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óvodákban 

Még javában tart a nyári 
szünet, de az óvodákban és 

iskolákban már szinte minden 
készen áll az új tanév, illetve 
nevelési év megkezdéséhez
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Egy korábban végzett közvélemény-
kutatás szerint a pápaiak körében 
az egyik leginkább várt fejlesztés a 

Kossuth utca felújítása volt. Az évtizedes 
álom most a szemünk láttára válik való-
sággá, az elmúlt év őszén a Kapuszín és 
a Petőfi utca közti szakaszon megkezdő-
dött a munka, melynek nyomán az első 
szakasz mára már megújulva fogadja a 
járókelőket és néhány hete már a második 
szakasz közműcseréi is megkezdődtek. 
Szabadkai Veritával, a városrész önkor-
mányzati képviselőjével és Rádi Róbert 
városfejlesztési osztályvezetővel a na-
pokban tettünk sétát a Kossuth utcán.

Először Szabadkai Veritát kérdeztük ar-
ról, milyen érzésekkel néz végig a város 
kedvelt sétálóutcájának már felújított sza-
kaszán. A képviselő úgy fogalmazott, ko-
rábban sokan említették neki, hogy jó len-
ne már kezdeni valamit a Kossuth utcával 
és most nagyon jó érzés látni a megszépült 
utcát. Már az is látható, hogy érdemes volt 

elviselni az elmúlt időszak felfordulását, 
aminek nyomán egy korszerű, gyalogosba-
rát útszakaszt kaptak a pápaiak, amit nem 
mellesleg nagyon sokan használnak. – 
Nagyon esztétikus lett a felújított Kossuth 
utcai szakasz és ami fontos, hogy sokkal 
több zöld került az utcára a korábbinál. 
Egyszóval azt kell mondanom, hogy na-
gyon jó végignézni a felújított szakaszon. A 
munkálatok megkezdése óta hozzám csak 
pozitív visszajelzések érkeztek a lakos-
ságtól és az üzlettulajdonosoktól egyaránt. 
Ugyanakkor szeretném felhívni a Kossuth 
utcát használók figyelmét arra, hogy mind-
annyiunk közös felelőssége a közterületek 
rendjének és tisztaságának megőrzése, 

Kossuth utca – Megkezdődött a 
munka a második szakaszon is

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2022. II. félévi helyi adók befizetésének határideje:

2022. szeptember 15.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a magánszemélyek részére a II. félévi adó befizetéséhez szükséges csekkeket a 
márciusi fizetési értesítőkkel egyidejűleg küldtük meg, szeptemberben újabb értesítést és csekkeket már nem 
postázunk.

A vállalkozók részére elektronikus úton szeptember első napjaiban megküldjük a fizetési értesítőket, ezért kérjük, 
hogy kísérjék figyelemmel tárhelyüket.

Az adózó fizetési kötelezettségét utalással, készpénz-átutalási megbízással (csekken) vagy elektronikus úton, az 
interneten keresztüli bankkártyás fizetéssel teljesítheti. 
A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva ügyfélkapus azonosítást követően az Elektronikus Fizetési Szolgál-
tatás igénybe vehető, a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó befizethető.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók kizárólag utalással rendezhetik a befizetést.

Azok az adózók, akik nem őrizték meg a márciusban küldött csekket, illetve azok az egyéni vállalkozók, akik nem 
rendelkeznek bankszámlával, az Adóügyi Csoportnál kérhetnek csekket a befizetés teljesítéséhez.

Pápa város honlapján (https://papa.hu/adozasi-informaciok) elérhetők a bevallási, adatbejelentési nyomtatványok, 
kérelmek, a helyi adókkal kapcsolatos jogszabályok, az elektronikus ügyintézésről szóló információk.

Felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban készséggel állnak rendelkezésre a Pápai Polgármesteri Hivatal Adóügyi Csoport-
jának munkatársai: 

- személyesen ügyfélfogadási időben:  kedden és pénteken 8-12 óráig
         szerdán 8-12 és 13-17 óráig
- telefonon az alábbiak szerint:
 magánszemély kommunális adója:  89/515-061, 89/515-065
 helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó: 89/515-080,
 építményadó, talajterhelési díj:   89/515-065,
 telekadó:     89/515-061
 gépjárműadó, késedelmi pótlék, bírság:  89/515-054 

Pápa, 2022. augusztus 12.   
      Dr. Nagy Krisztina 
                  jegyző

Változik a parkolás!

Szeptember elsejétől változik a belvárosi parko-

lási rend; a fizetős övezet kiterjed számos olyan 

utcára is, ahol eddig díjtalanul lehetett várakozni. 

A változások oka leginkább az, hogy a parkolásra 

használt közterületek fenntartásának, kezelésének 

ára van, ezt a költséget (ez fejeződik ki a parkolá-

si díjban) pedig fizesse meg az, aki használja. Ha 

ugyanis nem díjakból fizetjük a költségeket, akkor 

a helyiadó-bevételekből kell azt megtenni, utóbbi 

esetben pedig akkor az is fizet, aki „ott sem volt” a 

parkolási szolgáltatás igénybe vételekor.

A pandémia idején díjfizetés nélkül volt szabad 

megállni az addig díjfizetős helyeken is. Megtapasz-

taltuk azt a végletet, amit mindez jelentett: az „in-

gyenes” szolgáltatás iránt végtelen a piaci kereslet, 

nem is volt egyszerű parkolóhelyet találni: sokan él-

tek a lehetőséggel és a közterületek gépjármű-meg-

őrzőkké alakultak át.

Az utóbbi években vált általánossá az a jelenség 

is, hogy a díjtalanul igénybe vehető parkolóink P+R 

parkolókká alakultak át. Ez leginkább azt jelenti, 

hogy más településeken működő gazdasági társa-

ságok úgy szervezték munkavállalóik buszos szál-

lítását, hogy ők autóikat távollétük idejére (10-11 

órára) például a várkerti parkolóban tudták hagyni. 

Piaci napokon gyakran elfogytak a helyek,  eseten-

ként pont azoknak okozott problémát a parkolás, 

akik vásárolni érkeztek. A várkerti parkoló bővítése 

mindkét csoport számára lehetőséget kínál a jövő-

ben is: az eljáró munkavállalók méltányos díj elle-

nében továbbra is ott hagyhatják az autóikat a kibő-

vített parkolóban, de a kiépített többletparkolók a 

piac működését is tudják szolgálni.

