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Májusi lapszámunk megjelenése óta 
munkatársaink számtalan rendez-
vényről, programról, eseményről 

tudósítottak, most következő összeállítá-
sunkban ezekből válogattunk a teljesség 
igénye nélkül. Lássuk, mi történt Pápán az 
elmúlt hetekben!

Május 19-én a magyar honvédelem nap-
ja előtt tisztelegve tartottak megemléke-
zést a Huszár lakótelepi Vitéz Bertalan Ár-
pád Ejtőernyős Ezred emlékműnél. 

Május 20-án és 21-én a Jókai Mór Mű-
velődési Központ színházépülete adott ott-
hont a XX. Országos Ifjúsági Néptánctalál-
kozónak. 

Ismét nemzetközi kutyakiállítást 
rendeztek városunkban, melyre má-
jus 20. és 22. között több száz eb érkezett  
Pápára. 

Május 21-én, a XX. Ifjúsági Nép-
tánctalálkozón Baán Éva Öröksé-
gért díjat vehetett át hosszú éveken 
át végzett fáradhatatlan munkája  
elismeréseként.

Május 22-én pápai kórusok részvé-
telével Pünkösdváró kórustalálkozót 
rendeztek a Református Újtemplom- 
ban.

A pandémia miatti kihagyást követő-
en május 27-én újra több száz nyugdíjas 
részvételével szervezte meg hagyományos 
Nyugdíjas majálisát a Pápai Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi-Érdekképviseleti Egyesülete 
a Malom tónál.

Május 28-án, gyermeknap alkalmából 
AprótalParty-ra várták a gyermekeket a 
külső-várkerti szabadidőparkba. 

A Pápai Tankerületi Központ és Pápa 
Város Önkormányzata június 1-jén a Petőfi 
Sándor Gimnázium aulájában tartotta pe-
dagógusnapi ünnepségét. 

Június 2-án írták alá azt a szerződést, 
amellyel egy nagy teljesítményű seprőgé-
pet vásárolt a város. 

Június 4-én, a nemzeti összetarto-
zás napján az Országzászló emlékműnél 
tartottak megemlékezést. A rendezvény 
szónoka Deme László, az ógyallai Fesz-
ty Árpád Alapiskola és Óvoda igazgatója  
volt. 

A filmzenék világába kalauzolta hall-
gatóságát Pápa Város Bárdos Lajos Ve-
gyeskara június 4-én, a Petőfi Sándor Gim-
názium aulájában tartott Nyárköszöntő  
koncertjén. 

Június 10. és 12. között rendezték meg 
a 30. Pápai Játékfesztivált. A három nap 
alatt számtalan játék és szórakozási lehe-
tőség várt kicsiket és nagyokat a Fő téren, 
a várkerti játszótérnél és a Kékfestő Múze-
umban. A fesztivál nagykoncertjein a Soul-
wave, a The Biebers, a Follow The Flow és a 
Magna Cum Laude szórakoztatta a közön-
séget.   

Ez történt az elmúlt hetekben
Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: archív

Győztünk

Javában alszik már mindenki a házban, az előbb 

fejeződött be az angolok elleni válogatott mér-

kőzés, épp csak túl vagyok azon, hogy végigpörget-

tem a közösségi média felületein; talán nem túlzás, 

a fél ország extázisban ünnepel! Nyilvánvalóan meg-

kerülhetetlen, hogy a wolverhamptoni négygólos si-

kerünket (aminél nagyobb arányú vereséget Anglia 

1928-ban szenvedett el utoljára hazai pályán…) az 

1953-as 6-3-hoz hasonlítsuk. Megkerülhetetlen ak-

kor is, ha tudjuk, hogy az az aranycsapat sok nagy-

szerű mérkőzése közül a 6:3 csak az egyik volt, míg 

a mostani gárdától (bár legyen részem a tévedés!) 

ez volt a csúcsteljesítmény. Az azonban egész biztos, 

hogy a szurkolók számára az élmény összehason-

lítható, valószínűleg időre lesz szükség, hogy ezt az 

eredményt fel tudjuk dolgozni!

Dr. Áldozó Tamás
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Beszámolók és intézményi átalakítás

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

Rendhagyó helyszínen, a külső-vár-
kerti szabadidőparkban kezdődött 
Pápa Város Önkormányzata Képvi-

selő-testületének májusi ülése. 

A megjelentek tájékoztatást kaptak 
a Zöld város II. projekt részleteiről, majd 
megtekintették a Fenyveserdő bölcsőde 
felújított épületét. 

A munkaértekezlet a projektbejárást 
követően a Városházán folytatódott, ahol 
a képviselők elsőként a város 2021-es költ-
ségvetésének végrehajtásáról tárgyaltak, 
majd az elmúlt évi ellenőrzések tapaszta-
latairól kaptak tájékoztatást. 

A képviselő-testület döntött a Pápa vá-
ros településképének védelméről szóló 
rendelet módosításáról is, melyre a nap-
elemes rendszerek elterjedése, illetve a 
belváros egyes közterületein elhelyez-
hető kereskedelmi és vendéglátóipari te-
vékenységhez kapcsolódó berendezések 
elhelyezésének szabályozása miatt volt  
szükség.

A közterületi térfigyelő rendszerről 
szóló önkormányzati rendelet módosí-
tásával az előző ülés óta üzembe helye-
zett közterületi kamerák is bekerültek a  
rendszerbe. 

Az ülés egyik legfontosabb előterjesz-
tése a városüzemeltetési és -fenntartási 
feladatok jövőbeni ellátásával kapcsolatos 
intézmény-átszervezés volt. A döntés ér-
telmében a Városgondnokság önálló költ-
ségvetési intézményként 2022. június 30. 
napjával jogutód nélkül megszűnik. Július 
1-jétől a klasszikus városüzemeltetési és 
-fenntartási feladatokat a Pápai Városfej-
lesztő Társaság Kft. végzi, a közterület-fel-
ügyelet ettől a naptól a Polgármesteri Hiva-
tal belső szervezeti egységeként működik 
tovább. 

Az ülésen a száz százalékban önkor-
mányzati tulajdonú gazdasági társasá-
gok – a Pápai Platán Nonprofit Kft., a 
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft., vala-
mint a Pápai Sport Nonprofit Kft. –  be-
számolójáról és munkatervéről is döntés 
született, majd az autóbusszal végzett 
helyi személyszállítás közszolgáltatási te-
vékenység ellátásáról szóló beszámolóról is  
tárgyaltak. 

A Pápára érkezett ukrajnai menekültek 
helyzetéről szóló beszámoló szerint háború 
elől városunkba menekülők először márci-
us elején kértek segítséget az önkormány-
zattól. Mivel lakhatásuk biztosított volt, 
elsősorban természetbeni juttatások iránti 
igények merültek fel. 

A képviselő-testület a Pápai Városi Óvo-
dákkal kapcsolatos döntést is hozott.  Így 
2022. szeptember 1-jétől újraindul a német 
nemzetiségi nevelés az intézményben, ez-
úttal a Nátuskerti tagóvodában. A másik 
változás, hogy a csökkenő gyermeklétszám 
miatt a tapolcafői tagóvoda a 2022/2023-as 
nevelési évtől a mostani kettő helyett egy 
csoporttal működik.

TUDTA?
Pápa Város Önkormányzata kárpátal-

jai testvérvárosunk, Visk megsegítésére 
számlát hozott létre, melyre a májusi kép-
viselő-testületi ülésre készült beszámoló 
elkészítéséig 2.339.000 forint érkezett. 
Ebből az összegből tudták megvásárolni 
azokat az eszközöket, berendezési tárgya-
kat, élelmiszereket, amelyekre a Viskről 
érkezett jelzések szerint leginkább szük-
ség volt. Ezt az adományt az önkormány-
zat már eljuttatta Viskre. 

A számlán jelenleg 843.672 forint van, 
de a háború okozta nehézségek egyre 
komolyabb problémákat okoznak Kár-
pátalján, így továbbra is szükség van 
a felajánlásokra, melyeket a „Kárpát-
aljai Testvérvárosunkért” elnevezésű, 
11748045-15429410-10490000 számú 
számlára fizethetnek be az adományozók. 
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Több rendkívül fontos döntés született 
a májusi képviselő-testületi ülésen, 
köztük intézményi átszervezésről 

és rendeletmódosításokról is tárgyaltak. 
Dr. Áldozó Tamás polgármesterrel az ülés 
legfontosabb előterjesztéseiről beszélget-
tünk. 

- A májusi ülés napirendjén szerepelt az 
autóbusszal végzett helyi személyszállítás 
közszolgáltatási tevékenység ellátásáról 
szóló beszámoló. Ön a napirend tárgyalása 
során úgy fogalmazott, az önkormányzat-
nak el kell gondolkodnia azon, hogy a jövő-
ben mekkora összegig tudja finanszírozni 
ennek a szolgáltatásnak a többletköltsége-
it. Mit jelent ez? 

- A tömegközlekedés 
egy rendkívül költségigé-
nyes közszolgáltatás, de 
az utóbbi években tovább 
nehezedett a helyzete, a 
költségei jelentősen növe-
kedtek, egyrészt az üzem-
anyag árának emelkedé-
se, másrészt a központi 
bérintézkedések követ-
keztében. Az önkormány-
zat ennek a másik végén 
áll, mi fizetjük az üzemel-
tetési támogatást, azaz a 
saját bevétellel nem fedett 
költségek fedezetét ne-
künk kell biztosítanunk.  
Ez a 2021-es évben úgy nézett ki, hogy 58 
millió forint volt a piaci bevétele a Volán-
nak, 142 millió forintot pedig az önkor-
mányzat tett hozzá. Így elmondhatjuk, ha 
valaki 2021-ben 
megvett egy 
buszjegyet vagy 
váltott egy bér-
letet, akkor a rá 
eső önköltség-
nek csak min-
den ötödik fo-
rintját fizette ki. 
Ez ilyen feltétel-
rendszer mellett, 
ebben a formában nehezen lesz fenn-
tartható a jövőben. Most írunk ki köz-
beszerzést az új szolgáltatásra, ebben a 
kiírásban igyekszünk olyan önkormány-
zati érdekeket érvényesíteni, amelyeket 
a társaság eddig nem vett figyelembe.  
Az egész folyamat mögött egyébként a 

rendszerszintű probléma nyilván az, hogy 
egyre kevesebben hajlandók tömegközle-
kedést igénybe venni. 

- Az elmúlt évi költségvetés végrehajtá-
sáról is szó esett az ülésen. Hogy látja az 
önkormányzat 2021-es gazdálkodását?

- Véleményem szerint a 2021-es év költ-
ségvetése az egyik legjobb 
költségvetése volt a város-
nak. Azt gondolom, hogy 
annyi féle igényt tudtunk 
egyszerre kielégíteni, amit 
korábbi költségvetésekben 
szinte soha, és váratlan 
helyzeteket is képesek vol-
tunk kezelni. Ingatlanokat értékesítettünk, 
de vásároltunk is és sok-sok szép elkép-
zelést megvalósítottunk. A költségvetés a 

bevételi és kiadási oldalán is szigorú gaz-
dálkodás mellett teljesült. Rekord mértékű 
helyi adóbevételeink voltak például az ipar- 
űzési adóból, ami annál is nagyobb ered-

mény, mivel egy világválság 
közepén voltunk. Mindezek 
mellett a fejlesztési oldalon 
nagy kiadásaink voltak, ösz-
szességében tehát elmond-
ható, hogy jó évet zártunk, 
és jó lenne ezt megismételni 
a következő években.

- Ismét módosították a 
közterületi térfigyelő rend-

szerről szóló önkormányzati rendeletet. Mi 
indokolta ezt a módosítást?

- A rendeletet 39 új kamerával bővítettük, 
amelyek az Erzsébet ligetben, a Belső-Vár-
kertben és a Külső-Várkertben vigyázzák 
a közterületek rendjét. Ezek a kamerák a 

rendelet kihirdetését követően elkezdtek 
dolgozni, adatot szolgáltatnak, melyek 
alapján következmények történhetnek. Így 
például, aki kamera által rögzített kisebb 
közlekedési szabálysértést követ el, vagy 
kirívóan közösségellenes magatartást ta-
núsít, azzal szemben a Pápai Polgármesteri 
Hivatal folytatja le az eljárást. Magyarán, ha 
valaki a behajtani tilos tábla ellenére behajt 

az adott területre, 
és ezt a kamera 
rögzíti – például 
a Külső-Várkert-
ben vagy a Fő 
téren, a Griffnél 
– büntetőcsekket 
kap. Ezt nagyon 

könnyű elkerülni, egyszerűen a szabályok 
betartásával kell közlekedni! Mi akkor len-
nénk boldogok, ha egyetlen büntetést sem 

kellene kiróni a városban, de 
ettől azért most még nagyon 
messze vagyunk. Jelenleg 
74 elemnél tart ez a kame-
rarendszer, de ebben a beru-
házási ütemben ez a szám 
két és félszer nagyobb lesz. 
A kamerák egy másik részé-
nek az illegális hulladéklera-
kás visszaszorítása a célja. A 
Városgondnokság vezetője 
azt jelentette, hogy a kame-
rák üzembe helyezése óta 
most először elmondható, 
hogy lényegesen csökkent 
az illegálisan lerakott hulla-
dék mennyisége a városban. 

Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy bizto-
san lerakják, csak még nem tudjuk, hová. A 
kamerarendszernek az imént említetteken 
túl nagy szerepe van a bűnmegelőzésben 
és a vagyonvédelemben is. 

- Lényeges napirendi pont volt a vá-
rosüzemeltetési feladatok átszervezése. Mi 
ennek a lényege?

