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Félúton

Igazi ünnep volt a hétvégén a Külső-Várkertben 

az új játszótér átadásán. Nyilván az érdeklő-

dés és a szemmel látható öröm nem csupán az 

új gyermekbirodalomnak szólt, hanem a megú-

jult környezet egészének. Az új telepítésű fáknak, 

cserjéknek, a frissen készült sétányoknak, a vízzel 

feltelt tónak, a már bejáratott pumpapályának is.  

Szólt az érdeklődés ezen felül talán még annak is, 

hogy a Külső-Várkert a városlakók jelentős számá-

nak ismeretlen terület volt, esetenként még az oda-

jutást is tervező munka előzte meg.

A Külső-Várkertben megvalósult beruházást 

hosszú évek előkészítő munkája előzte meg, az 

alapkoncepció évtizedes múltra tekint vissza. Az 

első lépés, a régi hulladéktelep rekonstrukciója  

jelentette lehetőséget kihasználva a tómeder kiala-

kítása volt. Hosszú éveken keresztül kellett med-

dő vitákban helyt állni, újra meg újra elmondani, 

hogy hogyan lesz majd ott víz, miért volt racioná-

lis a meder kialakítása (mert a városnak nem ke-

rült pénzébe) évekkel korábban; de mindez már a  

múlt.

Vannak újabb projektek, újabb tervek; olyanok, 

amikkel ott tartunk, ahol a külső-várkertivel tartot-

tunk évekkel ezelőtt. Megtettük az első lépéseket 

(például a Schwenczel-rét állami tulajdonban volt 

részeinek megvásárlásával), készülnek az első kon-

cepciók, az első költségbecslések, sőt úgy tűnik: a 

források is rendelkezésre állnak. 

Vannak új kezdeményezések, mert a mi városunk 

gazdag: rendelkezünk olyan területekkel, ahol par-

kokat, játszótereket, sétányokat, pavilonokat, zöld 

területekbe ágyazott intézményeket (akár óvodát) 

tudunk építeni. Szinte kifogyhatatlan mennyiségben 

rendelkezünk vízzel, hogy olyan beruházási elemek-

kel gazdagítsuk a tervezett projekteket, amik eszkö-

zök lehetnek a klímaváltozás elleni küzdelemben. 

Mindezek eredőjeként pedig olyan minőségi termé-

szeti környezetet tudunk kialakítani az épített mel-

lett (aminek jelentős részére egyébként ugyancsak 

büszkék lehetünk), ami párját ritkítja az országban: 

bátran megmutathatjuk bárkinek a Várkertet, a Kül-

ső-Várkertet, a Schwenczel-rétet. Aztán a többit ha-

marosan meglátjuk…

Dr. Áldozó Tamás
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Magazinunk áprilisi számának meg-
jelenése óta számtalan program-
ról, rendezvényről tudósítottak 

online felületünk munkatársai. Olvasó-
inknak most az elmúlt hetek legfontosabb 
történéseiről szólunk röviden. 

Április 21-én a Református Újtemplom-
ban tartotta Colorum című új albumának 
lemezbemutató koncertjét Zséda.

Április 22-én tűz volt a Vörösmarty úti 
otthonház egyik lakószobájában. A tűzben 
– melyet egy televíziókészülék meghibáso-
dása okozott – szerencsére senkinek nem 
esett komolyabb baja. 

 A Petőfi Városbarát Egylet április 22-én 
indította Petőfi-emlékprojektjét, melynek 
során számos rendezvénnyel kívánnak 
emlékezni a város egykori diákjára. 

Április 20. és 23. között a Pápai Refor-
mátus Teológiai Akadémia biztosított 
helyszínt a nemzetközi Comenius-konfe-
renciának, melyen 10 országból érkezett 
elismert szakemberek arról tanácskoztak, 
mit jelent, hogy Isten az embert a maga ké-
pére és hasonlatosságára teremtette. 

Április 23-án a 20 éves Hagyományok 
Hegye Egyesület volt a Jókai Mór Városi 
Könyvtár Pápai Családi Fotóalbumok soro-
zatának vendége.

A Musica Pannonica Reformata sorozat-
ban Érdi Tamás Liszt Ferenc-díjas zongo-
raművész koncertezett április 23-án a Re-
formátus Ótemplomban.

Április 24-én új műsorral jelentkezett a 
Pápai Musical Stúdió. A fiatal énekeseknek 
bemutatkozási lehetőséget biztosító elő- 
adásnak a Jókai Mór Művelődési Központ 
színházterme adott otthont. 

Veszprém megye könyvtárügyéért díjat 
kapott dr. Hermann István. A Jókai Mór Vá-
rosi Könyvtár nyugalmazott igazgatója áp-
rilis 25-én vehette át az elismerést Veszp-
rémben. 

Április 26-án – tanítványai kezdemé-
nyezésére – festőtermet neveztek el a Pá-
pai Református Kollégium Gimnáziuma és 
Művészeti Szakgimnáziumában a közel-
múltban elhunyt Katona György festőmű-
vészről, az iskola egykori tanáráról.

A Pápai Polgári Kör tagjai április 28-án 
dr. Klempa Évát választották a kör elnöké-
nek a leköszönő dr. Dancs Ferenc helyett. 

A Veszprém Megyei Rendőrfőkapitány-
ság április 29-i ünnepi állománygyűlésén 
vehette át a Pápai Rendőrkapitányság az 
év megyei rendőrkapitánysága címet. 

Április 30-án búcsúztak a végzősök a 
város középiskoláitól. Három év kihagyás 
után az idei évben újra volt lehetőség a köz-
ponti városi ballagás megrendezésére is. 

Pápa Város Fúvószenekara május else-
jén a hagyományokhoz hűen zenés ébresz-
tővel kedveskedett a pápaiaknak a város 
több pontján. 

Szent Flórián ünnepén, május 4-én vé-
dőszentjük előtt tisztelegtek a pápai tűzol-
tók. 

Május 5-én Vámos Robi művész-men-
tor, gyermek coach tartott rendkívüli 
rajzórát az Erkel Ferenc Ének-Zenei Ál-
talános Iskolában és a Türr István Gim- 
náziumban. 

Május elején a város több közössége is 
csatlakozott az országos TeSzedd! akció-
hoz, így megtisztulhatott a volt Kilián la-
kótelep és a Bakony-ér tókerti szakaszának 
környéke is. 

Május 8-án koncertet rendeztek Fellner 
Jakab tiszteletére születésének 300. év-
fordulója kapcsán, illetve a Nagytemplom 
felszentelésének 225+2 éves évfordulója 
emlékére a Nagytemplomban.

Május 11-én, a közlekedési kultúra nap-
ján egész napos közlekedési akciót tartot-
tak a Pápai Rendőrkapitányság munkatár-
sai, melynek fókuszában a megengedett 
sebességet túllépők, valamint az ittas jár-
művezetők kiszűrése állt.

Édes emlékeink nyomában tettek sétát 
mindazok, akik május 11-én részt vettek a 
városi könyvtár régi cukrászdákat és cuk-
rászmestereket bemutató rendezvényén.

Május 13-án és 14-én rendezték meg 
a 25. Pápai Expo és Agrárpikniket. Az év 
legmenőbb agrárrendezvényén a szakmai 
előadások, beszélgetések mellett számta-
lan szórakoztató program – köztük a Hool-
iga0ns és a Lord együttes koncertje – várta 
az érdeklődőket. 

Május 15-én, a család nemzetközi nap-
ján avatták fel az Alsóvárosi temetőben a 
koronavírus-járvány pápai áldozatainak 
emléket állító emlékkövet. 

Hatalmas érdeklődés mellett, május 15-
én délután a gyermekek birtokba vehették 
a külső-várkerti játszóteret.      

Ez történt az elmúlt hetekben
Szerző: Pintér-Papp Eszter 

 Fotó: Pintér Ádám, archív
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Áprilisi képviselő-testületi döntések

Pápa Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete április 21-én tartotta 
soron következő ülését. A munkaér-

tekezleten többek közt szociális ellátások-
kal kapcsolatos beszámolókról és a város 
közterületi térfigyelő kamerarendszeré-
nek bővítéséről is döntés született.

Az ülésen a Pápai Városfejlesztő Társa-
ság Kft. felügyelőbizottsági tagjai közé vá-
lasztották Hollenczer Ferencnét. Azért volt 
szükség új tag választására, mert Szabó Ti-
bor felügyelőbizottsági tag elhunyt. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester az ápri-
lisi képviselő-testületi ülésen jelentette be, 
hogy az önkormányzat a Belügyminiszté-
rium pályázatán negyvenmillió forintos 
támogatást nyert el a Szent István út Ka-
zamatától a Török Bálint utcáig tartó 120 
méteres szakaszának felújítására. Mint 
elhangzott, a beruházás megvalósításához 
56 millió forintnyi saját forrást biztosít a 
város. A munkálatoknak, melyeknek kö-
szönhetően átalakul a volt pártház előtti 
terület, jövő év végéig kell befejeződniük.

A képviselők áprilisban módosítot-
ták a közterületi térfigyelő rendszer-
ről szóló önkormányzati rendeletet. Az 
előterjesztés indoklása szerint a váro-
si kamerarendszer kialakítása jelenleg 
is folyamatban van. Ahhoz, hogy az el-
készült közterületi térfigyelő kamerákat  
Pápa Város Önkormányzatának Város-
gondnoksága és Közterület-felügyelete 
üzembe helyezhesse, szükség volt a módo-
sításra. A rendelet 1. számú mellékletének 
27-36. sorai tartalmazzák az új közterületi 
térfigyelő kamerákat, köztük több Fő téri és 
Várkertfürdő környékén elhelyezett kame-
rát.

Az ülés napirendjén szerepelt az ön-
kormányzat gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatai ellátásáról szóló beszá-
moló is, mely a legfontosabb demográfiai 
adatok ismertetése mellett bemutatja az 
önkormányzat által biztosított pénzbeli és 
természetbeni támogatások rendszerét, 
az önkormányzat által biztosított szemé-
lyes gondoskodást nyújtó ellátások körét, a 
szakmai ellenőrzések tapasztalatait, illetve 

a jövőre vonatkozó javaslatokat, célokat is 
megfogalmaz.

A képviselő-testület tagjai elé került a 
Kánaán-Ház Anya- és Leányotthon éves 
beszámolója is. A Pápai Sarokkő Baptista 
Gyülekezet fenntartásában álló intézmény  
tevékenységének részleteit bemutató be-
számoló szól az anyaotthon működésének 
jogi szabályozásáról, a személyi és tárgyi 
feltételekről, az intézményben zajló szak-
mai munkáról, a szakmai és szakmaközi 
együttműködésekről, illetve a koronaví-
rus-járvány okozta nehézségekről is. 

A beszámolóból kiderül, a 2021-es évben 
36 családot látott el az intézmény, összesen 
61 gyermekkel. Közülük 24 volt az új család. 
Az előterjesztésben szereplő adatok szerint 
az elmúlt évben 7 pápai lakóhellyel rendel-
kező család lakott a Kánaán-Házban.

Az ülésen néma főhajtással emlékeztek 
meg két korábbi önkormányzati képviselő-
ről, Szabó Tiborról és Pócsik Árpádról, akik 
a közelmúltban hunytak el.    

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
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Az áprilisi képviselő-testületi ülés 
napirendjén több szociális ellá-
tást érintő beszámoló is szerepelt, 

emellett nyertes pályázattal kapcsolatos 
bejelentés is elhangzott. Dr. Áldozó Ta-
más polgármesterrel a munkaértekezlet 
legfontosabb előterjesztéseiről beszélget-
tünk.

