, amelyben erről értesítettek. Teljesen 
meglepett, sokáig nem is tudtam igazán 
felfogni, mivel érdemeltem ezt ki. Na-
gyon örültem, hogy a város egy iparosnak 
adta ebben az évben ezt a nagyon rangos  
elismerést. 

- Beszélgetésünk végén nem feledkez-
hetünk el arról sem, hogy hosszú évtizedek 
óta mecénása egyházi és civil közösségek- 
nek.

- Egész életemben rendszeresen járok  
templomba, és amíg élek, járni is fogok. 
Vallásos vagyok, sokszor megtapasztal-
tam az életem során, hogy a hitnek nagyon 
komoly ereje van. Valóban sokat segítek 
az egyháznak, sok mindent készítettem a 
Szent József kápolnában, a Szent Benedek 
templomban, és a Szent Anna templomban 
is. Amit kérnek, szívesen megcsinálom, és 
soha nem kérek érte semmit sem. Nagyte-
velen is támogatom a katolikus egyházköz-
séget, hiszen ez az én falum, ott nőtem fel. 
Büszke vagyok, hogy a nagyteveli templom 
felújításában való segítségem elismerése-
ként XVI. Benedek pápától Apostoli Áldás-
ban részesültem. 

A faiparosok védőszentje Szent József, 
az ő alakja fel van festve az asztalosmű-
helyünk falára. Ezért is vallom hittel az 
Ipartestületünk jelmondatát: Isten áldja a 
tisztes ipart!

 Nem is mertem arra 
gondolni, hogy egy 

ilyen komoly városi 
elismerést kapok

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

Dr. Bilinszky Zsuzsanna 1985-ben 
szerzett orvosi diplomát a Semmel-
weis Orvostudományi Egyetemen  és 

rögtön a pápai kórház gyermek- és vegyes 
profilú fertőző osztályán kezdett dolgoz-
ni. 1989-ben csecsemő- és gyermekgyó-
gyászatból, 1992-ben fertőző betegségek-
ből szerzett szakorvosi képesítést, majd 
1998-tól kórházunk gyermekosztályának 
vezetője és ő irányítja az újszülött osztály 
szakmai tevékenységét is. 

A főorvos asszony szakmai tapasztala-
tával, odaadó munkájával kollégái számára 
példaként szolgál. Emberséges, elhivatott, 
magas szintű tudását a gyakorlatban jól 
alkalmazó etikus orvos, akinek munká-
ját a precizitás és a szorgalom jellemzi, és 
aki mindennapi tevékenységével kivívta 
a betegek szeretetét és megbecsülését. Jó 
kapcsolatot ápol munkatársaival, házior-
vosokkal, társkórházak szakembereivel. 
Értékes tagja az intézmény közösségének, 
rendszeresen tevékenykedik szakmai bi-
zottságokban, számtalan előadást tartott 
kórházi továbbképzéseken. 

A kedves, mosolygós doktornőt én ma-
gam is ismerem, legutóbb egy Covid elle-

ni védőoltás beadásakor találkoztam vele, 
megnyugtató hangneme és csendes szavai 
közben szinte éreztem azt a finom, simo-
gató érintését, mely bizonyára a kis bete-
gekkel való évtizedes találkozások során 
alakult ki nála. 

Pápa Város Önkormányzata magas 
szintű szakmai felkészültsége, példaértékű 
életpályája, a gyermekek gyógyítása iránti 
elhivatottsága és a Covid-19 járvány idején 
tanúsított fáradhatatlan munkája elisme-
réseként Pápa Városért Érdemérem kitün-
tetést adományozott  részére. Az elismerést 
március 15-én, 
nemzeti ünne-
pünkön vehette 
át dr. Kovács Zol-
tán országgyűlési 
képviselőtől és 
dr. Áldozó Tamás 
polgármestertől. 
A kitüntetés kap-
csán beszélget-
tünk a főorvos 
asszonnyal a kórház gyermekosztályán. 

- Volt a családjában orvos?  Ön miért ép-
pen a gyermekorvosi pályát választotta? 