- A Városgondnokság az elmúlt idő-
szakban, Bakó István intézményvezetőnek 
köszönhetően lényegesen hatékonyabban 
tudott működni, mint korábban. Az átala-
kulást követően azonban ennél is hatéko-
nyabban, gazdasági társasági formában 
szeretnénk ellátni a városüzemeltetési és 
-fenntartási feladatokat. Így tehát július 
1-jétől a klasszikus városüzemeltetési fel-
adatokat a Pápai Városfejlesztő Társaság 
Kft. látja el közfeladat-ellátási szerződés 
alapján. Fontos elmondani, hogy az át-

Fontos döntések a májusi képviselő-testületi ülésen
Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Ha valaki 2021-ben 
megvett egy buszjegyet, 

akkor a rá eső 
önköltségnek csak

minden ötödik 
forintját fizette ki

“
Mi akkor lennénk 

boldogok, ha egyetlen 
büntetést sem kellene 

kiróni a városban

“
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szervezésnek nem célja a létszámleépítés, 
a Városgondnokság munkavállalóinak to-
vábbi foglalkoztatása az 
önkormányzati tulaj-
donban lévő gazdasági 
társaságoknál, illetve a 
Polgármesteri Hivatal-
ban biztosított.

- A száz százalékban 
önkormányzati tulajdo-
nú gazdasági társasá-
gok működéséről, mun-
katerveiről is tárgyaltak az ülésen. Melyek 
a legfontosabb adatai a beszámolóknak?

- A Pápai Platán Nonprofit Kft-nek tu-
lajdonképpen ez az első teljes gazdasági 
éve volt a 2021-es átszervezést követően. A 
társaság működéséhez a 2019-es évi műkö-
dési feltételeket biztosítottuk. A gazdasági 
társaság a korábbi évek támogatási össze-
géhez képest úgy tudott 75 millió forintos 
megtakarítást elérni, hogy ott je-
lentős bérfejlesztést hajtottunk 
végre és további beruházásokat 
is vállaltunk. Úgy látjuk, hogy jó 
irányba indult el ez a közösség, 
de azt is látjuk, hogy vannak 
még tartalékok a rendszerben, 
2022-ben is várjuk az eredmé-
nyeket. 

A Pápai Sport Nonprofit Kft. 
ügyvezetője arról számolt be, 
hogy az üzleti tervhez képest 
20 millió forint megtakarítást 

tudtak elérni, ami a támogatási összegük 
10 százalékát jelenti. A gazdasági társaság 
számára sem volt könnyű az elmúlt év, hi-
szen különböző sportszolgáltatásokkal kí-
vánt belépni a piacra, azonban a pandémia 
ezt a területet is korlátozta. Ennek ellenére 
megfelelően teljesített a cég és a forgalmuk 
folyamatosan fut fel. 

- A képviselő-testület a Pápára érkezett 
menekültek ellátásáról is tájékoztatót ka-
pott. 

- Úgy gondolom, nem sok önkormány-
zat tart ott, hogy ilyen áttekintést tudjon 

adni a menekült-
válság okozta fela- 
datokról és azok 
teljesítéséről. Kol-
légáink átfogó ké-
pet adtak a feladat 
ellátásáról, mely 

kiterjed az alapel-
látási feladatokra, a 
gyermekétkeztetésre, 
az iskoláztatásra és 
a karitatív tevékeny-
ségre is. Köszönöm 
Béres István munká-
ját, aki az első vona-
lat képviseli a mene-
kültek ellátásában, 

köszönöm valamennyi 
intézményvezető munká-
ját, illetve mindenkinek 
köszönöm a segítségét, 
aki valamilyen formában 
hozzájárult a városunk-
ba érkező menekültek 
ellátásához, illetve test-
vérvárosunk, Visk tá-

mogatásához. 
Szeretném fel-
hívni a figyel-
met arra, hogy 
erre a támoga-
tásra a további-
akban is szük-
ség lesz, ennek 
a feladatnak nincs vége, Kárpátalján egyre 
súlyosabb a helyzet, ott hamarosan éle-
tek lehetetlenednek el. Ezért azt kérem a 
pápaiaktól, hogy akinek van lehetősége, 

élelmiszer vagy más szükséges tárgyak 
felajánlásával, pénzadománnyal segítse 
ezt a munkát. Az önkormányzat számlát 
nyitott Kárpátaljai Testvérvárosunkért el-
nevezéssel, melyre 2,339 millió forint fel-
ajánlás érkezett és jelenleg ebből az ösz-
szegből 843 ezer forint áll rendelkezésre. 
Hamarosan ismét felvesszük a kapcsola-
tot a viski vezetőkkel és megkérdezzük, 

mire van szükségük és 
ebből az összegből a szük-
séges dolgokat vásároljuk 
meg és juttatjuk el Viskre.  
Azonban el kell monda-
nom – talán emlékeznek 
rá a pápaiak –, hogy febru-
ár 25-én a Városháza előtt 
felsorakoztak az ellenzéki 
önkormányzati képviselők 
és több önkormányzati 
képviselővel nem rendel-
kező ellenzéki párt tagjai, 
és arra szólítottak fel, hogy 
nyissak számlát a pénza-

dományok fogadására, a pápaiakat pe-
dig arra, hogy adományozzanak erre a 
számlára. A választási kampány idején ez 
nyilván jól hangzott, de a számla tulajdo-
nosának képviselőjeként elmondhatom, 
hogy az ott felsorakozottak erre a szám-
lára ez idáig nulla forintot fizettek be.  
Azt hiszem, az ember igazán a cselekedetei 
által ismerszik meg. A képmutatásnak ez a 

szintje vélemé-
nyem szerint 
a választási 
k a m p á n n y a l 
sem magya-
rázható, azt is 
mondhatnám, 
hogy azzal fő-
leg nem! Sze-

rintem a cselekedeteknek és nem a szép 
szavaknak van súlya. Ezért köszönöm 
mindenkinek, aki adományozott, mert ők 
cselekedtek!   

Az átszervezésnek nem 
célja a létszámleépítés, 

a Városgondnokság 
munkavállalóinak 

további foglalkoztatása 
biztosított

“

Azt kérem a pápaiaktól, hogy 
akinek van lehetősége, élelmiszer 

vagy más szükséges tárgyak 
felajánlásával, pénzadománnyal 

segítse ezt a munkát

“
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Pápa Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete májusi ülésén ellen-
szavazat nélkül döntött a Pápa város 

településképének védelméről szóló ren-
delet módosításáról, melyre a napelemes 
rendszerek elterjedése, illetve a belváros 
egyes közterületein elhelyezhető kereske-
delmi és vendéglátóipari tevékenységhez 
kapcsolódó berendezések elhelyezésének 
szabályozása miatt volt szükség.

A rendelet értelmében helyi védett te-
rületen megújuló energiát hasznosító épü-
letgépészeti berendezések, – napelemek, 
napkollektorok – a belvárosi peremterüle-
tek kivételével, közterületről látható tető-
felületen és homlokzati felületen nem he-
lyezhetők el.

Az előterjesztés szerint a Fő tér, Fő utca, 
Kossuth utca, Mándi Márton István utca 
területén dobogó nem létesíthető, közte-
rületen érvényes közterület-használati 
engedéllyel rendelkező kereskedelmi vagy 
vendéglátóipari egység tevékenységéhez 
kapcsolódó berendezés – szék asztal és 

árnyékoló kivételével – nem helyezhető el.  
A szék és asztal anyagának illeszkednie 
kell a történelmi környezet anyaghasz-
nálatához, az árnyékoló anyagának pedig 

bézs színű vászonnak kell lennie és azon 
reklám nem helyezhető el. 

Unger Tamás alpolgármester az 
ülésen hangsúlyozta, a település-
képi problémák olyan részét – a  
napelemek elhelyezésének kérdését – sza-

bályozza a mostani módosítás, melyek az 
energiaárak emelkedése és a klímavál-
tozás miatt egyre időszerűbbek és egyre 
elterjedtebbek, ezért egyensúly megte-

remtésére kell 
törekedni. 

Mezei Lász-
ló városi fő-
építész úgy 
fo galmazott , 
érzékeny kér-
dés a telepü-
lésképi szabá-
lyozás, főként 
az egyedülálló 
épített öröksé-
günk védelme 
miatt. Ezért 
közterületről 
látható he-
lyeken nem 

engedélyezik a napelemek elhelyezését. 
Azonban vannak más lehetőségek, ahol 
korlátozás nélkül telepíthetők ezek a be-
rendezések. Ebben a kérdésben bárkinek 
szívesen adnak tanácsokat a Polgármeste-
ri Hivatal szakemberei. 

Védik a településképet
Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen 
ismét módosították a közterületi 
térfigyelő rendszerről szóló önkor-

mányzati rendeletet. A módosításra azért 
volt szükség, mert a városi kamerarend-
szer kialakítása folyamatos és ahhoz, 
hogy a már kiépített közterületi térfigyelő 
kamerákat Pápa Város Önkormányzatá-
nak Városgondnoksága és Közterület-fel-
ügyelete üzembe helyezhesse, szükséges 
azokat a rendelet mellékletében szerepel-
tetni. 

Az új kamerákat a rendelet 1. számú 
mellékletének 37-75. sorai tartalmazzák. 
Ebből kitűnik, hogy mostantól kamerák fi-
gyelik a Várkert, az Erzsébet liget és a Kül-
ső-Várkert több pontját is.

Rádi Róbert, a Városfejlesztési Osztály 
vezetője az ülésen elmondta, a kivitelező-
től folyamatos tájékoztatást kapnak arról, 
hogy mely kamerák készültek el. A rende-
letmódosítással kapcsolatos előterjesztés 
elkészülte után is vannak már újabb üzem-
kész kamerák, amelyeknek rendszerbe 

állításáról a következő képviselő-testületi 
ülésen döntenek a képviselők. Az osztály-
vezető hangsúlyozta, a kivitelezőtől kapott 
információ szerint a beruházás jelentős 
része július végéig elkészül, a diszpécser-
központ irányába történő jeltovábbítással 
és a kamerák beállítása terén lesznek még 
feladatok a későbbiekben.

Dr. Áldozó Tamás polgármester el-
mondta, a most rendeletbe emelt kame-
rák közül 9 az Erzsébet liget, 13 a Várkert 
és 16 a Külső-Várkert rendjére figyel. Ezek 
a kamerák virtuális kapukat hoznak létre 

például behajtási tilalom alá eső területek 
tekintetében. Amelyik gépjármű ezen a vir-
tuális kapun áthalad, arról fotó készül, ami 

alapján a megfelelő személy megkapja a 
csekket. A polgármester felhívta a gépjár-
művezetők figyelmét arra, hogy közleked-
jenek a KRESZ szabályainak megfelelően, 
a KRESZ-táblák utasításait figyelembe 
véve. Dr. Áldozó Tamás emlékeztetett arra 
is, hogy a városi nagyrendezvények idején 
a parkolás esetében is fontos, hogy betart-
suk a szabályokat, mert ilyenkor sajnos 
jellemző, hogy a zöldterületeket használják 
parkolónak az autósok, ezzel tönkre téve a 
gondozott területeket.    

A városvezető az ülés utáni sajtótájékoz-
tatón úgy fogalmazott, a kameráknak nagy 
szerepe van a közlekedési szabálysértések 
elleni küzdelemben, de a bűnmegelőzésben 
és az illegális hulladéklerakás visszaszorí-
tásában is szerepet játszanak. Az első ka-
merák üzembe helyezését követően mára 
már elmondható, hogy csökkent a térfigye-
lő kamerák által megfigyelt helyeken az 
illegálisan lerakott hulladék mennyisége, 
ugyanakkor valószínűsíthető, hogy azt a 
hulladékot, amit korábban ezeken a terü-
leteken helyeztek el, most újabb, kamerák 
által még nem vigyázott helyekre szállítják 
az illegálisan hulladékot lerakók. 

Újabb közterületi kamerák kerültek a rendszerbe
Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám
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Megszűnik a Városgondnokság

A májusi ülés egyik legfontosabb elő-
terjesztése a városüzemeltetési és 
-fenntartási feladatok jövőbeni el-

látásával kapcsolatos intézmény-átszer-
vezés volt. 

Mint ismeretes, az elmúlt két évben a 
képviselő-testület döntései nyomán több 
intézményi átszervezés történt a város-
ban. A 2020. július 17-i ülésen dr. Áldozó 
Tamás polgármester javaslatot tett többek 
közt Pápa Város Önkormányzatának Vá-
rosgondnoksága és Közterület-felügyelete 
feladatainak felülvizsgálatára is. 

A Városgondnokság szervezetének és 
feladatainak áttekintése után elkészült egy 
javaslat, mely szerint a Városgondnokság 
önálló költségvetési intézményként 2022. 
június 30. napjával jogutód nélkül megszű-
nik. Ezt követően, július 1-jétől a klasszikus 
városüzemeltetési és -fenntartási felada-

tokat a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 
végzi. A közterület-felügyelet ettől a naptól 
a Polgármesteri Hivatal belső szerveze-
ti egységeként működik tovább, illetve az 
önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos 
feladatokat is a Polgármesteri Hivatal látja 
el. Az Acsády-sportpályát és a mezőgazda-
sági szakképző isko-
la sportpályáját ettől 
az időponttól a Pápai 
Sport Nonprofit Kft. 
üzemelteti, míg a te-
lepülésrészeken lévő 
művelődési házak 
üzemeltetése a Pápai 
Platán Nonprofit Kft. 
feladata lesz a továb-
biakban. 

Az intézmény át- 
szervezésének cél-
ja nem a létszám-
csökkentés, hanem 
a hatékonyabb szervezet kialakítása. A 
Városgondnokság munkavállalóinak to-
vábbi foglalkoztatása az önkormányzati 
tulajdonban lévő gazdasági társaságok-
nál, illetve a Polgármesteri Hivatalban  
biztosított. 