Évekkel ezelőtt egy aláírásgyűjtés után az inter-

neten is közvetített közmeghallgatást tartottunk 

a belvárosi parkolási és behajtási lehetőségekről. 

Gyakorlatilag az ott elhangzott javaslatoknak meg-

felelően, szeptember 1-től megnyílik a Fő utca az 

autóval közlekedők számára (egyirányú közlekedés 

lesz a Gróf út irányából a Böröczky domb felé, a je-

lentős gyalogosforgalomra tekintettel sebességkor-

látozással), sőt számos parkoló is várja majd a vára-

kozni szándékozókat.

A változások hetek óta ismertek, aztán mivel ar-

ról van szó, hogy ezután fizetni kell egy eddig több 

helyen díjtalan szolgáltatás igénybe vételéért (ne 

feledjük: ahol eddig is kellett fizetni, ott a korábbi 

óradíjak mindenütt csökkentek), ez sokakban indu-

latot váltott ki. Természetesen mindenre van példa: 

van példa arra is, hogy egy település elműködik 

parkolási díjak nélkül is, meg arra is, hogy napi 24 

órában kell fizetni a várakozásért. A pápai modell 

félúton van a két véglet között: a parkolási rendszer 

üzemeltetése az egyik eszköz (sok nincs…) a vá-

ros kezében, hogy megfeleljen annak a kihívásnak, 

amit a motorizáció, a használatba vett gépjárművek 

számának dinamikus növekedése jelent a település 

számára.

dr. Áldozó Tamás
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ezért jó lenne, ha kevesebb cigarettacsik-
kel és szeméttel kellene szembesülniük a 
belvárosban sétálóknak – hangsúlyozta 
Szabadkai Verita. A városrész önkormány-
zati képviselője arról is szólt, hogy ahogy 
az első szakasz felújításakor, úgy most, a 
második szakasz munkálatainak megkez-
dését követően is azt tapasztalják, hogy az 
emberek türelemmel viselik az esetleges 
kellemetlenségeket. Pozitívum, hogy az 
önkormányzat és a kivitelező közt nagyon 
jó az együttműködés. Emellett az is lénye-
ges, hogy a kivitelezők az önkormányzat-
nak azon kérését messzemenőkig 
megvalósítják, hogy a munkálatok 
idején az üzletek zavartalan műkö-
dését, megközelítését, az itt lakók 
közlekedését biztosítani kell.

- Nemrégiben megkezdődött a 
Kossuth utcán a közműcsere máso-
dik üteme, mely két közbeszerzési 
eljárás eredményeként alakult, így a 
Pápai Vízmű Zrt. közbeszerzésének 
keretében a szennyvíz- és az ivóvíz-

vezetéket cserélik a szakemberek, az 
önkormányzat pedig a csapadékvíz 
csatorna cseréjére írt ki közbeszer-
zést – sorolta a fontos tudnivalókat 
Rádi Róbert, akitől azt is megtudtuk, 
mindkét közbeszerzési eljárás ered-
ményes volt, és mindkét esetben át 
tudták adni a munkaterületet a kivi-
telezőnek. 

A most megkezdett munkálatok a 
Petőfi utcától a Március 15. térig, a Kossuth 
utca még nem felújított szakaszát érintik. 
A közműcsere nagyrészt nyomvonalon 
történő cserét jelent, vagyis a régi vezeté-
kek helyett újakat helyeznek el a szakem-
berek, illetve a csapadékvíz esetében az in-
gatlanok fő vezetékbe történő bekötése is 
megtörténik. A megvalósítás során többek 
közt 16 darab D1000 tisztító akna, 22 házi 
bekötés, 27 darab D200 tisztító nyílás és 20 
darab 48x48 centiméteres víznyelő akna 
beépítése a kivitelező feladata. A helyreál-
lítás során 405 köbméter építési törmelé-
ket, zúzalékot, aszfaltot és kötőrétegeit kell 
elbontani és elszállítani az ajánlattevőnek. 
Fontos, hogy az építkezés során a gyalo-

gosközlekedést fenn kell tartani a Kossuth 
utcán.

Miközben beszélgettünk, több alkalom-
mal is tanúi lehettünk annak, hogy a 
munkaterületre – az egyértelmű tiltás 
ellenére - több idegen gépjármű is be-
hajtott. Rádi Róbert elmondta, a már 
elkészült szakaszhoz szándékosan állí-
tottak fizikai akadályokat, mert a Kos-
suth utcán sajnos mindennapos, hogy 
a gyalogosokat kerülgetve több autó is 
közlekedik itt a behajtási tilalom elle-
nére. – Ez a közlekedési morál sajnos 

csak fizikai akadályokkal gátolha-
tó meg, meggyőződésem, ha ezek 
nem lennének itt, akkor az előbb 
látott autó már a Kapuszín felé tar-
tana és a Fő tér irányába hajtana ki 
innen. Felháborító, hogy sokan úgy 
érzik, nekik ehhez joguk van. Tudo-
másul kell venni, hogy ez egy sétá-

lóutca és minden üzlet megközelíthető 
a merőleges utcák felől – hangsúlyozta 
az osztályvezető. 

Szabadkai Verita hozzátette, azt ta-
pasztalják, hogy az emberek mostanra 
felkészültek a második ütem munkála-
taival járó kellemetlenségekre, türelem-
mel viselik a nehézségeket, sokan már 
felkészülten, megfelelő lábbeliben sétálnak 
a felbontott szakaszon és mindenki érdek-
lődéssel várja a végeredményt.  

