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Sok egész eltörött

Amikor a ’80-as évek közepén, az érettségi kör-

nyékén szétnéztem a körülöttem megismerhe-

tő világban, volt bennem némi csalódottság amiatt, 

hogy az utóbbi száz esztendő eseménytelennek 

ígérkező évtizedei állnak előttem. Minden állandó-

nak tűnt, ez az állandóság pedig az unalom ígéretét 

hordozta magában.

Aztán néhány év múlva felgyorsult a történelem. 

Az addig ismert Európa átalakult, új földrajzat-

laszokat kellett vásárolni, a Balkán – önmagát 

idézve – forrongott; háború volt, és nem okozott 

meglepetést, ha az M1-es autópálya pihenőjében 

állig felfegyverzett amerikai katonával találkozott  

valaki.

Az utóbbi évtized után pedig már semmin sem 

lepődünk meg. Tömeges migráció, pandémia, 

orosz-ukrán háború, soha nem látott energiaválság: 

minden eresztékében recsegni-ropogni látszik az a 

világ, amit megismertünk. Legutóbbi tapasztalata-

ink, élményeink alapján pedig hajlamosak vagyunk 

azt gondolni, hogy a jövőben már semmi sem fog 

meglepni minket, hogy aztán mégis csak félő: megint 

történik valami olyan, amire ma még gondolni sem 

merünk.

A szorongás kilúgozza az egyes embert. A megol-

dásra kész receptet nem kapunk senkitől, a megvál-

tás csak önmagunkból következhet. Önmagunkból, 

de mégis józanul, mégis közösen.

A rövid XX. században megesett már hasonló. A 

nagy kataklizmák idején vérmérsékletüknek, tanult 

kulturális mintáiknak megfelelően európai közössé-

gek reagáltak dühvel, agresszióval, közönnyel, hisz-

tériával vagy távolságtartással a világ változásaira. 

Mindent ismerhetünk, ami a történelemben mege-

sett, ezekben a hónapokban pedig az is kiderül, hogy 

mit tanultunk meg abból, amit megismerhettünk.

dr. Áldozó Tamás

Magazinunk júniusi számának meg-
jelenése óta a Médiacentrum szám-
talan rendezvényről, programról, 

érdekes hírről tudósított. Most ezekből 
szemezgettünk – a teljesség igénye nélkül.

Június 16-án Pápán rendezték a Veszp-
rém főegyházmegyei tanévzáró hálaadó 
szentmisét, melynek főcelebránsa Dékány 
Árpád Sixtus emeritus apát, a Veszprémi 
Főegyházmegye Egyházmegyei Katolikus 
Iskolák Főhatósága vezetője volt.

Pápa Város Napján, június 16-án Fellner 
Jakab és a Kossuth utca rekonstrukciója 
állt a rendezvények középpontjában. 

A Tapolcafői Kertbarátkör tagjai júni-
us 18-án széles körű összefogással és sok 
munkával megtisztították a Forrás Tanös-
vényt és környékét.

Június 19-én A béke hangjai címmel jó-
tékonysági koncertet rendeztek a Reformá-
tus Ótemplomban, melyen Ress Hajnalka 
előadóművész, Pánczél Kristóf zongoramű-
vész és Varga Sándor Zoltán tenor tubamű-
vész léptek fel.

Június 23-án arról adtunk hírt, hogy 
újraaszfaltozták a Fenyveserdő Bölcsőde 
előtti parkolót, illetve arról is, hogy 31 fa-
csemetét ültettek el az új várkerti parkoló 
területén.

Június 25-én a Borsosgyőri Falunappal 
megkezdődött a városrészi napok idei so-
rozata, de ezen a napon Tapolcafőn is tar-
tottak jó hangulatú programot, ott a döbrési 
bortúra várta az érdeklődőket.  

Június 25-e bővelkedett programokban, 
hiszen ezen a napon rendezték a Múzeu-
mok Éjszakáját, mely alkalomból Pápán hat 

helyszínen, a Kékfestő Múzeumban, a Pan-
nonia Reformata Múzeumban, az Esterhá-
zy-kastélyban, a víztoronyban, a Hagyomá-
nyok Hegyén és a református gyűjteményi 
könyvtárban szerveztek érdekes progra-
mokat a látogatóknak. 

Június 29-én 14 jó tanuló diákot és 10 jó 
tanuló és jó sportoló fiatalt, illetve felkészí-
tőiket jutalmazta az önkormányzat. 

Június 30-án tartották a Gróf Esterhá-
zy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 
Semmelweis-napi ünnepségét. 

Július 4-én számoltunk be arról, hogy 
dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, 
a Magyar Honvédség Parancsnoka zász-
lószalagot adományozott a Magyar Hon-
védség Pápa Bázisrepülőtér személyi 
állományának, a honvédelem iránti elkö-
telezettségéért és az elvégzett áldozatos, 
eredményes szolgálatért. 

A Hagyományok Hegyén július 9-én ren-
dezték a Hegy Napját, melynek keretein 
belül átadták a Bakonyerdő Zrt. támogatá-
sával kialakított Természet Ösvénye tanös-
vényt. 

Július 10-én a Zsinagógában holokauszt-
megemlékezést tartott a Pápa és Környéke 
Zsidó Kulturális hagyományőrző Egyesület. 

Július 11-én, 95. születésnapja alkalmá-
ból Pro Publico kitüntetést adományozott 
az önkormányzat Hajnóczky Bélának, a Pá-
pai Lovas Klub alapítójának, egykori edző-
jének és elnökének.

Rendezvények, programok - Az elmúlt 
hónap legfontosabb eseményei

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: archív
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Fontos döntések a júniusi 
képviselő-testületi ülésen

Pápa Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete június 17-én tartotta 
soron következő ülését. A munka-

értekezleten módosították a város költ-
ségvetését, de rendeleteket alkottak és 
módosítottak, valamint beszámolókról is 
döntöttek a képviselők.

A képviselő-testület arról döntött, hogy 
Csákvári Judit, a Pápai Városi Óvodák in-
tézményvezetője közalkalmazotti jogvi-
szonya – saját kérésére – felmentéssel 
megszűnik. Csákvári Judit 2021 augusz-
tusában megszerezte a negyvenéves jogo-
sultsági idejét, így nyugdíjba vonul.

Az ülésen módosították a város 2022-
es költségvetéséről szóló rendeletet, a leg-
utóbbi módosítás óta bekövetkezett válto-
zásokat vezették át a rendeletbe.

A képviselők módosították a Pápa Város 
Önkormányzatának Városgondnoksága és 
Közterület-felügyelete megszüntetésével 
érintett rendeleteket, illetve a közterületi 
térfigyelő rendszerről szóló rendeletet is. 
Ez utóbbi módosítással  rögzítették a ren-
deletben, hogy a Polgármesteri Hivatal 
szervezeti egységeként működő Közte-
rület-felügyelet feladata a rendszer üze-
meltetése és kezelése, emellett a rendelet  

1. számú mellékletében feltüntették az 
előző képviselő-testületi ülés óta üzembe 
helyezett kamerákat, köztük a Celli út ki-
vezető szakaszán elhelyezett rendszámfel-
ismerő kamerát, egy Korvin  utcai és egy 
Huszár lakótelepi, valamint több Fő utcai 
kamerát, illetve a Veszprémi út – Vízmű 
utca kereszteződésében lévő körforgalom-
nál elhelyezett kamerát is.

A képviselő-testület megalkotta a helyi 
közutak nem közlekedési célú igénybevé-
teléről szóló rendeletet, mely szabályoz-
za többek közt azokat az eseteket, amikor 
közműépítés céljából fel kell bontani az 
útburkolatot. A rendelet meghatározza, 
hogy mely esetekben, hogyan és milyen 
határidővel kell az eredetivel megegyező 
módon helyreállítani a burkolatokat. A ren-
delet emellett az árkok lefedésével kapcso-
latos szabályozást is tartalmazza. 

A munkaértekezleten elfogadták a fize-
tőparkolási övezetben történő várakozás 
rendjéről szóló rendelettervezetet. A most 
kijelölt fizetőparkolási övezetben 3 zónát 
határoztak meg és kijelölték a fizetőparko-
lók üzemelési idejét is. 

A képviselő-testület döntött a település-
terv, a településképi arculati kézikönyv és a 

településképi rendelet készítésével és mó-
dosításával összefüggő partnerségi egyez-
tetés helyi szabályairól is, majd a Pápai 
Városfejlesztő Társaság Kft. 2022-es üzleti 
tervét fogadták el.

A júniusi ülésen a képviselők a többségi 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társa-
ságok – a Pápai Vízmű Zrt., a Pápai Termál-
vízhasznosító Zrt., a MÉKI-R Kft., valamint 
a KÖZSZOLG Kft. – tevékenységéről, műkö-
déséről és gazdálkodásáról szóló beszámo-
lókról is tárgyaltak.

A képviselők beszámolót hallhattak a 
Pápai Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 
2021-es tevékenységéről is. A beszámoló 
szerint az elmúlt évben 524 esetben riasz-
tották az egységeket. A tűzesetek száma 
267, a műszaki mentéseké 257 volt. A mű-
szaki mentések számának emelkedését 
a szélsőséges időjárási körülmények és a 
közúti balesetek okozták. 

A képviselő-testület az ülés vé-
gén módosította a Polgármesteri Hiva-
tal Szervezeti és Működési Szabályza-
tát valamint ingatlanértékesítésről és  
oktatási intézményeket érintő pályázatok 
benyújtásához való hozzájárulásról is dön-
tés született.

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
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A júniusi képviselő-testületi ülésen 
több fontos rendeletet is megalko-
tott a képviselő testület, illetve van-

nak önkormányzati rendeletek, melyeket 
módosítottak, emellett beszámolók is sze-
repeltek az ülés napirendjén. Dr. Áldozó 
Tamás polgármesterrel a munkaértekez-
let legfontosabb előterjesztéseiről beszél-
gettünk. 

- Az ülés elején a Veszprém Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság pápai kiren-
deltségének elmúlt évi tevékenységéről 
szóló tájékoztatóról tárgyalt a képvise-
lő-testület. Ön – ahogy mindig – most is 
elismerően szólt a katasztrófavédelem pá-
pai munkatársainak munkájáról. 

- Úgy gondolom, hogy a tűzoltóság – ne-
vezzük így – kiválóan működik a városban, 
és az egyik legnagyobb közbizalmat élvező 
testület Pápán. Ők arra is figyelnek, hogy 
együttműködést alakítsanak ki és tartsa-
nak fenn különböző szervezetekkel, intéz-
ményekkel. Az önkormányzatnak is kiváló 
a kapcsolata a katasztrófavédelemmel, és 
örülünk annak, hogy egy apró beruházás-
sal – a tűzoltólaktanya előtt parkolóhelyek 
kialakításával – tudtuk támogatni a pápai 
kirendeltséget.

- A legutóbbi ülésen ismét módosították 
a város 2022-es költségvetését. Ezt mi in-
dokolta?

- Szinte már közhelyes, és mindig el-
mondom, hogy a költségvetés egy dina-
mikusan változó rendszer. A költségve-
tés legutóbbi módosítása óta bevételeink 
és kiadási kötelezettségeink keletkeztek, 
melyeket alkalmanként érdemes számba 
venni. Így például a bevételek közé kellett 
sorolni a 2021. évi zárszámadást követően 
megállapított működési és fejlesztési pénz-
maradványokat, valamint bevételi oldalra 

beillesztettük a legutóbbi módosítást kö-
vetően államháztartáson belülről érkezett 
támogatásokat. Ezek közül a két legjelen-
tősebb összeg a szociális ágazati bérpótlék 
első féléves rész-
lete, ami közel 48 
millió forint, illetve 
a Szent István út 
rekonstrukciójára 
fordítható 40 millió 
forintos támogatás. 
A kiadási oldalon a 
fejlesztési célú ki-
adásokat mintegy 
90 millió forinttal növeltük, kizárólag saját 
forrásból. Ide tartozik például az új Bakony-
ér-híd építése, a Kékfestő Múzeumban tám-
fal építése, a Nátus konyha szellőző rend-
szerének és villámvédelmének kiépítése. 