- Nem egészségügyi dolgozók a felme-
nőim. Volt azonban egy sajnálatos ese-
mény gyermekkoromban, hiszen amikor 
10 éves voltam, elveszítettem az édesanyá-
mat. Amíg betegeskedett, nagyon sokat 
jártunk hozzá a kórházba látogatóba. Ak-
kor otthon elkezdtem babákat és macikat 
gyógyítani, s szinte elmondható, hogy in-

nen indult a gyermekorvosi pályám. Min-
dig is tudtam, hogy csak gyermekeket sze-
retnék gyógyítani. Ezt nem is bántam meg, 
a mai napig örülök, hogy az orvosi pálya 
ezen részét választottam, hiszen nagyon jó 
érzés a gyerekeken segíteni. Boldogsággal 

tölt el, hogy már sokszor a volt betegeim 
szülőkként hozzák vissza kisgyermeküket, 
s mondják el, hogy szívesen hozták a gyer-
meküket hozzám, hiszen bíznak bennem. 
Elmondhatom, hálás hivatást választottam 
– mesélte a főorvosnő.

- Hogyan ke-
rült Pápára?

- Az egyik is-
merősöm szólt, 
hogy nincs gyer-
mekorvos Pápán, 
s beadtam a pá-
lyázatomat s így 
kerültem ide. Az 
osztály negyven-

ágyas volt s az ügyelet közös volt a  hatvan- 
ágyas fertőző osztállyal.

Dr. Bilinszky Zsuzsanna munkássága 
idején az osztály fejlődése töretlen volt, 
mindig az új gyógyítási elvek mentén 
haladt. Az elmúlt években  több projekt 
eredményeként építészetileg és felsze-
reltségét tekintve is megújult az osztály,  
így aki régen járt náluk, az rácsodálkozik a 
változásra.

Életpályájának legutóbbi időszakát a Co-
vid-19 járványhoz kapcsolódó kiemelkedő 
tevékenysége határozta meg: mindennapi 
munkája mellett időt, energiát nem kímél-
ve szervezte a Covid-betegek ellátását, vé-
gezte az ehhez kapcsolódó jelentések ké-
szítését és az oltásszervezést.

 - Gondolta volna valaha is, hogy egy-
szer egy világjárvány tör ki, s a helyi kór-
házban Ön lesz, aki ezen idő alatt a kórház 
Covid-protokollnak megfelelő működését 
irányítja?

- Soha nem gondoltam volna, hogy egy 
világjárvány jön. Mindig is voltak kisebb 
járványok, s szükség volt a fertőző bete-
geket kezelő orvosokra is. A Covid alatt a 
terápiák bevezetésénél konzultáltam más 
kórházakkal, tapasztalatokat cseréltem. Így 
vezettük be a kórházi protokollokat, a keze-
lési módokat, a zónák kialakítását. Aztán 
jöttek az oltások, azok szervezése, sokan 
kértek tőlem tanácsot a vakcinákkal kap-
csolatban. Ezek mind-mind kihívásokat je-
lentettek mindannyiunknak – emelte ki a  
doktornő. 

„Hálás hivatást választottam…”  -  
Beszélgetés dr. Bilinszky Zsuzsanna főorvossal

Boldogsággal tölt el, hogy 
már sokszor a volt betegeim 

szülőkként hozzák vissza 
kisgyermeküket, mondják el, 

hogy szívesen hozták a
gyermeküket hozzám

“
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- Van példaképe? Olyan személy, akire 
felnéz?

- Dr. Kégl Andrea volt az egyedü-
li szakorvos a gyermekosztályon, 
amikor Pápára kerültem. Ő nagyon 

sokat segített nekem, támogatott, s bár-
milyen problémám volt, nemcsak a 
szakmában, mindig számíthattam rá.  
A mostani kitüntetés nemcsak az enyém, 
hanem háromfelé oszthatnám. Az egyik 
a párom, a családom, akik minden hely-
zetben mellettem állnak, s támogat-
nak, a másik az osztály, ahol dolgozom,  
hiszen számíthatok rájuk bármikor, a 
legnagyobb rész pedig dr. Kégl And-
reáé – emelte ki, majd elárulta, orvosi  
hitvallása szerint ezt a munkát csak úgy 
lehet csinálni, ha teljes szeretettel, odaa-
dással végzi az ember, hiszen ha valaki-
nek segítségre van szüksége, segíteni kell 
b á r m i k o r , 
amikor azt 
kérik. Sajnos 
a fiatalok, a 
most végzett 
orvosok szá-
mára nem 
annyira von-
zó egy kisvá-
rosi kórházba 
elmenni dolgozni, ők inkább a nagyobb  
kórházakat preferálják. Örülök, hogy 
Pápán dolgozhatok, a város az ott-
honom, hiszen itt mindenki ismer 
már mindenkit. Vannak visszatérő  

betegek, akiknek már ismer-
jük a kórelőzményeit. Jó érzés, 
hogy amikor az utcán összefutunk, 
megállunk egy-egy mondat erejéig, s ér-
deklődnek a hogylétemről – fűzte hozzá a  
doktornő. 

