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Újra napirendre került a belváros 
parkolási rendje, a rendőrség be-
számolt a város közbiztonságának 

helyzetéről és tárgyaltak a város gazdál-
kodását érintő kérdésekről is. Pápa Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
szeptember 1-jei ülése után dr. Áldo-
zó Tamás polgármestert kérdeztük a 
legfontosabb döntésekről.

- Az ülésen szó esett az önkor-
mányzat első féléves gazdálkodásá-
ról. Mi a legfontosabb megállapítás 
ezzel kapcsolatban?

- Az első féléves gazdálkodás biz-
tonságos folyamatokat mutatott a 
költségvetésben, bevételeink és ki-
adásaink is közel a tervek szerint tel-
jesültek. Hosszú idő után ez volt az 
első „béke félév” – sajnos, ahogy az 
előttünk álló időszakot nézzük, nagy-
jából az utolsó is – attól tartok, hogy a má-
sodik félév nagyban eltér majd az első hat 
hónap nyugalmától. 

- A képviselő-testület módosította a vá-
ros költségvetését. Ezt mi indokolta?

- A módosítást az indokolta, hogy idő-
közben új források érkeztek a költségve-
tésbe, illetve főként a fejlesztési kiadásaink 
terén volt szükség átcsoportosításra és új 
források hozzárendelésére az egyes célok-

hoz. A költségvetés főösszegéhez képest 
nem nevezném jelentősnek a módosításo-
kat, de mindenképpen fontosak voltak. 

- Módosult a nemrég elfogadott parkolá-
si rendelet is.

- Így van, a parkolási rendeletet módosí-
tottuk és a módosítások szeptember 1-jén, 
az ülés napján hatályba is léptek. Ezen mó-
dosítások egy része pontosítás volt. Így pél-
dául pontosítottuk egyes utcák esetében, 

hogy azoknak nem a 
teljes szakasza esik 
parkolási övezetbe, il-
letve a II. és a III. díjfi-
zető zónában az ott la-
kók számára az eddigi 
50 százalék helyett 75 
százalékos kedvez-
ményt biztosítunk 
bérletvásárlás esetén. 
Ez utóbbi módosítást 
azért kezdeményez-
tük, mert a rendelet 
júniusi elfogadásához 
képest mára lénye-
gesen megváltoztak 

a külső feltételek – gondolok itt arra az 
energetikai válságra, ami előtt mindany-
nyian állunk. Ezért úgy döntöttünk, hogy a 

Parkolási rendelet és rendőrségi beszámoló
Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Közelebb kerülünk egymáshoz

Megváltozott a közlekedési rend a 83-as és az ihászi út kereszteződésében; 

látványosan halad annak a csomópontnak az építése, ami (egyelőre) a Győr 

felől érkező út 2x2 sávos szakaszának a végpontja lesz. Közelebb kerülünk egy-

máshoz mi és Győr, hiszen a 37 kilométeres szakasz a megengedett 110 kilo-

méteres sebességgel 20 perc alatt megjárható (természetesen a városon belüli 

közlekedéssel együtt két végpont között a menetidő ennél hosszabb).

Közelebb kerülünk egymáshoz, ennek a ténynek pedig mindkét városra szá-

mos következménye lesz. A pápai munkavállalóknak közelebb lesznek a győri 

munkahelyek, a potenciális befektetők számára Pápa már az autópálya-kapcso-

lattal rendelkező települések közé fog tartozni, de a Győrben munkát találók is 

gondolhatják úgy, hogy családjukkal Pápán telepednek le. 

Az ország leggyorsabban fejlődő agglomerációjának válunk a részévé. Ebben 

az agglomerációban verseny van: a letelepedni vágyó családokért és vállalkozá-

sokért egyaránt. Az elmúlt évtizedekben a semmiből nőttek ki lakóparkok Győr 

körül, aztán folytatódott a terjeszkedés a mi irányunkba is, a Téten folyó beruhá-

zásoknak valamennyien tanúi vagyunk. 

Verseny van, nekünk ebben a versenyben kell helytállnunk. Jók az esélyeink: 

az elmúlt évek tudatos fejlesztési politikájának köszönhetően jó minőségű ön-

kormányzati szolgáltatásokat tudunk ajánlani (bölcsődéket, óvodákat például), 

jó és kiterjedt az iskolai hálózatunk, remek rekreációs lehetőségeink vannak, 

óriásiak a zöldterületeink. Mindez minőségi különbséget jelent egy lakóparkkal 

szemben.

Közelebb kerülünk egymáshoz, város vagyunk a zöldben. Jó pápainak lenni, 

reméljük, ezt sokan felismerik majd azok közül, akik Győr környékén tervezik 

a jövőt!

Dr. Áldozó Tamás
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parkolási rendszerünk kiadási oldalán át-
csoportosításokat kezdeményezünk és ha-
lasztunk változtatásokat, így lehetőségünk 
van nagyobb kedvezményt biztosítani.

 - Az utóbbi hónapokban már megszok-
hattuk, hogy ülésről ülésre módosul a köz-
területi kamerarendszerről szóló rendelet. 
Ahogy korábban, most is új kamerák kerül-
tek a rendszerbe?