- A város újabb sikeres pályázatot tudhat 
magáénak, aminek köszönhetően hamaro-
san megújulhat egy nagyon rossz állapot-
ban lévő útszakasz a belvárosban. Melyik 
utcát érinti a pályázat?

- A Szent István út első szakaszának fel-
újítását célozza az a korábban benyújtott 
pályázatunk, melynek pozitív elbírálásáról 
az áprilisi képviselő-testületi ülést megelő-
zően kaptunk értesítést. Így a Fő téri grá-
nitburkolattól a Török Bálint úti útkeresz-
teződésig megújulhat a Szent István út, az 
egykori pártház előtti terület átépítésével. 
A pályázaton a maximálisan elnyerhető 
40 millió forintot nyertük el, a beruházás 
megvalósításához önrészre is szükség lesz, 
melyet a város jövő évi költségvetésében 
biztosítunk. A munkálatokat jövő év végé-
ig kell elvégeznünk és bízunk abban, hogy 
ez egy olyan folyamatot indít el, amely a 
Szent István út egészének a felújításával ér 
véget. 

- Személyi döntés is szü-
letett az ülésen, Szabó Tibor 
halála miatt új tagot kellett vá-
lasztani a Pápai Városfejlesztő 
Társaság Kft. felügyelőbizott-
ságába. Kit választott a képvi-
selő-testület?

- A képviselő-testület a 
Pápai Városfejlesztő Társa-
ság Kft. felügyelőbizottsági 
tagjai közé választotta Hol-
lenczer Ferencnét, aki a Pápai 
Vízmű Zrt. pénzügyi veze-
tője és nagy tapasztalattal rendelkezik a  
városfejlesztő társaságok pénzügyei terén. 
Tekintettel arra, hogy a gazdasági társa-
ság feladatai a városgondnoksági szerve-
zetátalakítás miatt hamarosan jelentősen 
bővülnek, úgy látjuk, hogy nagyvállalati 
tapasztalattal rendelkező szakemberre is 
szükség van a felügyelőbizottsági munká-
ban. Köszönjük Hollenczer Ferencnének, 
hogy elfogadta a felkérést.

- A képviselő-testület két, szociális el-
látások működését érintő beszámolóról is 
tárgyalt. Ezek kapcsán mit lehet elmonda-
ni?

- Az látszik, hogy sok szervezet együttes 
munkájának a következménye, ha eredmé-
nyek vannak ezen a területen, márpedig én 
úgy gondolom, hogy vannak eredmények. 
Köszönet ezért minden kollégánknak és 
minden velünk együttműködő szervezet-
nek, akik ezen a területen erőfeszítéseket 
tesznek. 

- Az ülésen módosították a közterületi 
térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati 
rendeletet. Mi indokolta ezt a módosítást?

- A kamerarendszerről szóló rendele-
tünk mellékletében fel kell sorolnunk azo-
kat a közterületeket, amelyeket kamerával 
figyelünk meg. Ennek a kamerarendszer-
nek az elemei folyamatosan készülnek el, 
folyamatosan adja át azokat a kivitelező az 
önkormányzat számára, így ezt a rendele-
tet, illetve annak mellékletét folyamatosan 
bővítenünk kell. Jelenleg 35 közterületet 
tudunk felsorolni ebben a rendeletben, 
de amire a most kezdeményezett kame-
ratelepítések, illetve a folyamatban lévő 
projektjeink kamerái mind bekerülnek a 
mellékletbe, addigra ez már közel kétszáz 
kamerát és így kétszáz megjelölt közterü-
letet tartalmaz majd. 

Abban az esetben, ha egy meghatáro-
zott idő után jók lesznek a tapasztalata-
ink és úgy látjuk, hogy a kamerarendszer 
eredményesen működik, a rendszer újabb 
elemekkel bővülhet, hiszen már most is 
több javaslatot kaptunk arra, hogy a je-
lenleg tervezett rendszerelemeken túl hol 
telepítsünk még kamerákat. Ugyan nem a 
kamerarendszer része, de telepített sebes-
ségmérő berendezések kihelyezését is kez-

deményeztük, reméljük, hogy hamarosan 
ezekkel kapcsolatban is eredményekről 
tudunk beszámolni. 

- Korábban szó esett arról, hogy a kame-
ráknak fontos szerepe lehet az illegális hul-
ladéklerakók felszámolásában. Mennyire 
volt eredményes a kamerarendszer ezen a 
területen?

- Azokon a területeken, ahol kamerákat 
telepítettünk, mert korábban neuralgikus 
pontok alakultak ki illegális hulladéklera-
kás szempontjából, az illegális hulladék jó-
részt eltűnt. Azonban ez nem azért tűnt el, 
mert aki korábban előállította, elkezdett a 
szabályoknak megfelelően tevékenykedni, 
hanem azért, mert máshová viszik a hul-
ladékot. Ezeket az új területeket is fel kell 
derítenünk, szeretnénk a kamerákkal is 
arra szorítani az illegális hulladéklerakó-
kat, hogy válasszák a jogszerű megoldá-
sokat, de sajnos úgy látszik, hogy egyelőre 
még mindig könnyebb a szemetet kivinni 
az erdőbe vagy más magántulajdoni ingat-
lanokra, esetleg más települések területére 
elhelyezni a szemetet. Azt, hogy az illegális 
hulladéklerakás területén egy picivel jobb a 
helyzet, mint néhány évvel ezelőtt, azt an-
nak is tulajdoníthatjuk, hogy a lomizásnak 
nevezett szemétimport Ausztriából egyelő-
re nem tud olyan nagyságrendben működ-
ni, mint az azt megelőző időkben. Jó lenne 

ezt az állapotot véglegesnek 
tudni. 

- Az Ön kezdeményezésé-
re korábban településvezetők 
szigorúbb fellépést sürgettek 
az illegális hulladéklerakókkal 
szemben. Ezzel kapcsolatban 
történt valami előrelépés? Szi-
gorodtak a jogszabályok?

- Ennek következtében, 
vagy ennek ellenére... három 
éve nem kaptam választ mi-
niszter úrtól a 200.000 ember 
nevében írt levélre. Azért tör-

tént jogszabályi változás az illegális hulla-
dék lerakásának területén. Azonban még 
mindig hiányoznak lényeges elemek, pél-
dául az egyértelmű szankciós rendszer. Ez 
azt jelenti, hogy az eljárást sokszor úgy kell 
lezárni, hogy az illegális hulladékot lera-
kó kap egy figyelmeztetést vagy egy eljá-
rást lezáró végzést és nem szankciót, amit 
megérdemelne, mert ez az eleme még hi-
ányzik az eljárásnak.  

Folytatódik a harc az illegális hulladéklerakás ellen
Szerző: Pintér-Papp Eszter 

 Fotó: Pintér Ádám
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A képviselő-testület legutóbbi ülésén 
módosította a közterületi térfigyelő 
rendszerről szóló önkormányzati 

rendeletet. Az előterjesztés indoklása sze-
rint a városi kamerarendszer kialakítása 
jelenleg is folyamatban van. Ahhoz, hogy 
az elkészült közterületi térfigyelő kame-
rákat Pápa Város Önkormányzatának Vá-
rosgondnoksága és Közterület-felügyele-
te üzembe helyezhesse, szükséges volt a 
rendelet módosítása. 

A rendelet 1. számú mellékletében ol-
vashatjuk a jelenleg működő térfigyelő ka-
merák felsorolását, a melléklet 27-36. sorai 
tartalmazzák az új közterületi térfigyelő 
kamerákat, köztük több Fő téri és Várkert-
fürdő környékén elhelyezett kamerát. 

A napirendi pont tárgyalása során Süle 
Zsolt, a Jobbik, DK, MSZP, LMP, Párbeszéd, 
Momentum pártszövetség önkormány-
zati képviselője elsőként az illegális hul-

ladáklerakás megelőzését célzó kamerák 
hatékonyságáról kérdezte az illetékeseket, 
hangsúlyozva, meglátása szerint ezek a 
kamerák segítettek a helyzeten. A képvi-
selő ezután a még tervezett kamerákkal, a 
rendszer kiépítésének befejezésével, illetve 
az év eleji viharos időjárás 
által megrongált kamerák-
kal kapcsolatban tett fel 
kérdést. 

Dr. Áldozó Tamás pol-
gármester válaszában 
elmondta, az illegális 
hulladék előállításán mun-
kálkodók többségét nem tudta szabálykö-
vető magatartásra bírni a kamerarendszer 
kiépítése, de a kamerával védett területe-
ken valóban csökkent az illegális hulladék-
lerakók száma. Az illegálisan elhelyezett 

hulladék mennyiségének 
csökkenésében a városveze-
tő szerint közrejátszhat az is, 
hogy a „lomizás” tevékenysé-
get a különböző járványügyi 
intézkedések korlátozták az 
elmúlt hónapokban, így csök-
kent az Ausztriából beszál-
lított szemét mennyisége.  
Azonban egyéb területeken 
– például magántulajdonú 
helyeken vagy más önkor-

mányzatok területén – 
megjelenik az a hulladék, 
amit nem a kamerák által 
védett helyeken  helyez-
nek el. A polgárőrségnek, 

például Takácsi-
ban jó eredmé-
nyei vannak az 
illegális hulla-
déklerakók elle-
ni küzdelemben.

Rádi Róbert, a 
városfejlesztési osztály vezetője elmondta, 
a januári viharos időjárásban 3 kamera tar-
tóoszlopa megrongálódott. A kamerák biz-
tosítva voltak, így a kárt a biztosító megté-
rítette. A kivitelezőt ezt követően felkérték 

arra, hogy ezeket 
a kamerákat meg-
erősített oszlopok-
ra helyezzék visz-
sza, ami időközben  
megtörtént. 

Az új kamerák-
kal kapcsolatban az 
ülésen elhangzott, 
közbeszerzési eljá-

rás keretében 134 kamerát szerez be az 
önkormányzat. Ezek közt vannak köz-
területet figyelő, 360 fokban elforgatha-
tó, zoomolható és rendszámfelismerő 
kamerák is. A kivitelező a munkaterü-
letet átvette és folyamatosan dolgozik 
a kamerák elhelyezésén és  rendszerbe 
kötésén. A teljes rendszerbe a későbbi-
ekben integrálják a korábban más be-
ruházásokhoz kapcsolódóan telepített 

kamerákat is, így lényegesen bővül a köz-
ponti rendszerbe kötött kamerák száma. 

Néhány héttel az ülést követően dr. Ál-
dozó Tamás, Rádi Róbert, valamint a Vá-
rosgondnokság, a Közterület-felügyelet és 
a Pápai Rendőrkapitányság munkatársai 
jártak a kamerarendszer diszpécserköz-
pontjában, ahol a rendszer működéséről 
adott tájékoztatást Joó Róbert, a külső-vár-
kerti kamerarendszert kivitelező cég kép-
viselője. 

Folyamatosan bővül a város közterületi 
kamerarendszere

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

A kamerával védett 
területeken csökkent az 

illegális hulladéklerakók 
száma

“
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Joó Róberttől megtudtuk, a Külső-Vár-
kertben 19 térfigyelő kamerával elkészült 
a kamerarendszer, melynek megkez-
dődött a próbaüzeme. A Külső-Várkert, 
a futókör, a tó és a játszótér területét, 
a pumpapályát, a motorikus parkot és 
minden közlekedőutat figyeli a videó-
rendszer, melybe integrálták a pumpa-
pálya korábban kiépített kameráit, így 
összesen 21 kamera figyeli a területet. A 
kamerabeállításokat a megrendelő ké-
réseinek megfelelően hajtották végre, a 
tesztüzem sikeresnek mondható, a rög-

zítés helyileg történik, mozgás esetén 
minden kamera képéről készül felvétel, 
melyeket helyi szervereken tárolnak.   