Dr. Áldozó Tamás az átszervezés kap-
csán úgy fogalmazott, Pápán a Városgond-
nokság a rendszerváltozás óta intézményi 
keretek között működött. Az intézmény a 

kezdeti időszakban 7 fővel működött, és az 
akkori Városgazdálkodási Vállalat megszű-
nése után a városüzemeltetési feladatok a  
Városgondnokságnál halmozódtak fel, te-
hát az intézmény nem egy tudatos szer-
vezetépítés eredményeképpen alakult ki, 
hanem spontán módon megtalálták a fel-

adatok. Az így kialakult szervezet működé-
séhez a város mindig erejének megfelelően 
biztosított eszközöket, telephelyet és pénzt. 
– A Városgondnokság az utóbbi években 
lényegesen hatékonyabb működésre tudott 
átállni, amit én Bakó István intézményve-
zető személyéhez kötök, ő kihozta azt a tar-
talékot, ami ebben a működési formában 
megvolt. Mi azonban ennél többet szeret-
nénk,  – hangsúlyozta a polgármester, aki 
arról is szólt, hogy a gépesítésnek nincs al-
ternatívája, arra még sok pénzt el kell köl-
teni az elkövetkező időszakban. 

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 
közfeladat-ellátási szerződés alapján látja 
el a klasszikus városüzemeltetési felada-
tokat, köztük a járdák, közutak és hidak 
üzemeltetését, a síkosságmentesítést, a 
közvilágítási rendszerek működtetését, a 
parkok fenntartását és a csapadékvíz-el-
vezető rendszerek karbantartását. Emellett 
a tevékenységüknek lesz egy piaci, profit- 
orientált része is, itt a piac és a parkolók 
üzemeltetése lesz a legfontosabb feladata a 
gazdasági társaságnak.   

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Pápa város gyermekorvosainak tervezett nyári szabadsága
szabadság időpontja szabadságon lévő 

orvos neve
helyettesítő orvos neve helyettesítés 

helyszíne
rendelési idő:

2022.06.20-2022.06.24-ig Dr. Sárvári Sándor Dr. Schveighoffer Zita Pápa, Anna tér 10.  
06/89 312-042

H, Sz, P: 12.00-16.00
K, CS: 8.00-12.00

2022.06.27-2022.06.30-ig Dr. Schveighoffer Zita Dr. Vaitsuk Mária Pápa, Anna tér 10.  
06/89 312-042

H, SZ, P:8.00-12.00
K, CS: 12.00-16.00

2022.07.04-2022.07.08-ig Dr. Schveighoffer Zita Dr. Balogh Tünde Pápa, Anna tér 10.  
06/89 312-042

H, SZ, P:8.00-12.00
K, CS: 12.00-16.00

2022.07.04-2022.07.08-ig Dr. Vaitsuk Mária Dr. Balogh Tünde Pápa, Anna tér 10.  
06/89 312-042

H, SZ, P:8.00-12.00
K, CS: 12.00-16.00

2022.07.11-2022.07.15-ig Dr. Vaitsuk Mária Dr. Schveighoffer Zita Pápa, Anna tér 10.  
06/89 312-042

H, SZ, P:8.00-12.00
K, CS: 12.00-16.00

2022.07.18-2022.07.22-ig Dr. Balogh Tünde 
és
Dr. Sárvári Sándor

Dr. Schveighoffer Zita
és 
Dr. Vaitsuk Mária

Pápa, Anna tér 10.  
06/89 312-042

H, P:12.00-16.00
K, SZ, Cs: 8.00-12.00
H, P, 8.00-12.00
K, SZ, CS: 12.00-16.00

rendelés csak 
az Anna téren

2022.07.25-2022.07.29-ig Dr. Sárvári Sándor
és
Dr. Vaitsuk Mária

Dr. Schveighoffer Zita
és
Dr. Balogh Tünde

Pápa, Anna tér 10.  
06/89 312-042

H, P:12.00-16.00
K, SZ, Cs: 8.00-12.00
H,P: 8.00-12.00
K,SZ. CS: 12.00-16.00

rendelés csak 
az Anna téren

2022.08.01-2022.08.12-ig Dr. Schveighoffer Zita dr. Vaitsuk Mária Pápa, Anna tér 10.  
06/89 312-042

H, SZ, P: 8.00-12.00
K, CS: 12.00-16.00

2022.08.15-2022.08.19-ig Dr.Balogh Tünde
és
Dr. Vaitsuk Mária

Dr. Schveighoffer Zita Pápa, Anna tér 10.  
06/89 312-042

H, SZ, P: 8.00-12.00
K, CS: 12.00-16.00

2022.08.22-2022.08.26-ig Dr. Sárvári Sándor 
és
Dr. Vaitsuk Mária

Dr. Schveighoffer Zita
és
Dr. Balogh Tünde

Pápa, Anna tér 10.  
06/89 312-042

H, SZ, P: 8.00-12.00
K, CS: 12.00-16.00
H, SZ, P: 8.00-12.00
K, CS: 12.00-16.00

rendelés csak 
az Anna téren

2022.08.29-2022.09.01-ig dr. Schveighoffer Zita
és
Dr. Sárvári Sándor 

dr. Vaitsuk Mária
és
Dr. Balogh Tünde

Pápa, Anna tér 10.  
06/89 312-042

H, SZ, P: 8.00-12.00
K, CS: 12.00-16.00
H, SZ, P: 8.00-12.00
K, CS: 12.00-16.00

rendelés csak 
az Anna téren

Az intézmény 
átszervezésének célja 

nem a létszámcsökkentés, 
hanem a hatékonyabb 

szervezet kialakítása

“
Olyan szervezetet 

szeretnénk létrehozni, 
amelyik jó telephelyen, 

megfelelő gépekkel 
és sok megfizetett 
szakemberrel tud 

dolgozni

“
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A májusi képviselő-testületi ülésen, 
a városüzemeltetési feladatok át-
szervezésével kapcsolatos napirend 

tárgyalása során Süle Zsolt, a Jobbik, DK, 
MSZP, LMP, Párbeszéd, Momentum önkor-
mányzati képviselője úgy fogalmazott, 
nincs meggyőződve arról, hogy az átszer-
vezést a most elfogadott formában kell 
megvalósítani. A képviselőt az ülés után 
a Médiacentrum arra kérte, fejtse ki ezzel 
kapcsolatos véleményét.

- Azt fontosnak tartom leszögezni, hogy 
magam is úgy gondolom, hogy bizonyos 
mértékű átszervezésre szükség van. Ab-
ban azonban nem vagyok bizonyos, hogy a 
Városgondnokságot meg kell szüntetni és 
egy gazdasági társaság keretein belül kell 
ellátni azokat a feladatokat, amelyeket ed-
dig a Városgondnokság munkatársai láttak 
el. Azzal egyetértek, hogy a Városgondnok-
ságról válasszuk le azokat a feladatokat, 
amelyek nem közvetlenül üzemeltetési, 
fejlesztési, karbantartási feladatok. Azzal 
például, hogy a közterület-felügyelet mos-

tantól a Polgármesteri Hivatalhoz tartozik, 
vagy azzal, hogy az adminisztrációs ter-
heket leválasztjuk az intézményről, egyet 
tudok érteni.

- Mi az, ami-
vel kapcsolatban 
kétségei van-
nak?

- Amire sem 
a gazdasági bi-
zottsági ülésen, 
sem a képvise-
lő-testületi ülé-
sen nem kaptam 
konkrét választ, az az, hogy az átszervezést 
követően mitől válik hatékonyabbá a mun-
ka, a pápai polgárok miből veszik észre, 
hogy a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 
munkatársai gyorsabban, jobban, hatéko-
nyabban dolgoznak, és mitől lesznek elé-
gedettebbek a polgárok az ő munkájukkal. 
Nem láttam koncepciót a konkrét tervek-
kel kapcsolatban, ugyanakkor az ülésen az 
is kiderült, hogy valószínűleg nem jut több 
anyagi forrás ezekre a feladatokra.

- Polgármester úr elmondta, hogy a gép-
park tekintetében fejlesztések várhatók.

- Fontos a géppark fejlesztése és mi, el-
lenzéki képviselők is örömmel hallottuk, 
hogy a Városgondnokság új seprőgépet 
vásárolt, hiszen az eddig használt gép nem 

igazán volt megfelelő erre a fel-
adatra. Ettől függetlenül úgy lát-
juk, hogy a gépfejlesztések üteme 
sem lesz nagyobb, mint a Város-
gondnokságnál. Összességében 
tehát semmi olyan új momentum 
nem került most napvilágra, ami-
től azt mondhatnám, hogy bizto-
san hatékonyabb lesz a munka. 

- Ön elégedett a Városgond-
nokság jelenlegi tevékenységével?

- Az biztos, hogy voltak biztató jelek, 
azonban az is bizonyos, hogy a pápai pol-
gárok sokszor fogalmaznak meg jogos 
kritikákat a városüzemeltetéssel, -fenn-
tartással, -karbantartással kapcsolatban. 
Hogy a meglévő hiányosságok pontosan 
miből adódnak, mélyebb elemzést igényel-
ne, de pillanatnyilag nem látom azt, hogy 
a Városgondnokság munkatársai mitől vé-
geznek majd hatékonyabb munkát a Pápai 
Városfejlesztő Társaság Kft. munkatársai-
ként. 

Ellenzéki vélemény az átszervezésről
Szerző: Pintér-Papp Eszter 

 Fotó: Pintér Ádám
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Megnövekedett szervezet, megnövekedett 
feladatok a Pápai Platán Nonprofit Kft-nél

A Pápai Platán Városmarketing és Tu-
risztikai Nonprofit Kft. volt az ön-
kormányzat egyik gazdasági társa-

sága, melyet az elmúlt időszak intézményi 
átszervezései komolyan érintettek. A cég 
működésének elmúlt évéről szóló beszá-
molóról és az idei munkatervről májusi 
ülésén tárgyalt a képviselő-testület. Boros 
Katalinnal, a gazdasági társaság ügyveze-
tőjével a 2021-es év tapasztalatairól és az 
idei tervekről beszélgettünk. 

- Elsőként köszönöm a 
képviselő-testületnek, hogy 
elfogadták a beszámolónkat 
és a munkatervünket, hiszen 
ez számomra azt jelenti, hogy 
támogatják a munkánkat és 
támogatják azt a folyamatot, 
amit elkezdtünk. Polgármes-
ter úr azt mondta az integráció 
során, hogy kapunk egy évet 
arra, hogy bebizonyítsuk, hogy 
az elkezdett munka működik 
és majd egy év után számot 
vetünk, hogy hogyan tovább. 
Örülök annak, hogy ő is és a 
képviselő-testület is úgy látja, 
hogy jó irányba indultunk el. 

- Az elmúlt évet sajnos nagyban meg-
határozta a koronavírus-járvány, ami a 
kulturális intézmények, kiállítóhelyek és 
múzeumok esetében sok esetben megne-
hezítette a működést. Nem volt tehát egy-
szerű az integrációt követő első év.

  
- Valóban, a 2021-es év a mi esetünkben 

inkább a második félévvel tudott elindul-
ni. Ugyanakkor 
ennek megvolt az 
az előnye is, hogy 
az első félévet fel-
használhattuk arra, 
hogy megkezd-
jük azt a ma is fo-
lyamatban lévő 
munkát, amivel az 
integrált intézmé-
nyeket egységes 
szervezetként jelenítsük meg és a kollégák 
is azt érezzék, hogy egy nagy szervezetnek 
nagyon fontos részei. Természetesen amel-
lett, hogy elkezdtük a csapatot kialakítani, 

a munkát is el kellett kezdeni és azt sem 
szabad elfelejteni, hogy az elmúlt évben, a 
korlátozó intézkedé-
sek enyhítését köve-
tően a kollégáimnak 
két hete volt arra, 
hogy megszervez-
zék a Játékfesztivált, 
ami nagyon sikeres 
program lett. Ez nagy munka volt nagyon 
rövid idő alatt. Szintén a színházat érintet-
te, hogy úgy kellett összeállítani a színházi 
évadot, hogy nem lehetett tudni, hogy mi-
lyen járványügyi intézkedésekre számít-

sunk és a társulatok sem voltak könnyű 
helyzetben, nagyon nehéz volt előadásokat 
találni, időpontokat egyeztetni. A múzeum-
nak a Kubinyi Ágoston Program támogatá-
sával megvalósuló kiállítást kellett szinte 
az elejéről újra felépíteni, a könyvtárban 
személycserék is voltak, változtak a fel-
adatkörök, egyszóval elmondhatjuk, hogy 
számos kihívással kellett szembe néz-

nünk, de a kollé-
gák valamennyi 
feladatellátási 
helyen jól meg-
állták a helyü-
ket.  A Média- 
centrum kivé-
telével minden-
hol új szakmai 
vezetők dolgoz-
nak, nekik tu-

lajdonképpen a mostani volt az első olyan 
munkaterv, amit a cég keretein belül kellett 
összeállítaniuk, és most a munkatervben 
leírtakat kell megvalósítaniuk.

- Az előterjesztésben olvashattuk az idei 
munkaterveket, melyek részletesen leírják 

az egyes feladatellátá-
si helyek működésével 
kapcsolatos elképzelé-
seket, köztük több újí-
tást, újdonságot. Me-
lyek a munkatervek 
legfontosabb pontjai?