Ehhez kapcsolódva Rádi Róbertnek fel-
tettük a kérdést, hogy mikorra várható az, 
hogy a Kossuth utca második szakasza is 
olyan képet mutat, mint a már felújított te-
rület. Az osztályvezető erre úgy válaszolt, 

hogy az biztos, hogy a jelenlegi munkála-
tokat a kivitelezőknek 2023. január 21-éig 
be kell fejeznie, vagyis a munkaterület át-

adását követően hat hónap áll rendel-
kezésre a közműcserék elvégzésére. Az, 
hogy a folytatás hogyan alakul, nagy-
ban függ az önkormányzat anyagi lehe-
tőségeitől. Ha a munkálatok elvégzésé-
hez szükséges összeg a rendelkezésre 
áll, akkor a már elkészült szakaszon 
látható térkövezés a kellő tömörítést 
és helyreállítást követően megkezdőd-
het. - Ennek a pontos időpontját ma 
még nem tudjuk,  hiszen  az  energia-

árak emelkedése olyan jelentős mértékben 
érinti az önkormányzatot és intézményeit, 
gazdasági társaságait, ami bizonytalan-
sági tényezőt jelent. Abban egészen bizto-
san eltökélt a város, hogy a Kossuth utca 
felújítását szeretné befejezni, de a befe-
jezés időpontja ebben a pillanatban még 
kétséges – mondta Rádi Róbert, akit arra 
is megkértünk, válaszoljon arra a városi 
pletykára, ami szerint, ha nem lesz fedezet 
a befejezésre, a fennmaradó szakaszt nem 
a már ismert kövezéssel, hanem aszfalt-
burkolattal állítják helyre. Az osztályvezető 
erre úgy reagált, ez a megoldás teljesen ki-
zárt, a Kossuth utca engedélyes tervekkel 
rendelkezik és a kiviteli tervek is megha-
tározzák, hogy a Kapuszíntől egészen a 

Március 15. térig milyen anyaggal kel bur-
kolni a felületet, milyen növénykazettákat 
kell kialakítani, milyen közvilágítást kell 
kiépíteni. Alternatív megoldás nincs, tehát 
az eredeti terveknek megfelelően kell fel-
újítani a Kossuth utcát, egyedül a befejezés 
időpontja az, amit pillanatnyilag még nem 
lehet megmondani.      
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A Pápai Városi Óvodákban a nyári 
időszakban is fontos, hogy az óvo-
dai életet olyan tartalommal töltsék 

meg, amely bár egy kicsit eltér a megszo-
kottól, mégis színes, változatos és élmé-
nyekkel teli. Emellett ez az az időszak, 
amikor a nagyobb beruházások elvégzé-
sére is lehetőség nyílik az intézményben. 
Nem volt ez másként az idei nyáron sem, 
erről beszélgettünk Horváthné Végh Judit 
intézményvezető-helyettessel.

- A nyári időszakban több tagóvodában 
is fontos felújítások, beruházások történ-
tek. Melyek ezek közül a legfontosabbak?

- Valóban, az önkormányzat támoga-
tásával a nyár folyamán több óvodánk-
ban sikerült számos beruházást, felújítást 

megvalósítani. A Fáy lakótelepi óvodában 
megtörtént a tálalókonyha teljes felújítása, 
a régi konyhai bútorzatot az előírásoknak 
megfelelő rozsdamentes acél bútorzatra 
cseréltük, a konyha burkolata új felületet 
kapott és a régi ablakokat műanyag nyílás-
zárókra cseréltük. Ebben az óvodában egy 
csoportszobában új öltözőbútor fogadja a 
gyermekeket és az udvar korszerűsítését is 
folytattuk, az óvodások nagy örömére ha-
marosan hatalmas mászóvárral gazdago-
dik az udvar. A székhelyóvodában szintén 
megtörtént a tálalókonyha bútorzatának 
cseréje, emellett hat csoportszoba laminált-
padló-burkolatot kapott és négy csoport-
ban megtörtént a tisztasági festés. Jelenleg 
a csoportszobákhoz tartozó terasz átalakí-
tása, felújítása történik, melynek nyomán 
újabb játéktér alakul ki. A régi járólapot 

térkőre cseréljük, ami biztonságos, csúszá-
sálló és nem utolsó sorban környezetba-
rát. A Huszár lakótelepi óvodában a cso-
portszobákhoz tartozó öltözőszekrények 
cseréje is megtörtént, az új szekrények ki-
alakításánál hangsúlyt fektettünk a helyki-
használásra és 
praktikusságra 
is. A Nátusker-
ti óvodában a 
későbbiekb en 
szintén megújul 
a tálalókonyha, 
mindezek mel-
lett szükséges 
az óvodai fek-
tetők, székek, 
asztalok cseré-
je, ami szintén 
f o l y a m a t b a n 
van. A beru-

házások összértéke  
28 millió forint.  

- Nem tétlenkedtek 
hát a nyári hónapok-
ban sem, de hama-
rosan kezdődik az új 
nevelési év. Hogyan 
készülnek a szeptem-
berre?

- Nagy örömünkre 
szolgál, hogy az év-

kezdést a megszokott módon valósíhathat-
juk meg 31 óvodai csoportunkban.  Augusz-
tus 26-án, pénteken 8 órától 9.30-ig nagy 
örömmel hívjuk és várjuk a leendő óvodás 
gyermekeket, illetve szüleiket abba az óvo-
dába, ahová felvételt nyertek. Ezen szemé-

lyes percek alkalmával lehetőség lesz be-
pillantani óvodáinkba, csoportszobáinkba, 
megismerkedni az óvó nénikkel, dajka né-
nikkel. Ezt követően augusztus 29-én, 30-
án és 31-én szülői értekezletek keretében 
adunk tájékoztatást a kedves szülőknek az 

óvodák mindennapjairól, illetve a várható 
programjaikról.

- Hány kisgyermek kezdi az óvodát a 
Pápai Városi Óvodákban szeptemberben, 
és őket hogyan ismertetik meg az óvodai 
mindennapokkal?

- A következő nevelési évben 169 kis-
gyermek kezdi meg az óvodát, azonban 
az ideköltöző gyermekeknek folyamato-
san biztosítjuk a felvételt. Tudjuk, hogy az 
óvodakezdés nagy mérföldkő minden csa-

lád életében, illetve a 
befogadás a gyermek 
és a szülő számára is 
várakozással teli idő-
szak. A gyerekeknek 
hosszabb időre van 
szükségük ahhoz, hogy 
érzelmileg biztonság-
ban érezzék magukat 
az óvodában, ezért a 
befogadási időszakban 
a fokozatosság elvét 
valljuk. Ez azt jelenti, 
fokozatosan emeljük 
az óvodában tartózko-

dás idejét.  Ez az idő függ a gyermek egyé-
ni igényeitől, korosztályától, attól, hogy a 
gyermek előzőleg járt-e bölcsödébe, esetleg 
másik óvodába vagy éppen otthonról érke-
zik. Az óvónőink felkészülten, sok szeretet-
tel és türelemmel fogadják a kicsiket.