Dr. Áldozó Tamás a tanácskozást kö-
vetően a Médiacentrumnak elmondta, 
megtették a kamerarendszer kiépítésé-
nek első nagy lépését. A tervek szerint 

hamarosan közel 200 kamera vigyázza 
a pápai közterületek rendjét, a rendszer 

kiépítésének költ-
sége megközelíti a 
200 millió forintot. 
A rendszert a tervek 
szerint tovább bőví-
tik, azt, hogy mennyi 
lesz a kamerák vég-
leges száma, még 
nem tudják meg-
mondani a szakem-
berek. 

- A kamerarendszer célja, hogy a sza-
bálysértések vagy bűncselekmények elkö-
vetését megelőzzük, illetve, ha ezek meg-
történtek, akkor legyenek adataink, ami 
alapján az elkövető azonosítható, s így a 
megfelelő hatóság eljárást tudjon indítani 
annak érdekében, hogy a szankciót kiszab-
hassa. A rendszer egyik része az illegális 

hulladéklerakás megelőzésére kiépített 
kamerarendszer. A pályázati forrás, amiből 

elkészült, kifejezetten ezt a célt szolgál-
ta. A rendszer többi eleme a közlekedé-
si szabálytalanságok, a közrendet sértő 
cselekmények, a vagyon és személy 
elleni bűncselekmények kiszűrésére 
is szolgál, hisz a közterületekről olyan 
adatokat képes összegyűjteni és tárolni 
a rendszer, majd a megfelelő jogosult-
sággal rendelkező szervezetek – a köz-
terület-felügyelet, a kormányhivatal 

és a rendőrség – számára átadni, 
amelyek alapján ezek az esetek 
felderíthetők – mondta a város-
vezető, aki arról is szólt, hogy a 
kamerarendszer kiépítésével kap-
csolatosan folyamatosan egyez-
tettek a rendőrséggel. 

Dr. Áldozó Tamás úgy fogalmazott, so-
kat vár a kamerarendszertől, azt reméli, 
hogy egy hézagmentes rendszer alakul 
ki. Az önkormányzat mindent megtesz, 
hogy a működtetéshez szükséges appará-
tus rendelkezésre álljon, de a rendszer ön-
magában is képes arra, hogy ezt a munkát 
segítse, hiszen automatikusan lekérhető 
adatokat is generál. A kamerarendszer 
egyébként már bizonyított, mert az elmúlt 
időszakban már több eset is volt, amikor 
különféle esetek felderítésében és a szank-
ciók kiszabásában része volt a kamerák ál-
tal adott adatoknak.

TUDTA?
A közterületi térfigyelő rendszerről 

szóló önkormányzati rendelet kame-
rákat felsoroló melléklete jelenleg 35 
helyszínt jelöl meg. Ebből kitűnik, hogy 
a pápai közterületek közül kamera vi-
gyázza többek közt a Schwenczel-rét, a 
külső-várkerti futókör, az Igal lakótelepi 
garázsok, a Gróf út és a Vasút utca vége, a 
Vajda Péter lakótelep több pontja, a Rigó 
lakótelep, a Fő tér több pontja és a Vár-
kertfürdő környékének rendjét.   

Hamarosan közel 200 
kamera vigyázza a pápai 

közterületek rendjét

“
A kamerarendszer célja, 

 hogy a szabálysértések 
vagy bűncselekmények 
elkövetését megelőzzük

“
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A gyermekek védelméért tevékenykednek

A legutóbbi képviselő-testületi ülé-
sen tárgyaltak az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról szóló beszámo-
lóról is, mely a legfontosabb demográfiai 
adatok ismertetése mellett bemutatja az 
önkormányzat által biztosított pénzbeli 
és természetbeni támogatások rendszerét, 
az önkormányzat által biztosított szemé-
lyes gondoskodást nyújtó ellátások körét, 
a szakmai ellenőrzések tapasztalatait, il-
letve a jövőre vonatkozó javaslatokat, cé-
lokat is megfogalmaz. Szalainé Tihanyi 
Andreával, Pápa Város Önkormányzatá-
nak Egyesített Szociális Intézménye in-
tézményvezetőjével a beszámoló kapcsán 
beszélgettünk.

- Melyek a legfontosabb demográfiai 
adatok, amelyeket a beszámolóban ismer-
tetnek?

- Pápa városban 2021. december 31-én 
a lakónépesség 28.919 fő volt, ebből a 0-18 
éves korúak száma 4.948. 
A pápai járás lakossága 
ugyanezen időszakban 
55.190 fő volt, közülük 9.541 
volt a 0-18 éves korúak szá-
ma. Az elmúlt évben 507 kis-
gyermek született Pápán.

- Mi alapján biztosítja 
a város önkormányzata a 
pénzbeli és természetbeni 
ellátásokat?

- A gyermekek védelmé-
nek rendszerét pontosan 
meghatározzák a jogsza-
bályok. A gyermekek védelme a gyermek 
családban történő nevelkedésének előse-
gítésére, veszélyeztetettségének megelőzé-
sére és megszüntetésére, valamint a szülői 
vagy más hozzátartozói gondoskodásból 
kikerülő gyermek helyettesítő védelmé-
nek biztosítására irányuló tevékenység. A 
gyermekek védelmét pénzbeli, természet-
beni és személyes gon-
doskodást nyújtó gyer-
mekjóléti alapellátások, 
illetve gyermekvédelmi 
szakellátások, valamint 
hatósági intézkedések 
biztosítják. A gyermek-
védelmi rendszer működtetése állami és 
önkormányzati feladat. 

- Melyek a legjellemzőbb ellátások váro-
sunkban?

Rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre 2021. december 31-én 222 család-
ban 473 fő volt jogosult. Természetbeni 
támogatásban 452 fő részesült, közülük 
77 fő hátrányos vagy halmozottan hát-
rányos helyzetű 
volt. Rendkívüli 
települési támo- 
gatásban 126 – 
gyermeket neve-
lő – család 254 
esetben, 140 – 
gyermeket nem 
nevelő – család 264 esetben részesült, a 
támogatásra felhasznált összeg a 2021-es 
évben 4.635.000 forint volt.

- Mik a tapasztalatok a gyermekek ét-
keztetésével kapcsolatos ellátásokkal?

- Önkormányzati rendelet alapján a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő, középfokú oktatási 

intézmény nappali rendszerű oktatásban 
részt vevő gyermekek esetén az étkezte-
tés költségének 50 százalékát átvállalja az 
önkormányzat. A 2021/2022-es tanévben 
7 tanuló részesült ebben az ellátásban. A 
szünidei gyermekétkeztetés esetében azt 
kell elmondanom, hogy bár a települési ön-
kormányzat a szünidei gyermekétkeztetés 

keretében a 
szülő, illetve 
tö r v é nye s 
k é p v i s e l ő 
kérelmére a 
déli meleg 
főétkezést a 

hátrányos helyzetű és a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülő, 

halmozottan hátrányos helyzetű gyerme-
kek részére ingyenesen biztosítja, a 2021-
es évben egyetlen gyermek számára sem 
kérelmeztek ingyenes szünidei étkezést.

- Milyen személyes gondoskodást nyúj-
tó ellátásokat biztosít az önkormányzat és 
mi ezeknek a célja?

- A gyermekvé-
delmi törvény alap-
ján a személyes 
gondoskodást nyúj-
tó alapellátásoknak 
hozzá kell járulniuk 
a gyermekek testi, 

értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, 
jólétének, a családban történő nevelésének 
elősegítéséhez, a veszélyeztetettség meg-
előzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetéséhez, valamint a gyermek 
családjából történő kiemelésének megelő-
zéséhez. Ezért működik a családsegítés és 
gyermekjóléti szolgáltatás, melynek mű-
ködtetése járásszékhely települések eseté-
ben kötelező. Ezen intézményegységünket 

két szakmai egység, a család- és 
gyermekjóléti szolgálat, vala-
mint a család- és gyermekjóléti 
központ alkotják. A gyermekjó-
léti szolgálat – összehangolva 
a gyermekeket ellátó egész-
ségügyi és nevelési, oktatási 
intézményekkel, illetve szolgá-
latokkal – szervezési, szolgál-
tatási és gondozási feladatokat 
végez. A gyermekjóléti központ 
a gyermekjóléti szolgálat jog-
szabályokban meghatározott 
általános szolgáltatási felada-
tain túl a gyermek családban 
nevelkedésének elősegítése, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelő-
zése érdekében a gyermek igényeinek és 
szükségleteinek megfelelő önálló egyéni 
és csoportos speciális szolgáltatásokat, 
programokat nyújt, illetve a gyermekvédel-
mi gondoskodás keretébe tartozó hatósági 
intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek 
védelmére irányuló tevékenységet lát el. 

A család- és gyermekjóléti szolgálat a 
2021-es évben 5.164 igénybe vevővel állt 
kapcsolatban. Az ügyfelek leggyakrab-
ban anyagi nehézségek, foglalkoztatással 
kapcsolatos problémák, mentális zavarok 
miatt, illetve ügyintézésben kértek segítsé-
get. A gyermekek veszélyeztetettségének 
okai közt leggyakrabban az életviteli vagy 
gyermeknevelési problémák szerepelnek, 

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

A családsegítés és 
gyermekjóléti szolgáltatás 

működtetése járásszékhely 
települések esetében kötelező

“
A család- és gyermekjóléti 
szolgálat a 2021-es évben 

5.164 igénybe vevővel állt 
kapcsolatban

“
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de gyakran találkoztak kollégáink anyagi, 
megélhetési nehézségekkel, elhanyagolás-
sal vagy magatar-
tászavarral is. A 
család- és gyer-
mekjóléti központ 
esetmenedzserei 
az elmúlt évben 
1.049 igénybe ve-
vővel álltak kap-
csolatban.

- A család- és gyermekjóléti központ 
egyik speciális szolgáltatása a járás terü-
letén az óvodai és iskolai szociális segítő 
tevékenység. Mit jelent ez a szolgálta- 
tás?

- Az óvodai és iskolai szociális segítő te-
vékenység célja a gyermekek veszélyezte-
tettségének megelőzése érdekében a szoci-
ális segítő munka eszközeivel támogatást 
nyújtani a köznevelési intézménybe járó 
gyermekeknek, a gyermek családjának és 
a köznevelési intézmény pedagógusainak, 
az intézményben megjelenő egyéb szak-
embereknek. Az óvodai és iskolai szociális 
segítő egyéni, csoportos és közösségi szo-

ciális munkát végez, valamint gyermek- és 
ifjúságvédelmi feladatot lát el.  

- Jelentős ado-
mány-közvetítő tevé-
kenységet is folytat-
nak. Ezen a területen 
milyen tendenciák 
voltak megfigyelhe-
tők az elmúlt évben?

- Összességében azt mondhatom, hogy 
a koronavírus-járvány miatt átalakult a 
segítő, támogató, adományozó rendszer, 
de továbbra is nagy mennyiségű ado-
mányt juttatunk el rászoruló családokhoz.  
Az Élelmiszerbank Egyesületnek kö- 
szönhetően 
rendszere-
sen tudunk 
élelmiszert 
osztani a 
látókörünk-
ben lévő 
személyek-
nek

Közismert, hogy a Teuton Lovagrend 
rendszeresen támogat minket, 2021-ben 

megközelítőleg hatvanmillió forint értékű 
gyermekélelmiszer-adományt juttattak a  
városba. 