- A korábbiak mellé 17 új kamerát vet-
tünk fel a rendszerbe és a következő 
ülésen várhatóan további kamerákat is 
beemelhetünk a rendeletbe. A képvise-
lő-testület korábban döntött a térfigyelő 
rendszer korszerűsítéséről és bővítésé-
ről, így elmondhatjuk, hogy az elmúlt 
időszakban már korszerű, jól használ-
ható kamerák kerültek a közterületekre.  
Azt azonban hangsúlyoznom kell, hogy 
csak azok a kamerák szolgáltathatnak 
adatot bármilyen eljárás kezdeményezé-
sére, amelyek a rendelet mellékletében 
már szerepelnek. Ezért van az, hogy a már 
elkészült kamerákat, miután túl vannak 
a próbaüzemen, felvesszük a rendeletbe. 
Így jelenleg 97 kamerából beérkező képet 
látnak a közterü-
let-felügyelet mun-
katársai az Anna 
téren. 

- Az elmúlt idő-
szakban egyre bő-
vült a térfigyelő 
kamerák száma. 
Mik a tapasztalatok, mennyire hatékony a 
rendszer?

- Ahogy említettem, a kamerarendszer 
korszerű, a felvételek jól használhatók, akár 
a rendőrségi adatgyűjtés során, akár azért, 

hogy a közlekedési szabályok megsértése 
vagy a kirívóan közösségellenes magatar-
tásról szóló rendeletünkben foglaltak meg-
sértése esetén a megfelelő szankciókat 

kiszabhassák. Úgy gondolom, a rendszer 
hézagmentesen működik és az események 
észlelése esetén a közterület-felügyeletnek 
eljárási kötelezettsége van, és ezt minden 
esetben meg is teszi. 

- Az ülésen sok kér-
dést felvetett a rendőr-
ségi beszámoló.

- Ez alapvetően 
egy általában tavasz-
szal tárgyalt napi-
rendünk, de a pan-

démiával kapcsolatos szabályok 
miatt ezt áprilisban nem tudtuk tárgyalni.  
A Pápai Rendőrkapitányság feladatai ösz-
szetettebbek, mint más vidéki rendőr-
kapitányságoké, tekintettel például a 
határrendészeti tevékenységre. Az önkor-

mányzat gesztusokat is tett a rendőrkapi-
tányság felé, hiszen kisebb beruházásokat 
támogattunk és ez így lesz az idei évben is.  

Emellett rendszeresen adunk pénzjutalmat 
a jól teljesítő rendőröknek, melyek bár nem 
nagy összegek, de úgy érzem, kifejezik a 
megbecsülésünket és az elismerésünket.  
A napirend tárgyalásakor szó esett a ka-
merarendszerről és a közelmúltban fel-
szerelt traffiboxokról is, melyek idézőjel-
ben egy-egy új munkatársat jelentenek a 

rendőrkapitányság számára, hiszen any-
nyival több szeme van a kapitányságnak, 
ahány kamera és traffibox van a városban.  

Szeretném itt is megköszönni a ren-
dőrkapitányság valamennyi mun-
katársának a 2021. évi munkáját.  
Az elmúlt évben, az ő munkájuknak kö-
szönhetően a Pápai Rendőrkapitányság 
lett az év rendőrkapitánysága Veszp-
rém megyében, s az a teljesítmény, amit 
mutattak, országos összevetésben is  
kiemelkedő.   

A kamerarendszer 
korszerű, a felvételek 

jól használhatók akár a 
rendőrségi adatgyűjtés 

során

“

Az elmúlt évben a Pápai 
Rendőrkapitányság lett 
az év rendőrkapitánysága 

Veszprém megyében. 

“

Az önkormányzat 
gesztusokat is tett 

a rendőrkapitányság 
felé, hiszen kisebb 

beruházásokat 
támogattunk 

“
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Lovászpatonán, a Táncsics utca végi 
fasor mellett egy évtizeddel ezelőtt 
még egy rendezetlen telket találhat-

tunk volna, rajta egy kis szerszámtároló-
val. Mára ez a terület vált a Lovászpatonai 
Feldolgozó és Kereskedelmi Szociális Szö-
vetkezet lelkévé, itt épült fel az az épület, 
melyben a zöldség- és gyümölcsfeldolgo-
zó kisüzem működik, és itt állnak a fólia- 
sátrak is, melyekben paprikát és paradi-
csomot termesztenek. 

Az épületet és a szociális szövetkezet 
történetét Pintér Imre polgármester mutat-
ta be lapunknak.- Közel tíz éve, 2013 októbe-
rében kezdődött a munka ezen a területen, 
akkor kaptunk lehetőséget először a Start-
munka Programban való részvételre. Így 
kezdtük meg a korábban kihasználatlanul 
álló területen a tereprendezést, művelhe-
tővé tettük ezt a másfél hektáros területet. 
Amikor 2014-ben ismét sikerült támoga-
tást nyernünk, elhatároztuk, hogy fólia-
sátrakat is építünk és a mögöttem látható 
épület tervei is ekkor fogalmazódtak meg – 
mondja Pintér Imre, miközben a település-
képbe illeszkedő, mégis modern épületre, s 
a mellette álló fóliasátrakra mutat. Miköz-

ben beljebb sétálunk, elénk tárul mindaz, 
ami az utcáról nem látható: a ház mögötti, 
mára gondosan művelt földterület. És még 
mindig itt áll – igaz, mára kibővítve – az a 
korábbi szerszámtároló épület is, ahonnan 
ez az egész álom elindult a megvalósulás 
és a folyamatos fejlődés útján. 