Fontosnak tartom megemlí-
teni az energiamenedzsment 
szoftver telepítését, ami lehe-
tővé teszi valamennyi gáz- és 
villanyóránk folyamatos mo-
nitorozását, így ha valamilyen 

fogyasztási anomáliát tapasztalunk, azon-
nal beavatkozhatunk. Mindezek mellett 
ebben a költségvetésben kellett tudomásul 
v e n n ü n k 
azt is, hogy 
a legutóbb 
elfogadtuk 
a Volánbusz 
b e s z á m o -
lóját és az 
üzemelteté-
si támogatást 141 millió forintban állapítot-
tuk meg, ezért a korábbi forrásokhoz továb-
bi 76 millió forintot kellett rendelnünk és 

most biztosítottunk 39 millió forintot arra, 
hogy az óvodák közműköltségeit az év vé-
géig fedezni tudjuk. 

- Ez utóbbi módosítást a 
közműköltségek emelke-
dése indokolta?

- Igen, és meg kell mon-
danom, hogy ez a 39 millió 
forint jelentős módosítás  
a költségvetésben. Erre 
kell készülnünk, ezzel kell 
szembenéznünk a többi 

intézményünkben is, ezért az intézmény-
vezetőktől és a gazdasági társaságok veze-
tőitől egy intézkedési terv kidolgozását vá-
rom, amiben az év hátralévő részére, illetve 
a jövőre nézve olyan javaslatokat tudnak 
megfogalmazni, amelyek vagy szervezeti 
átalakítással vagy beruházásokkal tudják 
mérsékelni a várható kiadásokat. 

- Ahogy azt a májusi képviselő-testüle-
ti ülésen hallhattuk, folyamatosan helye-

zik üzembe a városi kamerarendszer új 
elemeit. Ennek következtében a legutóbbi 
ülésen is módosították a közterületi térfi-

gyelő rendszerről szóló rendele-
tet. Milyen szempontok alapján 
helyezték ki a most rendszerbe 
emelt kamerákat pont ezekre a 
helyszínekre, például a Korvin 
utcára vagy a Fő utcára? 

- A kamerák azért kerül-
tek az érintett területekre, mert ott az 
elmúlt években olyan esetek fordultak 
elő, amelyek szükségessé tették, hogy a 

Rendeletalkotás és beszámolók
Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

A kiadási oldalon a 
fejlesztési célú 

kiadásokat mintegy 
90 millió forinttal 

növeltük, kizárólag 
saját forrásból

“
Olyan kamerákat 

helyeztünk el, amelyek 
akár azonnali 
beavatkozást is 

lehetővé tesznek

“
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közbiztonság, a pápai polgárok nyugal-
mának biztosítása érdekében olyan ka-
merákat helyezzünk el, amelyek akár 
azonnali beavatkozást is lehetővé tesznek.  
Emellett a közlekedés biztonságának fenn-
tartása is nagyon 
fontos szempont. 

- Az ülésen 
megszületett a 
helyi közutak 
nem közlekedé-
si célú igénybe-
vételéről szóló 
önkormányzati 
rendelet. Ez pon-
tosan mit szabá-
lyoz?

- Ez egy na-
gyon sok területen eligazodást nyújtó ren-
delet, mely szabályozza többek közt azokat 
az eseteket, amikor például közműépítés 
céljából fel kell bontani az útburkolatot.  
A rendelet meghatározza, hogy mely ese-
tekben pontosan milyen módon és milyen 
határidővel kell az eredetivel megegyező 
módon helyreállítani a burkolatokat. De 
ez a rendelet szabályozza azokat az esete-
ket is, amikor ingatlantulajdonosok a há-

zuk előtt húzódó árkot szeretnék lefedni.  
Erre a fő szabály az, hogy ezt nem tehetik 
meg, de vannak olyan speciális esetek, 
amikor a fedést lehetővé kell tennünk. 
Mindezeken túl a rendelet megfogal-

mazza azokat a szabályokat is, melyek 
szerint a közutakat egyéb célra – pél-
dául rendezvény esetén – igénybe lehet  
venni. 

- A fizetőparkolási övezetben történő vá-
rakozás rendje is átalakul. Magazinunkban 
ezzel a témával bővebben is foglalkozunk, 
de röviden mit lehet elmondani, mi ennek 
az átalakításnak a lényege?

- A rendelet három parkolási zó-
nát határoz meg, melyek közé beke-
rült külön zónaként a Fő utca, ahol 
400 forintos óradíjat határozunk meg,  
a többi zónában azonban a korábbinál 
alacsonyabb lesz az óradíj. A rendelettel 
egyrészt forgalomszabályozás a célunk, 
másrészt fontos, hogy nem 24 órás par-
kolási díj fizetési kötelezettséget jelent,  
így parkolási időn túl díjmentesen 
használható a közterületen kialakí-
tott parkoló és az is célunk volt, hogy a 
parkolással kapcsolatban felmerülő ki-
adások fedezetét azok fizessék meg, 
akik igénybe veszik a szolgáltatást.  

A fizetőparkolók egyébként a nyári idő-
szakban még a korábbi feltételekkel hasz-
nálhatók, a rendelet szeptember 1-jén lép 
hatályba.  

Az is célunk volt, hogy a 
parkolással kapcsolatban 

felmerülő kiadások 
fedezetét azok fizessék 

meg, akik igénybe veszik a 
szolgáltatást. 

“
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A júniusi képviselő-testületi ülésen 
megalkották a helyi közutak nem 
közlekedési célú igénybevételéről 

szóló rendeletet, mely számos, a közutak 
használatával kapcsolatos fontos kérdést 
részletesen szabályoz. 

Az ülésen dr. Áldozó Tamás polgármes-
ter elmondta, korábban rendeleti szintű 
szabályozás helyben nem volt a helyi közu-
tak nem közlekedési célú igénybevételével 
kapcsolatban, ez a rendelet most egységes 
szabályrendszerbe foglalja mindazt, amit 
erről tudni kell és egyértelmű helyzetet te-
remt. 

Fontos tudni, hogy a rendelet hatálya a 
Pápa Város Önkormányzata tulajdonában 
lévő közutakra és azok nem közlekedési 

célú igénybe vevőire terjed ki, ugyanakkor 
nem érinti a közterület-használatról szóló 
rendeletben szabályozottakat. 

A közutak nem közlekedési célú igény-
bevételéhez a közútkezelői hozzájárulást 
igénybevételi kérelem alapján a képvise-
lő-testület átruházott hatáskörében a pol-
gármester adja ki. A közút nem közlekedé-
si célú igénybevételére vonatkozó kérelmet 
az igénybevétel tervezett megkezdése 
előtt legalább 30 nappal a Városfejlesztési 
Osztályhoz kell benyújtani, a kérelemhez 
mellékelni kell az igénybevétel tervdoku-
mentációját és nyilatkozni kell arról, hogy 
az igénybevétel költsége az igénybe vevő 
rendelkezésére áll. A kérelemben az igény-
be vevőnek helyrajzi számonként meg kell 
jelölnie az érintett terület nagyságát és az 
igénybevétel jellegét. 

Rendkívüli igénybevétel esetén az 
igénybevétel napján vagy az azt követő első 

munkanapon kell eleget tenni a bejelentési 
kötelezettségnek, a rendkívüli igénybevétel 
okának megjelölésével és a bejelentést iga-
zoló dokumentumot a munkavégzés ideje 
alatt a helyszínen kell tartani.

A rendelet értelmében nem kell igény-
bevételi díjat fizetni a jogszabályban 
meghatározott eseteken túl akkor, ha a 
tevékenység az 
önkormányzati 
vagyon gyarapo-
dását eredménye-
zi, illetve közmű 
üzemzavarának 
elhárítása esetén, 
ha az a közút tel-
jes szélességében 
való lezárásával 
nem jár és a hely-

reállítás 72 órán 
belül megtörté-
nik. 

A rendelet 
részletesen meg-
határozza az 
igénybevétel sza-
bályait. Lényeges, 

hogy a rendelet 
szerint az igény-
be vevő felelős 
minden olyan 
kárért, melyet az 
igénybevétel so-
rán maga vagy az 
érdekkörébe tar-
tozók okoznak. Az igénybe vevőt az általa 
elvégzett helyreállítási munkák jogszabá-
lyok, szabványok szerinti megfelelőségéért 
teljes felelősség terheli. A helytelen tömö-
rítésre visszavezethető hibák javítását az 
átadás-átvételi eljárás napjától számított 3 
évig az igénybe vevő saját költségen köte-
les elvégezni. 

A szabályozás értelmében az igénybe 
vevő a közút felbontásával járó igénybe-
vétel esetében, a 15 napot meghaladóan 
tervezett munkálatok megkezdése előtt 8 
nappal köteles az érintett területen, vala-

mint annak 50 méteres körzetében lakcím-
mel rendelkezőket, illetve székhellyel vagy 
telephellyel rendelkező jogi személyeket 
írásban értesíteni a munka megkezdésé-
nek és befejezésének időpontjáról. 

A rendelet szabályozza azt is, hogy a 
közút nem közlekedési célú igénybevéte-
le az útburkolat elkészültétől számított öt 

éven belül csak üzemzavar elhárítása cél-
jából engedélyezhető. 

A korábban gyakori ároklefedéseket, il-
letve a járdafelújításokat is szabályozza a 
rendelet. A fő szabály az, hogy a nyílt árkos 
csapadélvíz-elvezető rendszer lefedésére, 
illetve árok nélküli közterület felbontására 
nem adható ki engedély. A rendelet tartal-

mazza azokat 
az eseteket, 
amikor ettől 
el lehet tér-
ni. Ilyen eset 
például, ha 
a természe-
tes személy 
igénybe vevő 
ingat lanára 
a személy-
gépkocsival 

történő bejutás másképp nem megoldható 
vagy az ingatlanon személygépkocsi nem 
tárolható.

Amennyiben az engedély nélkül fel-
újított járda, lefedett árok, kialakított, 
személygépkocsi elhelyezésére szolgáló 
terület nem felel meg a rendeletben foglal-
taknak és az egyéb jogszabályi előírások-
nak, úgy a megvalósult létesítmény fenn-
maradása nem engedélyezhető. 

A rendeletben foglalt előírások megtar-
tását az arra jogosult szervek és személyek 
a helyszínen ellenőrizhetik.   

A közutak nem közlekedési célú 
használatának szabályai

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám
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Pápa Város Képviselő-testületének 
júniusi ülésén az előterjesztések 
közt szerepelt a Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének el-
múlt évben végzett tevékenységéről szóló 
tájékoztatója. Az összeállításból kiderült, 
a 2021. évben 524 esetben riasztották az 
egységeket. A tűzesetek száma 267, a 
műszaki mentéseké 257 volt. A műszaki 
mentések számának növekedését a szél-
sőséges időjárási körülmények és a közúti 
balesetek okozták.

 
A magas nappali hőmérséklettel járó 

időszakot megelőző kedvező időjárási vi-
szonyok, az ellenőrzések, 
a mind hatékonyabb pre-
ventív hatósági tevékeny-
ség, valamint lakosságtá-
jékoztató, figyelemfelkeltő 
munka eredményeként a 
szabadtéren kialakult tüzek 
száma az előző évi eset-
szám alatt maradt. A sza-
badtéri tűzeseteket követő 
helyszíni ellenőrzések után 
a Pápai Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség Hatósági 
Osztálya a szükséges ha-
tósági eljárásokat lefoly-
tatta. A Hatósági Osztály 
több alkalommal ismétel-
ten tájékoztatta az önkormányzatokat a 
belterületi ingatlanokon történő avar- és 
kertihulladék-égetés rendelet általi sza-
bályozásának fontosságáról – olvasható a  
beszámolóban.

A beavatkozást igénylő műszaki men-
tések száma az előző évhez képest növe-
kedett, amely 
elsődlegesen 
az extrém 
időjárási kö-
r ü l m é n y e k -
re vezethető 
vissza. Ilyen 
extrém körül-
mények töb-
bek között a 
téli rendkívüli 
időjárás, va-
lamint rend-
szeresen visszatérő jelenségként az orkán 
erejű széllel kísért viharos időjárás, amely 
évente 2-3 alkalommal sújt le a működési 
területre.

A beszámoló kitér a kiemelkedő kár-
esetekre is, ezek között említ egy pápai 
esetet, amikor egy kétszintes, négylakásos 
társasház földszinti lakásának nappalija 
teljes terjedelmében 
égett. A tűzoltóegység 
a tűz oltását két su-
gárral elvégezte, ezzel 
párhuzamosan élet-
mentést is végzett. Az 
ingatlanból összesen 
hét főt mentettek ki, s 
három személyt kór-
házba szállítottak a  
mentők.

Szó esik a beszámolóban a kéménytűz-
zel, a szén-monoxiddal és a műszaki men-
téssel kapcsolatos káreseményekről is. 