A Szent Benedek Karitász Csoport 50, mi-
nőségi alapanyagból összeállított, tartós- 
élelmiszer-csomag kiosztásában kérte a 
segítségünket. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pá-
pai Csoportjával évek óta kiemelkedően 
jó munkakapcsolatot ápolunk, ennek kö-
szönhetően 42 család kapott tartósélel-
miszer-csomagot, illetve a családokban 
nevelkedő iskolás gyermekek előre össze-
állított tanszercsomagokat kaptak. 

A Szent Anna Patikától több tízezer fo-
rint értékben kaptunk vény nélkül kapható 
gyermekgyógyszereket, a Baptista Szere-

tetszolgálattól karácsony 
előtt 197 cipősdoboz aján-
dékot vehettünk át, emellett 
lakossági felajánlások is ér-
keztek az év folyamán szép 
számmal. 

Köszönjük mindenkinek, 
aki valamilyen formában 
hozzájárult ahhoz, hogy ha-

tékonyabban segíthessünk a hozzánk for-
dulóknak!

A 3. sz. fogorvosi körzet (dr. Böröczky Zoltán volt körzete) 
ellátása 2022. június 1-től a fogorvosi praxis betöltése  
miatt, az alábbiak szerint történik: 
 
Rendelő:     Pápa, Jókai u. 5-9. (Séllyei u. felőli bejárat,  
fogorvosi rendelő)
Telefonszám: 06/89/514-000-319-es mellék

Fogorvos:    Dr. Birtalan Róbert 
                                 
Rendelési idő: (előjegyzés szerint)

Hétfő  12.00-18.00
Kedd  12.00-18.00
Szerda  06.30-12.30
Csütörtök 06.30-12.30
Péntek  06.30-12.30 (iskolafogászati szűrés 9.00-12.00)

Időpontot rendelési időben a helyszínen vagy a fenti  
telefonszámon lehet kérni.

A 2. sz. fogorvosi körzet (dr. Döbrönte József volt körzete) 
ellátása 2022. június 1-től a fogorvosi praxis betöltése  
miatt, az alábbiak szerint történik: 
Rendelő:     Pápa, Szent István u. 5. Dentál Centrum
Telefonszám: 06/89/310-309

Fogorvos:    Dr. Oravecz Paula
                                     
Rendelési idő: (előjegyzés szerint)

Hétfő  12.00-18.00
Kedd  08.00-14.00
Szerda  10.00-16.00
Csütörtök 08.00-14.00
Péntek  08.00-12.00 (iskolafogászati szűrés 12.00-14.00)

Tájékoztató fogorvosi ellátás változásáról

Köszönjük mindenkinek, 
aki hozzájárult ahhoz,  
hogy hatékonyabban  
segíthessünk a hozzánk 

fordulóknak

“

A család- és gyermekjóléti 
 központ esetmenedzserei  

az elmúlt évben 1.049 
igénybe vevővel álltak

kapcsolatban

“
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Szabályszerűen működik az anyaotthon

A Kánaán-Ház Anya- és Leányotthon 
működéséről szóló beszámolót Pápa 
Város Önkormányzatának Képvise-

lő-testülete évente napirendre tűzi. A 2022 
márciusában összeállított anyag szerint 
az anyaotthon a 2021-es évben is szabály-
szerűen működött és látta el feladatait.

A Kánaán-Ház Anya- és Leányotthon 
2008. január 1-jén kezdte meg működését 
15 fővel. Eleinte csak bántalmazott anyákat 
fogadtak be, majd 2011-ben Pápa Város Ön-
kormányzata megbízta 
az intézmény fenntartó-
ját, a Pápai Sarokkő Bap-
tista Gyülekezetet egy 14 
főt befogadó Családok 
Átmeneti Otthona mű-
ködtetési feladatával. Az 
épületen végrehajtott bő-
vítéseknek köszönhető-
en 21, később 35 fő befo-
gadására lett engedélye.

Az intézmény veze-
tője, Kovarczy Emese a 
Pápa és Vidéke kérdé-
sére elmondta, a 2021-
es évük hasonlított a 
2020-ashoz abban, hogy 
a Covid-19 járvány miatt 
ismét sok változás lépett 
életbe az otthonban. A tavalyi évben az in-
tézmény a jogszabályoknak és céljainak 
megfelelően, a leginkább rászoruló csalá-
doknak biztosított lakhatást. 

- A koronaví-
rus-járvány 2021-ben 
is nagy hatással volt 
az intézményben fo-
lyó munkára, ám a 
2020-ban meghozott 
intézkedések, kidol-
gozott protokollok 
zökkenőmentesebbé 
tették az életünket. A 2020-as évben online 
módon zajlott a diákok oktatása, 2021-ben 
már csak részben kellett az iskolásoknak 
a digitális oktatásban részt venniük. A ta-
valyi évben nem volt az egész intézmény-
re vonatkozó kijárási tilalom, de gyakorivá 
vált az egyéni szobakarantén, különösen az 
iskolás gyermekek számára, akiknek ép-
pen tanáruk vagy osztálytársuk beteg lett. 
Mindemellett hősiesen viselték a bezártsá-

got a gyermekek, betartották a szabályokat. 
Az édesanyákat megviselte ez a bezártság, 
s nekünk is ne-
héz volt, mert a 
gyerekek tanítta-
tását meg kellett 
oldani, hiszen az 
év elején ismét 
szükségessé vált a 
diákok online tanítása. A már kidolgozott 
gyakorlatunknak köszönhetően sokkal 
könnyebb volt a segítségnyújtás. Kevesebb 
tanuló volt és önállóbbak voltak. Minden 
szükséges eszközt biztosítani tudtunk. 

Ez alatt az időszak alatt megszerveztük, 
hogy a gyermekek anyukái menjenek el az 
ebédjükért, mely könnyebbség volt 2020-
hoz képest, amikor az intézmény munka-

társainak kellett ezt a 
feladatot megoldani-
uk – tudtuk meg az 
intézmény vezetőjé-
től, aki kiemelte, az 
állam ismét biztosí-
tott tisztítószereket, 
fertőtlenítőszereket 
a megyei kormány-
hivatalokon keresz-

tül. Ez nagymértékű segítséget jelentett az 
anyaotthon számára.

- Nyáron mindenki fellélegezhetett, el 
tudtuk hagyni a maszkot, a karantént, il-
letve a napi kétszeri lázmérést. Sajnos az 
év végéhez közeledve ismét megjelent 
az intézményben a vírus. Akkor inkább a 
gyorsabb lefolyású omikron variáns volt a 
jellemző a lakók között. Nem kellett min-

denkit karanténba zárni, sokkal együtt-
működőbbek voltak az anyukák is, akik 

maguk kérték a sávos 
konyhahasználat lehe-
tőségét, hogy ne kapják 
el egymástól a fertő-
zést – mondta Kovarczy 
Emese, aki kiemelte, azt 
tapasztalták, hogy 2020-

ban és 2021-ben is jól működött a digitális 
oktatás, mert a gyerekek jegyei jobbak let-
tek, mint az iskolában, hiszen sokat foglal-
koztak velük egyénileg az anyaotthonban.

- A 2021-es év-
ben is sikerült az 
épület karban-
tartási munkáit 
elvégezni. Ösz-
szesen hét szobát, 
az egyik kony-
hát, egy fürdőt 
és pár radiátort 
kellett festeni. 
Eddig mindig ne-
héz volt találni 
olyan szerelőt, 
aki hajlandó volt 
a kisebb problé-
mák miatt kijön-
ni, ezért nagyon 
örültünk az új 
szakember segít-
ségének. Tavaly 

gyakran kellett szakembert hívni a ki-
sebb-nagyobb javításokhoz. Az egyik helyi 
cég jelentős pénzadományának köszön-
hetően sikerült a legnagyobb konyhánk 
bútorzatát kicserélni. Ez nagy kiadás volt, 
de a modern berendezéstől teljesen meg-
változott a helyiség hangulata, az anyu-
kák is szívesebben tartózkodnak ott. Már 
2019-ben megkezdődött a konyhákban 
levő hűtők cseréje, amely 2021-ben folyta-
tódott. Hasonló módon a matraccserébe is 
belekezdtünk, hiszen már aktuálissá vált 
az is. Régebben kizárólagosan adományból 
kaptunk matracot. Szembesültünk a fűtési 
problémákkal is, a régi kazánjaink gyakran 
meghibásodtak, ezért ki kellett cserélni a 
két legrégebbit. Pár éve tervbe vettük az in-
tézmény melletti ház felújítását, a munká-
latok 2020-ban jó ütemben haladtak, 2021-
ben a szakemberek a tető megépítésével 
folytatták az építkezést – hangsúlyozta az 
intézmény vezetője. 

Kovarczy Emesétől megtudtuk, az 
anyaotthon sok mindent biztosít a lakók 

Szerző: Babos Petra 
 Fotó: Babos Petra

Pár éve tervbe vettük 
az intézmény melletti  
ház felújítását, 2021-ben 
a szakemberek a tető  
megépítésével folytatták 

az építkezést 

“

A 2021-es évben is 
sikerült az épület 

karbantartási munkáit 
elvégezni

“
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számára a különböző adományok által. A 
ruházatuk szinte teljes mértékben adomá-
nyokból pótolható. Ez nem volt másképpen 
a karantén ideje alatt sem, habár kevesebb 
ruhanemű érkezett 
a kijárási korlátozás 
idején. Öröm szá-
mukra, hogy egyre 
többen kérdezik meg, 
hogy éppen mire van 
szükségük, és vála-
szaik alapján igye-
keznek segíteni, akár úgy, hogy megveszik 
a szükséges holmikat, akár úgy, hogy bará-
toktól, ismerősöktől kérnek segítséget. Mi-
vel négy konyhájuk van, mindig kell kony-
hai eszköz, és ezeknek a beszerzésében az 
adományozóik nagy segítségükre voltak 
2020-ban. Az intézmény vezetője kiemel-

te az Élelmiszerbank Egyesületet, akikkel 
2021-ben folytatódott az együttműködés, 
melynek eredményeképpen minden csü-
törtökön elhozzák a felajánlott maradék 

élelmiszert, melyet az-
tán elosztanak szükség 
szerint a lakóknak. Ez 
főképpen pékárut, gyü-
mölcsöt és zöldséget 
jelent különböző meny-

nyiségben. A kevesebb 
jövedelemmel rendelke-

ző anyukáknak ez hatalmas segítség. 
A 2021-es évben 36 családot látott el az 

intézmény, összesen 61 gyermekkel. Eb-
ből 24 volt az új család. Pápa Város Önkor-
mányzatával megkötött ellátási szerződés 
alapján a 2021-es évben 7 pápai lakóhellyel 
rendelkező család lakott az intézményben. 

A 2021-es évben 
7 pápai lakóhellyel 

rendelkező család  
lakott az intézményben

“ Megújul a Szent István 
út egy szakasza

Dr. Áldozó Tamás polgármester az 
áprilisi képviselő-testületi ülésen 
jelentette be, hogy a város 40 millió 

forintos támogatást nyert el a Belügymi-
nisztérium belterületi utak, járdák, hidak 
felújítását célzó pályázati kiírásán. 