- Van esetleg 
olyan esete, ami 
kiemelkedő? Ami 
emlékezetes ma-
radt az Ön számá-
ra?

- Nem tudnék 
egyet konkrétan 
kiemelni, mert sok 
volt. Az egyik az, 
amikor egy két év körüli kisgyermek került 
be osztályunkra súlyos tüdőgyulladással, 
tályoggal. Ő három hónapot töltött nálunk, 
s maradéktalanul meggyógyult. Most már 

gyermeke is van, s már őt is 
láttuk, kezeltük az osztályun-
kon. – mondta dr. Bilinszky  
Zsuzsanna. 

- Hogy fogadta a Pápa Vá-
rosért Érdemérem kitünte-
tést? 

- Nagyon meglepődtem és 
meghatódtam. Nem tudtam, hogy engem 
is felterjesztettek. Éppen a kórházban vol-
tam az orvosi szobában, amikor az egyik 
kolléganőm bejött és annyit mondott, hogy 
gratulálok. Én pedig meglepetten megkö-

szöntem, majd 
visszakérdez-
tem, hogy miért 
gratulálsz ne-
kem. A testületi 
ülés után a kö-
zösségi médiá-

ban közzétették, hogy a nemzeti ünnepen 
ki vehet át elismerést, s ott olvasta a neve-
met. Nagyon jó érzés volt, megkönnyeztem 
és libabőrös lettem. Azt mondtam: ez most 
komoly? El sem akartam hinni, hogy en-
gem érdemesnek találnak erre az elisme-
résre, s a város is úgy gondolja, hogy én ezt 
megérdemlem – tette hozzá.

- Van hobbija? Mit csinál szabadidejé-
ben?

- Nagyon szeretek történelmi könyveket 
olvasni, s az utóbbi időben gobelinezem. 
A járvány ideje alatt ugyan nem sok időm 
volt, de remélem, most már újra élvezhe-
tem a gobelinezést. Emellett wellenessez-
ni is szeretünk, remélem, most már erre is 
jut időnk – árulta el a köztiszteletben álló 
doktornő. 

Dr. Bilinszky Zsuzsanna orvosszakmai 
tevékenységével, példaértékű életpályájá-
val kivívta városunk polgárainak elismeré-
sét és tiszteletét. 

Nagyon meglepődtem 
és meghatódtam. El 

sem akartam hinni, 
hogy engem érdemesnek 

találnak erre az 
elismerésre

“

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

Pápa Város Önkormányzata pályázatot  
hirdet ingatlanok hasznosítására

TUDTA?
Pápa Városért Érdemérem adomá-

nyozható mindazon természetes sze-
mélyeknek, gazdálkodó szervezeteknek, 
civil szervezeteknek, akik a város fejlő-
dése, gyarapodása, hírnevének öregbíté-
se érdekében kifejtett tevékenységükkel 
kimagasló érdemeket szereztek.

Pápa Város Díszoklevele adományoz-
ható a város gazdasági és közéletében, 
a városfejlesztésben, valamint a tudo-
mány, művészet, irodalom, egészségügy, 
oktatás, nevelés, közművelődés és egyéb 
téren a város érdekében kiemelkedő te-
vékenységet végző természetes szemé-
lyeknek, gazdálkodó szervezeteknek, 
civil szervezetnek.
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Városunkban is folyt a leventék nevelése a Tókert utca 
elején levő Levente Otthonban. A Tókert területén pedig 
gyakorlóterük, sportpályájuk és lövöldéjük volt. A pá-
pai Esterházy-kastélyt park és kerítés vette körül. A 
Várkertnek négy olyan bejárata volt, melyen járművel, 
hintóval be lehetett hajtani.  Mindegyik mellett egy-egy 
őrház állt. Ezekben a szép, lakás nagyságú épületekben 
laktak az őrök, az uraság alkalmazottai. Az egyik - 
a képen látható - a mai Török Bálint utcával szembeni 
bejáratnál állt, a másik a Kálvária első stációjával szem-
ben, a harmadik a főbejárat mellett. Ezeket ledöntötték a 
szovjet csapatok a 40-es években. A háttérben a park 
egyik bejáratát védő őrház látszik, amelyet 1945-ben 
romboltak le. A negyedik megmaradt a Gróf út végén.

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

Leventék vonulnak 1940 körül a Szent István úton a Várkert mellett

Huszár János  
helytörténésztől 
származik a fénykép.