A beszámolóban olvasható az is, hogy 
az állomány továbbképzése a vonatko-
zó jogszabályoknak, szabályozóknak 
megfelelően történt. Cél volt, hogy az ál-
lomány mindhárom szolgálati csoport-
ban, minél jobban megismerje a kiemelt 
létesítményeket. A gyakorlatok végre-

hajtása során a szakmai sza-
bályzókban szereplő előírások  

érvényesültek. 
Több alkalommal haj-

tott végre a parancsnok-
ság helyismereti foglalko-
zásokat, melynek során a 
létesítmények oltóvíz-el-
látottságát, a tűzcsapok el-
helyezkedését ismerhette 
meg a készenléti állomány.  
Az oltóvíz-biztosítási lehető-
ségeken túl, a kosaras magas-

ból mentő szer kezelésére jogosultak gya-
korolták a felállítási helyről történő mentés 
és tűzoltás lehetőségeit. Az épületekben a 
közműleválasztási lehetőségek feltérképe-

zése, továbbá a pincehelységek, az épületek 
belső kialakítása sajátosságainak megis-
merése, áttekintése megtörtént. A helyis-
mereti gyakorlatokon tapasztaltak alapján 

2 esetben tett javasla-
tot a parancsnokság 
tűzvédelmi hatósági 
ellenőrzésre. 

A tájékoztató-
ban kitérnek a köte-
les polgári védelmi 
szervezetekre, az ön-
kéntes mentőszerve-
zetekre és a közbiz-
tonsági referensek 

munkájára, valamint az árvízhelyzet-
tel kapcsolatos feladatok végrehaj- 
tására is. 

A 2021. évben 18 szituá-
ciós begyakorló gyakorla-
tot, 6 parancsnoki ellenőrző 
gyakorlatot, 2 rendkívüli 
parancsnoki ellenőrző gya-
korlatot hajtottak végre. 
Ezek minden esetben meg-
felelő minősítést kaptak. 
A társszervekkel és Pápa 
Város Önkormányzatával 
2021. évben 1 külső védel-
mi terv gyakorlat történt 
meg. Ez biztosítja a veszé-
lyeztetett területen élő sze-
mélyek és az ott található 
anyagi javak szervezett  
mentését.

A 2022. év fő feladata a működési terület 
mentő-tűzvédelmi lefedettségének javítá-
sa érdekében az alkalmas önkéntes tűzoltó 
egyesületek ösztönzése, támogatása, hogy 
minél magasabb szakmai szintű beavat-
kozásra legyenek képesek. De figyelemmel 
kísérik a járási, települési mentőcsoportok 
munkáját, a meglévő szervezetek kataszt-
rófavédelmi tevékenységbe történő bevo-
násával vagy új szervezetek létrehozásá-
val.

Több mint 500 riasztás a 2021-es évben
Szerző: Babos Petra
 Fotó: Pintér Ádám

Cél volt, hogy az 
állomány mindhárom 

szolgálati csoportban, 
minél jobban 

megismerje a kiemelt 
létesítményeket

“
A beavatkozást igénylő 

műszaki mentések 
száma az előző évhez 

képest növekedett, amely 
elsődlegesen az extrém 
időjárási körülményekre 

vezethető vissza

“

A 2022. év fő feladata a 
működési terület 
mentő-tűzvédelmi 

lefedettségének 
javítása érdekében az 

alkalmas önkéntes 
tűzoltó egyesületek 

ösztönzése, támogatása

“
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Átgondolt gazdálkodás a pandémia árnyékában

Pápa Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete legutóbbi, júniusi 
ülésén kiemelt napirendi pont volt a 

többségi önkormányzati tulajdonú gazda-
sági társaságok tevékenységéről, működé-
séről és gazdálkodásáról szóló beszámo-
lók tárgyalása. Ekkor a képviselő-testület 
a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt., a Pápai 
Termálvízhasznosító Zrt., a Méki-R Kft., 
valamint a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. 2021. 
évi gazdálkodását tekintette át. Az össze-
sen közel 150 oldalas, üzleti jelentésekkel, 
mérleg- és éves beszámolókkal, független 
könyvvizsgálói jelentésekkel alátámasz-
tott szakmai előterjesztésből ezúttal mi 
is szemezgettünk és kiemeltünk néhány 
fontos, közérdeklődésre számot tartó ada-
tot és információt.

A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. beszá-
molójában azt olvashatjuk, hogy szolgálta-
tási területükön több szennyvíztisztító te-
lepet üzemeltetnek, amely számos község 
szennyvízét fogadja. A társaság ivóvíz- és 
csatornaszolgáltatása Pápa és negyven te-
lepülés közigazgatási területén jelentősebb 
fennakadás, üzemzavar és problémák nél-
kül folyamatos volt. 

A vízértékesítés számai 2021-ben 5,4 
százalékkal nőttek, ez többségében a lakos-
ság fogyasztásának növekedéséből adódik. 
Pápán az ivóvíz értékesítése 22,2 millió fo-
rinttal emelkedett, a szolgáltatási terület-
hez tartozó községekben a vízfogyasztás 
árbevétele 9,79 millió forinttal lett maga-
sabb. A részvénytársaság szennyvízszol-
gáltatásának árbevétele is 0,8 százalékkal 
nőtt. A cég 90 napon túli kintlévőségének 
értéke 21,18 millió forint volt, ez a nettó 
árbevételt alapul véve 1,6 százalékos rész-
arányt jelent.

A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.  átla-
gos foglalkoztatotti létszáma tavaly 77 fő, 
részmunkaidős munkavállalójuk 4 fő volt. 
A társaság a 
b e s z á m o l ó -
jában külön 
részt szentelt 
a koronavírus 
elleni intéz-
ményi szabá-
lyoknak és a 
cégnél beve-
zetett meg-
előző intézke-
déseknek is. 
A tavalyi gaz-
dasági évben 
megtett intéz-
kedések, va-
lamint a munkafolyamatok ésszerű szer-
vezése biztosította a feladatok zavartalan 
lebonyolítását. Az alapítóknak a társaság 
tevékenységéhez kapcsolódó beruházása-
inak, fejlesztéseinek előkészítéséhez, a pá-
lyázatok összeállításához a Vízmű segítsé-
get nyújtott, és teszi ezt a jövőben is.

A Pápai Termálvízhasznosító Zrt. a 
2021-es évet a pandémia okozta gazdasági 
események árnyékában kezdte, hiszen az 

esztendő első 
4 hónapjában 
az uszoda és 
a termálfürdő 
jogszabályi kö-
telezettségnek 
m e g f e l e l ő e n 
zárva volt. A 
fürdők május-
ban nyitottak 
meg, a Várkert-
fürdő nyári sze-
zonja – amely 
a legmeghatá-
rozóbb a tár-
saság életében 

– elmaradt a tervezett forgalomtól. A nyár 
mindent figyelembe véve a korábbi évek 70 
százalékos teljesülését mutatta. Ugyanak-
kor – éves szintet tekintve – az év első fele 
és az év utolsó időszakának negatív hatá-
sai miatt a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. 
a koronavírus előtti időszak forgalmának 
az 50 százalékát tudta hozni. A társaság 
azonban jelentős segítséget kapott a tulaj-
donosoktól ahhoz, hogy évközi likviditását 
fenn tudja tartani, amely elősegítette, hogy 
a részvénytársaság folyószámlahitelét ma-
radéktalanul kiegyenlítették, és az évet po-

zitív, 4,035 millió forintos eredménnyel tud-
ta zárni a cég. A társaság nagy hangsúlyt 
fektet a gazdaságos üzemeltetés elérésére, 

a biztos gazdálkodás pedig megalapozhatja 
egy jelentősebb beruházás akár hitellel tör-
ténő megvalósítását is.

A korábbi években jelentős bevételhez 
jutott a társaság ingatlanjai értékesítése-
iből, 2020-ban már csupán egy építési tel-
ket tudott értékesíteni, ezzel a magáncélú 
értékesíthető ingatlanok elfogytak. Ezen 
bevételkiesést a 2021-ben megnyitott Mini 
Hotel bevételei kompenzálni tudták, és a 
hotel sikere egy nagyobb szállodaprojekt 
alapját is képezheti. A fejlesztési elképze-
lések között ugyanis belátható távolságban 
a szálláshelybővítés van jelenleg. A Pápai 
Termálvízhasznosító Zrt. 200 millió forint 
támogatásban részesült ahhoz, hogy előké-
szítsen egy 60 szobás, 4 csillagos hotelpro-
jektet, amelynek engedélyes és kiviteli 
tervdokumentációja várhatóan 2022 végén 
rendelkezésre áll majd. További fejlesztési 
igények jelentkeznek a kiemelkedő mér-
tékben növekedő energiaárak kapcsán is.  

A Várkertfürdő fő célja továbbra is a ven-
dégforgalom megtartása és bővítése, a 
vendégek biztonságérzetének növelése, 
valamint a vendégek visszatérésének biz-
tosítása, megnyerése. A társaság számára 
fontos volt a szolgáltatási minőség fenn-
tartása és a Várkertfürdő piaci pozíciójá-
nak megőrzése. A Pápai Termálvízhaszno-
sító Zrt. 2021-ben 45 főt alkalmazott teljes 

Szerző: Polgár Szilárd 
 Fotó: Pintér Ádám, archív

A Várkertfürdő fő célja a 
vendégforgalom megtartása 

és bővítése, a vendégek
 biztonságérzetének 

növelése

“
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munkaidőben, 1 fő munkavállalót pedig 
részmunkaidőben foglalkoztattak. 

A Méki-R Kft. tevékenységi köre a te-
metkezési szolgáltatás, valamint a teme-
tőfenntartás. Ennek része négy városi, 
városrészi temető (alsóvárosi, tapolcafői, 
borsosgyőri és kéttornyúlaki temető) gon-
dozása, üzemeltető-fenntartó feladatainak 
ellátása. A társaság bevételéhez tartozik 
még többek között a sírhely-értékesítés, a 
létesítményhasználat és a napidíjakból be-
folyt összeg, amelyet maradéktalanul a te-
metők üzemeltetési, fenntartási munkáira 
fordítanak.

A többségi önkormányzati tulajdonú cég 
által elvégzett temetések száma 2021-ben 
emelkedett. Az urnás temetések aránya 
az összes temetés viszonylatában is emel-

kedést mutatott az előző esztendőhöz ké-
pest, és 2021-ben 67 százalékos arányt ért 
el, míg a koporsós temetések részaránya 
33 százalékra csökkent. A gazdasági társa-
ság 2021. évi bevétele 3,86 százalékkal nőtt, 
a költségek pedig 1,88 százalékkal lettek 
magasabbak. A temető üzemeltetés-fenn-
tartás árbevétele (sírhely, 
létesítményhasználati díj, 
napidíj stb.) 2021. évben 
nem fedezte a kiadásokat, 
a temetkezési szolgálta-
tás nyereségéből kellett 
kipótolni a hiányt. A 2021. 
év eredménye a temetke-
zési szolgáltatási ágazat-
nak köszönhetően emel-
kedett 2020. évhez képest. 
A társaság adózott nyeresége 12,2 millió 
forint volt, amelyből osztalék kifizetését 
nem javasolták a 2022. évre tervezett (rész-

ben kötelező) beruházások miatt. Ezért az 
adózott eredményt eredménytartalékba 
helyezte a Méki-R Kft. taggyűlése.

A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatással összefüg-
gésben a pápai gyűjtőkörzetben nagyság-
rendileg 13.000 ingatlanhasználó számára 
biztosította szolgáltatásait. 

A KÖZSZOLG Non-
profit Kft. 1991. de-
cember 30-án kezdte 
meg tevékenységét, 
akkor még Közszolg 
Kft. néven. Alapítá-
sának célja a pápai 
települési szilárd 
hulladékkezelési fel-
adatok közszolgálta-
tóként történő ellá-
tása volt. A társaság 
t e v é k e n y s é g é v e l      

összhangban 2009. július 15-ig üzemeltet-
te a Téglagyári úton lévő hulladéklerakót, 
amelyet elavultsága miatt bezártak. A 
KÖZSZOLG Nonprofit Kft. az Észak-Bala-
toni Hulladékgazdálkodási Konzorcium 
tagjaként szerepet vállal a nagytérségi 
hulladékkezelési rendszer üzemeltetésé-

ben. Ennek kere-
tében 2012-ben 
elkészült Pápán 
a hulladékkezelő 
létesítmény (átra-
kóállomás és vá-
logatómű), amely 
a gyűjtött hulla-
dék királyszen-
tistváni központi 
hul ladékkezelő 

telepre történő elszállításáért felel. A fen-
tiekre tekintettel a közszolgáltatási feladat 
ellátásában 2016. július 1-től a KÖZSZOLG 

Nonprofit Kft. közreműködőként vesz 
részt, közszolgáltatói státusza 2016. június 
30-ával megszűnt. A KÖZSZOLG feladata 
továbbá a szelektív hulladékgyűjtő szige-
tek, valamint a 2013 nyarán a Szabó Dezső 
utcai telephelyen megnyitott pápai gyűjtő-
körzethez tartozó hulladékudvar üzemelte-
tése. Itt a lakosságnál keletkező veszélyes 
(festék, lúg, fáradt olaj) és nem veszélyes 

(építési-bontási hulladék, zöldhulladék) 
hulladék átvétele történik háztartásoknál 
keletkező mennyiségben. 