Beruházásokkal teli nyár után indul az 
új nevelési év az óvodákban

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám
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Sokan azt gondolják, hogy az isko-
lákban egész nyárra megáll az élet, 
mindenki szabadságon van és majd 

csak augusztus végén dolgoznak újra. 
Azonban a nyár is sok teendőt tartogat az 
oktatási intézményekben. Egyházi Andre-
át, a Pápai Tankerületi Központ igazgató-
ját ennek kapcsán kérdeztük. 

- Elmondaná, hogy mi minden történt 
az elmúlt tanév lezárása óta a pápai intéz-
ményekben?

Az intézményekben a nyári szünet alatt 
szükséges felkészülni a következő tanév 
zökkenőmentes indítására. Az intézmé-
nyek szakmai szempontból lezárják a jelen 
tanévet és előkészítik a jövő tanév intézmé-
nyi dokumentumait, a tantárgy-
felosztás tervezetét. Június 3. és 
4. hetében a pedagógusok több-
sége aktívan részt vett a nyári 
táboroztatásban, a napközbeni 
tanulói felügyelet ellátásában.

A nyári időszak alatt van le-
hetőség a szükséges karbantar-
tási munkák elvégzésére. Je-
lenleg is zajlanak a felújítások a 
Pápai Tankerületi Központ fenn-
tartásában működő köznevelési 
intézményekben, amelyeket az 
évek óta kialakult jó gyakorlat 
alapján készítenek elő, illetve 
terveznek meg az intézmények-
ben. 2022 nyarán is számos 
felújítást valósítottunk meg az 
iskolákban, a feladatok megha-
tározása az intézményvezetők 
bevonásával történt. A nyári felújításokra 
több mint 45 millió forintot fordítottunk, 
általános karbantartások, festések, pa-
dozat-felújítások, villanyszerelési mun-
kálatok zajlanak. Hangsúlyt fektetünk a 
mellékhelyiségek, vizesblokkok karban-
tartására, tisztasági festésére. A tantermek 
parkettájának csiszolását és lakkozását is 
számos intézményben elvégeztettük.

Az idei nyáron a Pápai Tankerületi Köz-
pont számos iskolájában biztonságtechni-
kai fejlesztéseket is végzünk, riasztórend-
szert is kiépítünk, valamint tűzvédelmi 
rendszereket újítunk fel. Folyamatban van 
új iskolabútorok beszerzése is, összesen 1,2 
millió forintból, emellett a számítástechni-
kai szaktantermek karbantartása során a 
rendszergazdák ellenőrzik a gépek megfe-
lelő működését.

 A Magyar Falu Programban összesen 
129.659.661 forintból négy intézményben 
tudunk iskolafelújítási munkálatokat meg-
valósítani, amelyet a 
tankerületi központ 
saját költségvetéséből 
10.628.400 forinttal 
egészítettük ki.

A Nyirádi Erzsébet 
Királyné Általános Is-
kola dr. Szalai Miklós 
Tagintézményének 
kisiskola épületében 
a villamoshálózatot 
és a folyosó padlózatát újítjuk fel.  A De-
vecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola tornatermi 
épületrészének tetőszigetelését, valamint 
homlokzatfelújítását végezzük el. A Csóthi 
Géza Általános Iskolában a tetőzetet újítjuk 

meg, a nyílászárókat kicseréljük, valamint 
az épület utcafronti homlokzatát festjük le. 
Az Ihász Gábor Általános Iskolában a tor-
naterem öltözőit korszerűsítjük; az iskola 
nyílászáróit kicseréljük, a folyosót, zsibon-
gót, tanári szobát felújítjuk, új bútorokat 
szerzünk be.

- Említette a táborokat. Hány tábort szer-
veztek a nyári szünetben?

- A Pápai járásban 13, tankerületi szinten 
összesen 22 Napközi Erzsébet-tábort szer-
veztünk 11 intézmény részvételével. Pápa 
városában nagy népszerűségnek örvendett 
a Napközi Erzsébet-tábor, 4 intézmény 11 
tábora nyújtott a nyári szünidő idején tar-
talmas, élménydús kikapcsolódási lehető-
séget a diákoknak. A nyári Napközi Erzsé-
bet-táborok egyhetes turnusokban, a 25. és 

26. héten zajlottak le, összesen 990 diák és 
119 pedagógus részvételével. A 22 napközis 
tábor megvalósítására elnyert nettó pá-

lyázati összeg összesen 
19.800.000 forint volt.

- Hány diák kezdi 
meg az iskolát a tanke-
rület pápai intézménye-
iben és közülük hányan 
vannak az első osztá-
lyosok?

- A Pápai Tankerületi 
Központ fenntartásában lévő intézmények 
első évfolyamára beiratkozott tanulók szá-
ma 679. A pápai iskolákban várhatóan 2.147 
diák kezdi meg tanulmányait a 2022/2023. 
tanévben, a leendő első osztályosok száma 
150.

- A nyár során nagyon fon-
tos feladat a tankönyvek fogadása.  
Ez hatalmas mennyiségű tanköny-
vet és óriási munkát jelent az intéz-
mények számára. Nagyságrendi-
leg mennyi tankönyv érkezett, illetve  
rendben megérkeztek-e a tankönyvek az 
iskolákba? 

- A Pápai Tankerületi Központ 90.444 
tankönyvet rendelt meg, ebből a pápai in-
tézményekbe 24.697 darab tankönyv ki-
szállítása kezdődött meg augusztus elejétől 
kezdve. A szállítás folyamatban van, tanév-
kezdésre valamennyi intézmény esetében 
biztonsággal megérkeznek a tankönyvek, 
melyek a Nemzeti alaptanterv rendelkezé-
seinek megfelelően a korábbi évekhez ha-
sonlóan, jó minőségben készülnek. 

A tankerület felkészült a tanévkezdésre
Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pápai Tankerületi Központ

Jelenleg is zajlanak 
a felújítások a Pápai 
Tankerületi Központ 
fenntartásában működő 

köznevelési 
intézményekben

“
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Tanévkezdés a szakképzésben

Szeptember 1-jén a város szakképző 
intézményeiben is megkezdődik az 
új tanév, több száz diák indul el az 

úton, melynek során elsajátíthatják az ál-
taluk választott szakmákhoz kapcsolódó 
elméleti és gyakorlati ismereteket.