Mint megtudtuk, a felújítandó, 120 mé-
teres szakasz a Pegazus Színháztól a Török 
Bálint utcáig tart és a tervek szerint az út 
felújítása mellett a parkolók és a páros oldal 
járdájának felújítása is megvalósul a beru-
házás során, melyet a pályázati kiírásban 
meghatározottak értelmében jövő év végé-
ig kell befejezni. 

Dr. Áldozó Tamás arról is szólt, hogy a 
város a pályázaton elnyerhető maximális 
támogatást kapja. Az összeget egyébként 
a pályázó települések adóerő-képessége 
alapján határozták meg. A 40 millió forint 
nem fedezi a beruházás teljes költségét, ah-
hoz előreláthatóan 56 millió forintos saját 
forrást biztosít az önkormányzat. 

Nem a Szent István út az első közterület 
a városban, amely megújulhat a Belügymi-
nisztérium pályázatának támogatásával, 
korábban már megújult többek közt a Gróf 
úti és a Külső-Veszprémi úti járda, valamint 
az előző évi sikeres pályázatnak köszönhe-
tően hamarosan megkezdődik a Celli úti 
járdafelújítás is.   

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

A pályázati  
h i r d e t m é n y e k  
megtalálhatók a  
w w w . p a p a . h u  
honlapon a va-
gyonhasznosítási 
pályázatok menü-
pont alatt.

Pápa Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet ingatlanok 
hasznosítására
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Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám

A városi projekteket, különösen azo-
kat, amelyek korábban kihaszná-
latlan területek teljes átalakítását 

eredményezik, mindig nagy érdeklődés 
övezi. Így volt ez a Zöld város II., vagyis a 
külső-várkerti projekt esetében is. 

Az új szabadidőpark kialakítása előtt a 
területen már megkezdődött az átalakulá-
si folyamat, hiszen megépült egy rekortán 
borítású futópálya és itt valósulhatott meg 
egy városunkban addig még ismeretlen, 
új lehetőség, a kerékpáros pumpapálya 
is, mely a megnyitását követően azonnal 
a fiatalok egyik kedvenc sportpályájává  
vált. 

A terület tehát egyre inkább beépült 
a köztudatba, egyre többen jártak ide 
sportolni, azonban nem volt ritka az 
sem, hogy egyesek nem a szabadidő 
hasznos eltöltésére, sokkal inkább il-
legális hulladéklerakásra használták a  
környéket. 

Amikor a külső-várkerti szabadidő-
park kialakítása elkezdődött, nehéz volt 
elképzelni azt a csodálatos környeze-
tet, amelyet a tervezők már maguk előtt 
láttak. Egy tóval, sétányokkal, játszó-
térrel rendelkező, valóságos családi pa-

radicsom képe bontakozott ki előttünk, 
ahogy az első híradásokat hallgattuk és 
ez a kép vált egyre inkább elképzelhetővé, 
ahogy a kivitelezés egyes munkafázisait  
láthattuk. 

A közeli tó ihlette, tengeri tematikájú 
játszótér már a látványterveken is való-
di gyermekparadicsomnak tűnt, amikor 
pedig elkezdték felépíteni a hatalmas ka-
lózhajót és a környező, vízi világot idéző 
játékelemeket, már egyértelműen látható 
volt, hogy a várkerti után a külső-várkerti 
játszótér is vonzza majd a kisgyermekes 
családokat. 

Bár a szabadidőpark egészének hiva-
talos átadása még nem történt meg, a 
Külső-Várkertben már hetek óta zsong az 
élet. Sokan futnak a futópályán, folyama-
tos a nagyüzem a pumpapályán, a sétá-
nyokon mindig láthatunk kényelmesen 
sétáló családokat, baráti társaságokat és 
a tó fölé nyúló stég is vonzza a napfény  
szerelmeseit.

S azt is sokszor láthattuk, hogy kisgyer-
mekek és szüleik időről időre próbálták 
kinyitni a játszótér kapuját, de a játékokat 
május 15-éig, a játszótér és a motorikus 
park ünnepélyes átadásáig még senki nem 
használhatta. 

Akkor azonban nagy öröm-
mel vették birtokba kicsik és na-
gyobbacskák a kalózbirodalmat,  
mely mostantól minden nap csak arra 
vár, hogy vállalkozó kedvű gyermekek 
meghódítsák a képzeletükben élő távoli  
tájakat.  

Csodahely a Külső-Várkertben

ÁTADTÁK AZ ÚJ JÁTSZÓTERET

TUDTA?
Az Aktív Magyarországért Felelős 

Kormánybiztosi Iroda a Magyar Kerék-
páros Turisztikai Szövetség bevonásával 
az Aktív Magyarország Program része-
ként 2021-re kiírta az Országos Bringa-
park Programot. 

Pápa Város Önkormányzata a kül-
ső-várkerti kerékpáros pumpapálya ki-
alakítására nyújtott be pályázatot. 

A pumpapálya egy egyre nagyobb 
népszerűségnek örvendő kerékpá-
ros ügyességi pálya, melyen a pályát 
használónak „pumpálnia” kell, s ez a jól 
időzített testmozgás tartja mozgásban 
a kerékpárt. A kerékpáros pumpapálya 
általában szilárd burkolatú körpálya, 
amely dombokat és döntött kanyarokat 
tartalmaz. 
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Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Kis kalózok, vízi tündérek, hableá-
nyok, békakirályok! Május 15-én 14 
órakor megnyitjuk a külső-várkerti 

játszóteret! – szólt a város legújabb gye-
rekbirodalmának ünnepélyes megnyitó-
jára invitáló hirdetés. 

A hívó szó pedig sok mindenkihez elju-
tott, a megnyitó előtt már sok-sok kalózfiú 
és -lány várakozott izgatottan a pillanatra, 
amikor a hatalmas hajó fedélzetére léphet-
nek. 

A szórakozást azonban hivatalos cere-
mónia is megelőzte, a város és a kivitelező 

cég képviselői sajtótájékoztatón összegez-
ték a beruházással kapcsolatos tudnivaló-
kat.

Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képvi-
selő úgy fogalmazott, újabb fontos állomás-
hoz érkezett a városfejlesztés, amikor a 
Zöld város II. projekt nagyon fontos elemeit, 
a játszóteret és a motorikus parkot adják át. 

– A települések közt óriási verseny zajlik 
azért, hogy új játszóteret építhessenek. Ne-
künk megvan az a szerencsés adottságunk, 
hogy nagyon szép környezetben tudunk 
városfejlesztési céllal játszótereket építeni. 
Ha a történelmi környezetet nézzük, akkor 
a Fő térre került egy játszótér, ha a reha-
bilitációs, „rozsdaövezeti” területre gon-

dolunk, akkor a Schwenczel-
rét jut az eszünkbe és a város 
egyik legújabb gyöngyszeme 
ez a játszótér itt, a Külső-Vár-
kertben – mondta a képviselő, 
aki felhívta a figyelmet arra, 
hogy a most átadott játszótéren 

egészen különleges 
játszóeszközöket talál-
hatnak a gyerekek. Dr. 
Kovács Zoltán arról is 
szólt, hogy a játszótér 
nagyon fontos a kis-
gyermekek mozgás-
fejlesztésében, a na-
gyobbacskák számára 
pedig a motorikus park 
nyújt igazi kihívásokat. A politi-

kus emlékeztetett, a külső-várkerti terüle-
ten komoly rehabilitáció zajlik, melynek 
számtalan eleme van a játszótérépítéstől a 
növénytelepítésig, de fontos, hogy kiszol-
gálóhelyiségek is épültek.   

Rusznák Pál, a Játszókert Kft. ügyve-
zető-tulajdonosa nem először épített ját-

szóteret a pápai gyermekeknek, hiszen 
a várkerti lovagvárak világát idéző gyer-
mekbirodalmat is az ő cége álmodta meg. 
A külső-várkerti játszótér kapcsán úgy 
fogalmazott, nagyon örültek, hogy ez a 
pályázatuk is sikeres volt. Bízik abban, 
hogy a megrendelő elégedett lesz, s ahogy 

fogalmazott, az ő megrendelőik 
igazából a játszóteret használó 
gyermekek, de reméli azt is, hogy 
a szülők is elégedettek lesznek az 
új játszótérrel. – Számunkra az az 
igazi öröm, amikor látjuk, hogy 
a gyermekek birtokba veszik az 
általunk épített játékokat. Itt egy 
biztonságos, kerítéssel körbevett 
játszóteret építettünk, ahol a szü-

lők igazán biztonságban tudhatják a gyer-
mekeiket. A tematikát a közeli tó ihlette, a 
gumiburkolatok színe is a tengert idézi, a 
sötétebb kék a mélyebb vizet, de megjele-
nik a homokos part is. A gumiburkolatba 
belecsempésztünk egy háromdimenziós 
bálnát, a játszóterek elengedhetetlen ele-
me a hinta, ami természetesen itt is meg-
található, de a fő elem nyilván a kalózhajó. 

Kalózok vették birtokba a külső-várkerti játszóteret
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Bízom abban, hogy ez a vízi világ elindítja 
a gyermekek fantáziáját és mindenki jól 
szórakozik ezen a játszótéren is – mondta 
Rusznák Pál.

- Azt kell mondanom, hogy ez a játszó-
tér kicsit későn készült el, mert amikor 
mi gyermekként itt játszottunk, 
ilyesmi még nem állt rendelke-
zésünkre – mondta dr. Áldozó 
Tamás polgármester, akitől azt is 
megtudtuk, nemrégiben talált a 
világhálón 1971-es fotókat a vá-
rosról, köztük van, amelyik ezt a 
területet ábrázolja. – Szerintem 
nagyon sokatmondó lesz, ha egy 
ilyen fotót itt a nyilvánosság szá-
mára is elérhetővé teszünk, mert 

a Külső-Várkert óriási átalakulá-
sát tudjuk elmesélni abból a kép-
ből kiindulva. Az, hogy ma eljutot-
tunk ide, ennek a játszótérnek az 
átadásához, az legalább négy-öt-
éves munka eredménye, melynek 
a leglátványosabb része az elmúlt 
hónapokban zajlott – hangsú-
lyozta a városvezető, majd arról 
szólt, amikor kiderült, hogy lehetőségük 
lesz játszótereket építeni és parkokat kiala-
kítani, körülnéztek az országban és elkezd-
ték keresni azokat a játszótereket, azokat 
a kivitelezőket, akik jó minőségben készí-
tettek ilyen létesítményeket és akik mö-
gött számos referencia van. Többek közt a 
Játszókert Kft-t is így találták meg – más 
hasonló vállalkozások mellett – és kérték, 
hogy a közbeszerzés kiírását követően fel-
tétlenül pályázzon. – Így történt, hogy a 
cég már a második jó minőségű játszóteret 
építette meg Pápán és hol van még a vége, 
ugyanis van sok más olyan munka, aminek 
abban a szakaszában vagyunk, mint ahol 

ez a beruházás tartott néhány évvel ezelőtt 
– mondta dr. Áldozó Tamás, majd hangsú-
lyozta, a most elkészült játszótér nemcsak 
a Vajda lakótelepieket és a környéken élő-
ket szolgálja, de szolgálja az 
egész várost, hisz ez a terület 
a családok számára egy való-
ságos kirándulóhely formáját 
öltheti. Már most is úgy, hogy 
nincs teljesen kész a beruhá-
zás, sokan jártak ide esténként 
és hétvégente. - Ahhoz, hogy 
még többen jöjjenek és még 
többen tudják használni, arra 

szeretném felhívni a figyelmet, 
hogy mindenki vigyázzon a 
játszótérre és a környezetében 
lévő parkra. Ha vigyázunk rá, 
akkor a fák megnőnek, kiala-
kul egy összefüggő zöldfelü-
let, van számtalan cserje és 
virág és itt van a tó is. Itt már 
a mi felelősségünk következik 
és segít minket 21 térfigyelő 
kamera is, de mégis az lenne az igazi, ha 
nem a kamerák miatt lenne itt mindig 
rend, hanem mindenki saját jószántából 
vigyázna a környezetére - mondta végül a  
polgármester.