- Ahogy korábban is említettem, még ab-
ban a fázisban vagyunk, amikor meg kell 
tanulnunk egy nagy cégként, csapatban 
együtt dolgozni. Amikor ebbe a váltásba 

belementünk, igény-
be vettük egy külső 
tanácsadó segítségét, 
aki korábban már részt 
vett hasonló szerve-
zetfejlesztésben. Ő azt 
mondta, hogy ez egy 
évekig tartó folyamat, 
türelemmel kell len-
nünk, s ha már lezaj-
lott ez a folyamat, csak 
akkor lehet nagy új-
donságokat bevezetni. 
Ennek ellenére a kol-
légáim, akik tele van-
nak jó ötletekkel, már 
belevágtak új dolgok-
ba, és hálás vagyok a 

szakmai vezetőknek és munkatársaiknak 
azért, hogy ez a folyamat elkezdődhetett.   
Az egyes feladatellátási helyek munkater-
veit nézve a könyvtár esetében megkez-
dődött az olvasóterem átalakítása, ami-
ben nagyon jó partnerek az ott dolgozó 
kollégák. Emellett a könyvtárban elindul 
egy hosszú távú tervezés, aminek során 
a kollégák összeállítanak egy koncepciót 
azzal kapcsolatban, hogy milyen lenne a 
jövő könyvtára, az ideális könyvtár – arra 
az esetre, ha egyszer lehetőségünk lenne új 
könyvtárat építeni. Emellett természetesen 
fontos, hogy úgy gyarapodjon a könyvállo-
mány, hogy az olvasók tetszését elnyerjék a 
kiválasztott könyvek, fontos a helyismereti 
gyűjtemény bővítése és a régi anyagok dig-
italizálása is. A Jókai Mór Művelődési Köz-
pont esetében összeállt a következő szín-
házi évad és hamarosan megkezdhetjük a 
bérletek megújítását, majd az értékesítést 
is. Az ő esetükben jó lehetőség, érdekes fel-
adat, de egyben kihívás is a Huszár Közös-
ségi Házban működő kisközösségek támo-

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

A kollégák valamennyi 
feladatellátási helyen jól 

megállták a helyüket

“
Az első félévet 

felhasználhattuk arra, hogy 
megkezdjük azt a ma is 

folyamatban lévő munkát, 
amivel az integrált 

intézményeket egységes 
szervezetként jelenítsük meg 

“
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gatása, segítése az egyesületté alakulásban 
és a későbbi működésben. A múzeum ese-
tében egyrészt nagy eredmény az Ester-
házy-kastély három termében elkészült 
új kiállítás, de nagy feladat a Türr-gimná-
zium raktárából elköltöztetett anyag fel-
mérése, feldolgozása 
és a múzeumi raktár 
áttekintése, ellenőr-
zése is nagy kihívás.  
Ezenkívül a múzeu-
mon belül a Kékfestő 
Múzeumban az idei 
évben emlékezünk 
meg a nyitás hatvana-
dik évfordulójáról. Úgy 
gondolom tehát, hogy 
mindenkinek megvan 
a megfelelő feladata, 
szakmai kihívása, ga-
rantált, hogy az idei év-
ben is sok munka vár a 
kollégákra.

  
- A szervezeti átala-

kításkor elhangzott az 
is, hogy az átszervezés 
következtében a gaz-

dálkodás racionálisabb lehet. Ezt alátá-
masztják a tapasztalatok?

- Az elmúlt év tervezésekor a 2019-es 
évet vettük alapul, hiszen a 2020-as év ada-
taira nem alapozhattunk a koronavírus-jár-
vány miatt. Mindennek ellenére és annak 
ellenére is, hogy polgármester úr ígéreté-
nek megfelelően a 2021-es évet minden 
munkatársunk béremeléssel kezdte, tehát 
emelkedtek a bérköltségeink, voltak meg-
takarításaink már félévkor is. A költség-
vetés módosításakor már elvontak tőlünk 
egy összeget és év végén visszautaltuk az 
önkormányzat számlájára azokat a forrá-
sokat, amelyekre nem volt szükségünk. 
Tettük mindezt úgy, hogy megtörtént a 
már említett béremelés, voltak áremelke-
dések és voltak olyan pályázatok, ame-

lyek előfinanszírozást igényeltek. Az idei 
évben szintén voltak béremelések a Pápai 
Platán Nonprofit Kft-nél, melyeknek csak 
egy részére biztosított forrást az állami 
támogatás, a fennmaradó összeget az ön-
kormányzat biztosította. Költségvetésünk-

ben továbbra is a bérkölt-
ség a legjelentősebb tétel. 
Az integráció előtt ezen a 
területen körülbelül száz 
ember dolgozott, most 66 
a munkavállalóink száma 
és így is el tudjuk látni a 
feladatainkat. Ha olyan 
időszakaink vannak, ami-
kor több munkatársra van 
szükségünk, akkor külsős 

szolgáltatókat vonunk be, és ez nagyon jól 
működik. Most már látjuk, hogy amit 2020-
ban, az átalakulást megelőző tájékoztató-
kon polgármester úr 
ígért – tehát a biztos 
munka, a jobb mun-
kakörülmények és a 
tisztességes fizetés 
– mind megvalósul-
tak. 

- A beszámolóból 
kitűnik, hogy mind-
ezek mellett fejlesz-
tésre is volt lehető-
ség. 

- A fejlesztéseink nagy része az átvett 
és megvalósítandó pályázatokból adódik, 

de azóta természetesen mi is nyújtottunk 
be pályázatokat. Nagy fejlesztés volt a két 
közösségi csomópont kialakítása és a hoz-
zá tartozó eszközbeszerzés, illetve a Jókai 
Mór Művelődési Központ eszközfejleszté-
se, aminek következtében a műszak jutott 

korszerű eszközökhöz, hiszen a világítás- 
és hangtechnikában már régóta esedékes 
volt a fejlesztés, örülünk, hogy ez most 
megvalósulhat.

- Beszéltünk a feladatellátási helyek 
szempontjairól, beszéltünk a szakmai ve-
zetőkről, de az ügyvezető szempontjából 
mit lehet elmondani erről az átalakulás-
ról? Milyen kihívásokkal kellett szembe- 
néznie?

- Most sokkal jobbnak értékelem a hely-
zetet, mint 2020 végén vagy 2021 elején. 
A szakmai vezetők nagyon jó partnerek. 
Nekik is meg kellett találniuk a helyüket, a 
feladatkörüket, azt, hogy meddig terjednek 
a kompetenciáik. Így könnyebb együtt dol-
gozni. Azzal, hogy a munkavállalói létszám 
ekkorát ugrott, azzal, hogy a költségveté-
sünk ilyen mértékben nőtt, az ezzel járó fe-
lelősség is legalább ilyen mértékben ugrott. 
Sokkal több időt, energiát kell fordítanom 
a munkának ezen részére, ami számom-
ra is érdekes és nagy kihívás, ugyanakkor 

mindez olyasmitől vesz 
el időt, amit azért szíve-
sebben csinálnék. Sok-
kal többször szeretnék 
ott lenni a munkatársak 
között a feladatellátási 
helyeken. Számomra a 
legnagyobb váltást ez 
jelentette. De összessé-
gében elmondhatom, 
hogy nagyon örülök 
annak, hogy a szerve-
zetünk egységesítése 

jó úton halad, a munkatársaim nagyon jó 
munkát végeznek, amit ezúton is köszö-
nök.  

Az integráció előtt ezen 
a területen körülbelül 100 

ember dolgozott, most 
66 a munkavállalóink 

száma és így is el tudjuk 
látni a feladatainkat

“

Nagyon örülök annak, 
hogy a szervezetünk 
egységesítése jó úton 

halad, a munkatársaim 
nagyon jó munkát 

végeznek, amit ezúton 
is köszönök

“
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Szerző: Polgár Szilárd 
 Fotó: Polgár Szilárd

A Pápai Sport Nonprofit Kft. 2020-ban 
alakult meg. Hét városi sportlétesít-
ményt, a Pápai Sport Centrumot, a 

Városi Sportcsarnokot, a Perutz Stadiont, 
a Spartacus Sportpályát, valamint a csa-
tolt települések – Tapolcafő, Borsosgyőr, 
Kéttornyúlak – sportpályáit  üzemelteti, 
valamint sporteseményeket és egészsé-
ges életvitel kialakítását segítő programo-
kat szervez. Tóth Péter ügyvezető a május 
végi képviselő-testületi ülésen számolt be 
a gazdasági társaság éves működéséről, 
feladatairól, valamint a 2022-es terveik-
ről. Ennek apropóján beszélgettünk mi is 
a Pápai Sport Nonprofit Kft. ügyvezetőjé-
vel.

- Két részre osztanám a gazdasági társa-
ságunk tevékenységét. Az egyik fő terület 
a hozzánk tartozó sportlétesítmények üze-
meltetése, a másik pedig a sportszervezés, 
amelybe a diáksporttól a tömegsportig na-
gyon sok terület beletartozik – nyilatkozta 
magazinunknak Tóth Péter. - A társaság 
megalapítása után zökkenőmentes volt az 
átmenet a JMSZK-tól és a Városgondnok-
ságtól érkező létesítmények, valamint a 
munkavállalók esetében is, hiszen vállal-
tuk, hogy tovább foglalkoztatjuk a dolgo-
zókat, és reményeim szerint a munkavál-
lalók számára is kedvező volt a változás. A 
képviselő-testület májusi ülésén született 

döntés alapján július 1-től hozzánk tartozik 
majd a mezőgazdasági szakképző iskola 
sportpályája, valamint az Acsády-sportpá-
lya is.

- Beszéljünk akkor először a sportléte-
sítmények üzemeltetéséről, hiszen nagyon 
fontos, hogy a felépült létesítmények át-
adása után ezek fenntartható üzemelteté-
sére is figyelni kell.

- Pápán az önkormányzat az üzemel-
tetést is felelősségteljesen kezeli, hiszen 
ezekhez a létesítményekhez hozzáren-
del egy sportszakmai munkaszervezetet 
és az ehhez szükséges anyagi hátteret is. 
Tehát Pápán nem-
csak a fejleszté-
si oldal, hanem a 
hozzá kapcsolódó 
üzemeltetési kon-
cepció is elkészült 
és működik. Jelen pillanatban mindegyik 
létesítményünk megfelel a sportági alap-
követelményeknek, szeretnénk azonban a 
jövőben a többi létesítményünket is a sport-

centrum szintjére 
felhozni. Bizonyos 
területeken szembe-
sültünk az átvett lé-
tesítmények változó 
műszaki állapotával 
és így a karbantar-
tási, fejlesztési te-
rületeken ránk váró 
feladatokkal. Ezért 
igyekeztünk rövid 
távon a karbantar-
tási irányokat meg-
határozni, valamint 
a közép- és hosszú 

távú fejlesztési terveket rögzíteni. Az a 
törekvésünk, hogy a hozzánk tartozó léte-
sítményeket a lehető legjobban karbantart-
suk és üzemeltessük.

- A város sokat áldoz arra, hogy a sport-
tal és az egészséges életmóddal kapcso-
latos szemléletváltás megvalósulhasson, 
minél többen kezdjenek el aktívan mozog-
ni, sportolni Pápán.

- Igen, létesítményeinket sok esetben 
teljesen díjmentesen használhatja bárki, 
nekünk itt az a szerepünk, hogy népsze-
rűsítsük őket. A következő minőségi és 
sportszakmai szint már más célcsoportot 

szólít meg, ilye-
nek a műfüves 
pályák, a sport-
csarnok vagy a 
spor tcentrum, 
ahol fizetni kell a 

szolgáltatásokért. A sportcentrum nagyon 
jó kihasználtságú, a sportcsarnok is folya-
matos kihasználtsággal működik, szinte 
teljesen lefedik a sportegyesületek edzés-
sel, mérkőzésekkel, és ugyanez vonatkozik 
a Perutz Stadionra is. Nagyszerű kapcso-
latot sikerült kialakítani a sportszerveze-
tek, sportegyesületek 99 százalékával, és 
bízom abban, hogy mindenkivel hasonló 
lesz a kapcsolatunk a jövőben, ez rajtunk 
nem fog múlni. 

- Az imént szóba került az új Pápai Sport 
Centrum. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy 
ez a létesítmény a Pápai Sport Nonprofit 
Kft. zászlóshajója, amely mára teljesen be-
épült a város sportszövetébe.

- A koronavírus-járvány és a beüze-
melési feladatok egyaránt kicsit késlelt-
tették a sportkomplexum megnyitását.  
Ezért csak fokozatosan kezdtük el gaz-
dasági társaságunk munkaszervezeté-
nek felépítését is, és másfél év alatt fej-
lődtünk fel a mostani harmincöt főre.  
Egyébként minden az előzetes terveinknek 
megfelelően zajlott, a sportcentrumban je-
lenleg aktív sportélet van. Az atlétikai részt 
a pápaiak mellett győri, ajkai, veszprémi 

A Pápai Sport Centrum beépült a város szövetébe

A sportcentrum és a 
sportcsarnok is folyamatos 
kihasználtsággal működik

“
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atléták is használják, a konditermünk pe-
dig a kapacitásának a szélére ért, kihasz-
náltsága lassan közelíti a telt házat. Ezért is 
szeretnénk a jövőben a 
tető irányában, kültéri 
résszel kibővíteni. A 
tekepálya kihasznált-
sága is jó, a fedett fu-
tófolyosóhoz kapcso-
lódó magasugrórészt 
pedig tornateremként 
leválasztottuk, ez a 
terület délutánonként 
szintén benépesedett 
sportegyesületi edzésekkel. A skate-pá-
lyára a környező városokból is átjönnek, 
bár ott szívesen látnánk több pápai fi-
atalt, mondjuk a Fő tér helyett nálunk 
űzve az idevaló sportágakat. A játszótér 
és a streetballpálya pedig egy kiegészítő 
szolgáltatás. Az óvodáknak és az általá-
nos iskolásoknak egyébként ingyenes a 
sportcentrum használata, ám fontos fela-
datunk, hogy őket nagyobb számban hoz-
zuk el hozzánk. Ezt elősegítendő, majd-
nem minden korosztályban kialakítottunk 
egy általános és középiskolásoknak szóló  
versenyrendszert.