A Kisalföldi ASzC Batthyány Lajos Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripari Techni-
kum, Szakképző Iskola és Kollégiumba a  
2022/23–as tanévre összesen 117 diák 
nyert felvételt. A mezőgazdaság és erdé-
szet ágazatra 86 főt vettek fel, ebből 53 fő a 
technikusi évfolyamokon és 33 fő a szakis-
kolai évfolyamokon tanul a továbbiakban. 
Az élelmiszeripari ágazatra 31 tanuló nyert 
felvételt, ebből 11 fő a technikusi évfolyam-
ra, 20 fő pedig a szakiskolai évfolyamokon 

folytatja tanulmányait – tudtuk meg Fehér 
Zsófiától, az intézmény igazgatóhelyettesé-
től. Jó hír, hogy új szakmát is indít az iskola, 
a sütő és cukrászipari technikus képzést. 

A Mezőbe augusztus 1-jén megérkez-
tek a tankönyvek, melyek megtöltötték az 
iskola konferenciatermét. Ez 3.400 darab 
könyvet jelent 3.640.581 forint értékben. A 
tankönyvek átvétele után megkezdődött a 
feldolgozásuk, könyvtári állományba véte-
lük. Az iskolában közismereti és szakmai 
tankönyvek állnak majd a tanulók rendel-
kezésére, de a tartós tankönyvek mellett 
munkafüzeteket és munkatankönyveket 
is rendelt az intézmény, ahol már megkez-
dődött a 394 diák tankönyvcsomagjának 
összeállítása. Fehér Zsófia hangsúlyozta, 
az idei évben nem tartanak augusztusban 
tankönyvosztást, minden osztály szeptem-
berben kapja meg tankönyveit.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján el-
kerülhetetlen a kérdés, készülnek-e az is-
kolában újabb digitális tanrend bevezetésé-

re. Ezzel kapcsolatban az igazgatóhelyettes 
elmondta, jelenleg nem készülnek online 
oktatásra, de már az első hetekben meg kell 
beszélni a diákokkal azt, hogy amennyiben 
át kell térni ezekre a különleges módsze-
rekre, akkor azt hogyan teszi meg az iskola. 
Most nem számítanak arra, hogy akár több 
hónapos kiesés lehet, de ha mégis, akkor 

véleménye szerint 
az eddig alkalma-
zott technikákkal 
és módszerekkel 
át lehet hidalni az 
esetleges rövidebb, 
digitális oktatással 
töltött időszako-
kat. - Még a legjobb 
online módszerek-
kel megvalósuló 

digitális munkarend vagy digitális oktatás 
sem lehet azért olyan eredményes, mint a 
hagyományos jelenléti, kontakt formában 
történő oktatás. Bár középiskolai évfolya-
mokon az elméleti oktatás azért jól és ha-
tékonyan működtethető online formában, 
de a gyakorlati oktatás sajnos nagy gondot 
jelent számunkra – hangsúlyozta Fehér 
Zsófia.

A Pápai Szakképzési Centrum Acsády 
Ignác Technikum és Szakképző iskolában, 
valamint a Pápai SZC Jókai Mór Közgazda-
sági Technikum és Kollégiumban az elmúlt 
tanévben nem volt kinevezett intézmény-
vezető. Mindkét iskolában az igazgatóhe-
lyettesként dolgozó munkatársak kaptak 
igazgatói feladatok végzésére megbízást a 

2021/2022. tanévre. Mind-
két intézményben pályá-
zatot hirdettek igazgató, 
intézményvezetői beosz-
tás ellátására. Az Acsá-
dy-iskola igazgatói poszt-
jára senki nem nyújtott be 
pályázatot, így a főigazgató 
ismét az elmúlt tanévben 
az igazgatói feladatok el-
látásával megbízott igaz-
gatóhelyettest bízta meg a 
következő tanévre az igaz-
gatói feladatok végzésére. 

A Jókai-iskola intézményvezetői feladata-
ira három pályázat érkezett. Ennek ered-
ményeként a jövő tanévtől öt évre kineve-
zett igazgató, Kádi Attiláné Patus Viktória 
vezeti az intézményt – tudtuk meg Berta 
Ildikótól, a Pápai Szakképzési Centrum fő-
igazgatójától. A tankönyvek már ezekbe az 
intézményekbe is megérkeztek, folyamat-
ban van a válogatás és számolás.

A Pápai SZC főigazgatóját is kérdeztük 
az online oktatással kapcsolatban. Mint 

mondta, az el-
múlt 2,5 évből 
bőséges tapasz-
talatok állnak 
r e n d e l k e z é -
sükre az on-
line oktatással 
kapcsolatban, 
több eljárás-
rend készült  
az évek folya-
mán, amelye-
ket a Kormány 
újabb intézke-
dései, rende-
letei, egyedi 
miniszteri hatá-

rozatok, EMMI-rendeletek alapján módo-
sítottak, bővítettek. A Pápai Szakképzési 
Centrumnak és intézményeinek bejáratott, 
kidolgozott „forgatókönyvei”, eljárásrend-
jei vannak a tanítás, a szakmai gyakorlat 
megszervezésére és minden olyan prob-
léma kezelésére, amely az elmúlt két és 
fél évben a járványüggyel kapcsolatban  
felmerült.