A sajtótájékoztató után kezdődött a ját-
szótér hivatalos átadója. A gyerekek már 
nagyon készültek a kalózbirodalom meg-
hódítására. A szervezők kérésének meg-

felelően sokan érkeztek kalózjelmezben 
és a kis kalózok voltak, akik a köszöntők 
elhangzása után segédkeztek dr. Kovács 
Zoltánnak, dr. Áldozó Tamásnak és Rusz-
nák Pálnak átvágni a játszótér megnyitá-
sát jelző nemzeti színű szalagot. Az ünnepi 
pillanatokat követően megkezdődött az 
önfeledt játék, a gyerekek pillanatok alatt 
birtokba vették a kalózbirodalmat és a mo-
torikus park is sokakat vonzott. 

A szervezők mindent megtettek annak 
érdekében, hogy ezen a napon minden-
ki jól szórakozzon. Vidám zene és játékos 
családi feladatok vártak kicsiket és na-
gyobbakat. A feladatok közt volt gyalog-
lás és futás, játékos feladatok a motorikus 
parkban, gimnasztika edző irányításával 
és persze bringázás a pumpapályán. Azok 
a családok, akik a sportnap valamennyi 
feladatát teljesítették és ezt a szervezőktől 
kapott menetlevelükben lévő pecsétekkel 
igazolták, ajándékot kaptak. A program vé-
gén a legsportosabb családok gyermekeit a 
játszótér kalózaivá avatták. 

A külső-várkerti játszótér május 16-ától 
naponta látogatható, a nyári időszakban 7 
és 21 óra közt várja a gyerekeket. A parkhoz 
vizesblokk is tartozik, mely szintén ebben 
az időtartamban használható.     

Ez a terület a családok 
számára egy valóságos 
kirándulóhely formáját 

öltheti

“

A külső-várkerti 
játszótér május 16-ától 
naponta látogatható

“
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A hagyományokhoz hűen a március 
15-i városi ünnepségen adták át a 
Pápa Város Önkormányzata által 

alapított kitüntetéseket, a Pápa Váro-
sért Érdemérmet és Pápa Város Díszok- 
levelét. 

A könnyűzenei életben nyújtott elhiva-
tott tevékenységéért, a fiatalok számára 
példaértékű lokálpatriotizmusáért és Pápa 
város hírnevének öregbítéséért Pápa Vá-
ros Díszoklevelét vehette át Ekanem Bálint 
Emota énekes, színész.

Az önkormányzat Pápa Város Díszok-
levele kitüntetést adományozott Mátyus 
Aliz, a Pápai Művelődéstörténeti Társaság 
alelnöke részére helyi közösségi kezde-
ményezőkészséget, alkotókedvet ösztönző 
tevékenysége, lankadatlan közösségte-
remtő lendülete, szakmai elhivatottsága 
és töretlen lokálpatriotizmusa elismerése- 
ként. 

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 ve-
hetett át Sydó Tibor nyugalmazott testne-
velő tanár több évtizedes felelősségteljes 
pedagógiai tevékenysége, kiváló sportolók 
nevelése és a tömegsport népszerűsítése 
érdekében végzett fáradhatatlan mun-
kája, példaértékű életpályája elismerése- 
ként. 

Magas szintű szakmai felkészültsé-
ge, példaértékű életpályája, a gyermekek 

gyógyítása iránti elhivatottsága és a Co-
vid-19-járvány idején tanúsított fáradha-
tatlan munkája elismeréseként Pápa Váro-
sért Érdemérmet vehetett át dr. Bilinszky 
Zsuzsanna 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.

Magazinunk előző számában interjút 
olvashattak Tóth Kálmánnal, a Hagyomá-
nyok Hegye Egyesület elnökével, Nagy Jó-
zsef asztalosmesterrel és dr. Bilinszky Zsu-
zsanna főorvossal. Májusi lapszámunkban 
Mátyus Alizt és Sydó Tibort mutatjuk be 
olvasóinknak. Emellett Akikre büszkék va-
gyunk rovatunkban beszámolunk a városi 
ballagásról is, hiszen a város valóban büsz-
ke lehet a középiskoláktól búcsúzó végző-
seire.  

VÁROSI KITÜNTETETTEK

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Akikre büszkék vagyunk
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Szerző: Polgár Szilárd
 Fotó: Pintér Ádám, Polgár Szilárd

A helyi közösségi kezdeményező-
készséget, alkotókedvet ösztönző 
tevékenysége, lankadatlan közös-

ségteremtő lendülete, szakmai elhiva-
tottsága és töretlen lokálpatriotizmusa 
elismeréseként Mátyus Aliz írót, szocio-
lógust, a Pápai Művelődéstörténeti Társa-
ság alelnökét Pápa Város Önkormányzata 
Pápa Város Díszoklevele kitüntetésben 
részesítette. A rangos városi elismerést 
Mátyus Aliz nemzeti ünnepünkön, már-
cius 15-én vehette át. Ennek apropóján 
beszélgettünk a Szélesvíz városi folyóirat 
főszerkesztőjével pápai gyermekkoráról, 
rajongásig szeretett édesapjáról, a sorsfor-
dító anyaságról, valamint kifogyhatatlan 
alkotói energiájáról is.

- Zalalövőn születtem. Apám pápai, az ő 
szülei Devecserből költöztek Pápára. A Som-
lai út annak idején Mátyus utca volt, mert a 
kocsma és a fűszerbolt is a családunké volt 
– mesélte magazinunknak Mátyus Aliz.  

- Aztán az államosítás megváltoztatta a 
családi viszonyokat, csak az anyai nagya-
nyám maradt a pápai kocsmában. Hárman 
nőttünk fel gyermekként a Somlai úton. 
Ezek az apám által épített falak, amelyek 
körülveszik az udvart, erős zártságot je-
lentettek, ami anyámból következett, aki 
földbirtokos lányként nevelődött a sopro-
ni Zárdában, és aztán az államosításkor 
mindenüket elvették, ami Zalalövőn volt. 
A házból bölcsőde lett, a földjeik bekerültek 
a termelőszövetkezetbe, de az anyám úgy 
nevelte fel a gyermekeit, ahogy őt is felne-
velték. Ez a zártság azt jelentette, hogy mi 
nem barátkoztunk, a tanítóképző gyakorló 
iskolájába jártunk, majd én a Jókai utcai 
leányiskolába, és a Petőfi Sándor Gimnázi-
umba. 

- Önnel készült korábbi beszélgetéseket 
olvasva szinte mindegyikből kitűnik, hogy 
rajongásig szerette az édesapját. Állandó 
igazodási pont és zsinórmérték volt az ő 
személyisége, szellemisége Mátyus Aliz 
életében.

- Amikor a Somlai utcai szülői ház pad-
lásáról lehoztam a dobozokban őrzött pa-
pírokat, kiderült, hogy apám mindent elra-
kott rólam. Ő engem 
nagyon szeretett, és 
én is nagyon szeret-
tem őt. Nagyon te-
hetséges ember volt, 
a Pápai Tanítóképző 
elvégzése után taní-
tóként több helyen 
dolgozott. Vaszaron iskolaigazgató lett, ké-
sőbb Pápán számadó igazgató, ahol az ösz-
szes pápai iskolának az összes gazdasági 
feladatát ő intézte. 

Közben a városban színházban játszott 
és rendezett. Tizenkét évig a Pedagógus 
Művelődési Házat igazgatta, abban az idő-
ben nem volt olyan budapesti színész, ze-
nész, író, aki ne szívesen jött volna Pápára. 
Apám olyan házigazda volt, amelyet meg-
emlegetett mindenki. Ami ebben a város-
ban akkor igazán jó és vonzó volt nekem, 
az az apám és a baráti körében lévő embe-

rek által létrehozott dolgok. Próbálok ebből 
valamit visszaadni a jelenkornak.

- Milyen volt annak idején Pápán fiatal-
nak lenni? Milyenek voltak a diákévek, az 
első szerelem?

- Emlékeim vannak. Például Simon Er-
zsike néni a Tanítóképzőben, ő volt az első 
tanító nénim, és ez meghatározó volt az 

életemben. Kamaszként 
otthon ülő típus voltam, 
sokat jártam könyvtár-
ba és rengeteget olvas-
tam. A Piac téren lévő 
gyönyörű színház, ami 
igazán vonzott engem 
Pápán, itt a harmadik 

erkély volt a családi erkély. És volt a vá-
rosban egy ifjúsági klub, ahol találkoztam 
Bereményi Gézával, még érzelmek is for-
málódtak, de nekem 19 éves koromig csak 
plátói szerelmeim voltak. A gimnázium 
után jött egy sorsfordító év az életemben. 
Helyhiány miatt nem vettek fel a Szegedi 
Tudományegyetemre, és akkor Lovászpa-
tonán tanítottam egy évet, és ott is laktam. 
Nagyon szerettem azt az évet.

- Lovászpatonát követően hogyan foly-
tatódott az életútja?

- Az ELTE magyar-orosz szakára jelent-
keztem Budapestre, amelyet 1972-ben vé-
geztem el, és felvettem mellé másodévesen 
a népművelést is. Az Eötvös-kollégiumban 
laktam, de nekem az egész egyetemi idő-

Engem megerősít ez a város

A Somlai út annak 
idején Mátyus utca 
volt, mert a kocsma  
és a fűszerbolt is  

a családunké volt

“

Kamaszként otthon 
ülő típus voltam, sokat 
jártam könyvtárba és 

rengeteget olvastam

“
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szakom Ruszt Józsefről szólt, aki később 
a férjem is lett. Nagyon szerelmes voltam, 
mi Sümegen ismerkedtünk meg, ahol ő 
rendezési gyakorlatot végzett. Az egyetem 
elvégzése után a szentendrei járásban nép-
művelési felügyelő lettem, gyönyörű vidék 
volt, nagyon élveztem. Vitányi Iván ekkori-
ban alapította a Népművelési Intézeten be-
lül a Művelődéskutató Intézetet, és ide ver-
buválta korábbi tanítványait. Így kerültem 
1973-ban én is az intézethez, és egészen a 
nyugdíjazásomig itt dolgoztam. 

- Ettől az időszaktól jelentek meg az első 
Mátyus Aliz-szociográfiák, később köny-
vek is. 

- Először a munkásszállásokon folyó 
kísérleteket vezettem, innen van az első 
könyvem, a Holnapon innen, tegnapon túl. 
Utána elmehettem Zemplénbe, ahol egy 
Pusztafalu nevű községet kutattam, ami 
nem tartozott korábbi uradalomhoz, ma-
ga-ura parasztfalu volt. Két hónapra leköl-
töztem, ott éltem közöttük, velük voltam 
a hétköznapjaikban. Itt született a szocio-
gráfiaként megírt Maga-ura parasztok és 
uradalmi cselédek kötet. Aztán később a 
Faluregény, amely már valójában is regény 
volt. 1986-tól pedig alapító-főszerkesztő-
je voltam az intézet folyóiratának, a Szín 
- Közösségi Művelődésnek, amelyet több 
mint húsz éven keresztül csináltam. 1988-
ban született meg a fiam, Bence. Fiam szü-
letése után tovább dolgoztam az intézet-
ben, hároméves korától vittem az óvodába, 
aztán Waldorf-iskolába, képzőművészeti 
gimnáziumba. Bence végül a Képzőművé-
szeti Egyetem festőművész szakán diplo-
mázott.