- A Pápai Sport Centrum apartman-
résszel is rendelkezik, és kiváló helyszín 
távolabbi sportklubok versenyzőinek edző-
táborozására, amelyben sok lehetőség rej-
lik.

- A sportcentrum apartmanrésze a tava-
lyi év végén tudott elindulni, egyrészt a jár-
ványügyi korlátozások, másrészt a helyisé-
gek felszerelése, berendezése miatt, hiszen 
ezek nem teljesen kész szobák voltak. Most 
már szinte folyamatos a foglaltságuk, és a 
30 fős buszunk is sokat van használatban, 
egyre több külsős megrendelésünk van, így 
osztálykirándulásokra, egyéb rendezvé-
nyekre is bérlik a járművet. Valóban nagyon  
fontosak az edzőtáborok, voltak nálunk 
már edzőtáborozni győri és fővárosi vá-
logatott atléták, valamint korosztályos 
tekeválogatottak is. Nyáron pedig a Pe-
rutz Stadionba érkezik egy német után-
pótlás-focicsapat edzőtáborba. Ezt a vo-
nalat szeretnénk erősíteni, és a hosszú 
távú terveinkben is építenénk erre. Pápán 
ugyanis néhány száz méteres körzetben 
minden adott ehhez, a sportcentrum, a 
sportcsarnok, a stadion, a Várkertfürdő.  
Mi kiemelt fontosságú területként ke-
zeljük az edzőtáboroztatást, a szűk ke-
resztmetszet itt a szállás, de ha a 60 szo-
bás várkerti szálloda megépülne, akkor 
ezzel teljessé válhatna a szolgáltatási  
kör. 

- Az üzemeltetési feladatok mellett be-
széljünk most a sportszervezési oldalról 
is, amely szintén fontos része a gazdasági 

társaság tevékenysé-
gének.

- Az induláskor 
vettünk át hagyomá-
nyos sportversenye-
ket és bevezettünk 
saját versenyeket 
is. Két bajnokságot 
a nulláról hoztunk 
vissza, az egyik a 

kispályás focibajnokság, a másik pedig a 
teke amatőr bajnokság. Sok sportesemény 
helyszíne voltunk, ezek közül emlékezetes 
a Centrun félmaraton vagy a közelmúltban 
lezajlott teke Bajnokok Ligája pápai négyes 
döntője. A Pápai Atlétikai Club is rendezett 
regionális atlétikai versenyt, szeptember 
elején pedig a Nemzetközi Atlétikai Szövet-

ség versenyrendszerében bronz fokozatú, 
nemzetközi kvalifikációs verseny lesz Pá-
pán, a budapesti atlétikai világbajnokságra. 

- Milyen terveket fo-
galmaztak meg az idei 
esztendőre, gondolok 
itt a fejlesztési célokra, 
valamint a versenyek 
szervezésével kapcso-
latos feladatokra?

- A tavaly elkezdett folyamatokat 2022-
ben szeretnénk továbbvinni. Az üzleti 
szolgáltatásaink piacra történő bevezeté-
se megtörtént, ezt megfelelő marketing-
gel tovább erősítjük majd. A tulajdonos 
önkormányzattal egyeztetve felújítási ter-

veink között szerepel a sportcsarnok küz-
dőterének felújítása, a Perutz Stadionban 
az öltözőket szeretnénk megújítani és a 
hozzánk kerülő sportpályákat is a többi lé-
tesítmények szintjére fejleszteni. Népsze-
rű nyári táboraink mellett szeretnénk az 
egészségfejlesztési programjainkat is erő-
síteni, amelyeket iskolások és az idősebb 
korosztály számára is szerveztünk már. 
Elkezdtük sportpéldaképek bemutatását 
Sztorim a sportról címmel, ezt is folytatjuk  
majd. 

- Június közepén járunk, a nyárra mi-
lyen programokkal várják a pápaiakat?

- A nyáron sporttáboraink mellett lesz-
nek új, saját rendezésű versenyeink, így 
például egy Crossfit verseny, emellett lesz 
teqball bajnokság, és szeretnénk egy gör-
dülő napot (gördeszka, roller, kerékpáros 
verseny) is megvalósítani. Június közepén 

volt egy megbeszélésünk Pápa testvérvá-
rosaival, hogy a Miniolimpiát jövőre telje-
sen új koncepcióban megrendezhessük. 
Az év további részében és a jövőben a város 

hagyományos sport-
versenyeit kicsit újra-
értelmezve, megújítva, 
egyre több saját rende-
zésű versenyt szeret-
nénk megvalósítani, 
amelyek hagyomá-

nyossá válhatnak. Az óvodásoktól a nyug-
díjasokig sokan látogattak el már eddig is 
hozzánk, és biztos vagyok benne, hogy a 
kezdeményezéseink még inkább nyitott 
fogadtatásra találnak majd a pápaiak köré-
ben, és egyre többen jönnek el sportlétesít-
ményeinkbe, sportprogramjainkra.

Sok sportesemény 
helyszíne voltunk, ezek 
közül emlékezetes a 
Centrun félmaraton vagy 
a teke Bajnokok Ligája 

pápai négyes döntője

“

Az óvodásoktól a 
nyugdíjasokig sokan 
látogattak már eddig 

is el hozzánk

“
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A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.  
teljesítette 2021-es üzleti tervét

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 
2021. évi beszámolóját Pápa Város 
Önkormányzatának Képviselő-tes-

tülete évente napirendre tűzi. A 2022 ápri-
lisában összeállított anyag szerint az tár-
saság a 2021-es évben is szabályszerűen 
működött és látta el feladatait. 

Ennek kapcsán Mészáros 
Csaba, a Pápai Városfejlesz-
tő Társaság Kft. ügyvezetője 
a Pápa és Vidékének elmond-
ta, a 2021-es év olyan év volt a 
társaság életében, amikor a ko-
rábbi feladatainak nagy része 
kifutott. A társaság fő feladata  
az volt, hogy a város által 
végrehajtott és általában a 
TOP-pályázatok keretében fi-
nanszírozott projektekben pro-
jektmenedzseri és műszaki te-
vékenységet, tervezést lásson 
el. Ezek a feladatok nagyrészt 
kifutottak a 2021-es évre - ám bizonyos 
projektmenedzsmentek áthúzódtak a kö-
vetkező évre. Elkezdődött egy olyan fajta 
átalakulás, ahol a társaság új feladatot ka-
pott és kap az önkormányzattól.

A 2021-es év két változást hozott a társa-
ság életében.

- Az egyik, hogy június 1-jével átvettem 
az ügyvezetői feladatok ellátását a társa-
ságnál, a másik pedig, hogy október 1-jétől 
átvettük a Városgondnokságtól a parkolók 
üzemeltetését. Ezzel párhuzamosan foly-
tatódott az a gondolkodás, hogy a telepü-
lésüzemeltetés egyéb feladatait is a társa-
ság átveszi. Ezzel kapcsolatosan a májusi 
testületi ülésen születtek meg azok a dön-
tések, amelyek július 1-jétől a településüze-

meltetési feladatokat szintén a Városfej-
lesztő Kft. hatáskörébe helyezik - tudtuk 
meg Mészáros Csabától.

Mészáros Csaba kiemelte, a társaság 
gazdálkodása is lényegesen átalakul az 
előző évekhez képest. Korábban a pro-
jektmendzsmenti feladatokat vállalkozá-

si szerződés keretében látta el a társaság, 
most pedig a településüzemeltetés azon 
feladatait, amelyek kifejezetten a települé-
si önkormányzat kötelező közszolgáltatási 
feladatai, közszolgáltatási szerződés ke-
retében, illetve bizonyos tevékenységeket 
vállalkozási szerződés formájában látnak 
el a jövőben. 

- A 2021. év az előre elhatározott tervek-
nek megfelelően zajlott. Ez az elvégzett fel-

adatok és a gazdasági oldal tekinte-
tében is így van. Az üzleti tervünket 
teljesítettük, így sikeresnek mond-
ható a társaság működése. Az üzleti 
tervben meghatározott bevételeket 
és az abban meghatározott költsé-
geket teljesítettük – hangsúlyozta az 
ügyvezető.  

- A társaság három fő parkolóőrrel 
bővült a 2021-es évben. Őket munka-
ruházattal és technikai eszközökkel 
kellett felszerelnünk, majd elkezd-
ték ellátni feladatukat a vonatkozó 
jogszabályok szerint. Emellett szá-
mítástechnikai fejlesztéseket hajtot-

tunk végre, hiszen mobil számítástechni-
kai eszközöket és szoftvert szereztünk be 
– tudtuk meg Mészáros Csabától. 

- A Városgondnokság, mint intézmény 
megszűnik június 30-ai hatállyal. Azok a 
feladatok, melyek kifejezetten a település- 
üzemeltetést jelentik – közterületi utak és 
járdák, a közterületeken lévő zöldterületek, 
parkok fenntartását, karbantartását, vala-
mint a városi piac és a nyilvános illemhe-
lyek üzemeltetését, állategészségügyi fel-
adatok ellátását – ezt követően átkerülnek 
a társaságunkhoz. Ezen feladatok hatékony 
elvégzésére hónapok óta zajlik a felkészü-
lés, mind gazdasági, mind pedig személyi 
ügyben is. Az erre vonatkozó döntések ér-
telmében az ezekhez a tevékenységekhez 
kapcsolódó, jelenleg a Városgondnokságon 
dolgozó munkatársaknak kivétel nélkül 
tettünk egy munkaszerződés-ajánlatot jú-
lius 1-től. Ez az ő szempontjukból a tovább-
foglalkoztatást jelenti. A felkészülés során 
hatósági engedélyeket is be kell szerez-
nünk, s szerződéseket kell megkötnünk – 
tette hozzá az ügyvezető. 

A társaságnál jelenleg tíz fő dolgozik.

Szerző: Babos Petra 
 Fotó: Babos Petra

Háziorvosok  
szabadságolási ideje

Helyettesítő orvos,
rendelés helye,
telefonszám

Rendelés ideje

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Dr. Molnár Valéria
06.30-07.17-ig
08.11-08.21-ig

Dr. Horváth Ilona
Pápa, Béke tér 2.
Tel: 06/89/313-434
06/30/216-1771

8.00-12.00 13.00-17.00 8.00-12.00 13.00-17.00 8.00-12.00

VIII. sz. háziorvosi körzet
Dr. Molnár Dániel
Pápa, Aradi u. 33.
08.01-08.31-ig

dr. Sütő Tamás
Pápa, Aradi u. 33.
Tel: 313-869
06/20/ 510 5516

8.00-12.00 13.00-17.00 8.00-12.00 13.00-17.00 8.00-12.00

Dr. Sütő Tamás
07.04-07.29-ig

Dr. Molnár Dániel
Pápa, Aradi u. 33.
Tel: 313-869
06/70/654-5319

13.00-16.00 9.00-12.00 13.00-16.00 9.00-12.00 13.00-16.00

dr. Bendes Zsuzsanna
07.11-07.22-ig

dr. Kokas Gizella
Pápa, Jókai u. 5-9.
Tel: 312-044
06/20 941-7833

7.30-11.30 13.00-17.00 12.00-16.00 7.30-11.30 12.00-16.00

Dr. Spreitzer Szabolcs
07.25-07.29-ig
08.22-08.26-ig

dr. Lőrincz Dániel
Pápa, Vízmű u. 1.
Tel: 324-913
06/30 464-2358

7.30-10.00 14.00-17.00 7.30-11.30 15.00-17.00 8.00-11.30

dr. Kokas Gizella
07.25-08.12-ig

dr. Bendes Zsuzsanna
Pápa, Fő u. 19.
Tel: 324-989
06/70 368-9177

13.00-17.00 8.00-12.00 13.00-17.00 8.00-12.00 13.00-17.00

dr. Ferenczy András
07.18-08.20-ig

Dr. Kalmár Zsolt
Pápa, Fő u. 19.
Tel:06/89/324-989
06/30/910-8899

7.30-11.30 14.30-17.00 9.00-12.00 12.30-15.00 9.00-12.00

Dr. Horváth Ilona nem tervez hosszabb szabadságot.
A helyettesítéssel ellátott I. (Dr. Lőrincz Dániel volt körzete) és II. (Dr. Danajka László volt körzete) nem tervez hosszabb szabadságot.

Pápa város háziorvosainak tervezett nyári szabadsága

A társaság három fő 
parkolóőrrel bővült a 

2021-es évben

“
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Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Az ukrajnai háború kirobbanása óta 
több Ukrajnából menekült család 
is érkezett Pápára. Ők többségében 

a már korábban Pápán munkát vállaló 
hozzátartozójukat követték városunkba. 
A legutóbbi képviselő-testületi ülésen a 
képviselők megismerhették a menekültek 
ellátásával kapcsolatos legfontosabb fel-
adatokat.

A beszámoló szerint a háború elől vá-
rosunkba menekülő személyek először 
március elején kértek segítséget az önkor-
mányzattól. Mivel a lakhatásuk biztosított 
volt, elsősorban természetbeni juttatások 
iránti igények merültek fel. 

Március 23-tól a menekültekkel, illetve 
a menekültekkel kapcsolatban feladatot 
ellátó intézmények vezetőivel való kapcso-
lattartásra Béres István családsegítőt jelöl-
ték ki, aki ukrán nyelvtudással és megfe-
lelő kulturális tapasztalattal is rendelkezik.