A 2021. évben a lakosság által a hulla-
dékudvarba beszállított hulladékok meny-
nyisége emelkedő tendenciát mutatott az 
előző évhez  képest, ami azt jelenti, hogy  
a  pápaiak körében elterjedt, ismert a hul-
ladékudvar működési rendje, és élnek a 
hulladékudvar nyújtotta lehetőségek-
kel. A KÖZSZOLG Nonprofit Kft. átlagos 
foglalkoztatotti létszáma 2021-ben 43 fő  
volt.

A Méki-R Kft. által 
elvégzett temetések 

száma 2021-ben 
emelkedett

“

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

Pápa Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet ingatlanok 
hasznosítására

A KÖZSZOLG feladata 
továbbá a szelektív 

hulladékgyűjtő 
szigetek, valamint a 

pápai gyűjtőkörzethez 
tartozó hulladékudvar 

üzemeltetése

“

A 2021. évben a lakosság 
által a hulladékudvarba 
beszállított hulladékok 

mennyisége emelkedő 
tendenciát mutatott 

“
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Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám

Országszerte megfigyelhető tenden-
cia, hogy az elmúlt évtizedekben 
jelentősen megnőtt a gépkocsik szá-

ma, egyes adatok szerint ma dupla annyi 
autót használnak például Pápán és kör-
nyékén, mint húsz évvel ezelőtt. 

Az autók száma tehát megduplázódott, 
a történelmi belváros utcái azonban nem 
lettek szélesebbek – és a belváros építésze-
ti adottságait tekintve ezen nem is lehet 
változtatni. Gondoljunk csak bele, a törté-
nelmi épületeink közt húzódó utcáinkat 
eleink egészen biztosan nem a mai gép-
járműforgalom és közlekedési szokások 
figyelembevételével alakították ki, nekünk 
kell alkalmazkodnunk a városszerkezet ál-
tal nyújtott lehetőségekhez. 

Aki gyakran közlekedik a belvárosban 
autóval és valaha is megpróbált már parko-
lóhelyet találni, egészen biztosan szembe-
sült azzal, hogy hétköznapokon 8 és 17 óra 
között például a Deák Ferenc utcában szin-
te lehetetlen vállalkozás hosszas keresgé-
lés nélkül leparkolni. A várkerti parkolók 
esetében kicsit jobb a helyzet, ott kedd és 
péntek délelőtt kivételével jó eséllyel ta-
lálhat parkolóhelyet az, akinek nem jelent 
problémát, ha néhány percet sétálnia kell 
az autójától úticéljáig.

A kijelölt parkolóhelyek mellett vannak 
a belvárosnak olyan területei, ahol az au-

tósok előszeretettel várakoznak, nem rit-
kán komoly bosszúságot okozva az adott 
utcákban élőknek, és akár a közlekedést is 
megnehezítve. Kétségkívül ilyen területe a 
belvárosnak a Beke utca. Itt hétköznapo-
kon nem ritka látvány, hogy az autósok az 
út mindkét oldalán végig parkolnak, ma-
gam is sokszor láttam olyan esetet, ami-
kor egy-egy Beke utcai ház udvarából csak 
komoly bravúr árán sikerült kijárnia az ott 
lakóknak a „beférek még a kapubejáró elé, 
aki innen nem tud kijárni, adja vissza a jo-
gosítványát” hozzáállással parkoló sofőrök 
autóitól.

Aztán ott van a belváros szívében, a Ma-
jor utcai házak mögötti terület, ahol néha 
szó szerint egymás hegyén-hátán, min-
denféle rendszert nélkülözve állnak az au-
tók. A környéken lakóktól tudom, hogy itt 
szinte naponta előfordul, hogy a garázska-
puba parkolnak az autósok, de az sem ritka, 
hogy a felső épülethez vezető egyetlen utat 
állják el, lehetetlenné téve az oda be- illetve 
az onnan kihajtást.  

Sokakkal beszélgetve elmondhatom, 
azzal mindenki egyetért, hogy a város 
parkolási rendszerével kezdeni kell va-
lamit. A probléma enyhítése érdeké-
ben épült meg nemrégiben a várkerti 
meglévő két parkoló közé a harmadik, 
mely egyben összeköttetést is teremtett 
a belváros legnagyobb parkolói között.  

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen meg-
született a fizetőparkolási övezetben törté-
nő várakozás rendjét szabályozó rendelet 
is, mely a jelenlegi rendszerhez képest több 
változást is jelent. Így szeptember else-
jétől lehetővé válik a parkolás a Fő utcán, 
mely egyben külön parkolási zóna is lesz 
a városban, a legmagasabb, óránkénti 400 
forintos díjjal. A jelenlegi parkolási zónák 
területét kibővítik, így a belváros több utcá-
ja is bekerül a fizetőparkolási övezetbe. 

Magazinunk most következő összeál-
lításában a belvárosi parkolási helyzettel 
foglalkozunk.

Hogy parkoljunk – hol parkoljunk?

PARKOLÁS

TUDTA?
Szeptember 1-jétől a belvárosban há-

rom parkolási zónát jelöl ki a rendelet. Az 
I. zóna a Fő utcát jelenti, ahol óránként 
400 forint lesz a parkolás díja. A II. zóná-
ban óránként 300 forintért, míg a III. zó-
nában 150 forintért parkolhatunk órán-
ként. A piac melletti szupermarketnél 
lévő parkolóban egy óra időtartamban, 
a kórház előtti várakozóhelyeken fél óra 
időtartamban, a megfelelő jegy megvál-
tásával továbbra is ingyenes lesz a par-
kolás.  Az egyes zónákhoz tartozó utcák 
felsorolását a rendelet 1. számú mellékle-
te tartalmazza.  
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Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

A fizetőparkolási övezetben történő 
várakozás rendjéről szóló rendelet-
tervezet tárgyalása hosszúra nyúlt 

a júniusi képviselő-testületi ülésen. A 
képviselők közül többen elmondták a vé-
leményüket és módosító indítvány is ér-
kezett, végül a tervezet eredeti szövegét 
fogadta el a képviselő-testület 10 igen sza-
vazattal, 2 nem ellenében és 2 tartózkodás  
mellett. 

A rendeletben meghatározottak 
szerint a városban kijelölt fizető-
parkolási övezetek üzemelési ideje 
hétfőtől péntekig 7 órától 18 óráig, 
szombaton 7 órától 13 óráig tart. 
Üzemelési időn kívül és december 
24-étől január 1-jén 24 óráig a fize-
tőparkolási övezetekben nem kell 
várakozási díjat fizetni. 

A fizetőparkolási övezetben 3 
zónát határoztak meg, melyekben 
a várakozás – az imént említett üzemelési 
időben – a jegykiadó automatából megvá-
sárolt parkolójeggyel, mobiltelefonos par-
kolási díjfizetési rendszer használatával, 
illetve parkolási bérlettel történhet. A piac-
nál lévő SPAR szupermarket melletti par-
kolóban egy óra időtartamban, a 
kórház előtti várakozóhelyeken 
fél óra időtartamban, a megfele-
lő jegy megváltásával továbbra is 
ingyenes lesz a parkolás.  

A fizetőparkolási övezetben 
díjfizetés nélkül várakozók pótdí-
jat kötelesek fizetni. 

A rendelettervezet vitája so-
rán Süle Zsolt, a Jobbik, DK, 
MSZP, LMP, Párbeszéd, Momen-
tum önkormányzati képviselő-
je arról tett fel kérdést, a tervek 
szerint mekkora összeg folyik be a város 
kasszájába a fizetőparkolásból egy évben. 
Mészáros Csaba, a Pápai Városfejlesztő 
Társaság Kft. ügyvezetője válaszában el-

mondta, az elkövetkező négy hónapban a 
rendelettervezet összeállítását megelőző-
en elkészült előzetes szakér-
tői vélemény és tanulmány 
szerint tudják tervezni a par-
kolásból befolyó bevételeket. 
Jelenleg évi 60 millió forint 
az önkormányzat bevétele 
a fizetőparkolásból, a kiter-
jesztett parkolási struktúra 
100-120 millió forint bevételt  
hozhat.

Grőber Atti-
la, a Jobbik, DK, 
MSZP, LMP, Pár-
beszéd, Momentum önkor-
mányzati képviselője a parko-
lóhelyek telítettségét vizsgáló 
előzetes hatástanulmányok-
ról, az éves bérletekből szár-
mazó bevételről, az újonnan 
fizetőparkolási övezetbe be-
vont területeken lévő gará-

zsok számáról és az érintett 
területen élők autóinak szá-
máról, illetve arról tett fel kér-
dést, előzetesen vizsgálták-e, 
hogy a fizetőparkolási övezet 
kiterjesztésével mely terüle-

tek telítettségének növekedése várható. A 
képviselő rámutatott, véleménye szerint a 
rendelet kitolja a parkolási zónát a fizetőö-
vezeten kívülre. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester válaszá-
ban elmondta, a garázsok számát az ülés 

pillanatában nem 
tudja megmondani, 
de az adatbázisukból 
a későbbiekben ki-
gyűjtik ezt az adatot, 
illetve azt sem tudja 
megmondani, hogy 
az érintett területen 
hány üzletté alakított 
garázs van, illetve 
hány olyan ingatlan 
van, amelyen a tu-
lajdonosok elhelyez-

hetik gépjárműveiket. Az autók számával 
kapcsolatban az önkormányzatnak nincs 
nyilvántartása, mivel a gépjárműadót már 
nem az önkormányzat szedi be, így ez az 
adatbázis számukra már nem elérhető. 
A városvezető hangsúlyozta, a rendelet 
megalkotása előtt más városok parkolási 
rendszerét is megvizsgálták. A parkolá-

si övezetek határain túl általános, hogy 
megnövekszik a parkoló autók száma. 
Mészáros Csaba a kérdésekre válaszolva 
hangsúlyozta, az előzetes tervek készí-
tésekor készült telítettség-felmérés. Az 
elmúlt évben augusztus végén, szeptem-
ber elején tíz napon keresztül vizsgálták 
hat frekventált parkoló 6 és 17 óra közti 
telítettségét. Többek közt ezt az adatot 
is megkapta a tervező csapat, akik a bel-
város közlekedési rendje, így a parkolás 

tekintetében is több verziót  kidolgoztak 
és modelleztek, és ezek alapján készült el 
a rendelettervezet. A bérletekből származó 
bevételek esetében az eddigi rendszerben 
a legtöbbet a kedvezményes árú éves bér-
letekből értékesítettek, a többi bérlettípus 
esetében elenyésző volt az értékesítés. 

Bakos László, a Fidesz-KDNP önkor-
mányzati képviselője a vita során elmond-
ta, a Bástya lakótelepen és környezetében, 
a Korona utcán 86 garázs van, amiből közel 
25-ben üzlet működik. 

Hosszas vita a fizetőparkolásról

Az elmúlt évben 
augusztus végén,
szeptember elején 

tíz napon keresztül 
vizsgálták hat 

frekventált parkoló 
6 és 17 óra közti 

telítettségét

“
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Grőber Attila a Fő utca forgalom előtt 
történő megnyitásával kapcsolatos kérdé-
sére dr. Áldozó Tamás úgy válaszolt, a cél 
az, hogy a Fő utcára csak az hajtson be, aki 
ott parkolni szeretne, tehát nem az átmenő 
forgalmat szeretnék erősíteni, ezért olyan 

forgalmi rendet alakítanak ott ki, ami 
ebbe az irányba mutat. Emellett a szep-
tembertől érvényes szabályozás szerint 
a Fő utca külön parkolási zóna lesz és itt 
lesz a legmagasabb a parkolási díj. 