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám
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Emlékeinket őrző képek
Erdélyi Gyula emlékére

1936. augusztus 30-tól szeptember 6-ig 
rendezték meg a Pápai Hetet, a helyi ipar 
és mezőgazdaság bemutatása jegyében. Az 
ünnepi hét keretein belül nyílt nagyszabá-
sú ipari és mezőgazdasági kiállítás a Taní-
tóképző épületében. Az iskola parkja előtt 
állították fel ezt – a képen látható –, a város 
kék-piros színeivel ékesített díszkaput. Itt 
nyitották meg a kiállítást, ahol láthatóak 
voltak pápai mesterek, kézművesek, ipar-
művészek remekei. Bútorok, faragott kő-
szobrok, pipák, cserépkályhák, aranyozók, 
könyvkötők, szabók és szűcsök munkái, 
húsáru, bor, sütemény, kertészeti, borá-
szati és gyümölcskiállítás. A Perutz-gyár-
nak, a Leipnik és Társa szövőgyárának, a 
Bacon-gyárnak, a Dohánygyárnak külön 
terme volt. A Vásártéren tenyészállat-kiál-
lítást és fogatbemutatót, a Griff Szállóban 
pedig fodrászversenyt tartottak.  Az ün-
nepi hétre kongresszusokat szerveztek a 
dunántúli állatorvosok, a sütők, a kémény-
seprők, a cukrászok és mézeskalácssütők. 
A Pápai Ipartestület 50 éves fennállásának  
jubiláris díszközgyűlését a Jókai Szín-
házban tartották. Külön érdekesség, hogy 

ezen a héten Csik Ferenc, a 100 méteres 
gyorsúszás világbajnoka úszóversenyre 
érkezett az Esterházy strandfürdőbe, ahol a 
férfi és női úszóverseny után vízipóló-mér-
kőzés zajlott. A híres és sikeres Pápai Hét 
látogatóinak száma – a korabeli híradás 
szerint – meghaladta a 20 ezret.

Kedves Olvasók! Várjuk és szívesen fo-
gadjuk a hasonlóan régi pápai fényképe-
ket, hogy bekerülhessenek városi könyv-
tárunk helyismereti gyűjteményének 
fotótárába. Ha hozzáfűznivalója van az 
adott képhez, kérjük, írjon nekünk a Jókai 
Mór Városi Könyvtár Facebook-oldalára!

Szerző: Szabó Rita
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Szerző: Polgár Szilárd
 Fotó: Polgár Szilárd

Az idei forró nyár és a csapadéksze-
gény időjárás egyre súlyosabb káro-
kat okoz a hazai mezőgazdaságban. 

A növények hetek, hónapok óta szen-
vednek a hosszan elhúzódó, nagyfokú 
aszálytól. Csapadékból az elmúlt napok-
ban is alig jutott, a hőség egyelőre kitart, 
a szárazság nem enyhül Pápa környékén 
sem, ahol elszáradt kukoricatáblák, ki-
égett napraforgó-ültetvények között au-
tózunk. Az aszályról ezúttal a kiskertjét 
évek óta aktívan művelő hobbikertészt, 
valamint egy évtizedek óta a térség mező-
gazdaságára rálátással bíró agrárszakem-
bert kérdeztük.

- Emlékeim szerint régebben nem volt 
ennyire száraz, aszályos a nyár, mint az 
utóbbi három-négy évben. A téli csapa-
dékhiány miatt idén márciusban már el-
kezdtem öntözni, hogy a földet meg tud-
jam művelni és a magokat, palántákat el 

tudjam ültetni – mesélte magazinunknak 
Kovácsné Csurgó Judit, aki több mint két 
évtizede kertészkedik aktívan. – Unokám, 
Balázs születésekor átálltunk a vegyszer-
mentes kertészkedésre. A kertünkben eper, 
málna és szeder is terem, van üvegházunk, 
a háztájiban pedig paprikát, paradicsomot, 
uborkát és fejessalátát is ültettem. Sőt, a 
kisunokámnak is készítettünk egy kisker-
tet, ahová napraforgót és dinnyét ültetett. 
Tavaly jó almatermés volt, idén kevés van 
az ágakon, viszont a fügefán rengeteg gyü-
mölcs volt. A kertben sok virág található, 
vannak konyhakerti és fűszernövényeim 
is, így rozmaring, citromfű, borsmenta, le-
vendula és körömvirág. Az idén elültettem 
egy mezei virágok magkeveréket, igazi bé-

kebeli rét pompázott az udvaron, de ez a 
szárasság miatt kezd tönkremenni. Július 
óta mi is kevesebbet használjuk öntözés-
re a vizet a médiában történt felhívással 
összhangban. Az utcabeliek, ismerősök is 
sokat panaszkodnak, hogy nem foglalkoz-
nak a kiskerttel, mert már a gaz sem nő a 
veteményesben, annyira nagy a szárasság. 

Nem lehet leásni 
a földbe, kemény, 
mint a beton, lega-
lább egy hétig kéne 
esni az esőnek, hogy 
valamit javuljon a 
helyzet. Megfigyelé-
sem szerint az utób-
bi pár évben egyre 
csökken a méhek 
száma is. Míg koráb-
ban zsongtak a gyü-
mölcsfák és a virág-
zó növények körül, 
az idei tavaszon már 
alig lehetett látni 

őket. Viszont a kerti madáritatónknál meg-
szaporodott a „darazsak” látogatása. Szom-
jaznak a rovarok, bogarak is, szerintem ez 
is az oka a kevesebb és gyengébb minőségű 
termésnek. A vízhiányt okozó aszály min-
denre negatív hatással van – összegezte 
lapunknak pápai tapasztalatait Kovácsné 
Csurgó Judit.

A Pápa környéki szántóföldeken legna-
gyobb arányban őszi vetésű növényekből 
őszi búza, őszi árpa, tritikálé, tavaszi vetésű 
kultúrákból pedig kukorica és napraforgó 
található. Pethő Zoltán évtizedek óta dol-
gozik az egyik legnagyobb régiós agrárcég 
vezető mezőgazdasági szakembereként.

- Az Észak-Dunántúl kicsit szerencsé-
sebb helyzetben volt, mint az ország töb-

bi területei, de az aszály „munkája” itt is 
igencsak tetten érhető, főleg a még  beta-
karításra váró növényeknél. A kalászosok 
és az őszi vetésű növények egy része már 
komolyan megérezte az aszályt, a későbbi 
betakarításúak a június eleji nagyobb eső-
zést még tudták hasznosítani – nyilatkoz-
ta újságunknak Pethő Zoltán. 

- Az őszi 
árpa és a rep-
ce súlyosan 
k á r o s o d o t t 
az aszály-
ban, a búza, 
a tritikálé és 
a rozs kevés-
bé, de ők is 
megérezték, 
közepes vagy 
ennél gyen-
gébb termést 
sikerült csak 
b e t a k a r í t a -
ni. A tavaszi 
vetésű növé-
nyek viszont 

komolyan károsodtak a térségünkben is.  
Kiesés van, nagy. Soha nem kezdtünk 
ilyen korán a kukorica betakarításába, 
mint idén. Rapszodikus volt a csapa-
dék, általánoságban súlyos és nagy a baj.  
Az utóbbi húsz év legkeményebb 
aszálya a mostani, amelyet a 2003-
as évhez lehetne talán hasonlítani.  