Az önkormányzat nemcsak a Pápá-
ra érkező menekülteket segíti, kárpátal-
jai testvérvárosunk, Visk megsegítésére 
számlát nyitott és tárgyi adománygyűjtést 

is kezdeményezett. Az önkormányzat ál-
tal szervezett tárgyi adománygyűjtésen 
mintegy 9 millió forint értékben gyűlt 
össze felajánlás, melyből három alka-

lommal szállítottak adományt Kárpát-
aljára. Ennek köszönhetően összesen 6 
millió forint értékű adomány már eljutott 
 Viskre. 

A képviselő-testületi ülésen Béres Ist-
ván képviselői kérdésre elmondta, 62 me-
nekülttel van kapcsolatuk és vannak, akik 
már hazatértek Ukrajnába. A Pápára érke-

ző menekültekkel kapcsolatban a társadal-
mi és kulturális különbözőségekből néha 
problémák fakadnak, de minden esetben 
tájékoztatják a hozzájuk forduló mene-

külteket a hatályos 
jogszabályokról, a 
hazai körülmények-
ről, például a tankö-
telezettségről. 

A menekültekkel 
kapcsolatos felada-
tok ellátásával meg-
bízott családsegítő 
szakember arról is 
szólt, hogy az ado-
mányozás tekinte-
tében sok esetben 
túlzott elvárásokkal 
érkeztek a menekül-
tek. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester az ülé-
sen hangsúlyozta, Visknek most lesz 
igazán szüksége a támogatásra, hiszen 
a háború következtében egyre nehezebb 
helyzetben vannak a kárpátaljai települé-
sek is, ezért a közeljövőben a város újabb 
segélyszállítmány eljuttatását tervezi kár-
pátaljai testvérvárosunkba. 

Beszámoló az Ukrajnából menekültek ellátásáról

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

A képviselő-testület a májusi ülésen 
a Pápai Városi Óvodák működését 
érintő döntést is hozott. Ennek értel-

mében 2022. szeptember 1-jétől újraindul a 
német nemzetiségi nevelés az intézmény-
ben. A német nemzetiségi csoportnak a 
Nátuskerti tagóvoda ad majd otthont.

Mint ismeretes, a Pápai Városi Óvodák 
Vajda Péter lakótelepi Tagóvodája helyén, 
melyben ko-
rábban a né-
met nemzeti-
ségi csoport 
m ű k ö d ö t t , 
s z e p t e m b e r -
től a Csodavár 
E v a n g é l i k u s 
Óvoda műkö-
dik. Az óvo-
da átadásával 
megszűnt a vá-
rosi óvodák intézményében a német nem-
zetiségi csoport. 

Csákvári Judit, a Pápai Városi Óvodák 
intézményvezetője kezdeményezte, hogy 

a 2022/2023-as nevelési évtől, azaz 2022. 
szeptember 1-jétől újrainduljon a német 
nemzetiségi nevelés, immár a Nátuskerti 
tagóvoda egy csoportjában. Az előterjesztés 
szerint ehhez az intézményben mind a tár-
gyi, mind a személyi feltételek adottak, és 
a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat 
is egyetértését fejezte ki a nemzetiségi cso-
port újraindításával kapcsolatban, emellett 
az alkalmazotti közösség és a szülői mun-
kaközösség is egyöntetűen elfogadta és tá-
mogatta a kezdeményezést.   

Az intézmény-
vezető kezdemé-
nyezte a tapolcafői 
tagóvoda esetében 
a maximálisan fel-
vehető gyermeklét-
szám csökkentését, 
tekintettel arra, hogy 
a jelenlegi 45 fős 
létszámkeret évek 
óta nem tölthető be, 
illetve az alacsony 

gyermeklétszám miatt nem indítható két 
óvodai csoport a tagóvodában. A kérdésről 
az alkalmazotti közösség és a szülői mun-
kaközösség is kifejtette véleményét. A szü-

lők nem értettek egyet a csökkentéssel, az 
alkalmazotti közösség azonban egyöntetű-
en egyetértett a felvehető maximális gyer-
meklétszám csökkentésével. 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
Pápai Városi Óvodák Tapolcafői Tagóvodá-
jában a csökkenő gyermeklétszám miatt a 
2022/2023-as nevelési évtől a mostani ket-
tő helyett egy csoport működik majd.

Újra lesz német nemzetiségi óvodai csoport

TUDTA?
A Pápai Városi Óvodák intézménye 

jelenleg nyolc tagóvodával működik, 
székhelyintézménye a Huszár lakótelepi 
óvoda. Emellett az Erzsébetvárosi tagó-
voda, a Fáy András lakótelepi tagóvoda, 
a kéttornyúlaki tagóvoda, a Nátuskerti 
tagóvoda, a Szivárvány tagóvoda, a Ta-
polcafői tagóvoda és a Tókerti tagóvoda 
várja a kisgyermekeket. 

Az önkormányzat által fenntartott 
óvodák mellett három egyházi intéz-
mény is működik Pápán, a Csodavár 
Evangélikus Óvoda, a Szent Anna Római 
Katolikus Óvoda és az Édenkert Pápai 
Református Óvoda. 
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Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám

A Vajda Péter lakótelepet és környé-
két az elmúlt időszakban több fej-
lesztés is érintette, melyeknek kö-

szönhetően szépült, komfortosabbá vált 
és új funkciókkal bővült a környéken élők 
lakókörnyezete.

Néhány éve elkészült a Gróf út páratlan 
oldalának járdafelújítása, így a gyalogosok 
új, térkövezett járófelületen közlekedhet-
nek ezen a területen. 

A közelmúltban megépült a kerékpárút, 
melyen a Várkerttől a Vajda Péter lakóte-
lepig, majd onnan a Gróf út burkolatán kije-
lölt kerékpáros sávon a Csúcsig közleked-
hetnek biztonságosan a biciklisek. 

Szintén a közlekedés fejlesztését szol-
gálta a Gróf út közelmúltban befejeződött 
felújítása, melynek következtében a ko-
rábbi, rossz minőségű útburkolat helyett 
mára megújult aszfaltburkolaton közle-
kedhetünk ezen a rendkívül forgalmas  
úton. 

A Vajda Péter lakótelepet a „...mint vízbe 
dobott kavics...” elnevezésű közösségfej-
lesztési projekt is érinti, melynek köszön-
hetően számos érdekes program – köztük 
szórakoztató rendezvények, közösségi ker-
tészkedés, karácsonyi és húsvéti dekoráci-
ók elhelyezése - valósulhat meg a lakóte-
lepen. 

Rég várt fejlesztés zárul le hamarosan a 
Fenyveserdő bölcsőde felújításával, mely-
nek következtében a bölcsőde egy cso-
portszobával bővül. Az átadást követően 
csodálatos, korszerűen megújult környe-
zetben tölthetik majd mindennapjaikat a 
bölcsődés kisgyermekek. 

A Vajda Péter lakótelep és a Fenyves 
mögötti, korábban kihasználatlan terüle-
ten a fejlesztés első lépcsőfoka a látvány-
tó medrének előkészítése, majd a futókör 
kialakítása volt. Szintén ezen a területen 
kapott helyet egy újdonság, a kerékpáros 
pumpapálya is, ami az elmúlt év végi át-
adása óta hihetetlenül nagy népszerűség-
re tett szert, kicsik és nagyobbak egyaránt 
szívesen próbálgatják ügyességüket a dim-
bes-dombos aszfaltcsíkon. 

Ezen a területen, vagyis a Külső-Vár-
kertben a legnagyobb változást a Zöld 
város II. projekt hozta, melynek köszön-
hetően egységes egésszé, csodálatosan 
rendezett közparkká alakult a környék.  
A látványtó, a futókör, a sétányok, 
a pumpapálya és a kalózok birodal-
mát idéző játszótér, valamint a mo-
torikus park komplex szórakozási le-
hetőséget biztosít minden korosztály  
számára. 

A Zöld város II. projekt a közelmúltban 
fejeződött be, a projektzáró rendezvényt a 

májusi képviselő-testületi ülés előtt tartot-
ták.    

Fejlődik a Vajda lakótelep környéke

FEJLESZTÉSEK A VÁRKERTTŐL A CSÚCSIG

TUDTA?
Egyre népszerűbb a város új közpark- 

ja, a külső-várkerti szabadidőpark, me-
lyet a gyógyászati központ, a Fenyves 
utca és a Vajda Péter lakótelep irányából 
is megközelíthetünk.

Fontos azonban tudni, hogy a szabad- 
időpark területére – az engedéllyel ren-
delkezők kivételével – tilos gépjárművel 
behajtani, ahogy azt a bejáratoknál elhe-
lyezett mindkét irányból behajtani tilos 
táblák is jelzik. 

Május 27-én hatályba lépett a városi 
közterületi térfigyelő rendszerről szó-
ló önkormányzati rendelet módosítása, 
mellyel a Külső-Várkertben elhelyezett 
közterületi kamerák is bekapcsolódtak 
a városi rendszerbe, így a kamerák képe 
alapján már szankcionálható az enge-
dély nélküli behajtás. 

Az úton engedély nélkül érkezők 
30.000 forintos bírságra számíthatnak, 
ám azok, akik a füves területen keresz-
tül hajtanak be a Külső-Várkertbe, akár 
200.000 forintos büntetést is kaphat- 
nak.
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Lezárult a Zöld város II. projekt
Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám

Május 26-án, a képviselő-testüle-
ti ülés napirendjének tárgyalása 
előtt tartották a Zöld város II. pro-

jektzáró rendezvényét. A programot meg-
tisztelte jelenlétével dr. Gerencsér Tibor 
krakkói főkonzul is. 

A programon megjelenteket dr. Áldozó 
Tamás polgármester köszöntötte, emlé-
keztetve, korábban a Külső-Várkert alkal-
manként visszatérő témája volt a közmeg-
hallgatásoknak, mert ez a terület abban az 
időben egy elvadult, gondozatlan hely volt. 
Némi hasznosítási kezdeményezés ugyan 
volt a 2000-es években, amikor négyesfo-
gathajtó-versenyt tartottak itt, majd az ak-
kor kibetonozott vizesárok még sokáig a te-

rületen éktelenkedett. A Külső-Várkert 
ebben az időben igazából a Téglagyári 
út és a lakótelep közti közlekedésnek 
volt egy eleme, és az illegális hulladék-
lerakók kedvelt helye lett. 

- A Külső-Várkertnek és környé-
kének a 70-es évektől kezdődően volt 
egy rendezési tervi koncepciója, ma 
már egészen fantasztikusnak tűnő 
elképzelésekkel, vidámparkkal, napközis 
táborral, nyolcosztályos általános isko-
la építésével. Ennek a fejlesztési tervnek 
egyetlen eleme volt, amit megtartottunk, 
és ez a tó – mondta a polgármester, aki ar-
ról is szólt, hogy amikor a Külső-Várkert 
hasznosításáról kezdtek gondolkodni, ak-
kor a meglévő, szegényesnek mondható 
funkciókat – a közlekedési kapcsolatokat 
- mindenképpen meg akarták tartani és a 
területet több ponton is szerették volna be-
kapcsolni a lakott belterületbe. 

A városvezető emlékeztetett, a beruhá-
zás évekkel ezelőtt a tómeder elkészítésé-
vel kezdődött. Utána - már a projekt kerete-
in belül - kezdték tervezni a területet, majd 
váratlanul lehetőség nyílt egy zöldterüle-
ten elhelyezett, 1 kilométeres futókör ki-
alakítására, melyet úgy helyeztek el, hogy 

illeszkedjen a Külső-Várkerttel kapcsola-
tos tervekhez, így az elkészült közpark új 
elemei és a futókör mára szerves egységet 
alkotnak. 

Dr. Áldozó Tamás elmondta, a munkála-
tok befejezését követően egyre népszerűbb 
a város új közparkja, egyre többen fedezik 
fel az itt rejlő lehetőségeket.

Rádi Róbert városfejlesztési 
osztályvezető a projekt részle-
teiről adott tájékoztatást. Mint 
mondta, a projekt első támoga-
tási összege 574 millió forint 
volt, ám azóta 140 millió forin-
tos ráemelést kért és kapott az 

önkormányzat. Mindehhez az 
önkormányzatnak mintegy 34 
millió forint önrészt kellett hoz-
zátennie. A Zöld város II. projekt 
első beavatkozási területe a Ba-
kony-ér partjától a Petőfi-gimná-
ziumig terjed, ez volt a legkisebb 
műszaki tartalmú projektelem. A 
következő közbeszerzési kiírás a 
Fenyves mögötti terület volt. Mint elhang-
zott, a tó vízellátását a termálfürdő elfolyó 
vize biztosítja. A projekt részeként elké-
szült egy 150 négyzetméter hasznos alap-
területű épület, melyben vizesblokk, büfé 
és közösségi tér található. A beruházás so-
rán elkészült egy motorikus park, mely a 
gyermekek mozgásfejlődését segíti, illetve 
egy új játszótér is épült, melynek játéke-
lemei a park arculatát tükrözik egy kalóz-

hajóval és a vízhez kötődő motívumokkal, 
játékelemekkel. – Ami a projekt célja és 
funkciója, az az imént elmondottak mellett 
a növénytelepítés. A területen növényszi-
geteket alakítottak ki a kivitelezők, fákat, 
cserjéket, virágokat ültettek. Többek közt a 
tónál lévő stég mellett is szép növényszige-
teket alakítottak ki – mondta Rádi Róbert, 

aki hangsúlyozta, a közvilágítás 
kiépítése is fontos eleme volt 
a projektnek, 109 közvilágítási 
oszlopot helyeztek el, melyek 
közül 19-ben térfigyelő kamera 
van. 