Ha innen visszatekintünk az új épület-
re, láthatjuk a tetőre szerelt napelemeket, 
amelyek a jelen helyzetben kiemelt sze-
repet kapnak, hiszen ezekkel a remények 
szerint a villamosenergia-felhasználásuk 
jelentős részét maguk tudják megtermelni. 
S hogy mi mindennek is ad otthont ez az 

épület? A pinceszintet raktározási célokra 
használják, emellett itt gombát is term-
esztenek. Az épület mellett kapott helyet 
a hűtőkonténer, s mellette, a földszinti 
épületrészben találhatók a különböző ki-
szolgálóhelyiségek, köztük a kazánház és 
a dolgozók számára kialakított szociális 

helyiségek. Itt működik 
a zöldség- és gyümölcs-
feldolgozó kisüzem is. Az 
épület tetőtere  szintén 
fontos funkciót tölt be. Itt 
található az a terem, ami 
tanfolyamok, előadások 
megtartására is alkalmas, 
és itt alakították ki azt a 
múzeumot, ami az egykor 
volt lovászpatonai növény-
nemesítő telepnek és dr. 
Horn Miklós növényneme-
sítőnek állít emléket. 

Lovászpatonán tehát büszkék arra, hogy 
a településen a múltban is nagyon fontos 
mezőgazdasági munka folyt, s bár más te-
vékenységgel, de a nagy elődöket követve, 
a szociális szövetkezetnek köszönhetően, 
ma is fontos része a mezőgazdaság a falu 
életének. 

Gondozatlan területre álmodott szövetkezet

Emlékeinket őrző képek
Erdélyi Gyula emlékére

70 évvel ezelőtt intézményesedett a 
város könyvtára járási könyvtárként. A 
pápai Jókai Mór Városi Könyvtár előzmé-
nyének tekinthetjük az 1949-ben, a fel-
számolt egyesületi könyvtárak anyagára 
alapozva létrehozott könyvtárat, amely a 
Fő tér 27. szám alatt (későbbi Béke szálló 
épülete) nyert elhelyezést. Majd 1950-ben  
a falusi népkönyvtárakat telepítő körze-
ti népkönyvtárral egy üzlethelyiségben 
folytatta tevékenységét a Kossuth Lajos 
utca 13-ban. (Az Eötvös és a Petőfi utcák 
közötti részen, a későbbi áruház helyén.) 
1952-ben a városi és körzeti könyvtár já-
rási könyvtárrá egyesült. Ekkor törvény 
írta elő a megyei és járási könyvtárak 
felállítását, amely elsőként fogalmazta 
meg a könyvtárpolitika célját is. Ekkor-
tól volt, mint intézménynek főfoglalko-
zású vezetője, módszertani könyvtárosai,  
könyvtárosi végzettséget megszerző alkal-
mazottai. 1958-ban vette fel a Jókai Mór Já-
rási és Városi Könyvtár nevet. 1959 őszén a 
pápaiak örömére a könyvtár az 1958 tava-
szán megüresedett (a szovjet csapatok által 
kifosztott, lepusztult) kastély keleti szár-

nyába költöz-
hetett. Külön 
t e r e m b e n 
lehetett az 
olvasóterem, 
a folyóira-
tolvasó, a 
felnőtt köl-
csönző, a gye-
rekkönyvtár, 
az irodák és a 
raktárak. Az 
olvasóterem 
a kápolna 
h e l y i s é g é -
ben kapott 
helyet, me-
lyet 1988-89-ben restauráltak. Ezt a ki-
emelkedő munkát – melynek ered-
ményeként az addig szürke falak  
helyén a gyönyörűen restaurált freskókat, 
falfestéseket megcsodálhatjuk – 1991-ben 
Europa Nostra-díjjal jutalmazták. A képen 
a felújítás előtti, kápolnabeli olvasótermet 
láthatjuk. A városi könyvtár 2013-ban köl-
tözött a jelenlegi helyére, a Fapiac tér 14-be. 

Kedves Olvasók! Várjuk a hasonló-
an régi pápai fényképeket, hogy beke-
rülhessenek városi könyvtárunk hely-
ismereti gyűjteményének fotótárába. 
Ha hozzáfűznivalója van az adott kép-
hez, kérjük, küldje el a Jókai Mór Váro-
si Könyvtár Facebook-oldalára vagy az  
olvasoszolgalat@varosikonyvtar.hu ema-
il-címre !

Szerző: Szabó Rita

(X) 
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Pápa Város Önkormányzata több mint 
két évtizede támogat felsőoktatási 
tanulmányokat folytató pápai fia-

talokat. Az önkormányzat felsőoktatási 
támogatási rendszere több támogatási le-
hetőséget is nyújt a főiskolásoknak, egye-
temistáknak.

A támogatási rendszer egyik eleme a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat. Az önkor-
mányzat emellett lakhatási és utazási tá-
mogatást is nyújt a feltételeknek megfelelő 
fiataloknak. A támogatások pályázat útján 
nyerhetők el.