Süle Zsolt hozzászólásában úgy fo-
galmazott, hogy a parkolási gondok 
megoldására véleménye szerint az új 
parkolók kialakítása a megoldás, ami-
re a közelmúltban volt is példa, és ezt 
a tendenciát kell folytatni. Nem tartja 
ördögtől való gondolatnak, hogy a par-
kolási rendszert átalakítsák, véleménye 
szerint parkolási díj fizetésére is szükség 
van, főként a frekventált belvárosi terü-
leteken, de úgy véli, ez a rendelet nem 
csak erről szól. Míg többen a közlekedés 
szervezésével összefüggő változásként 
értékelik a fizetőparkolási zónák kitágítá-
sát, ő úgy látja, ez a rendelet a tágabbra vett 
belváros teljes területén fizetőssé teszi a 
parkolást, aminek lényege, hogy az önkor-
mányzat bevételét növelje, de a képviselő 
úgy látja, a rendelet bevezetése indokolat-
lanul nagy terhet jelent a pápaiaknak, külö-
nösen az érintett területeken élőknek. 

Grőber Attila elmondta, véleménye 
szerint a rendelet sok tekintetben alap-
vető változást hoz. Azzal egyetért, hogy a 
motorizáció felgyorsulásának problémá-
ját kezelni kell. Ő több város bérletárait is 
megnézte és több esetben is azt látta, hogy 
lényegesen olcsóbban vásárolhatnak bér-
letet az érintett területen élők. A képviselő 
módosító javaslatot fogalmazott meg, ami 
szerint a Fő utcára vonatkozó parkolási 
díjat 500 forintban állapította volna meg, 
illetve javasolta, hogy a fizetőparkolási 
zónában állandó lakhellyel rendelkező 
gépkocsitulajdonosok – akik nem rendel-
keznek garázzsal – évi 12 ezer forintért vá-
sárolhassanak bérletet.

Pintér Kálmán, a Jobbik, DK, MSZP, LMP, 
Párbeszéd, Momentum önkormányzati 
képviselője a lakótelepeken lévő parko-
lóhelyek számáról érdeklődött, illetve ar-
ról, hogy ezen parkolóhelyek fenntartása, 
karbantartása milyen költségekkel jár. Dr. 

Áldozó Tamás elmondta, a 
lakótelepeken kialakított par-
kolóhelyekből nincs bevéte-
le a városnak, azonban jelen 
rendelet tárgyalásakor nem 
állt rendelkezésre adat a lakó-
telepeken lévő parkolóhelyek 
számáról. 

Unger Tamás alpolgár-
mester hozzászólásában 
rámutatott, 15-20 év alatt 

megduplázódott a járművek 
száma a városban és a járás-
ban is. A felmérések elkészítésekor feltűn-
tek parkolás szempontjából kiugróan ter-
helt idősávok – például a piacnapokon – és  
ebből a tanulmányból derült ki az is, hogy a 
város parkolói sok esetben P+R parkolóként 
mű kö d te k . 
A rendelet 
megalkotá-
sának célja 
tehát nem 
a pénzbe-
hajtás, ha-
nem a sza-
b á l y o z o t t 
p a r k o l á s i 
rendszer ki-
alakítása és az, hogy minél több gépjármű 
számára tudják biztosítani a parkolás le-
hetőségét. Az alpolgármester arról is szólt,  
hogy mint minden szabályozás esetében, 
így ezen rendelet megalkotását követően is 
figyelik majd a folyamatokat és a későbbi-

ekben a tapasztalatok figyelembevételével 
lesz lehetőség akár a módosításra is. 

Süle Zsolt úgy reagált, valóban meg-

növekedett a gépjárművek száma, de a 
városnak van mozgástere és a parkolók 
számának növelésére is lenne lehetőség, 
példaként a tűzoltóság belvárosból való 
esetleges kiköltöztetésével felszabadult te-

rületet említette.
Dr. Áldozó Tamás elmondta, az 

önkormányzat parkolási bevételei a 
rendelet következtében előrelátha-
tóan megnövekednek. A parkolók 
kialakításának költségei vannak, 
amelyeket az önkormányzatnak 
elő kell teremtenie. Ha az önkor-
mányzat adót vet ki, az is fizet, aki 
nem használ autót, de az a vidéki 

nem, aki használja a pápai parkolóhelye-
ket. Ha valaki díjat fizet, az nem adót fizet, 
hiszen így csak az fizeti a parkolási díjat, 
aki igénybe veszi ezt a szolgáltatást, így ez 
lényegesen igazságosabb megoldás. Pápán 

a város jelentős részén 
és jelentős idősávban 
nem kell fizetni a par-
kolásért szeptember 
1-je után sem. 

A városvezető 
hangsúlyozta, csak a 
kialakított parkolóhe-
lyekért lehet parkolási 
díjat szedni, a parkolá-
si díj fizetési övezeten 

kívül eső területeken pedig pontosan sza-
bályozni kell a parkolást. 

A rendelet szeptember 1-jén lép hatály-
ba, addig a jelenleg is érvényes parkolá-
si zónák és díjszabás szerint parkolha- 
tunk. 

 A rendelet megalkotásának 
célja a szabályozott parkolási 
rendszer kialakítása és az, hogy 
minél több gépjármű számára
 tudják biztosítani a parkolás 

lehetőségét

“

A város parkolói 
sok esetben P+R 

parkolóként 
működtek

“

A későbbiekben a 
tapasztalatok 

figyelembevételével
lesz lehetőség akár a 

rendelet módosításra is

“
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A képviselő-testületi ülésen hosszas 
vita alakult ki a fizetőparkolási öve-
zetben történő várakozás rendjéről 

szóló önkormányzati rendelettel kapcso-
latban. Dr. Áldozó Tamás polgármestert 
arra kértük, ismertesse, mi indokolta a 
rendelet megalkotását.

- A rendelet egyrészt forgalomszabályo-
zási megoldást kíván nyújtani a belváros 
számára, lehetővé teszi, hogy az üzletek, 
intézmények működését folyamatosan 
szabadon álló parkolóhelyek segítségé-
vel támogassuk. Emellett a rendelet célja, 
hogy biztosítsa, hogy az itt élők a parkolási 
időn túl, akár díjfizetés 
nélkül is használhas-
sák a belvárosi terüle-
teket. Mindezeken túl 
a rendelet kifejezetten 
ösztönözni akarja az 
ingatlantulajdonoso-
kat arra, hogy a gépjár-
műveiket az ingatlan-
jukon belül helyezzék 
el. Nem titkoltan az 
is cél, hogy a közle-
kedéssel, parkolással 
kapcsolatban felme-
rülő kiadások fedeze-
tét azok fizessék meg, 
akik ezt a szolgálta-
tást igénybe veszik. 
Ez azt is jelenti, hogy 
ezeket a kiadásokat a 
jövőben szolgáltatási 
díjakból kívánjuk fedezni és nem minden-
kit – az autós közlekedésben nem részt-
vevőket is – terhelő adókból. El kell mon-
danom, hogy a rendelet módosításával 
a korábbinál lényegesen nagyobb lesz a 
fizetőparkolási övezet. A bérletek árát ma-
gasabb díjszabás szerint határoztuk meg, 

ugyanakkor az óradíjakat csökkentettük.  
Ez alól egyedül a Fő utca lesz kivétel, amit 

parkolási lehetőségként megnyitunk a 
forgalom előtt és ott 400 forintos óradíjat 
vezetünk be. Hangsú-
lyoznom kell, hogy ez 
a szabályozás nagyjá-
ból megegyezik azzal 
az igénnyel, melyet 
egy közmeghallgatás 
során belvárosi lakók 
és üzlettulajdonosok 
megfogalmaztak. 

- A rendelet három fizetőparkolási zónát 
határoz meg, a fizetőövezetekbe új közte-
rületek is bekerültek. A fizetőparkolási zó-
nákba eső közterületek mely részein kell 
fizetni a parkolásért?

- Parkolási díjat csak kialakított parko-
lóhelyért szabad szedni. A szabályozást 
kiegészíti a későbbiekben a behajtásról 
szóló rendelet és a bel-
városi közlekedés rend-
jének szabályozása is. 
Lesznek olyan utcák, 
ahol a későbbiekben csak 
korlátozásokkal, például 
csak engedéllyel lehet 
várakozni. Ilyen lesz pél-
dául a Beke utca, ahol csak engedéllyel lehet 
majd várakozni, az engedélyt pedig csak az 
ott lakók kaphatják meg, de más ilyen ut-
cák is lesznek. Vannak a belvárosban olyan 
közterületek, amelyek nem kialakított par-
kolók, ott a várakozás a jövőben is díjtalan 
 lesz.   

- Ellenzéki oldalról több kifogás is el-
hangzott a vita során, többek közt az is, 

hogy sokak számára ez egy elkerülhetetlen 
„adó” lesz a későbbiekben. Mi a véleménye 

erről?

- Lehet ilyen 
v é l e m é n y t 
mondani, de 
látni kell, hogy 
ha valaki a 
parkolási zó-
nát a díjfizeté-
si időszakon 

kívül használja, akkor nem kell érte fi-
zetnie. Nálunk – sok településsel ellen-
tétben – nincs 24 órás parkolási díj és 
nem is tervezzük ennek bevezetését.  
Ugyanakkor azt hangsúlyoznom kell, hogy 

a közterület az 
köztulajdon, érté-
kes vagyon, mely 
mindannyiun-
ké. Ha valaki 
a közterületen 
kialakított par-
kolót használja, 
akkor a 29 ezer 
pápai vagyontár-
gyát használja.  
Ebben az eset-
ben létezik egy 
egyéni érdek, 
ami azt kíván-
ja, hogy minél  
hosszabb ideig 
szeretnék a bel-
városban ingyen 
parkolni, de ott 
van mellette a 

közérdek is, ami 29 ezer ember nézőpont-
jából azt mondja, hogy ez rendben van, 
de ennek költségei vannak, a parkolókat 

ki kell ala-
kítani, fenn 
kell tartani, 
ott világí-
tani, taka-
rítani kell. 
Mi, 29 ez-
ren azt sze-

retnénk, ha ezeket a költségeket az fi-
zetné meg, aki a parkolókat használja.  
Úgy gondolom, a rendeletben az egyé-
ni és a közérdek közti méltányos komp-
romisszum fogalmazódik meg. A ren-
delet egyébként szeptember 1-jén lép 
hatályba, így az előttünk lévő hetekben 
még mindenki a jelenlegi szabályok-
nak megfelelően használhatja a pápai  
parkolókat.

Miért alakul át a parkolás rendszere?

Ez a szabályozás 
nagyjából megegyezik 

azzal az igénnyel, melyet 
egy közmeghallgatás 
során belvárosi lakók 
és üzlettulajdonosok

megfogalmaztak

“
A szabályozást kiegészíti a 

későbbiekben a behajtásról 
szóló rendelet és a belvárosi 

közlekedés rendjének 
szabályozása is

“

A rendeletben az egyéni és 
a közérdek közti méltányos 

kompromisszum 
fogalmazódik meg

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

Manapság szinte mindenki használ 
autót, egyre több család 2-3 jár-
művel is rendelkezik. Különösen 

a belvárosban, de a lakótelepeken sem 
könnyű üres parkolóhelyet találni. A ta-
karékosság jegyében igyekeznek az au-
tósok az ingyenes parkolókat előnyben 
részesíteni, ám ez  néha szinte lehetetlen 
vállalkozás. A legtöbb településen, így 
városunkban is, a parkolóhelyek zömét 
nem a mai megnövekedett gépjármű-
parkra tervezvték.  A belvárosban ezút-
tal a parkolási szokásokról kérdeztük a  
járókelőket. 

Kereszt Józsefné szerint nagyon nehéz 
a belvárosban üres parkolóhelyet találni.

- Délelőttönként többször tapasztaltam, 
hogy sokat kell keresgetni ahhoz, hogy 
találjak helyet. Van olyan is, hogy sokkal 
előbb eljövök a munkahelyemre, hogy biz-
tosan meg tudjak állni a közelében, hiszen 
nehezen megyek már gyalog. Sajnos az is 
gyakori probléma, hogy több autós úgy par-
kol le, hogy kettő helyet is elfoglal – emelte 
ki Kereszt Józsefné. 

Ferenczi Zoltán a belvárosban él. Mint 
mondta, a sétálóutcához van parkolókár-
tyája, melynek ára reméli, hogy a jövőben 
sem emelkedik drasztikusan.