A projektzárón dr. Kovács 
Zoltán országgyűlési képvise-
lő is szólt a megjelentekhez, 
visszaemlékezve arra, hogy 
az 1990-ben alakult képvise-
lő-testületnek mi mindennel 
kellett megküzdenie, mekko-

ra elmaradást kellett ledolgoznia. Ez az 
elmaradás, mint mondta, abból adódott, 
hogy Pápa rebellis városnak számított és 
helyette a szocialista városok, Veszprém 
és a Balaton-part kapta az intenzív fejlesz-
tési lehetőségeket. A képviselő példaként 
azt említette, hogy a rendszerváltáskor a 

város csatornázottsága alig haladta 
meg a 30 százalékot. Így az első kép-
viselő-testületeknek ezeket a komoly 
hátrányokat kellett ledolgozni, először 
például a közműveket kellett rendbe 
tenni. Dr. Kovács Zoltán hangsúlyoz-
ta, a mostani képviselő-testületnek 
már megadatott az az öröm, hogy a 
„finomhangolásra” koncentráljon a vá-
rosfejlesztésben. – A mi adottságaink 

nagyon jók, hiszen nagy zöldfelületekkel 
rendelkezik a város és ezeknek a fejlesz-
tésével olyan területeket rehabilitáltak, 
amelyekre korábban még nem is gondol-
hattunk – mondta a képviselő.   

A képviselő-testület tagjai és a projekt- 
záróra meghívott vendégek a Külső-Vár-
kert bejárását követően a Fenyveserdő 
bölcsődébe mentek, ahol megtekintették a 
felújított, átadás előtt álló épületet.   
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VÁROSI KITÜNTETÉSEK

Az idei évben a koronavírus-járvány 
miatti korlátozások enyhítését kö-
vetően lehetőség volt arra, hogy 

visszatérjünk hagyományainkhoz, így 
újra a március 15-i városi ünnepségen 
adták át a Pápa Város Önkormányza-
ta által alapított kitüntetéseket, a Pápa 
Városért Érdemérmet és Pápa Város  
Díszoklevelét. 

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 Tár-
saság alelnöke részére helyi közösségi 
kezdeményezőkészséget, alkotókedvet 
ösztönző tevékenysége, lankadatlan kö-
zösségteremtő lendülete, szakmai elhi-
vatottsága és töretlen lokálpatriotizmusa  
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 ve-
hetett át Sydó Tibor nyugalmazott testne-
velő tanár több évtizedes felelősségteljes 
pedagógiai tevékenysége, kiváló sportolók 
nevelése és a tömegsport népszerűsítése 
érdekében végzett fáradhatatlan munkája, 
példaértékű életpályája elismeréseként. 

Magas szintű szakmai felkészültsé-
ge, példaértékű életpályája, a gyermekek 
gyógyítása iránti elhivatottsága és a Co-
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 számaiban interjút 
olvashattak Tóth Kálmánnal, a Hagyo-
mányok Hegye Egyesület elnökével, Nagy 
József asztalosmesterrel, dr. Bilinszky Zsu-
zsanna főorvossal, Mátyus Alizzal és Sydó 
Tiborral. Júniusi lapszámunkban Ekanem 
Bálint Emotát és Pápa Város Fúvószeneka-
rát mutatjuk be olvasóinknak. 

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

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

Ekanem Bálint Emota nevét az elmúlt 
években országszerte megismerték. 
Zenei karrierje a The Biebers tag-

jaként egyre magasabbra ível, komoly 
színházi szerepekel játszik, több televí-
zióműsorban is szerepelt, de soha nem fe-
lejtette el, honnan indult, nem mulaszt el 
egyetlen alkalmat sem, hogy pápaiságát, 
a Pápához való kötődését hangsúlyozza. 
A könnyűzenei életben nyújtott elhivatott 
tevékenységéért, a fiatalok számára pél-
daértékű lokálpatriotizmusáért és Pápa 
város hírnevének öregbítéséért a márci-
us 15-i városi ünnepségen átvehette Pápa 
Város Díszoklevelét. Bálinttal kitüntetése 
kapcsán beszélgettünk a gyermekkoráról, 
karrierjéről és Pápához való kötődéséről.

- Gyermekként szerepeltél valaha már-
cius 15-i ünnepségen?

- Igen, úgy emlékszem, hogy az Erkel-is-
kolával énekeltünk és talán egyszer még 
néptáncoltam is, besegítettünk a vadvi-
rágosoknak, illetve gimnazistakoromban 
egy alkalommal a Türr István Gimnázium 
zászlaját is én vittem az ünnepségen. De 
amúgy is szeretem, a március 15-i az egyik 
kedvenc megemléke-
zésem, úgy gondolom, 
nekünk, magyaroknak 
ez az egyik legfonto-
sabb ünnepünk, mert 
olyan emberekről emlé-
kezünk meg, akik az életüket és a vérüket 
adták a szabadságért.

- Gondoltál arra valamikor, hogy egyszer 
majd te is ott állsz a színpadon városi ki-
tüntetettként?

- Igen, gyermekkoromban megfordult a 
fejemben, hogy milyen jó lehet ekkora elis-

merést kapni a városodtól és igen, vágytam 
rá már akkor is, és nagyon örültem, hogy 
most megkaptam Pápa Város Díszokleve-
lét. Édesanyám és a családom többi tagja is 
nagyon büszkék  rám. 

- Kevés olyan fia-
talemberről tudunk, 
aki ennyire hű lenne 
a városához, ennyi 
mindent megtenne 
annak érdekében, 
hogy népszerűsítse 
Pápát, mint te. 

- Biztosan vannak 
többen is, csak ne-
kem van esélyem és 
lehetőségem is arra, 

hogy népszerűsítsem a várost. Az biztos, 
hogy amikor hangyányi esélyem is van 
arra, hogy megemlítsem a szülővárosomat 
– bárhol is vagyok, bármilyen interjút is 
adok – akkor azt mindig megteszem. 

- Miért fontos ez neked?

- Mit mondhatnék erre? Itt születtem, 
itt nőttem fel, ide köt a legtöbb élmény – a 

legtöbb jó és a legtöbb 
rossz is, de ettől füg-
getlenül mindig azt 
érzem, amikor itthon 
vagyok, hogy olyan, 
mintha feltöltődnék. 

Akármilyen nehéz helyzetben is volt egy-
szer-kétszer az életem, akkor itt mindig 
megértő embereket találtam, de ha nem 
is beszéltem senkivel, maga a város adott 
akkora energiákat, amivel túl tudtam lépni 
ezeken. 

- Bárhová mész is az életed során, első-
sorban pápai maradsz?

- Ez egy jó kérdés, és akkor most eláru-
lok egy titkot. Az a tervem, hogy visszajö-
vök, itt szeretném leélni az életem követke-
ző jónéhány évét. Azt nem mondom, hogy 
egy-két éven belül, de minél előbb szeret-

nék visszaköl-
tözni Pápára. 

- Már a konk-
rét tervek is 
megvannak az-
zal kapcsolat-
ban, hogy a ha-
zaköltözés után 
hogyan tovább?

- Igen, van-
nak terveim. 
Hamarosan be-
fejezem a Test-
nevelési Egyete-

met, ahol sportszervezőként tanulok. Ezt a 
tudásomat szeretném kamatoztatni itthon, 
Pápa sportéletében és kulturális életében. 
Arra gondoltam, ha ennyi fiatal van itt, ha 
iskolaváros vagyunk, akkor muszáj, hogy 
olyan fiatalokat neveljünk ki, akik bármire 
képesek lehetnek később az életük folya-
mán.

 - A zene és a színház akkor is megma-
rad az életedben?

- A zene és a színház, ha kicsit más mó-
don is, de megmarad. Egyre többet vagyok 
a Pannon Várszínháznál, Veszprémben. 
Szeretném, ha tovább bővülne a repertoá-
rom, azok az előadások, amelyekben sze-
repet kapok. Úgy néz ki, hogy ez sikerül 
is, hiszen tárgyalásokat folytatok Vándorfi 
László igazgató úrral és valószínűleg jövő-
re is lesz egy bemutatóm Veszprémben, 
illetve lehet, hogy egy kicsit kikacsingatok 
Győr felé is, a Győri Nemzeti Színházban 
még nem játszottam, de vannak kedves 
kollégáim, akik csak dicsérni tudják azt a 
színházat. A Madáchban is vannak dara-
bok, amelyek nagyon közel állnak a szí-
vemhez, mint a Mamma Mia!, a Nyomo-

Pápán tervezi az életét Ekanem Bálint Emota

Nagyon örültem, hogy 
megkaptam Pápa Város 

Díszoklevelét

“

Iskolaváros vagyunk, 
muszáj, hogy olyan 

fiatalokat neveljünk ki, 
akik bármire képesek 

lehetnek később az 
életük folyamán

“
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rultak, amiket azért nehéz szívvel adnék 
vissza. Nemrég játszottam az utolsó Macs-
kák előadásomat, mert a színpadon már 
azt éreztem, hogy a lábam nem bírja azt a 
terhelést, amit ez az előadás jelentett. Ki-
lenc évet töltöttem el macskaként, kemény 

döntés volt, de sajnos meg kellett hozni. A 
zene is megmarad az életemben, hiszen az 
együttes nem helyhez kötött, Pápáról is el 
lehet indulni koncertre, már próbáltam és 
nagyon jó volt. 

- Az, hogy most színpadon állhatsz, 
szintén Pápának köszönhető, itt próbál-
gattad a szárnyaidat. Hogyan kezdődött a 
karriered?

- Tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy 
elkísértem az akkori barátnőmet egy pró-
bára és annyira megtetszett a hangulat 
– kóristaként Frici bácsinál és Gitta néni-
nél már énekeltem korábban –, hogy úgy 
gondoltam, megpróbálom. Bevallom, ak-
koriban még kosárlabdázó akartam lenni. 
Aztán annyira megtetszett ez a fajta ének-

lés – ráadásul akkor a Rebel Lionban tán-
coltam, így a mozgásom is elfogadhatónak 
minősült -, hogy én is elkezdtem eljárni a 
próbákra. Emlékszem, a Hungária Csók-
király volt az első dal, amit kipróbáltam 
és nagyon tetszett. A Scherzo volt az első 

nagyobb meg-
m é r e t t e t é s , 
ahol ezt a dalt 
előadtam. A 
zsűri elnöke 
Miklós Tibor 
volt, aki né-
hány év múl-
va, 2009-ben 
felvitt engem 
Pestre játszani 
Az Egy bohém 
r a p s z ó d i á j a 
című darabba. 
Ez volt szá-

momra az ugró-
deszka, mert így 
ismertem meg 
Puskás Petit, aki 
egy nagyszerű 
ember, és akkor 
kezdődött a ba-
rátságunk. Aztán 
így ismertem 
meg Serbán At-
tilát, aki beaján-

lott a Madáchba, 
a Jézus Krisztus 
szupersztárba és 
innen ment min-
den tovább, már 12 
éve vagyok a Ma-
dách-színházban 
és a The Biebers is 
hamarosan 10 éves 
lesz.

      - Kanyarodjunk 
vissza kicsit a mába! 
Nemrég volt egy új 
bemutató is, és érde-
kes véletlen, hogy a 
darab, A tizenötödik, 
kötődik az 1848-as 
szabadságharchoz. Milyen érzés egy ilyen, 
számodra is oly nagyon fontos történelmi 
eseményt megidéző darabban játszani? 

- A tizenötödik egy nagyon szép musi-
cal lett, ősbemutató volt, Derzsi György és 

Meskó Zsolt írták és az 1848-49-es szabad-
ságharcot meséli el Kazinczy Lajos szem-
szögéből, akiről úgy tartják, hogy ő volt a 15. 
vértanú, csak őt nem Aradon végezték ki. 
Fontos volt ez számomra, hiszen a darab-
ban Klapka György hadvezért játszhattam, 
aki egy magyar hős, én pedig mégiscsak 
félvér vagyok... Úgy gondolom, mára el-
jutott a világ odáig, hogy ez nem okozhat 
problémát és úgy érzem, hogy a közönség 
is nagyon szerette a darabot. 

- Volt problémád valaha – akár a pályá-
don, akár emberi kapcsolatokban – a szár-
mazásodból?

- Kicsi koromban azért volt néhány ösz-
szeszólalkozás emiatt, igen. Csepelen jár-
tunk óvodába, ott talán annyira nem volt 
ez jellemző, aztán kiköltöztünk másfél évre 
Kenyába, ott kezdődött. Ott mindig én vol-

tam a „fehér ember”, aztán hazaköltöztünk 
Pápára, itt meg fekete lettem. Néha kaptam 
ezért hideget-meleget, de a barátokra min-
dig számíthattam és az ő érdemük is, hogy 
olyan emberré váltam, mint aki most va-
gyok. Hálás vagyok ezért nekik. 

- Az, hogy kiskorodban bántottak – hol 
ezért, hol azért – mennyiben járult hozzá 
ahhoz, hogy ilyen pozitivitást sugárzó, el-

fogadó személyiség 
lettél?

- Biztosan nagy 
szerepe volt ebben, 
de ez nálunk csalá-
di örökség is, hiszen 
mind a Mógor család, 
mind az Ekanem csa-

lád elfogadó, szerető emberekből áll. Szó-
val, családi vonás is, de természetesen én 
is megadom a lehetőséget másoknak, hogy 
elfogadtassák magukat, ugyanúgy, ahogy 
én is megkaptam erre a lehetőséget sokak-
tól.