A lakhatási támogatás a felsőoktatási 
intézmény nappali tagozatán tanulmányo-
kat folytatók kollégiumi elhelyezéséhez, 
egyéb lakhatási feltételeinek megterem-
téséhez nyújt támogatást, megállapítható 
kollégiumi díj, illetve bérleti, albérleti díj 
megfizetéséhez. Ez utóbbiak esetében csak 
akkor állapítható meg a támogatás, ha a 
pályázó igazolja kollégiumi felvételi kérel-

mének elutasítását. A támogatás összege 
nem haladhatja meg a fizetendő kollégiumi 
díj, bérleti vagy albérleti díj összegét.  

Az utazási támogatással az önkormány-
zat a felsőoktatási intézmény nappali ta-
gozatán tanulmányokat folytató hallgatók 
utazási költségeihez nyújt támogatást. A 

támogatás összege havonta 1 alkalommal 
közúti, vasúti helyközi tömegközlekedési 
eszközzel, a tanulói jogviszonnyal érintett 
település és Pápa között történő oda-vissza 
utazás igazolt költsége.    

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíj nem zárja ki a lakha-
tási és utazási támogatásra való pályázat 
benyújtását. 

A lakhatási és utazási támogatás fon-
tos feltétele, hogy a pályázó, illetve a vele 
egy háztartásban élő közeli hozzátartozója 
a pályázat benyújtását megelőző legalább 
egy évben rendelkezzen állandó pápai la-
kóhellyel, illetve az is, hogy a pályázónak 
és a vele egy háztartásban élő közeli hozzá-
tartozójának nem lehet adótartozása az ön-
kormányzat felé. Emellett a család vagyoni 
helyzetét és az egy főre eső jövedelmet is 
vizsgálják a pályázat elbírálása során. 

A képviselő-testület szeptemberi ülésén 
az elmúlt időszak változásait figyelembe 
véve módosította a támogatási rendszer-
ben szereplő jövedelmi határokat. Ennek 
értelmében a pályázó és a pályázóval egy 
háztartásban élők egy főre eső havi jöve-
delme egyedül nevelő szülő esetében a 
128.250 forintot nem haladhatja meg, egyéb 
esetben ez a határ 114.000 forint. 

A pályázati feltételek megtalálhatók a 
papa.hu honlapon, a pályázatok benyúj-
tásának határideje 2022. október 15., a 
határidő jogvesztő. A pályázatokat az ön-
kormányzat Humánerőforrás Bizottsága 
bírálja el október 31-éig.     

Önkormányzati támogatás a felsőoktatásban 
résztvevőknek

Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám

A Lovászpatonai Feldolgozó és Ke-
reskedelmi Szociális Szövetkezet 
zöldség- és gyümölcsfeldolgozó 

üzemében mindig készül valami finom-
ság. Savanyúságok, szörpök kerülnek 
itt üvegekbe és itt készül a szövetkezet 
egyik legkedveltebb terméke, a tartósító-
szer-mentes gyümölcslé is. 

Az üzemben főként helyben termelt 
zöldséget és gyümölcsöt dolgoznak fel, de 
a szociális szövetkezet által megtermelt 
zöldség és gyümölcs mellett lovászpatonai 
termelőktől is vásárolnak, de a térség szá-
mos más településéről is hozzák ide termé-
nyeiket a gazdálkodók – meséli az itt zajló 
munkát ismertetve Pintér Imre polgármes-
ter, aki hangsúlyozta, a cél az volt, hogy  
munkahelyeket teremtsenek A kezdetek-
kor, 40-50 fő dolgozott a programban, jelen-
leg a szövetkezeti dolgozók és a közfoglal-
koztatottak összesen húszan vannak. 

- Ez annak az eredménye, hogy a köz-
munkaprogram elérte azt a fontos célt, 
hogy a korábban nálunk dolgozó közfog-
lalkoztatottak egy része sikeresen elhe-
lyezkedett a munkaerőpiacon. Akik pedig 
nálunk maradtak, továbbra is magas hoz-

záadott értékkel gazdagítják az itt készült 
termékeket – mondja a polgármester. 

Pintér Imrétől azt is megtudtuk, a szö-
vetkezet egyik legkedveltebb terméke a 
gyümölcslé, melyet tartósítószerek nélkül, 
kizárólag pasztőrö-
zéssel készítenek. A 
település vezetője el-
árulta, neki a meggy 
a kedvence és több 
közfoglalkoztatási 
kiállításon is azt ta-
pasztalták, hogy a 
látogatók körében is 
a meggylének volt 
a legnagyobb sike-
re. A meggy mellett 
almából, körtéből és 
szőlőből is készül itt 
az egészséges ital, de 
készítettek már gyümölcslét almából és 
ananászból, almából és céklából, céklából 
és sütőtökből is.  Az itt készített gyümölcs-
levek a pasztőrözést követően akár egy 
évig is megőrzik minőségüket. 