- Sajnos, sokszor nehezen találok he-
lyet. Gyakran azt tapasztalom, hogy van-
nak olyan autósok, akik nem tudnak 
megállni az ügyeiket elintézni, így sokkal 
messzebbre kell menniük, hogy le tudják 
tenni a kocsijukat. Én is többször jártam 
már úgy, hogy nem tudtam a lakásom-

hoz közel megállni, s például egy nagy-
bevásárlás után cipekedhettünk. Problé-
ma az is, hogy sokan csak megállnak az 
autójukkal, nem vesznek jegyet, a sofőr 
a kocsiban marad, mert azt utasa megy 
el ügyet intézni. Ők jogtalanul foglalják 
a fizetős helyeket – tudtuk meg Ferenczi  
Zoltántól.

Bancsó Gergely nem sokszor használja 
a belvárosi parkolóhelyeket, csak ha ügyet 
kell intéznie. A 
f i a t a l e m b e r t ő l 
megtudtuk, nem 
Pápán dolgozik 
és azt tapasztal-
ja, hogy minden 
településen egyre 
nagyobb prob-
léma a parko-
lás.  Előbb-utóbb 
azonban mindig 
talál szabad he-
lyet, de néha ez 
több időt vesz 
igénybe, ezért na-
gyobb türelemre 
van szüksége.

Ambrus Lajos szintén belvárosi lakos. 
- Nagyon nehéz a belvárosban a par-

kolás. Manapság már egyre több ház-

tartásban van több autó is, így egyre na-
gyobb gondot okoz az embereknek az 
autóval való várakozás. Mindenki ingye-
nes parkolóhelyeket igyekszik keresni, 

sokan a Major utcában próbálnak az ud-
varban megállni – fűzte hozzá Ambrus  
Lajos.

A tapasztalatok és a tények szerint nem 
elegendő a parkolóhelyek száma. Amit 

azonban tehetünk az az, hogy kissé türel-
mesebben, fegyelmezettebben és empati-
kusabban keressünk parkolóhelyet autó-
inknak.

Mi a véleménye a parkolási helyzetről?
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Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Fizető-parkolóhelyek, ingyenesen 
használható parkolók és az autósok 
által parkolás céljára igénybe vett 

közterületek – röviden így összegezhet-
jük a belváros jelenlegi parkolóhely kíná-
latát. Az autó egyre több lesz, a parkolóhe-
lyek száma azonban nem tudja hasonlóan 
gyors tempóban követni ezt a növekedést, 
ezért vannak olyan belvárosi területek, 
ahol mára szinte lehetetlenné vált parko-
lóhelyet találni. 

Pápa Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete ezért alkotta meg legutóbbi 
ülésén a fizetőparkolást szabályozó ren-
deletét, mely szeptember 1-jétől teremt új 

helyzetet a belvárosban. De mi a helyzet 
most? Miért kell változtatni a jelenlegi 
helyzeten? Ezekre a kérdésekre kerestük 
a választ. Ebben Bakos László önkormány-
zati képviselő volt segítségünkre, akivel 
rövid sétát tettünk a belvárosban, s közben 
magunk is szembesülhettünk jónéhány 
problémás területtel. 

Sétánkat egy hétfő délelőtt a várkerti 
„nagy parkolóban” kezdtük, ahol 11 óra kö-
rül már alig lehetett szabad parkolóhelyet 
találni. Ugyanez volt a helyzet a régi uszo-

da helyén lévő parkolóban is, az egykori 
bajvívótér helyén nemrég kialakított par-
koló azonban még nem használható, erre 
Bakos László is felhívta a figyelmet, emlé-
keztetve, néhány hete, a Játékfesztivál ide-

jén az autósok szabály-
talanul vették igénybe 
az új parkolót, aminek 
forgalomba helyezési el-
járása még folyamatban 
van. 

Bakos László arra is 
emlékeztetett, a várker-
ti parkolókban néhány 
hónapja újrafestették 
a parkolóhelyeket jelző 

burkolati jeleket, itt min-
den parkolóhely szabvány 
méretű, mégis láthattunk 
most is egy autóval két he-
lyet elfoglaló gépkocsikat. 

A képviselőtől azt is 
megtudtuk, a jogszabá-
lyok szerint 50 parkoló-
helyenként szükséges 1-1 
mozgáskorlátozott parko-
lóhelyet kialakítani, amit 

táblával is kötelező megjelölni. Ez a vár-
kerti parkolóban is megtörtént. Fontos újra 
figyelmeztetni az autósokat arra, hogy eze-
ket a parkolóhelyeket kizárólag a mozgás-

korlátozott kártyával rendelkezők vehetik 
igénybe. 

Amikor az új parkolót üzembe helyezik, 
az enyhíthet a belvárosi parkolási problé-
mákon, azt követően összességében 339 

autót lehet majd elhe-
lyezni a három várkerti 
parkolóban - hangsú-
lyozta Bakos László, 
aki arra is kitért, hogy 
ugyan szeptember 1-jé-
től fizetőzónába kerül-
nek ezek a parkolók, de 
azt követően is egy jel-
képes összegért, órán-
ként 150 forintért lehet 
itt parkolni. A parkoló-
automaták már a he-
lyükön vannak, ahogy 

láthattuk, az automata rendszámhoz kötött 
parkolójegyet ad ki, így csökken a vissza-
élések lehetősége. 

A várkerti parkolóktól néhány perc sétá-
ra találhatjuk az egyik belvárosi parkolási 
„gócpontot”, a Beke utcát, illetve a Tókert 
utca bölcsőde előtti szakaszát, ahol mun-
kanapokon, az átlag munkaidőben egy-
más hegyén-hátán parkolnak az autók, 
sok esetben korlátozva az itt lakókat az 
ingatlanjaikba való ki- vagy bejárásban és 

az úton való közleke-
dést is megnehezítve. 
Ahogy Bakos László 
rámutatott, az út két 
oldalán álló autók – 
sokan egyébként tel-
jesen szabálytalanul, 
menetiránnyal szem-
ben vagy közvetlenül 
az útkereszteződés 
után parkolva – oly-
annyira leszűkítik az 
utcát, hogy ott két szé-
lesebb autó már nem 

tud gond nélkül elhaladni egymás mellett. 
A Beke utca ugyan nem kerül be a fizető-

parkolók sorába, de a belváros közlekedési 
rendjét szabályozó önkormányzati rende-
let hamarosan várható módosításával a 
képviselő-testület többek közt erre a tart-
hatatlan állapotra is megoldást próbál ta-
lálni. – Személy szerint engem is többször 
megkerestek már a Beke utcai lakók ezzel 
a problémával, és azt gondolom, a várható 
módosítással megnyugtató megoldást tu-
dunk találni az itteni közlekedési nehéz-
ségekre. Ugyanakkor a parkolási rendszer 
változtatásával nem toljuk ki a jelenleg 
a Beke utcában érzékelhető problémát 

Így parkolunk most a belvárosban
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mondjuk a Dózsa György utcáig, mert az 
már olyan messze van a belvárostól, ami 
sokak számára már nem jelent sétatávol-
ságot - mondta Bakos László.

Ahogy felsétálunk a 
Böröczky-dombon, megál-
lunk a Fő utcánál is, hiszen 
ezt az utcát visszaadják a 
forgalomnak – igaz, hogy a 
tervek szerint egyirányúsít-
va. A Fő utcán a jelenleginél 
több parkolóhelyet alakíta-
nak ki és itt lesz a legmaga-
sabb – 400 forint – a parko-
lás óránkénti díja, emellett 
ez lesz az a zóna, ahová nem 
lehet bérletet vásárolni. – Itt 
valóban az a cél, hogy azok számára te-
gyük lehetővé a parkolást, akik ügyet in-
téznek a belvárosban és rövid ideig veszik 
csak igénybe a parkolóhelyeket – mondta 
a képviselő, majd rögtön áttértünk az au-
tókkal telített Deák Ferenc utcára és kör-
nyékére, ahol napközben valóban nagyon 
nehéz szabad parkolóhelyet találni. 
– Itt az utca kialakításából adódóan 
nehézkes a parkolás. Ez egy egyirá-
nyú utca, aminek szélesebb szaka-
szán mindkét oldalon, a Fő utcához 
közelebbi szakaszán azonban már 
csak a menetirány szerinti jobb ol-
dalon van lehetőség a parkolásra. 
Többen vannak, akiket ez a tény nem 
nagyon zavar és gondolkodás nélkül 

megállnak félig a járdára feljárva és néha 
akadályozva a gyalogosokat és az autófor-
galmat is – mutatta a kritikus helyeket Ba-
kos László, aki arra is felhívta a figyelmet, 
hogy a belvárosnak ez a területe a II. par-
kolási zónába tartozik, aminek díja a jelen-
legi 320 forintról 300 forintra mérséklődik 
szeptember 1-jétől. 

A képviselő emlékeztetett, ezen a kör-
nyéken rendszeresen okoznak komoly 
forgalmi akadályt a posta melletti sarkon, 
illetve a Deák Ferenc utca sarkán szabály-
talanul várakozó autósok, akik mind a gya-
logosokat, mind az autósokat akadályoz-

zák a továbbhaladásban, ráadásul a posta 
akadálymentes feljáratának megközelíté-
sét is megnehezítik. A képviselőtől azt is 

megkérdeztük, a Kossuth 
utca Március 15. tér és Deák 
Ferenc utca közti szaka-
szán lehet-e majd parkolni 
a felújítást követően. Bakos 
László elmondta, a jelenleg 
megszokott módon, kijelölt 

parkolóhelyeken a fel-
újítást követően is par-
kolhatnak az autósok a 
Kossuth utcának ezen a 
szakaszán, a Deák Ferenc 

utcától a Fő térig terjedő szakaszra azon-
ban tilos lesz behajtani. 

Sétánkat a Major utcán folytattuk, ahol 
a társasházak mögötti kavicsos területre 

mentünk, ahol az utóbbi időben gyakran 
alakul ki kaotikus helyzet. Ezzel a terület-
tel kapcsolatban Bakos László úgy fogal-
maz, ez egy tisztázatlan fogalmú terület, 
amit sokan parkolóként vesznek igénybe. 
– Ezen az udvaron a környező társasházak 
kialakíthatnának egy sorompóval lezárt 
parkolót, amit így csak ők maguk hasz-
nálhatnának és megszűnne ez a mostani 
áldatlan állapot – mondta a képviselő, mi-
közben megállapíthattuk, hogy a füves te-
rületet a Major utcától egészen az evangé-
likus iskola előtti területig elfoglalták már 
az autósok.     

A másik nagy belvárosi par-
koló, ami fizetőzónába kerül 
szeptember 1-jét követően, a 
Bástya lakótelepi parkoló, ahol 
nemrég szintén szabványo-
sították a parkolóhelyeket. Itt 
valóban megfigyelhető volt ko-
rábban, hogy a túlságosan szűk 
helyek miatt, autójuk védelmé-
ben, többen két helyet foglaltak 

el. Ez a szabványosítást követően már tel-
jesen indokolatlan.

- Fontosnak tartom hangsúlyozni, a 
fizetőparkolást szabályozó rendelet mó-
dosításával nem a pénzbehajtás a cél – 

mondta Bakos László 
-, hanem az, hogy azok 
fizessenek a parkolá-
sért, akik azt valóban 
igénybe is veszik és 
a közterületeket azok 
használják parkolásra, 
akiknek erre valóban 
szükségük van. Emel-
lett hamarosan a kép-
viselő-testület elé kerül 
a belváros közlekedési 
rendjét szabályozó ren-
delet is, s ez a két szabá-

lyozás együtt már jelentős lépés lesz ah-
hoz, hogy a belvárosban egy ésszerűbb, 
jobban használható közlekedési rend  
alakuljon ki.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Pápa Város Jegyzője pályázatot hirdet:

1. A Pápa 6311/95 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, 5 ha 2140 m² területű ingatlanon (Külső-Várkert) található 52 m²  
alapterületű kávézó, a bérleményhez tartozó 25,5 m² területű foglalkoztató tér, a bérleményhez tartozó 45 m² területű fedett terasz, valamint a 23,51 m²  
alapterületű szociális blokk bérleti jogviszony keretében történő hasznosítására.

2. A helyiség használható: kávézó üzemeltetése, és az ehhez kapcsolódó tevékenységek céljára, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati lakások és helyiségek  
bérletéről és elidegenítéséről szóló 28/2013.(XI.14.) önkormányzati rendeletében, valamint Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2019. (IX.26.)  
önkormányzati rendeletében foglalt korlátozások figyelembevételével.