- Bence érkezése teljesen megváltoztat-
ta az életét. És itt nemcsak arra gondolok, 
hogy édesanya lett, de az írói munkássága 
is új fejezetéhez ért.

- Abszolút. Addig szociográfusként, 
anyaggyűjtésből dolgoztam, anyaként pe-
dig már novella-, és esszéköteteket írtam, 
és az életből dolgoztam. Az egész életem 
is egy nagyszerű élet volt. És amikor meg-
született a gyermekem, akkor ez az egész 
tágult ki egy még szélesebb horizonttá. 

Felnőtt mellettem egy ember, akinek csak 
hálás tudok lenni. Akivel már megfordult 
köztünk az, hogy ki az, aki igazán tud a 
másiknak mondani valamit. És kapott 
egy olyan feleséget, hogy elég, ha rájuk 
gondolok, már nem egyedül vagyok, ha-
nem hárman vagyunk, és öt 
hónapja az unokám is meg-
született. Nem lehetett tud-
ni, hogy számíthatok-e erre 
még az életemben, hiszen 
negyvenévesen született a  
fiam.

- Néhány éve, 2014-ben felkérték, hogy 
az újonnan alakuló városi folyóirat, a Szé-
lesvíz főszerkesztője legyen. Az ezt meg-
előző évtizedekben milyen kapcsolata volt 
Pápával, milyen gyakran járt vissza a szü-
lői házhoz?

- Amíg apám élt, addig rendszeresen 
hazajártam, ha könyvem jelent meg, ak-

kor a városi könyvtár is mindig meghívott. 
Aztán 1999-ben apám meghalt, és volt egy 
hosszabb szünet, amikor nagyon ritkán jöt-
tem. 2011-ben a szülői ház falán felavattuk 
édesapám emléktábláját, és onnantól egy-
re többször jártam Pápára. Úgy éreztem, 
hogy apám emléke után akarok menni, és 
ennek a városnak akarok nyomot hagyni 
az apámmal. Mert emlékezni kell. Mert, 
milyen város az, amelyik nem emlékszik? 
És a Szélesvíz folyóirattal is nagyon erősen 
ezt akarom, például a Köztünk éltek, Köz-
tünk élnek rovattal. 2014-ben tehát elindult 
a Szélesvíz, később csináltam Kaszinót fel-
nőtteknek, létrehoztuk a Pápai Középisko-
lások Képzőtársaságát és a Szavak a sza-
badban felolvasásokat is elkezdtük. 

- Bármikor találkozunk, mindig meg-
erősít az a gondolat, hogy alkotói energiája, 
közösségteremtő lendülete kifogyhatatlan. 

Tele van ötletekkel, tervekkel, kreatív gon-
dolatokkal.

- 74 éves vagyok, folyamatosan dol-
gozom. A koronavírus-járvány ideje alatt 
Pápára költöztem, itt két könyvet is megír-

tam, amelyek 
h a m a r o s a n 
megjelennek. 
Elkészült az 
a p a - k ö n y -
vem, Apa 
élt címmel, 
azt hiszem, 

a pápaiak nagyon fogják szeretni. A má-
sik pedig a Választások és vonzások című 
novelláskötet lesz. Mindent intenzíven 
csinálok, minden érdekel. Budapesten a 
Fazekas Gimnázium volt tanáraival heti 
rendszerességgel a budai hegyekben túrá-
zom. Emellett úszom, jógázom, és gondo-
zom a szülői ház kertjét is. Sokat olvasok, 

és olyan intenzitással kerülök kapcsolatba 
írókkal, mint a szerelmeimmel. Egy éve fe-
deztem fel Jim Jarmusch filmjeit, fantasz-
tikus rendező, bármelyik alkotását nézem, 
zseniális.

- Több rangos díjat kapott már pályája 
során, nemzeti ünnepünkön pedig átve-
hette Pápa Város Díszoklevelét. Mire gon-
dolt, amikor átvette a díjat?

- Az embert bármilyen elismerés éri, a 
legfontosabb, hogy olyan közegben kapja, 
ahol ismerik és gondolnak róla valamit. 
Pápa Város Díszokleveléhez sokan gratu-
láltak és velem örültek. Azt mondták, jó 
helyre került. Nagyon fontos, hogy én ab-
ban a városban vagyok, amihez gyermek-
korom óta tartozom. Ezzel a díjjal engem 
megerősít ez a város, hogy ő is idetartozó-
nak vél engem.

Addig szociográfusként, 
anyaggyűjtésből 

dolgoztam, anyaként 
pedig már novella-, és 

esszéköteteket írtam, és az 
életből dolgoztam

“

A koronavírus-járvány 
ideje alatt Pápára 

költöztem, itt két 
könyvet is megírtam

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

Pápa Város Önkormányzata Pápa Vá-
ros Díszoklevele kitüntetést adomá-
nyozott Sydó Tibor nyugalmazott 

testnevelő tanár részére több évtizedes 
felelősségteljes pedagógiai tevékenysége, 
kiváló sportolók nevelése és a tömegsport 
népszerűsítése érdekében végzett fárad-
hatatlan munkája, példaértékű életpályá-
ja elismeréseként. A kitüntetést március 
15-én, nemzeti ünnepünkön vehette át dr. 
Kovács Zoltán országgyűlési képviselőtől 
és dr. Áldozó Tamás polgármestertől. En-
nek kapcsán beszélgettünk Tibi bácsival 
pályájáról, munkásságáról. 

Sydó Tibor 1933-ban született Csehszlo-
vákia területén, Vásárúton. Értelmiségi 
családban nőtt fel két testvérével. A Sydó 
család 1934-ban jött át Magyarországra. 
Gimnáziumi tanulmányait a Pápai Refor-

mátus Kollégiumban végezte. Az úgyne-
vezett „X-es” származása miatt nem vették 

fel a Testneve-
lési Egyetemre, 
ezért egy évig a 
pápai járási ta-
nács pénzügyi 
osztályán dol-
gozott adóköny-
velőként. Aztán 
a következő 
tanévben beju-
tott a Pedagógiai 
Főiskola test-
nevelésszakára, 
amelyet 1956-
ban sikeresen 
el is végzett. Pe-
dagógusi pálya-
futását Pápate-
széren kezdte, 
ezt követően a 
pápai 304. szá-
mú Ipari Szak-
munkásképző 
Intézetben volt 
testnevelő tanár 
és a sportkör 
vezetője, majd 
1975-től nyug-
díjba vonulásáig 
a Petőfi Sándor 
Gimnázium és 
Eg é s z s é g ü g y i 
Szakközépisko-
lában tanított. 

Ő maga is aktív sportoló volt, 1963-1992 
között vezette a Városi Sportiskolát. Peda-
gógusi munkáját számos kitüntetéssel is-
merték el.

- Miért éppen a testnevelő tanári pályát 
választotta? 

- Ötéves voltam, amikor édesapám a 
meggyfa ágán megtanította nekem, ho-
gyan kell keleppel feltámaszkodni rá. A 
gimnáziumot 1943-ban kezdtem el, ahol 
Mester Gábor volt a testnevelő tanárom, 
aki nagyon megszerettette velem a sportot, 
a mozgást, de rövid idő múlva őt behívták 
katonának. A testnevelési órákat vitéz Ko-
vács Lajos nyugdíjas tanár vette át, akinek 
egyénisége nagyon mélyen hatott rám és 
az osztálytársaimra is. A katonás fegyelem 
már az öltözőben kezdődött. A ruhák az 
átöltözés sorrendjében kerültek a fogasra, 
a cipők orrának kifelé kellett állniuk, hogy 
lehessen látni, tiszták-e. Ha valakinek pisz-
kos volt a lábbelije, azé felkerült a mászó-
rudakat vagy köteleket tartó gerendákra és 
neki kellett lehoznia az óra végén azt. A ta-
nórák hangulatosak voltak, a játék sosem 
marad el. A legügyesebbeket a tanár úr 
meghívta a délutáni sportköri foglalkozás-
ra, s ez nagy megtiszteltetést jelentett. Ott 
elsősorban szertorna, erősítés, atlétika várt 
ránk. A Szakúr egyénisége mindenkire 
nagy hatással volt, ezért is kapta a Szakúr 
nevet a tanítványaitól Kovács Lajos. Szin-
tén nagyon meghatározó volt számomra 
az év végi tornavizsga is, amelyet a sala-

Egy életen át a sportért – Beszélgetés Sydó Tibor 
nyugalmazott testnevelő tanárral



21PÁPAésVIDÉKE - 2022. május

kos pályán, a Ligeti sportpályán rendeztek 
meg. Itt külön műsorszám volt a szertor-
na-bemutató. A Szakurat baleset érte, majd 
egy fiatal tanár, Fazekas György került az 
iskolába, akinek a módszerei egészen má-
sok voltak, mint az addig megszokottak. A 
tornaedzéseket 
én tarthattam 
meg helyette. 
Időközben a tor-
naszakosztály 
megalakult a 
Spartacus SE keretein belül. Ezután a torna 
lett a fő sportágam, országos bajnokságo-
kat nyertünk. A továbbtanulási elképzelé-
seimet meghatározta az 1951-ben alapított 
első pápai kézilabdacsapat, amelynek ala-
pító tagja voltam. A torna mellett kézilab-
daedzésekre is jártam, tagja voltam a Vá-
rosi Centenáriumi Kupát nyert csapatnak 
is. Részt vettem atlétikai versenyeken is, 
amelyek hozadékaként a főiskolai felvéte-
lin jó eredményt értem el – 
mesélte Sydó Tibor, majd ki-
emelte, a mai napig se bánta 
meg, hogy a testnevelő tanári 
pályát választotta. Nagy örö-
mére, sikerült olyan nyomot 
hagynia a helyi sportéletben, 
amely előbbre vitte az iskolai 
testnevelés-oktatást.  

- Az elmondottak alapján 
azt hiszem, nem volt kétsé-
ges, hogy a testneveléssza-
kos pályát választottam, így 
élvezhettem azt, amit legin-
kább szerettem. A diákokkal 
igyekeztem megszerettetni a 
sportot, a mozgást, mert ez az 
egyik legfontosabb jellem- és 
egyéniségformálója a fiata-
loknak – hangsúlyozta, majd hozzáfűzte, 
ha adhatna jó tanácsot a mai diákoknak, 
akik a testnevelő tanári pályát választ-
ják, akkor ezt mondaná: „Nagyon szép, de 
sokszor igen nehéz feladatra vállalkoz-
nak. Csak akkor legyenek tesitanárok, ha 
arra kellő elhivatottságot éreznek és még 
álmaikban is azzal foglalkoznak, hogyan 
lehetne azt még jobban végezni. Szeres-
sék tanítványaikat, hiszen mindegyik egy 
kincs, melyre vigyázni kell! Mutassanak 
jól példát a fiataloknak! Ha megszeretik a 
mozgást, a sportot, akkor egy életen át von-
zódnak hozzá!”

- Meséljen egy kicsit a családjáról.