- A most használt gépsorunkon napi 400 
liter gyümölcslét tudunk készíteni – mond-
ja a település vezetője, miközben a feldol-

gozóüzemben kalauzol minket. Ha valaki 
vásárolni szeretne a kiváló minőségű lo-
vászpatonai termékekből – lekvárokból, 
szörpökből, savanyúságokból, paradicsom-
sűrítményekből és gyümölcslevekből – 

Lovászpatonán, a Táncsics utca 42. szám 
alatt található üzem épületében kialakított 
elárusítótérben megteheti, hétköznapokon 
8 és 11 óra között. Emellett a szövetkezet 
termékeit a helyi piacon és – bár az OFA 
Nonprofit Kft. támogatásával nyitott  szö-
vetkezeti bolt sajnos bezárt - a Pápai Városi 
Piacon is megtalálják a vásárlók. 

Gyümölcs a pohárban

(X) 
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Ne megszokásból közlekedjünk!

Szeptember elején több komoly válto-
zás is történt a belváros közlekedési 
és parkolási rendjében. Soha nem 

érdemes rutinból, a megszokásainkat kö-
vetve közlekednünk, de most fokozottan 
is figyelnünk kell az újonnan kihelyezett 
táblákra, melyek eligazítást adnak az új 
rendszerben.

Az egyik legfontosabb változás, 
hogy szeptember 1-jétől életbe lépett 
az az önkormányzati rendelet, mely a 
fizetőparkolási övezetben történő vá-
rakozás rendjét szabályozza. Ennek 
értelmében jelentősen kibővült az a te-
rület, ahol fizetnünk kell a parkolásért. 

Azt, hogy mely területeken kell fizetni 
a parkolásért, a zónák elején táblák jelzik, 
de a zónák területén több helyen is talál-
hatunk olyan táblákat, melyek arra figyel-
meztetnek, hogy az érintett terület fizető-
parkolási zónába esik. 

A fizetőparkolási övezetben három zó-
nát határoztak meg. Az I. zóna a Fő utca, 
ahol óránként 400 forintért van 
lehetőség a parkolásra. 

A II. zónába esnek például a 
Kossuth utcára merőleges utcák, 
a Kossuth utca Március 15. tér és 
Deák Ferenc utca közti szakasza 
vagy a Böröczky-domb is.

A III. zónába kerültek a vár-
kerti parkolók, de ezentúl fizetni 

kell többek közt az Anna téren, a 
Séllyei utcában, a Csatorna utcá-
ban és a Bástya utcában is. 

Azt, hogy pontosan mely terü-
letek esnek a parkolási övezetbe, 

az önkormányzati rendelet 
melléklete tartalmazza.

Ugyancsak szeptember 
1-jétől van lehetőség arra, hogy 
a Fő tér irányából a Plébánia 
soron át behajtsunk a Fő utcá-
ra, ezzel egy időben azonban a 
Március 15. tér felől megszűnt 
ide a behajtás lehetősége. Ez-
zel kapcsolatban fontos tudnivaló, hogy a 
Gróf út felől érkezők nem kanyarodhatnak 
be a Nagytemplom melletti szakaszra, erre 
kizárólag a Szent István út irányából érkez-
ve van lehetőségünk. Ahogy az imént emlí-
tettük, a Fő utcán van lehetőség a parkolás-
ra is, az I. parkolási zóna díjszabása szerint.  

Szintén a hónap elejétől érvénybe lépett 
változás, hogy a Bástya lakótelep irányából 
a Kossuth utcára merőleges, eddig behajtá-
si tilalom alá eső utcákat - a Szent László 
utcát, a Petőfi utcát, az Eötvös utcát és a 

Rákóczi utcát - is megnyitották a forgalom 
előtt. Azonban ezek az utcák is bekerültek 

a fizetőparkolási övezetbe, így itt csak a 
parkolási díj fizetésével kapcsolatos szabá-
lyok betartásával várakozhatunk.

Szintén a belvárost érinti, hogy az elmúlt 
időszakban több, a fizetőparkolási övezetbe 
nem tartozó utcába is kikerültek a várako-
zás rendjét szabályozó táblák. Ezek közé 
tartozik a Beke utca is, ahol évek óta problé-
mát jelentettek a munkaidőben szinte egy-

más hegyén-hátán parkoló, sok esetben a 
forgalmat és az ingatlanok megközelítését 
is akadályozó autók. Itt mostantól hétköz-
naponként 8 és 12 óra között tilos megállni. 
De hasonló táblák kerültek ki többek közt a 
Vasvári Pál utcába, a Dózsa György utcába 
és a Második utcába is. 

Sok tehát a város közlekedését érintő 
változás, ezért a közlekedés biztonsága és 
az esetleges büntetések elkerülése érdeké-
ben jó, ha fokozottan figyeljük a közlekedé-
si táblákat.

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

TUDTA?
A fizetőparkolási övezetben három 

zónát határoz meg a rendelet. Az I. zóná-
ban, amelybe kizárólag a Fő utca tarto-
zik, óránként 400 forintért parkolhatunk. 
A II. zónában a parkolási díj óránként 300 
forint, míg a III. parkolási zónában órán-
ként 150 forint a parkolás díja. 

A II. és a III. zónában van lehetőség 
parkolási bérlet vásárlására. Ez lehet 
rendszámhoz kötött vagy biankó bérlet. 
A rendszámhoz kötött éves bérlet ára a II. 
zónában 100.000 forint, míg a III. zónában 
75.000 forint. A biankó parkolási bérletet 
a II. zóna esetében évi 150.000 forintért, a 
III. zónában évi 115.000 forintért vásárol-
hatjuk meg. Emellett valamennyi bérlet 
esetében van lehetőség féléves, negyed-
éves és havi bérlet vásárlására is.