3. A kávézó albérletbe nem adható tovább.

4. A kávézó, és a hozzá tartozó foglalkoztató tér, fedett terasz részletes leírása:
• kávézó (vendégtér): 25,5 m²
• büfé: 10,95 m²
• manipulációs tér, raktár: 5,15 m²
• előtér: 6,9 m²
• öltöző: 2,25 m²
• WC: 1,25 m²
  kávézó összesen: 52 m²
• foglalkoztató tér: 25,5 m²
• fedett terasz: 45 m²
  összesen: 122,5 m²

5. Bérlő köteles a kávézó épülete mellett található, az alább felsorolt helyiségekből álló szociális blokk üzemeltetésére a kávézó nyitvatartási idejében.
• férfi WC: 4,91m²
• akadálymentes WC: 4,53 m²
• női mosdó: 6,57 m²
• baba-mama szoba: 5,29 m²
• szerviz tér: 2,21 m²
  összesen: 23,51 m²

6. Bérlő köteles legalább az alábbiak szerint nyitva tartani:
április 1- május 31., valamint szeptember 1- október 31. között időszakban: hétköznap 1200-1800 óráig, szombati és vasárnapi napokon 900- 1800 óráig   
június 1 - augusztus 31. közötti időszakban: hétköznap 1100-2100, szombati és vasárnapi napokon 900 – 2100 óráig  

7. A kávézó bérbeadása bútorozottan történik.

8. A helyiség bérbeadása 10 éves időtartamra szól.

9. A minimális bérleti díj: 141.785,-Ft + Áfa/hó. A versenytárgyaláson kialakított bérleti díj évente a KSH által közölt átlagos fogyasztóiár-index mértékével emelkedik. Bérlő a bérleti 
díjon felül köteles a szolgáltatókkal kötött szerződés alapján a közüzemi díjakat megfizetni. 

10. A versenytárgyaláson való részvétel 300.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetése ellenében lehetséges, melyet a versenytárgyalás időpontjáig Pápa Város Önkormányzatának 
az OTP Bank Nyrt. Pápai Fiókjánál vezetett 11748045-15429410 számú számlájára kell befizetni. A nyertes pályázón kívül a többi pályázó részére a pályázati tárgyalást követő 8 
napon belül a pályázati biztosíték visszautalásra kerül.

11. A pályázaton csak az a pályázó vehet részt, akinek nincs köztartozása Pápa Város Önkormányzata felé.

12. A pályázatnak tartalmazni kell:
a.   a pályázó nevét, személyi számát, adóazonosító jelét/adószámát, anyja nevét, pontos lakcímét, nyilatkozatát állampolgárságára vonatkozóan, meghatalmazott 

esetén meghatalmazását,
b.   jogi személy esetén a társaság megnevezését, székhelyét, statisztikai számjelét, cégbírósági bejegyzés számát, adószámát, képviselő nevét, aláírási címpéldányát,
c,   a tervezett tevékenység vagy tevékenységi kör megnevezését, 
d.   a pályázati biztosíték befizetésének igazolását,
e.   a pályázati biztosíték visszafizetéséhez pályázó átutalási számlaszámát,
f.    a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
g.   pályázó nyilatkozatát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §. tekintetében,
h.   jogi személy esetén, nyilatkozatát, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint arról, hogy a törvény 3.§ (1) 

bekezdés 1. pont szerinti átlátható szervezet.

13. A pályázatot írásban, 2022. augusztus 1-jén 16.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályára (Pápa, Fő u. 5. fsz.) kell benyújtani.

14. A pályázati tárgyalást a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályán 2022. augusztus 2-án 9 órakor tartjuk. 

15. A meghirdetett helyiség bérleti jogát az a pályázó szerzi meg, aki a minimális bérleti díjat tartja, illetve a pályázati tárgyaláson a legmagasabb ajánlatot teszi. A bérleti díj lic-
itálásakor, minden következő ajánlatnak 5.000,-Ft+ Áfa/hó-val kell meghaladnia az előzőt. Amennyiben a pályázat nyertese a használatbavételtől visszalép, vagy a pályázati eljárást 
követő 30 napon belül nem köt bérleti szerződést, úgy a befizetett pályázati biztosítékot elveszti és a versenyeztetést ismételten le kell folytatni.

16. A pályázat nyertesének a pályázati biztosíték a bérleti szerződés megszűnte után kerül elszámolásra, amelyből levonható a bérleti díj hátralék, közüzemi díjtartozás, valamint a 
helyiség leadásakor jegyzőkönyvben rögzített hiánypótlások ellenértéke. 

17. Az ingatlant a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályával előre egyeztetett időpontban a pályázók megtekinthetik.

18. A pályázóknak vagy meghatalmazottjuknak a pályázati tárgyaláson minden külön értesítés nélkül meg kell jelenni. A késés vagy távollét - előzetes jelentkezés ellenére is - a 
pályázatból való kizárást vonja maga után.

19. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot visszavonja vagy érvénytelennek nyilvánítsa.
  
20. A pályázattal kapcsolatos részletesebb információ a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályán (tel.:06 89/515-067) kérhető.

            Dr. Nagy Krisztina
                     jegyző
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A koronavírus-járvány előtt termé-
szetesnek vettük, hogy elmehettünk 
színházba, moziba, részt vehettünk 

fesztiválokon, közösségi összejöveteleken 
vagy a városi nagyrendezvényeken.

Persze akkoriban is voltak elégedetle-
nek, akik úgy gondolták, kevés program 
elérhető a városban, vagy éppen az egyes 
rendezvények programkínálatával nem 
voltak elégedettek, azonban a többség 
örömmel szórakozott a programokon.

Aztán a koronavírus berobbant az éle-
tünkbe és oly sok dolog mellett ezen a té-
ren is rengeteg korlátozást hozott. Nem 
mehettünk múzeumba, nem ülhettünk be 
filmet nézni a moziba, és azokat a rendez-
vényeket sem lehetett megtartani, melyek 
az elmúlt években a város kulturális életé-
nek elmaradhatatlan részévé váltak. 

Azt, hogy a programok mennyire hiá-
nyoztak az embereknek, talán az elmúlt évi 
első, a korlátozások enyhítése után – bár 
még nem teljesen szabadon – megrende-
zett városi program, a Játék 3 nap 3 hely-
színen iránti hatalmas érdeklődés jelezte 
legjobban. 

Megtapasztaltuk tehát, hogy milyen az 
élet a négy fal közé zárva, programok és 
szórakozási lehetőségek nélkül, aztán las-
san, fokozatosan visszatértek a rendezvé-
nyek is, de a járvány megjelenése óta az 
idei nyár az első, amikor valóban minden 
korlátozás nélkül lehet rendezvényt szer-
vezni és rendezvényeken részt venni. 

Pápán soha nem panaszkodhattunk, 
hiszen a fesztiválok, városi nagyrendez-
vények vagy éppen a városrészi napok a 
nyári szünidő végétől egészen nyár vé-
géig biztosítanak rendszeres szórakozási 
lehetőséget, de közben olyan különleges 
programok is várnak minket, mint például 
a szabadtéri mozizás, aztán következnek a 
jól ismert őszi programok, a Pápai Csülök-, 
Cicege- és Borfesztivál és a Szent Már-
ton-napi újbor ünnepe.

Pápán az idei nyári szezonban végre 
újra a megszokott rendben, nagykoncer-
tekkel és sok-sok játékkal várt mindenkit 
a Pápai Játékfesztivál, Borsosgyőr, majd 
Kéttornyúlak falunapjával megkezdődött a 
városrészi napok sorozata, volt szabadtéri 
filmvetítés a Fellner udvarban és PikNik 
Mozi a külső-várkerti szabadidőparkban, 

szerveztek vetítéssorozatot gyermekek 
és felnőttek számára, a Múzeumok Éjsza-
káján hat helyszínen számtalan érdekes 
program várta az érdeklődőket, az idei év-
ben Pápán rendezték a Református Egy-
házi Napok Dunántúl programsorozatát, a 
Budapesti Vonósok városunkba hozták a 
XXV. Haydn Fesztivált és még számtalan 
program áll előttünk.  

A kínálatra tehát nem lehet panasz, 
ám a fanyalgóknak persze soha semmi 
nem elég. Szerintük minden rendezvé-
nyen lehetne bőségesebb a programkí-
nálat, minden program elbírt volna több 
fellépőt, minden játékparkban lehetett 
volna több játék, de a szervezők szép szám-
mal kapnak pozitív visszajelzéseket is, 
sokan vannak, akik értékelik munkáju- 
kat. 

Következő összeállításunkban a pápai 
programkínálat egy kis szeletét mutatjuk 
be, az elmúlt időszak három nagy pápai 
rendezvényére tekintünk vissza, melyek 
közt van városi nagyrendezvény, egyhá-
zi közösség által szervezett program és 
egy zenekar nevéhez fűződő zenei feszti- 
vál is.  

RENDEZVÉNYEK

Szerző: Pintér-Papp Eszter 
 Fotó: Pintér Ádám

Javában tart a rendezvényszezon



21PÁPAésVIDÉKE - 2022. július

Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám

A pápai rendezvénynaptárban előke-
lő helyen álló, jubileumi, 30. Pápai 
Játékfesztivál végre korlátozások 

nélkül, az ilyenkor megszokott sok-sok 
játékkal és szórakozással várt mindenkit 
júniusban. A fesztivál programjainak a 
Kékfestő Múzeum, a Fő tér és a várkerti 
játszótér környéke volt a helyszíne. 

A pápaiak kedvelt fesztiválja három 
nap alatt a szervező Jókai Mór Művelődési 
Központnak köszönhetően megszámlálha-
tatlanul sok programot kínált. A Fő téren 
a Plébánia soron és a játszótér környékén 
a fesztivál idejére izgalmas és szórakoz-
tató játékokat állítottak fel, 
talán közhelynek tűnik, de 
itt valóban mindenki ta-
lálhatott neki tetsző elfog-
laltságot. A bőség zavarától 
izgatott gyerekek boldogan 
csacsogva szaladtak játéktól 
játékig, mindent kipróbáltak, 
mindenhol nézelődtek, s a 
számukra leginkább tetsző 
játékoknál hosszasan el-
szöszmötöltek. Mert volt itt 

szöszmötölnivaló bőven, például a Csupa 
Csoda Játékparkban, mely valóban meg-
annyi csodás élményt rejtett, de voltak 
többek közt hordóból készült ügyességi 
játékok, óriási kifestő, de nagyon kedvelt 
volt az ökolabirintus, és ismét Pápán ven-
dégeskedett Paprika Jancsi Csúzlizdája is, 
amitől nem messze egy dühöngőkonyhá-
ban vezethették le felesleges energiáikat a 
vállalkozó kedvű fesztiválozók. A környe-
zettudatosság jegyében a Fő téren szóra-
kozó gyerekek játszhattak újrahasznosított 
eszközökből készült játékokkal is. A mesés 
játékparkban akadtak olyan játékok is, me-
lyek a család minden tagjának adtak fela-

datot, így válhatott igazán közös szórako-
zássá a játékok közti kalandozás. 

Sokan a koncertek miatt szeretik a Pá-
pai Játékfesztivált, hiszen megszokhattuk 
már, hogy a szervezők évről évre gondos-
kodnak arról, hogy a hazai könnyűzenei 
élet legnépszerűbb előadói 
közül többen is fellépjenek a 
rendezvények forgatagában. 
Az idei évben a pénteki napon 
mindjárt két pápai kötődésű 
zenekar, a Soulwave - a dobok 
mögött Tóth Barnabással - és 
a The Biebers - soraiban Eka-
nem Bálint Emotával - szóra-
koztatta a Fő tér közönségét, 
míg szombaton a Follow The 

Flow, vasárnap pedig 
a Magna Cum Laude 
adott koncertet a fesz-
tivál nagyszínpadán. A 
zenekarok jó hangulatú 
és nem mellékesen in-
gyenes koncertjeit es-
téről estére több ezren 
hallgatták önfeledten 
szórakozva. 

A gyerekek kedvencei, a hajóhinták, 
a népi fajátékok és a ládavasút a várkerti 
játszótér mellett, az árnyas fák alatt kap-
tak helyet, csakúgy, mint a mászófal, ahol 

kicsik és nagyobbacskák tehették próbára 
ügyeségüket és bátorságukat. Ezen a hely-
színen is volt színpad, ahol a játékfesztivál 
szombati és vasárnapi napján várták prog-
ramok a családokat. Első puszi című gyer-
mekkoncertjét hozta el ide Takács Eszter 

és Bellus Attila, de a Veronaki trió is innen 
repítette a zene szárnyán világ körüli uta-
zásra a gyerekeket. 