Főleg az állattartók vannak nehéz 
helyzetben, nehezen tudják ütemez-
ni a betakarításokat, hogy még meg-
felelő nedvességtartalommal és le-
hetőleg még jobb minőségben tudják 
betakarítani a tömegtakarmányaikat.  
Most a legtöbb gazda költségkímélés okán 
későbbre halasztja a vetés előkészületeit 
és magát a vetést is, mert száraz talajban 
talajművelést végezni sokszorosan több 
ráfordítást igényel. Az a mondás, hogy az 
gazdálkodik, akinek megvan a kellő opti-
mizmusa. A pesszimisták el szokták hagy-
ni ezt a területet, a gazda azonban bízik, és 
imádkozunk mindannyian az esőért – zár-
ta gondolatait Pethő Zoltán.

Súlyos és nagy a baj a földeken

 Az utóbbi húsz év
legkeményebb aszálya 

a mostani. Főleg az 
állattartók vannak 
nehéz helyzetben

“
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Tapolcafő egyik legfontosabb látvá-
nyossága a református templom 
melletti völgyben fakadó karszt-

forrás. A település forrásai valaha há-
rom forrástavat tápláltak, melyek egye-
sülve létrehozták a Tapolca patakot. A 
bauxitbányászat azonban olyan drasz-
tikus vízkiemeléssel járt, hogy a hatva-
nas évek végén a források elapadtak és 
a Tapolca is eltűnt. A források néhány  
évvel ezelőtt újra felszínre törtek és a 
Tapolca patak is visszatért medrébe. A 
források környékét azóta a Tapolcafői 
Kertbarátkör gondozza, most azonban, 
az aszályos időjárás miatt aggódniuk kell 
szeretett patakjukért. Somogyi Zoltánnal, 
a kertbarátkör elnökével erről beszélget-
tünk.

- Nemrégiben a közösségi médiában 
fotókat tett közzé arról, hogy szinte két-
ségbeejtően alacsony a vízszint itt, a 
forrásvidéken. Mikor tapasztaltak ilyet  
utoljára?

- Ez nagyon szomorú látvány. Ha vala-
ki végigsétál itt, a Tapolca Forrás Tanös-
vényen, láthatja, hogy milyen alacsony 
a vízszint. Az köztudott, hogy a bányá-
szat következtében 1968-ban eltűntek 

a források, majd 2010-ben visszajöttek.  
A bányászathoz kapcsolódóan olyan nagy 
volt a vízkiemelés, hogy egyes források 
szerint a kitermelt vízzel öt Balatont meg 
lehetett volna tölteni, nem csoda hát, hogy 
elapadtak a források. Most, 54 évvel ké-
sőbb sajnos ismét azzal a problémával kell 
szembesülnünk, hogy apadnak a források, 
ami egyértelműen az aszálynak tudható 
be, mindenki tapasztalhatta, hogy milyen 
kevés volt a csapadék. 

- Mindez látható a Tapolcán is.

- Sajnos így van. Ha végigsétálunk itt, 
a Tapolca Forrás Tanösvényen, lehangoló 
látvány tárul a szemünk elé. A négy forrás-

kürt közül csak egy működik intenzíven és 
a patak vízszintje is erősen lecsökkent.

- A Tapolca vízi-
malmainak emléket 
állító malomkerék 
sem forog már egy 
ideje. 

- A mostani, lecsök-
kent vízszint nem ele-
gendő ahhoz, hogy a 
malomkerék működni tudjon. Szerettük 
volna újraindítani, az egyik ágon zsi-
lippel elzártuk a járatot, megpróbáltuk 
felduzzasztani a vízszintet, de sajnos ez 
sem segített és egy hét elteltével el kel-
lett bontanunk a zsilipet, így azóta áll a 
kerék. Ez amellett, hogy fájdalmas látni 
a mozdulatlan kereket, aggodalomra is 
okot ad, hiszen, ha nem éri víz a malom-
kereket, kiszáradhat és tönkremehet az 
értékes szerkezet. 

- Ezek szerint Önök most a szoká-
sosnál is jobban várják, hogy csapa-
dékosabb idő köszöntsön ránk?

- Igen, azért is, mert nemrégi-
ben volt egy kisebb eső és azt ta-

pasztaltam, hogy azóta egy nagyon ki-
csit javult a helyzet. Például itt, a hídnál 
pár napja csak csordogált a víz, most 
pedig már láthatunk egy kis csobogást.  
Azt is el kell mondanom, hogy az alacsony 
vízállást az Örvény-tó esetében nem ta-
pasztaljuk, ott szerencsére még bőségesen 
van víz. 

- A tapolcafői kertbarátok aktívan ker-
tészkednek. Ez az aszályos időjárás – 
amellett, hogy megviseli a forrásvidéket 

– a kiskertekben is ko-
moly problémákat okoz. 
Mit tapasztalnak Önök a 
kertjeikben?

- Valóban, sajnos a 
kiskertekben is tapasz-
taljuk a csapadékhiány 
hatásait. Csak félve, 

mértékkel öntözünk, hiszen kimondták 
azt, hogy ne töltsük a tavainkat, ne mos-
sunk autót és ne locsoljunk, amíg az aszály 
tart. A növények locsolására azonban meg 
kell találnunk a megoldást – ahogy a na-
gyobb gazdaságok is locsolják a földjeiket 
-, mert, ha nem tesszük, semmilyen ter-

més nem lesz és az még komolyabb követ-
kezményekkel járna. 

A Tapolcafői Kertbarátkör tagjai a szá-
razság idején is gondját viselik a tanös-
vénynek. Somogyi Zoltán azzal búcsúzott, 
hogy továbbra is szeretettel várják a ki-
rándulókat, a Kirándulásvezető füzetüket 
mindenki ingyen átveheti a település gaz-
daboltjában. A kertbarátoknak csak egy 
kérése van, aki a tanösvény környékére 
érkezik, vigyázzon úgy a környezetére, 
ahogyan ők teszik. Kérik, hogy ne szeme-
teljenek és az Örvény-tó csónakjának és 
csónaklapátjainak épségére is vigyázza-
nak. Sajnos ezt nem mindenki teszi meg, 
sok munkát és bosszúságot okozva ezzel a 
tanösvény gondozóinak.