Több, a fizetőparkolási 
övezetbe nem tartozó 
utcába is kikerültek a 

várakozás rendjét 
szabályozó táblák

“
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A város közlekedési moráljáról szóló 
beszélgetésekben rendszeresen elő-
kerül a gyorshajtás kérdése. Mindig 

vannak, akik semmibe veszik a közleke-
dési szabályokat és előszeretettel szágul-
doznak akár lakott területen belül is. Ez 
sajnos mindennapos probléma, és vannak 
a városban olyan útszakaszok, amelyeket 
kifejezetten kedvelnek a gyorshajtók. Erre 
a problémára jelenthetnek megoldást azok 
a traffiboxok, melyeket a közelmúltban 
helyeztek el három forgalmas útszakasz 
mellett. 

Az önkormányzat három olyan útsza-
kaszra telepíttetett traffiboxot, melyek 
nagy forgalmat bonyolítanak, s melyeken 
nem ritka jelenség a gyorshajtás. Így a 
Somlai úton, a Gyimóti úton és a Gróf úton 
veszik fel a harcot a traffiboxok a gyorshaj-
tókkal. 

De mi is az a traffibox? Röviden megfo-
galmazva, az út mellett kialakított beton 

alapra rögzített doboz, melybe a rendőrség 
sebességmérő készüléket helyezhet. Tehát 
nem feltétlenül van a dobozban állandóan 
a sebességmérő, 
de bármikor elhe-
lyezhető benne. 
A traffiboxok 270 
fokban elfordít-
hatók, mindkét 
forgalmi sávot és 
mindkét irányt ké-
pesek ellenőrizni. 
A sebességmérő 
berendezések mű-
ködése nem függ 
az időjárási kö-
rülményektől, és 
már 400 méterről 
értékelhető felvé-
teleket tudnak készíteni a közlekedőkről.  
Fontos azonban, hogy a rendszer csak a 
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
engedélyének birtokában működtethető. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester a leg-
utóbbi képviselő-testületi ülésen úgy 

fogalmazott, a városi térfigyelő kame-
rarendszer minden egyes darabja és a  
traffiboxok is a rendőrség munkáját se-

gítik, úgy is megfogalmazható, hogy eny-
nyivel több szem figyel közterületeink 
és a közlekedés biztonságára. A közel-
múltban kialakított traffiboxok tehát há-
rom új szemet jelentenek a rendőrség  
számára.    

Traffiboxokkal a gyorshajtók ellen
Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám

Nyárádon néhány hónappal ezelőtt 
adták át a Vidékfejlesztési Prog-
ram támogatásával megvalósult 

Bitva Vegyesboltot, mely a Bitvamenti 
Start Szociális Szövetkezet mellett közeli 
települések szociális szövetkezetei – így 
Lovászpatona vagy Rábaszentmihály -, 
illetve környékbeli kistermelők terméke-
inek is helyet biztosít. Az üzlet az elmúlt 
időszakban nagyon népszerűvé vált, ami 
többek közt a bőséges kínálatnak és a ked-
vező áraknak is köszönhető. No meg an-
nak, hogy az itt árult zöldségek többségét 
az üzlettől néhány méterre termelik, így itt 
egészen biztosan friss árut kap a vásárló.

Pajak Károly polgármester büszkén be-
szélt lapunknak arról, hogy a vegyesbolt 
kialakításakor az egészséges táplálkozást 
helyezték a középpontba. A településen 
szerteágazó gazdálkodást folytatnak, a 
Startmunka Programnak köszönhetően 
évről évre bővül mind az állattartás, mind 
a növénytermesztés. A településvezető 
hangsúlyozta, biogazdálkodást folytatnak, 
így friss, vegyszermentes termékekkel 
tudják ellátni a lakosságot. Fontos, hogy a 
gyermekétkeztetés és a szociális étkezte-
tés számára főző konyhájukat is innen lát-
ják el friss termékekkel. 

A polgármester arról is szólt, hogy a ve-
gyesbolt tulajdonképpen három funkciót is 
betölt. Egyrészt ellátja a lakosságot – mára 
már nemcsak a nyárádiakat, hanem a kör-
nyékbeli településeken élők közül is sokan 
vásárolnak itt –, másrészt az épület mögött 
kialakítottak egy vásárteret is, ahol rend-

szeresen tartanak vásárokat, a harmadik 
funkció pedig, hogy a bolt egy közösségi 
tér is, ahol találkoznak, beszélgetnek az 
emberek.

Pajak Károlytól azt is megtudtuk, a bolt 
beváltotta a hozzá fűzött reményeket, hi-
szen az elmúlt öt hónapban mintegy 30 

millió forintos forgalmat bonyolított a kis 
üzlet. – Úgy gondolom, egy ilyen kis bolt 
esetében ez nagyon jó eredmény. Emellett 
az is fontos, hogy jók a vásárlói visszajel-
zések. Sokan mondják, hogy nagyon jók a 
Bitva Vegyesbolt árai. Pedig higgyék el, a 
tisztességes hasznot mi is rátesszük a ter-

mékekre, de azért 
nem 50, vagy 100 
százalékos ha-
szonkulccsal dol-
gozunk és ezt a 
vásárlók értékelik 
– mondta a pol-
gármester, aki azt 
is hangsúlyozta, 
hogy a termékkör 
kialakításánál na-
gyon fontos szá-
mukra, hogy az itt 
árult termék a le-
hetőségek szerint 
helyi vagy kör-

nyékbeli, jó minőségű és friss legyen. 
A szociális szövetkezet termékeinek ér-

tékesítésében nagy lépés volt a Bitva Ve-
gyesbolt átadása. A rövid ellátási lánc lé-
nyege a termelő és a vásárló közti távolság 
lerövidítése, amit Nyárádon messzemenő-
kig sikerült megvalósítani.