- A feleségemet 1957-ben ismertem meg 
az Ipari Szakmunkásképzőben, majd 1958-

ban összeházasodtunk. Nagy örömünkre, 
két fiunk született, Tibor és Zoltán, mind-
ketten az orvosi pályát választották. Négy 
felnőtt unokánk van, Szilvia gyógytornász, 
Nóra orvos lett. A két fiatalabb unokánk 
közül Laura egyetemista, Dániel az idén 

érettségizik, s 
ő is egyetem-
re készül. Fe-
leségemmel 
64 éve élünk 
boldog házas-

ságban. Öröm számunkra, hogy gyermeke-
ink és unokáink szeretete és gondoskodása 
vesz körül bennünket, reméljük, hogy még 
nagyon sokáig így is lesz – mondta a nyu-
galmazott pedagógus. 

- Milyen eredményekre büszke?

- Nehéz lenne egy valamit kiemelni. 
Büszke vagyok elsősorban a családomra, 

akik minden helyzetben megállták helyü-
ket. De jóleső érzés számomra az is, hogy 
több tanítványom választotta a testnevelő 
tanári pályát vagy lett edző. Új sportágakat 
honosítottam meg Pápán, a kézilabdát és 
a súlyemelést, 
valamint újra-
élesztettem a 
kosárlabdát is. 
Büszke vagyok 
még arra is, hogy 
a diákjaim közül 
sokan a katonai 
hivatást válasz-
tottak, és még az is örömmel tölt el, hogy 
a tanítványaim a mai napig rám köszön-
nek az utcán ha meglátnak, és olyankor 
megállunk egy-egy szó erejéig – mondta  
Sydó Tibor. 

Sydó Tibort egész életében a felelősség-
tudat, a fáradhatatlan ambíció és munka-
szeretet vezérelte. Kollégái és vezetői min-
dig számíthattak rá. Elsődleges célja volt a 
sportot, az egészséges életmódot megsze-
rettetni diákjaival. A sportmozgalom kiszé-
lesítésére megszervezte az MHSZ lövész-
klubot, a tömegsport lelkes vezetőjeként 
fiatalok sokaságát vonta be a szabadidős 
sportokba. Vezetője volt a területi testne-
velő munkaközösségnek, példaértékű kap-
csolatot ápolt kollégáival, sportkörökkel. 
A Pápai Textiles Sportiskola és a Városi 
Sportiskola vezetésével kiváló sportolókat 
nevelt ki a város fiatalságából, akik megyei 
és országos sikereket is elértek. 

- Tibi bácsi nyugdíjba vonulása után is 
aktív maradt. Hogy telnek a mindennapjai?

- Nyugdíjba mentem 1995-ben és hogy 
ne unatkozzak, megalapítottam a Pápai 

Kosár Clubot. 
Néhány évig 
edzősködtem az 
utánpótlás-csa-
patban. A mai 
napig rendsze-
resen kijárok a 
kosármeccsek-
re, emellett sze-
retek kertész-
kedni is, s várom 
a következő 
bajnoki mérkő-
zést – mesélte 
nevetve. 

- Hogy fogad-
ta a Pápa Város 
Díszoklevele ki-
tüntetést?

- A hír az egyik kosárlabda-mérkőzésen 
ért, ahol Nagyváradi József barátom azzal 
fogadott, hogy gratulál a kitüntetésemhez. 
Én visszakérdeztem, hogy milyen elis-
meréshez? Nagyon meglepett, de örültem 

neki, mert úgy érzem, 
mégsem voltak feles-
legesek a testnevelés 
és sport szolgálatában 
eltöltött éveim – zárta 
gondolatát a nyugalma-
zott pedagógus. 

Sydó Tibor több év-
tizedes felelősségteljes pedagógiai tevé-
kenységével, kiváló sportolók nevelésével, 
a tömegsport fáradhatatlan népszerűsíté-
sével és példaértékű életpályájával kivívta 
a pápai polgárok tiszteletét és elismerését.

Továbbtanulási elképzeléseimet 
meghatározta az 1951-ben alapított 

első pápai kézilabdacsapat

“
Örültem a kitüntetésnek, 

úgy érzem, mégsem voltak 
feleslegesek a testnevelés 

és sport szolgálatában 
eltöltött éveim

“
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Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Ugyan nem kaptak kitüntetést, de 
büszkék vagyunk a város középis-
koláinak végzős diákjaira, akik ezu-

tán a két felfordult év után április 30-án, 
a pápai hagyományoknak megfelelően 
központi városi ballagáson búcsúztak a 
várostól. 

A pápai végzős középiskolások egyedül-
álló hangulatú városi ballagása 2019-ben a 
kellemetlen időjárás, 2020-ban és 2021-ben 
a pandémia miatt maradt el, így az idei 
rendezvényt különösen nagy izgalommal 
várták a diákok, akik iskolájukból sétál-
tak el az Esterházy-kastély főhomlokzata 
előtt felállított szabadtéri színpadhoz, ahol 
Unger Tamás alpolgármester köszöntötte 
a ballagókat, emlékeztetve arra, hogy az 
elmúlt években három végzős generáció 
távozott anélkül, hogy együtt, közös búcsút 
tudtak volna venni régi hagyományok sze-
rint a várostól és egymástól.

- Tudják, a városi ballagás Pápán nagyon 
régi hagyomány és mostanra a pápai érté-
kek közé, az úgynevezett pápai értéktárba 
tartozik, vagyis pápaicum, ami azt hivatott 
kifejezni, hogy Pápa büszke hagyománya-
ira, ez esetben iskolavárosi hagyománya-
ira, büszke az iskoláira, tanáraira, az itt 
diákéveiket töltő és felnőtté érő fiataljaira, 
vagyis egytől-egyig büszke Önökre, kedves 
ifjú hölgyek és urak! – mondta az alpolgár-
mester, aki szólt a ballagás középkorig visz-
szanyúló történelmi gyökereiről és arról is, 
hogy a ballagás jelképekkel teli esemény. 

- A ballagót az igazi kihívás ezután vár-
ja: képletesen és valóságosan is elindul egy 
olyan úton, amelyen rengeteg ismeretet, 
tapasztalatot szerez, rengeteg emberrel is-
merkedik meg, rengeteg veszéllyel szem-
besül, rengeteg lehetőséggel élhet, renge-
teg döntést kell meghoznia, amelyen sok 
öröm, szépség, szenvedély, megható pilla-
nat, olykor szenvedés, bánat, szomorúság 
várja. Ezt az utat sokféle névvel illették 
már, de legközkeletűbb nevén talán még is 
úgy hívhatnánk: Élet – hangsúlyozta Un-

ger Tamás, majd azt kívánta, a végzősök si-
kerrel teljesítsék vizsgáikat, majd járják azt 
az utat, melyet megálmodtak maguknak, 
végül arról is szólt, emberemlékezet óta 
nem volt egyetlen olyan ballagó generáció 
sem, amelynek sorsát olyan nehézségek 
alakították volna, mint egy világméretű 
egészségügyi járvány, mostanában pedig 
egy hónapok óta a közvetlen közelünkben 
zajló valóságos háború jelenleg is és még 
akár évekig érezhető mellékhatásai. - Azt 
hiszem, hogy pontosan olyan idők várnak 
ránk, amikor e tudásra, szorgalomra, ki-
tartásra nagyon nagy szükség lesz majd; 
és talán még valamire, amit az a most 

ballagó türrös osztály hallhatott tőlem 
számtalanszor, ahol volt szerencsém pár 
évvel ezelőtt néhány hónapon keresz-
tül órákat tartani, és ami így szól: Wer 
wagt, gewinnt, azaz: aki mer, az nyer. 
Kívánom, hogy legyen meg a tudásuk, 
kitartásuk, szorgalmuk és merészségük 

az útválasztáshoz.  Jó utat, kedves pápai 
ballagók! – zárta beszédét Unger Tamás.

A búcsúzó középiskolások nevében 
Nagy Bianka, a Pápai SzC Jókai Mór Köz-
gazdasági Technikum és Kollégium diák-
ja mondott beszédet, hangsúlyozva, hogy 
életük komoly fejezetét zárják le most 
és egy új világ nyílik meg előttük azzal, 
hogy maguk mögött hagyják a középis-
kola padjait. Emlékeztetett arra, hogy egy 
mindenki számára ismeretlen és teljesen 
szokatlan világjárvány szelte ketté közép-
iskolai éveiket, felidézte azokat a napokat, 
amikor egyik pillanatról a másikra meg-
változott minden, amikor át kellett állni a 
digitális oktatásra, ami lelkileg mindenkit 

megviselt. Hiányzott a társaság, az együtt 
tanulás, a közös munka. Mint mondta, ez a 
helyzet megtanította, hogy az élet minden 
percét értékeljék, mert nem tudhatják, mit 
hoz a jövő. Nagy Bianka megköszönte ta-
náraiknak a támogatást, segítséget, irány-
mutatást és azt a rengeteg tudást, amely-

re nélkülük nem tehettek volna szert. A 
szülőknek pedig köszönetet mondott a 
féltő gondoskodásért és azért, hogy hittek 
bennük, majd a város önkormányzatának 
is köszönetet mondott. Megköszönte azt, 
hogy az idei évben a hagyományok sze-
rint újra megszervezték a városi ballagást, 
majd felidézte, Pápa város sok kikapcso-
lódási lehetőséget nyújtott számukra a 
sportolási lehetőségtől a kastély- és mú-
zeumlátogatáson át a különféle kulturális 
rendezvényekig.

A városi ballagások hagyományaihoz 
hűen dr. Áldozó Tamás polgármester jel-
képesen felnőtt pápai polgárrá avatott két 
ballagót, Nyulasi Boglárkát, a Kisalföldi Ag-
rárszakképzési Centrum Batthyány Lajos 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Tech-
nikum, Szakképző Iskola és Kollégium ta-
nulóját, valamint Cserkuti Sándort, a Türr 
István Gimnázium és Kollégium diákját. 

A városi ballagáson a város középisko-
lái adtak műsort. Színpadra lépett Tompa 
Dézi, Mágocsi Barbara, Holb Enikő Villő, 

Kocsis Rebeka és Borbély Bence, valamint 
a Pápai Református Kollégium Gimnáziu-
ma és Művészeti Szakgimnáziuma, a Petőfi 
Sándor Gimnázium, a Türr István Gimná-
zium és Kollégium, valamint a Pápai SzC 
Acsády Ignác Technikum és Szakképző 
Iskola táncosai.

A végzősöktől búcsúzott a város
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A képet az iskola keleti szárnyának emeleti ablakából készítet-
te Fejes Zsigmond, a református iskola tanára, később igazga-
tója. A háttérben magasodik az Anna-templom. Ekkor még nem 
épült ki a kórház a mai Séllyei utca (akkoriban Főiskola utca) 
fele. Az udvar alacsony kerítése nem akadályozza a rálátást a 
Főiskola utca régi házaira. 
A diákok szabályos rendben felsorakoztak bemutatójukhoz, 

hamarosan kezdődik az ünnepély. Felkészítő és irányító testne-
velő tanáruk Kovács Lajos Jenő (a „Szakúr”).  A fiúk  egyen-
öltözetben állnak: sötét hosszúnadrág, rövid ujjú fehér póló, fehér 
sapka. Ezeken az év végén rendszeresen megtartott tornabemuta-
tókon az iskola összes tanulója résztvett. A közönség soraiban 
kalapok sokaságát láthatjuk felülről -   ekkoriban a hölgyek és 
urak is rendszerint viseltek fejfedőt. 

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

Tornabemutató 1913-ban a Pápai Református Kollégium udvarán

A kép üvegnegatívja  
a Gróf Esterházy 
Károly Múzeum  
tulajdona