A kertbarátok aggódnak a Tapolcáért
Szerző: Pintér-Papp Eszter 

 Fotó: Pintér Ádám

A mostani, lecsökkent 
vízszint nem 

elegendő ahhoz, hogy 
a malomkerék 
működni tudjon

“
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Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Fát ültettek a Csemete Kertben, húsz 
csapat részvételével főzőversenyt ren-
deztek és felsorolhatatlanul sok szín-

padi produkcióval várták a VI. Bitva-Party 
szervezői az érdeklődőket augusztus 12-én 
és 13-án, Nyárádon. A Közösen Nyárádért 
Egyesület által szervezett fesztivál rendkí-
vül sikeres volt, a programokra zsúfolásig 
megtelt a település közösségi házának ud-
vara. 

Pajak Károly, Nyárád polgármestere 
a Médiacentrumnak elmondta, évekkel 
ezelőtt azért hívták életre a Bitva-Partyt, 
hogy az egyre kevesebb érdeklődőt von-
zó búcsú időpontjában egy nagyszabású 
rendezvényt hozzanak létre, mely szóra-
kozási lehetőséget, sok programot kínál 
a településen élőknek és egyben a Bitva 
menti településeket is összefogja. Ezek a 
programok alkalmat biztosítanak arra is, 
hogy testvértelepüléseiken élőkkel talál-
kozzanak, így a VI. Bitva Partyn a felvidéki 
Csiliznyárad küldöttségét látták vendégül.

A csiliznyáradiak mindig örömmel jön-
nek Nyárádra, így természetes, hogy az idei 
Bitva-Partyra is elfogadták a meghívást 
– mondta kérdésünkre Lukács József, a 
647 lakosú kistelepülés, Csiliznyárad pol-
gármestere, akitől azt is megtudtuk, öt éve 
alakították ki a partnerkapcsolatot a ha-
sonló nevű településsel, Nyáráddal. Ezt a 
kapcsolatot az elmúlt évi Bitva-Partyn tet-
ték hivatalossá, a testvértelepülési szerző-
dés aláírásával. – Mi Felvidék csücskében 
vagyunk, a falu jelentős része magyar ajkú 
és fontos nekünk minden olyan kapcsolat, 
melyet Magyarországgal tudunk létrehoz-
ni. Ezekkel a partnerségekkel egy kicsi 
visszacsatlakozási momentumot tudunk 
eszközölni. A testvértelepülési kapcsolata-
inkat történelmi kapcsolódás alapján, vagy 

mint Nyárád esetében a névhasonlóság 
okán alakítjuk ki – mondta Lukács József.   

A programsorozat a nyárádi óvodások 
műsorával kezdődött, majd a Hórihorgas 
Hujákolók csaltak mosolyt a közönség ar-
cára. A rendezvénysorozat megnyitójára 
már teljesen megtelt a település közös-
ségi házának udvara. A programsoroza-
tot Nyulasiné Harsányi Anikó, a Közösen 
Nyárádért Egyesület elnöke nyitotta meg, 
aki köszöntőjében hangsúlyozta, a telepü-
lés közösségei által létrehozott egyesület a 

nyárádiakért tevékenykedik és szere-
tettel várnak mindenkit körükben, aki 
ebben a munkában részt kíván vállal-
ni. Mint mondta, a Bitva-Party szerve-
zésekor az volt a céljuk, hogy kellemes 
kikapcsolódási lehetőséget biztosítsa-
nak a nyárádiaknak.  

A rendezvényre összegyűlteket 
köszöntötte Pajak Károly is, aki azt 
kívánta, mindenki találja meg a szó-
rakozást a két nap során. 

A köszöntőket követően lépett 
színpadra a Groovehouse együttes, 
akik már az első számmal magukkal 
ragadták a közönséget és akiket szin-
te az első pillanattól a helyi gyerme-
kekből rögtönzött kicsi tánccsoport kísért a 
színpadon. Pénteken este fellépett még az 
Abba Sisters, majd Mónika és Gergő, vala-
mint Molnár Máté – a csiliznyáradi Kató 
néni műsora szórakoztatta a közönséget. 
Késő estétől a Turbó Együttes hajnalig tartó 
báljában szórakozhattak a nyárádiak.

A VI. Bitva-Party szombaton délelőtt a 
hagyományos főzőversennyel folytatódott, 
mely iránt nagy volt az érdeklődés, 20 csa-
pat adta le nevezését. Kora délután Tarnai 
Kiss László nótaénekes műsorát hallhatta 
a közönség, majd a West Régió koncertje 

szórakoztatta a hallgatóságot. Tóth Tün-
de műsorát követően ünnepélyes pillana-
toknak lehetett tanúja a közönség, hiszen 
a díszvendégek köszöntését követően a 
PELC-Nyárád női labdarúgóinak éremá-
tadása következett. 

Kedves hagyomány, hogy a nyárádi csa-
ládok fát ültetnek a gyermekeiknek, így 
volt ez az idei évben is, így a Csemete Kert 
kilenc gyermek fájával gazdagodott, emel-
lett egy volt nyárádi lakos két almafát ülte-
tett a kertben. A színpadi programok sora 

18 órakor László Attila műsorával 
folytatódott, majd Csiliznyáradiak a 
színpadon! címmel Fekete Erzsébet 
és Szombathelyi Veronika léptek a 
közönség elé. Kora este Attila, a mó-
kás harmonikás és a Nyárádi Dalár-
da hívott közös éneklésre kicsiket 
és nagyobbakat, majd az Apostol 

együttes adott közel másfél órás koncertet, 
melyen az összes nagy sikert, valamennyi 
közönségkedvencet eljátszotta a legendás 
zenekar. 

A VI. Bitva-Party - melynek kísérőren-
dezvénye, a Magyar Királyi Pápai 7. Honvéd 
Huszárezrednek emléket állító fotókiállítás 
volt - szombaton éjfélkor ért véget.

A nyárádiaknak azonban nem kell attól 
tartaniuk, hogy program nélkül maradnak, 
hiszen a Közösen Nyárádért Egyesületnek 
már megvannak a tervei az év hátralévő 
részére.   

Bitva-Party szórakozás
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