 Bitva-parti kincsestár

(X) 
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Pápa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 1-jei ülésén  
dr. Áldozó Tamás polgármester Pro Publico díjat adott át dr. Gergely Sándor háziorvos-
nak. 

A 2021 őszén nyugdíjba vonult, köztiszteletben álló orvosnak az egészségügyi alapel-
látás területén két évtizeden át magas színvonalon végzett, elkötelezett és lelkiismeretes 
munkája elismeréseként adományozta a díjat városvezető. 

Dr. Gergely Sándor kitüntetése

Nyárádon a Bitva Vegyesbolt mögötti 
fóliasátrakban csodálatos rendben 
sorakoznak a különböző paprikák 

és paradicsomok, a településen élők szá-
mára már természetes, hogy itt mindig 
friss zöldséget vásárolhatnak. Ugyanak-
kor a helyi gazdálkodás nem merül ki a 
növénytermesztésben, az ál-
lattartás is jelentős szerepet 
játszik a lassan önellátóvá 
váló település életében.

Pajak Károly polgármester-
től megtudtuk, jelentős a hús-
marhaállományuk, hizlalnak 
sertést és baromfit is tartanak. 
Ahogy a növénytermesztés 
esetében, úgy az állattartásnál 
is fontos, hogy az innen szár-
mazó hússal ellátják a gyer-
mekétkeztetést és a szociális 
étkeztetést biztosító konyhát, 
de eladásra is jut bőséggel a 
jószágokból. Az állatok szá-
mára a telepen a munkatár-
sak maguk keverik a takarmányt, így min-
dig ellenőrzött minőségű táplálékot tudnak 
biztosítani valamennyi állatnak. 

- A kezdetektől fogva foglalkozunk ál-
lattartással, ami fontos, hisz így több lábon 
tudunk állni – meséli Pajak Károly, miköz-

ben az állattartó telepen kalauzol minket. 
- Limousin szarvasmarháink vannak, jó a 
húskihozataluk és nem vadak. Pillanatnyi-
lag 36 tehenet és annak a szaporulatát, kö-
zel 30 borjút láthatunk itt. Tenyészbikánkat 
sajnos le kell cserélnünk, de már megérke-
zett az utódja, aki most még karanténban 

van – mondja a polgármester, akitől azt 
is megtudtuk, több mint 30 sertésük van, 
amelyek már elérték a 110-120 kilót, de 11 
kisebb, mangalicakeverék sertést is tarta-
nak. Emellett a szabadtartásos tojótyúkál-
lományt is megnézhettük, itt éppen állo-

mánycsere zajlik, de az új tojóállománytól a 
hó végére már napi több száz tojást várnak, 
ami iránt fokozott az érdeklődés a vegyes- 
boltban.

Arra a kérdésre, hogy telje-
sen önellátó-e a település, a polgár-
mester mosolyogva így válaszolt:  

- Nem ijednék meg, 
ha most azt mon-
danák, hogy mos-
tantól két hétig se 
ki, se be... Vannak 
készleteink, van hű-
tőkapacitásunk – ez 
persze a mai ener-
giaárak mellett fel-
vet kérdéseket, de 
szerencsére vannak 
napelemeink, ami 
egészen biztosan 
segít. Egyszóval, 
majdnem önellátók 
vagyunk. Termé-
szetesen mi sem 
tudnunk mindent 

előteremteni, ezért vannak jó kapcsola-
taink a környékbeli szociális szövetkeze-
tekkel, akiktől beszerezhetjük, ami Nyá-
rádon nem elérhető. Úgy gondolom, jó 
irányba haladunk, és ez biztonságot is ad a  
falunak.

Az állattartás része a nyárádi mindennapoknak

TUDTA?
Pápa Város Önkormányzatának Kép-

viselő-testülete 2016-ban döntött a Pro 
Publico díj alapításáról. 

A díjban azon természetes személyek, 
gazdálkodó és civil szervezetek és egyéb 
közösségek részesíthetők, akik a társa-
dalmi, a gazdasági, a tudományos, a mű-
vészeti, a kulturális életben, az oktatás, 
a közművelődés, a nemzetközi kapcso-
latok, az egészségügy, a sport területén 
vagy egyéb más területen, a város múlt-
jának megőrzésében tartósan kiemelke-
dő tevékenységet fejtettek ki vagy olyan 
eredményt értek el, mellyel a város és 
közössége érdekeit szolgálták, jó hírne-
vét öregbítették. A díj minden évben leg-
feljebb öt természetes személynek és két 
szervezetnek adományozható. 

A díjat megalapítása óta több, mint 
hatvanan vehették át. 