A barátokra mindig 
számíthattam és az ő 

érdemük is, hogy olyan 
emberré váltam, mint aki 

most vagyok

“

Pápáról is el lehet indulni 
koncertre, már próbáltam 

és nagyon jó volt
“
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Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Szinte nincs olyan városi rendezvény, 
ahol ne találkozhatnánk Pápa Város 
Fúvószenekarával, és saját szerve-

zésű programjaik – köztük a rendkívül 
sikeres Újévi Fúvós Show – pedig mára a 
zenekedvelő pápaiak kihagyhatatlan ren-
dezvényeivé váltak. Elismertségüket mu-
tatja, hogy 2006-ban Pápa Város Díszok-
levele kitüntetésben részesültek, az idei 
március 15-i ünnepségen pedig 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 Pápa Város Érdemérme 
kitüntetést vehetett át a zenekar. A kitün-
tetés kapcsán Mógor-Schmidt Katalinnal, 
a Pápai Fúvósok Közhasznú Egyesülete 
elnökével és Horváth Adrián karnaggyal 
beszélgettünk. 

- Nem sokan vannak, akik elmondhat-
ják magukról, hogy két fontos városi kitün-
tetést is átvehettek, Pápa Város Fúvószene-
kara ezen kevesek közé tartozik. Hogyan 
fogadták az újabb elismerés hírét?

Mógor-Schmidt Katalin: - Meglepetés 
volt számunkra, nem tudtunk arról, hogy 
megkapjuk ezt a kitünte-
tést. Természetesen nagy 
öröm volt, hiszen egyrészt 
elismeri a munkánkat, és 
valóban a város szerete-
tét tükrözi. Úgy gondolom, 
mára kialakult egy olyan 
közönségünk, akik bármi-
kor bárhol játszunk, jönnek 
és meghallgatnak minket, 
ez nagyon fontos a zenekar életében. 

- Mi a titka ennek a népszerűségnek? 

Mógor-Schmidt Katalin: - Szerintem 
nagyon fontos az, hogy mi egy nagyon jó, 
elfogadó közösség vagyunk. Ezt talán a 
leginkább az tükrözi, hogy van nekünk egy 
Sziszink, aki autista és ettől függetlenül 
nagyon jól beilleszkedett a zenekarba. Mi 
mindenkit elfogadunk úgy, ahogy van – le-
het 12 éves vagy hatvanon felüli. Nagy ge-
nerációs különbségek vannak nálunk, de 
még mindig érezhető, hogy a fiatalok tisz-

telik az idősebbeket és 
felnéznek rájuk.

Horváth Adrián:  
- Véleményem sze-
rint ehhez hozzátar-
tozik az is, hogy Pá-
pán nagy múltja van 
a fúvószenekarnak és 
talán nincs is olyan 
ember a városban, aki 
valamilyen módon ne 
kapcsolódna a zene-
karhoz. Ez egy olyan 

kapocs a zenekar és az emberek között, ami 
nagyon erős. Emellett zeneileg is próbáljuk 
úgy megoldani, hogy mindenfajta igényt 
kielégítsünk. Fontos, hogy szórakoztassuk 
az embereket, emellett természetesen van 
egy művelődési célunk is, de mindig meg 
kell találni a helyes arányt. Mi mindig tö-
rekedtünk arra, hogy azt a zenei ízlést is 

kiszolgáljuk, ami-
vel a fiatalokat is 
meg tudjuk ragad-
ni, hogy megmu-
tassuk, hogy egy 
fúvószenekar is 
tud olyan produk-
ciót előállítani, ami 
számukra is érde-
kes lehet. Azt is el 

kell mondanom, hogy hatalmas segítséget 
jelent, hogy egy olyan egyesület működik 
a zenekar mellett, amely minden eszközzel 

segít minket a magas színvonalú produk-
ciók megteremtésében. 

- Minden városi nagyrendezvényen 
jelen van a fúvószenekar, de nagyon nép-
szerű saját rendezvényei is vannak, már 
vannak olyan időpontok, melyek elképzel-
hetetlenek a fúvósok koncertje nélkül. Ho-
gyan alakult ki ezeknek a koncerteknek a 
hagyománya?

Mógor-Schmidt Ka-
talin: - Az első újévi kon-
cert 2005-ben volt, előző 
karnagyunk, Hetyei 
József ötlete alapján. 
Akkor furcsának tartot-
tuk, hogy január elsején 
koncertezzünk, azt gon-
doltuk, az ünnepek után 
nem lesz nagy érdek-
lődés, de az idő bebizo-
nyította, hogy igény van 
az Újévi Fúvós Show-ra, 
sőt, a Covid előtt, amikor 
ez a fénykorát élte, négy 

telt házas előadást is tartottunk, annyian 
szerették volna velünk köszönteni az új 
évet. A járvány miatt az idén nem mer-
tünk, csak két előadást vállalni, de bízunk 
abban, hogy ez a szám újra emelkedik és 
eljutunk oda, hogy ismét kétezer embernek 
játszhatunk az év elején. A másik népszerű 
rendezvényünk a Nyárbúcsúztató koncert, 
ami a nyári, lazább időszak után nekünk is 
visszatérést jelent és ez az a rendezvény, 
ahol az Örökös és Tiszteletbeli tag díjainkat 
is átadjuk, ez egy szép hagyomány nálunk. 
Nagyon szeretjük ezt a koncertet, nagyon 
szeretünk az Esterházy-kastély udvarán 
játszani, mert nagyon jó az akusztikája és 
a hangulata is. 

- És ott van még a Csináljuk a fesztivált! 
ami hatalmas siker volt, de a pandémia mi-
att sajnos elmaradt a folytatás. Mikor lesz a 
következő fúvós fesztivál?

Mógor-Schmidt Katalin: -A következő 
fesztivál 2020-ban lett volna, aztán ter-
veztük 2021-re is, de egyiket sem mer-
tük bevállalni, hiszen ez egy olyan ko-
moly szervezést igénylő program, amit 
pár hónap alatt nem lehet megvalósítani.  
Nagyon reméljük, hogy 2023-ban vég-
re újra lesz lehetőségünk megszervezni 
ezt a nagy rendezvényünket, már van is 
egy ötletünk, hiszen van egy számunkra 
kedves kortárs fúvószenekari zeneszer-
ző, Jacob de Haan, aki rendszeresen jár 

Már a jövő évi fesztivált tervezik a fúvósok

 Úgy gondolom, mára 
kialakult egy olyan 
közönségünk, akik 

bármikor bárhol 
játszunk, jönnek és 

meghallgatnak minket

“
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kurzusokra és fesztiválokra. Felkértük, 
hogy vegyen részt a következő fesztivá-
lon és ő elfogadta a felkérésünket, így a 
közös számot az ő műveinek szentelnénk 
és ezt ő vezényelné. Szóval, a tervek meg-
vannak, már csak az anyagi hátteret kell  
megteremtenünk.

- Említette a Covidot. A 
pandémia a kulturális élet 
minden területén komoly 
nehézségeket okozott. Pápa 
Város Fúvószenekara ho-
gyan tudta túlélni ezt a ne-
héz időszakot?

Horváth Adrián: - Ennek 
az időszaknak volt negatí-
vuma és pozitívuma is. Saj-
nos azok a tagok, akik talán 

már kifelé kacsingattak a zenekarból, mert 
mondjuk máshová mentek dolgozni vagy 
tanulni, végleg felhagytak a zenekarral. 
Ugyanakkor azoknak a tagoknak, akik ma-
radtak vagy újonnan érkeztek, pozitívum 
volt, amikor végre újra együtt lehettünk és 
zenélhettünk. Az az időszak, amikor nem 
találkozhattunk, valóban nagyon nehéz 
volt. Igyekszünk a pozitív hatásokat erő-
síteni, amikor újra próbálhattunk, nagyon 
fogékony volt a zenekar az újdonságokra. 
Bizakodóan tekintünk a jövő elé, bízunk 
abban, hogy szeptembertől újabb fiatalítás 
következik és akkor jön az új feladat, az, 
hogy kialakuljon, hogy az új tagokkal ho-
gyan tudunk együtt dolgozni. 

- Mit jelent a fúvószenekar számára, 
hogy van egy olyan karnagy, aki a zenekar 

minden rezdülését ismeri, aki kifejezetten 
a zenekar adottságaihoz igazodva hang-
szereli a darabokat?

Mógor-Schmidt Katalin: - Adrián 2008-
ban került a zenekar élére és 2013 volt az 
az ominózus év, és talán fordulópont, ami-
kor először bemutattuk a Blues Brothers-t. 
Akkor indultunk el a show irányába, ter-
mészetesen megtartva a színvonalat. A 
könnyedebb műfaj popu-
láris,  ezért a közönség 
szélesebb köre vevő volt 
erre és aztán elindult a 
folyamat. Adrián ismeri 
a zenekart, ismeri a ké-
pességeinket és ennek 
megfelelően hangszereli 

a műveket, és ez nagy könnyebbség 
nekünk. Persze amellett, hogy neki 
vannak ötletei, nekünk is vannak 
kívánságaink, amiben mindig meg-
találjuk a kompromisszumot. 

Horváth Adrián: - Így van, mindig 
megtaláljuk a középutat, de mindig 
nagyon fontos számunkra, hogy 
tartsuk a színvonalat. A populáris 
darabok mellett nekünk olyan fúvós- 

zenekari műveket 
is elő kell adnunk, 
amelyek eredeti fú-
vószenekarra íród-
tak. 

- Milyen tervek-
kel néz Pápa Város 
Fúvószenekara az 
elkövetkező idő-
szak elé?

Horváth Adrián: 
- A tagság bővítése mindig kardinális kér-
dés, de ez országos, de azt is mondhatnám, 
hogy európai probléma. A mai gyerekeket 
egyre nehezebb rávenni, hogy olyan dolgo-
kat csináljanak, amihez kitartás és szorga-
lom kell. A fiatalok bevonzása mellett ezért 

mi arra is törekszünk, hogy azokat a régi 
tagokat, akik valami miatt elmaradtak tő-
lünk, visszahívjuk.

Mógor-Schmidt Katalin: - Fejlesztések 
terén is vannak terveink. Fontos, hogy jó 
minőségű hangszereink legyenek, ame-
lyeken könnyű játszani. Szerencsére az 
elmúlt években pályázati támogatásoknak 
köszönhetően sikerült a hangszerállomá-

nyunkat javítani. Eljutottunk oda, hogy 
már nem azt kell néznünk, hogy melyik 
a legolcsóbb hangszer, hanem tudunk mi-
nőségi hangszereket venni. Már vannak 
saját üstdobjaink is, amelyek nagy hang-
szerek, költségesek, de szerencsére meg 
tudtuk vásárolni ezeket. Az elmúlt év nagy 
fejlesztése volt a digitalizáció, ami által 
papírmentesek lettünk, nem gyártunk 
papírhulladékot a kották nyomtatásával. 
Ráadásul a digitalizált kották kezelése is 
sokkal egyszerűbb, mint a papír alapú kot-
ták esetében. Ami még fejlesztésre szorul 
a jövőben, az az öltözékünk, hiszen fontos 
az egységes megjelenés. Már van komp-
lett nyári szettünk és fellépőruhánk is, de 
maradt egy nagy kérdőjelünk, ami példá-
ul a március 15-i városi megemlékezést is 

érinti, mégpedig az, hogy a 
menténk bizony már megle-
hetősen régi és már nem is 
túl szép, ráadásul általában 
hideg időben kell használ-
nunk, így a hűvösebb időben 
viselhető öltözékünk kiala-
kítása lesz a következő nagy 
fejlesztésünk. Programok 
tekintetében is vannak ter-
vek, most az újévi koncertre 
való felkészülés lesz, amire 
koncentrálnunk kell, termé-

szetesen lesz nyárbúcsúztató is és szerve-
zünk egy csapatépítő pécsváradi utazást, 
ahol koncertet is adunk majd. Fontos, hogy 
együtt legyünk, hogy kiránduljunk, hogy 
beszélgessünk, mert ez nagyon hiányzik a 
hétköznapjainkból.                

 Nagyon reméljük, 
hogy 2023-ban végre 
újra lesz lehetőségünk 
megszervezni  nagy 

rendezvényünket, a 
Csináljuk a fesztivált!

“

A fiatalok bevonzása 
mellett arra is 

törekszünk, hogy 
azokat a régi tagokat, 

akik valami miatt 
elmaradtak tőlünk, 

visszahívjuk

“
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Ezt, a ma már nem látható kőkerítést nézve sokunknak 
nehéz lehet kitalálni, hogy hol készült a fénykép. A Pálos 
tér, jobboldalt pedig a Csáky utca egy része látható a képen. 
Ez az utca Csáky László gróf, Pápa egykori földesurának 
a nevét őrzi. Ő telepítette a pálosokat a városba 1638-ban. 
A pálosoknak rendházuk, templomuk és iskolájuk is volt itt, 
majd a rend 1786-os feloszlatása után, 1806-ban a bencések 
települtek a helyükre. A rendház a mai Járási Hivatal 
helyén volt, a mellette levő templomuk szomszédságában pe-
dig (a mai Türr István Gimnázium épületében) az egyre 
híresebbé vált iskolájuk. A gimnázium Csáky utca felőli 
szárnya 1890-ben épült, amelyben a Keresztény Nemzeti 
Nyomdavállalat működött, ahol ferences szerzetesek dolgoz-
tak. Az 1930-as évek környékén itt készült a Szent Antal 
című havilap és a Pápa és Vidéke című hetilap is.

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

Pálos téri részlet az egykori rendház udvarának kőkerítésével

Itt, a fák és a  
kőfal helyén ma a  
Kormányablak található.
 
A fotót Antal László 
készítette 1967-ben.