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

(X) 
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Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Sok esetben azonban szükséges az 
embernek a bor. A gyenge gyomrot 
erősíti, az elfogyott erőt újjáteremti, 

a hideglelősnek meleget ad, ha sebre csep-
pented, begyógyítja, elűzi a búskomorsá-
got, messze kerget a lélekből minden 
fáradtságot, vígságot hoz, és az útitárs- 
nak kedve is megjön a társalgásba. – 
vélte Szent Ágoston a borról. S, hogy 
ezen állítások némely része egészen 
biztosan találó, arról mindenki megy-
győződhetett szeptember 7-étől 11-éig 
az Esterházy-kastély udvarán, a Pápai 
Csülök-, Cicege- és Borfesztiválra láto-
gatva.

Már a nyitónapon, szerdán kora este 
is nagyon sokan voltak a Borfaluban, 
ahol a hazai borvidékekről érkezett 12 
pincészet és két pálinkaház kínálatából, 
valamint különféle cicegékből, csülök- 
ételekből és langallókból válogathattak 
az érdeklődők. A fesztiválsátor környé-
kén felállított asztaloknál a rendez-
vénysorozat valamennyi napján finom 
borok mellett beszélgető társaságokkal 
találkozhattunk, s a színpadi programok 
kezdetére minden este megtelt a sátor és 
a faházak környéke önfeledten szórakozó 
emberekkel. 

A Pápai Csülök-, Cicege- és Borfesz-
tivál ünnepélyes megnyitóját pénteken 
kora este tartották. Az esemény a meghí-
vott borrendek bevonulásával kezdődött. 
A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel 
a Noé-Hegyi Szent István Borlovagrend, 
a Balatoni Borrégió Gizella Királyné Női 
Borendje, a Somlói Borút Egyesület, a Poli-
ce Borrend, a Pannonhalmi Szent Márton 
Borrend, a Budavári Szent György Borrend, 
a Brindisi Szent Lőrinc Borrend, a Balaton-

vin Borrend, a Pannon Királyi és Császári 
Borrend, a Kelet-Balatoni Borrend, a Szent 
Benedictus Borlovagrend és a megalapítá-
sának 30. évfordulóját ünneplő Somlói Bor-
rend képviselői.

A megjelenteket elsőként Koczor Kál-
mán, a Magyarországi Borrendek Országos 

Szövetségének elnöke köszöntötte. Az 
elnök úgy fogalmazott, jó együtt lenni 
a barátokkal, jó együtt lenni mindazok-
kal, akik e gyönyörű vidéket oly szin-
ten megbecsülik, hogy Magyarország 

legkisebb borvidéke még mindig csodála-
tos tájalkotó tud lenni. Az elnök gratulált a 
30. évfordulóját ünneplő Somlói Borrend-
nek, majd felkötötte a borrend zászlajára a 
jubileumot jelképező emlékszalagot.

Dr. Kovács Zoltán országgyűlési kép-
viselő köszöntőjében úgy fogalmazott, a 
Somló sokáig Csipkerózsika-álmát aludta, 
és 30 évvel ezelőtt kezdődött a borvidék 
reneszánsza. A Somlón akkoriban a legtöbb 
szőlőtulajdonos pápai volt, így nyerhette el 
a város – Borbély Lajos ötlete nyomán – a 
Pápa, a somlói bor városa címet. 

A fesztiválsátor közönségét köszöntötte 
Unger Tamás alpolgármester, a Somlói Bor-
rend elnök-nagymestere is, aki kiemelte, 

a Somlón az elmúlt harminc évben egyre 
jobb borok születnek. Hitük szerint minden 
magyar bor finom, ezért egy ideje egy bor-
klub létrehozásán és fejlesztésén dolgoz-
nak, amelynek célja, hogy a magyar boro-
kat minél szélesebb körben bemutassa. 

Az ünnepélyes megnyitón hirdették 
ki a fesztivál bora verseny eredményét. A 
fesztivál vörösbora a Jammertal Borbir-
tok Merlot Cabernet Sauvignon Cassiopeia 
bora lett. A fesztivál fehérbora a Tornai Pin-
cészet 2022-es Aranyhegy Juhfarkja lett. A 
fesztivál rozébora címet a Paulus Pincészet 
2021-es Pinot Noir Merlot Rozéja érdemelte 
ki. 

A kiváló bor-, pálinka- és gasztronó-
miai kínálat mellé a szervezők igazi ze-
nei csemegékkel készültek az öt napra. 
A fesztiválsátorban fellépett a Pápai Mu-
sical Stúdió, a Mondegreen zenekar, a 
Megafon Zenei Egyesüket, a Tina&Nándi 
Akusztik Duó, a The Acoustic Cuts, Party 
One Music Band, Nyikes Linda és Kovács 
Sándor és a Gaál Jazz Band. A nagyszín-

padon pénteken este az Ivan & The Parazol 
zenélt, szombaton az LGT Emlékzenekar, 
majd Szalkay Dávid és a Jazzformers szó-
rakoztatta a közönséget, a vasárnap esti 
hirtelen jött eső után pedig több ezer em-
ber hallgatta itt a fesztivál záróprogramját, 
Rúzsa Magdi koncertjét. 

Jó borok, finom ételek és változatos 
zenei kínálat a Borfesztiválon
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