A Kékfestő Múzeum udvara elvarázsolt 
mesebirodalommá változott a Játékfesz-
tivál hétvégéjére. Akár időutazásnak is 
mondhatnánk mindazt, amit a gyerekek 
itt átélhettek, hiszen mostanság az aprósá-
gok többsége már nem gyakran találkozik 
a teknőben mosással, a terménydarálással, 
az őrléssel vagy éppen azzal, hogy milyen 
sok játéklehetőséget rejt a kukoricacsutka, 
de a tanyasi udvart idéző fajátékok is sok 
kisgyermeket elvarázsoltak, ahogy a vesz-
szőből font házikó és környékének mesés 
világa is. 

Visszatekintésünk nem lehet teljes, 
hiszen ahhoz, hogy egy három napon át 
hullámzó programfolyam valamennyi 
eleméről beszámoljunk, talán egy teljes 
magazinnyi hely is kevés lenne. A célunk 
az volt, hogy visszatekintsünk a járvány 

utáni első szabad Játékfesz-
tiválra, a sorban a harmin-
cadikra, melynek szervezői 
igyekeztek hűek maradni a 
rendezvény nevéhez, és sok 
játékban bővelkedő, valódi 
fesztivált varázsoltak a pápa-
iak és a hozzánk érkező ven-
dégek örömére, ahol kicsik és 
nagyok, gyermekek és felnőt-
tek egyaránt önfeledten szó-
rakozhattak. 

S alig ért véget a há-
romnapos játék, móka és 

kacagás, többen már azt találgatták, 
hogy vajon milyen koncertekkel készül-
nek a szervezők a jövő évre, a 31. Pápai  
Játékfesztiválra. 

Játék és fesztivál szerencsés találkozása
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Szerző: Polgár Szilárd 
 Fotó: Polgár Szilárd

A Református Egyházi Napok Dunán-
túl (REND) elnevezésű református 
fesztiválnak 2010 után ismét Pápa 

volt a helyszíne. A programsorozatot  jú-
lius 1-3. között rendeztek meg városunk-
ban. A háromnapos rendezvényen több 
mint száz program várta az érdeklődőket 
a belvárosban, mindegyik a fesztivál ve-
zérigéje – „Örüljetek az Úrban” – alapján 
az öröm témakörét járta körül. Az egyházi 
nagyrendezvényre több ezer vendég érke-
zett a dunántúli református egyházköz-
ségekből Pápára, akik büszkén vállalták; 
Krisztussal járnak szövetségben.

Pénteken a Miatyánk a kortárs 
magyar művészetben című kiál-
lítással vette kezdetét a fesztivál 
a Pannónia Reformata Múzeum-
ban, majd a nyitó istentiszteletre 
került sor a Református Újtemp-
lomban, amelyen Máté László fő-
jegyző hirdetett igét. A REND első 
napján még hallhattunk Cser-
háti-dalokat az Ótemplomnál, 
ugyanitt bizonyságtévő előadást 
hitünk vállalásáról, majd köny-

nyűzenei basszusgitár-koncertet, és volt 
borkostóló is. Este a Fő téren megépített 
nagyszínpadon a Bagossy Brothers Com-
pany koncertjét várták nagyon sokan, ám 
a viharos időjárás miatt sajnos az előadás 
és a későbbi táncház is elmaradt.

Szombaton a Március 15. tér környéke 
volt a REND fókuszában, itt volt az ünne-
pi megnyitó, majd a gyermekeket Kerekítő 
foglalkozások, Merende játszótér, Eperfa 
alatti szőlőszemezgető és a gimnázium-
ban Lego-robot programozás is várta. A 
fesztivál vezérigéjének üzenetét több előa-
dásban is tolmácsolták, így dr. Németh Ta-
más, Földváryné dr. Kiss Réka, Máté László, 
Csermely Péter, Kormosné Bloch Györgyi, 

dr. Nemes Pál, dr. Vladár Gábor, dr. Már-
kus Mihály, dr. Huszár Pál, Lentulai Attila, 
Horváth Gergely, Köntös László és dr. Földi 
Rita is beszélt az örömről a lelkészi hiva-
tástól a pozitív gondolkodáson át egészen a 
kultúráig. Szombaton volt még bábelőadás, 
Miénk a színpad, képzőművészeti 
album bemutató és több gyermek-
koncert is, így Grecsó Krisztián és a 
Csík Zenekar tagjai, az Alma együt-
tes, valamint a Kossuth-díjas Kaláka 
zenekar is színpadra lépett. A zenei 
programok sorát a veszprémi Légi-
erő Zenekara, Pápa Város Fúvósze-
nekara, a Neumann Trió, Fodor Ber-
nadett és Miklós Csongor, valamint 

a REND kórus koncertje 
is gazdagította. A délutá-
ni istentiszteleten Stein-
bach József református 
püspök hirdetett igét, de 
volt a Tánc-Lánc udvarán 
gyermek istentisztelet is. 
Este táncház, Rátóti Zol-

tán Kossuth-díjas színész önálló estje, és 
egy emlékezetes 30Y nagykoncert várta a 
fesztiválozókat.

Vasárnap délelőtt tartották a záró is-
tentiszteletet, ahol Márkus Mihály esperes 
volt az igehirdető, majd az Újtemplom előtt 

a Tánc-Lánc Alapfokú Művészeti Iskola 
előadását láthattuk. Őket követte a Pécse-
lyi Rézfúvós Zenekar előadása, majd egy 
nagysikerű templomi Aranyakkord kon-
certtel fejeződött be a dunántúli reformá-
tusság három napos ünnepe Pápán.

- Világunk világi örömei csalókák 
és rövid lejáratúak. Hamar tovatűn-
nek. Viszont a mennyei öröm besu-
gározza a legmostohább helyzetet 
is. Bátran örüljünk az élet szépsége-
inek, de az a jó, ha örömünk során 
találkozunk benne, általa Istennel, 
minden igazán szép és jó ajándék  
adójával. Próbáljunk meg úgy örül-

ni az élet adományainak, 
hogy nemcsak az öröm tár-
gyát látjuk, hanem Istent 
mögötte; próbáljuk meglátni, 
meghallani benne az Ő di-
csőségének látható vissz- 
fényét és megkétszerező-
dik az öröm a szívünkben! – 
mondta egyfajta útravalóként  
dr. Nemes Pál, a Dunántúli 

Református Egyházkerület főgondnoka a 
REND-en tartott nagy sikerű előadásában, 
amely gondolat kiválóan összefoglalja ezt 
a fantasztikus háromnapos református 
fesztivált, ahol valóban több ezer ember 
örült együtt igazán az Úrban!

„Örüljetek az Úrban!”
A dunántúli reformátusok ünnepe Pápán
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Szerző: Pintér-Papp Eszter
 Fotó: Pintér Ádám

Három csodálatos koncert, egy remek 
operaelőadás, öt zenés kastélytúra, 
egy családi nap és két kulisszatit-

kokat feltáró beszélgetés. Röviden így fog-
lalható össze a Budapesti Vonósok XXV. 
Haydn Fesztiválja, melyet július 15. és 17. 
között rendeztek városunkban. 

A fesztiválnak, melyet negyed évszáza-
da Fertődön indított útjára a zenekar, im-
már második alkalommal adott otthont a 
pápai Esterházy-kastély. Dr. Bendzsel Mik-
lós, a Budapesti Vonósok kuratóriumi elnö-
ke a Médiacentrumnak úgy fogalmazott, 
az Esterházy-kastély csodálatos atmoszfé-
rája mellett az a szellemiség is megragadta 
őket, amivel itt, Pápán találkoztak, és az a 
profizmus, amivel a Jókai Mór 
Művelődési Központ és az Es-
terházy-kastély munkatársai 
segítik a fesztivál szervezését. 

Az idei évben a Haydn Fesz-
tivált három jubileum ünnepi 
hangulata hatotta át. Botvay 
Károly, a Budapesti Vonósok 
alapítója ebben az évben ün-
nepli 90. születésnapját, a ze-
nekar idén 45 éves, a fesztivál 
pedig negyed évszázados. A 

három nap programjai méltó keretet adtak 
a jeles évfordulóknak.

Pilz János, a Budapesti Vonósok kon-
certmestere kérdésünkre elmondta, izga-
tottan készültek a 25. fesztiválra és öröm-
mel tértek vissza Pápára, ahol már otthon 
érzik magukat. 

A nyitókoncerten – ahol a Haydn Fesz-
tiválok hagyományaihoz hűen az aktuá-
lis évadnak megfelelő számú, tehát jelen 
esetben a 25. Haydn-szimfónia csendült fel 

elsőként - a Budapesti Vonósok Pálfalvi Ta-
más trombitaművésszel léptek színpadra.

A fesztivál népszerű programe-
leme volt a zenés kastélytúra el-
nevezésű különleges tárlatvezetés. 
Szombaton és vasárnap összesen  
öt alkalommal volt lehetőség arra, hogy a 
Budapesti Vonósokból alakult duók, triók 
és kvartettek zenei kísérete mellett tekint-
sék meg az érdeklődők 
az Esterházy-kastély 
csodálatos termeit. 

A szombati nap kü-
lönleges programja volt 
az a beszélgetés, ahol 
Botvay Károly, Pilz Já-
nos és Bényei Tamás, 
a Hot Jazz Band alapí-
tó tagja beszélgettek a 

zenével való kapcsola-
tukról, de szó esett a Bu-
dapesti Vonósok mega-
lapításáról és az együttes 
sorsát alakító véletlenek-
ről is. 

Szombaton délután 
Pápa Város Fúvósze-
nekara adott koncertet 
az Esterházy-kastély 
udvarán, majd a Bu-

dapesti Vonósok és a Hot Jazz Band kö-
zös koncertjét hallhatták az érdeklődők.  
Az este folyamán a hallgatóságnak bőven 
volt része szórakozásban, gyakran önfeledt 
nevetésben és sok-sok ráadásban is, mégis 
a körülöttünk zajló események úgy hozták, 
hogy a program talán legemlékezetesebb 
pillanata volt, amikor a két zenekar együtt 
játszott –  a háború ellen tiltakozva –  Louis 
Armstrong nyomán egy csodálatos világ-
ról. 

Vasárnap a Haydn zenéjével kísért tár-
latvezetések mellett családi programmal 
is készültek a szervezők, a marionettszín-
ház foglalkoztatójában kézműves-fog-
lalkozás várta a gyerekeket, ahol kis 
marionettfigurák készültek, de a marionett-
színház rejtelmeibe és a legyezőnyelv tit-
kaiba is bepillantást nyerhettek a program  
résztvevői. 

A fesztivál zárónapján is volt egy 
különleges beszélgetés, ahol Göt-
tinger Pál, a rendezvénysorozatot 
záró operaelőadás rendezője árult el 
kulisszatitkokat az opera világáról, 
valamint az esti előadással kapcso-
latban. 

A XXV. Haydn Fesztivált vasár-
nap este Pergolesi Az úrhatnám 
szolgáló című vígoperája zárta. Az 
előadás kezdésével megvárták, 
amíg elhalkul a nyolc órai harang-

zúgás, így a Nagytemplom harangja külön-
leges módon az előadás részévé is vált. Az 
agglegény Umberto, Serpina, a szolgáló-
ja és Vespone, a néma szolga történetét a 
Budapesti Vonósok, Bordás Barbara, Erdős 
Attila és Göttinger Pál adták elő a negyed 
évszázados fesztivál záróestéjén. 

A zeneirodalom által az első vígopera-
ként számon tartott darab az őt felnevelő 
uraságba beleszerető szolgáló és ura kap-
csolatának alakulását mutatja be, melynek 
során a cselszövésekben a lány segítsé-
gére van Vespone is. A történet végére a 
cselszövés eredménnyel jár és Umberto 
feleségül veszi a fiatal lányt. A humorban, 
énekesi és zenészi bravúrokban bővelkedő 
előadás méltó zárása volt a három napnak. 

A XXV. Haydn Fesztivál vasárnap este 
véget ért. A Budapesti Vonósok azonban 
nem végleg búcsúztak városunktól, hiszen 
úgy tudjuk, a jövő évi fesztivált is Pápán 
szeretnék megrendezni. 

Fantasztikus zenekar, csodálatos helyszín és 
három nap zene
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Fellenthali Fellner Jakab a késő barokk építészet legkiválóbb magyarországi mes-

tere. Helyi építőmesteri gyakorlatból kinőtt autodidakta építész, aki munkái által vált 

elismert és sikeres szakemberré. 1764-től a pápai és tatai hitbizományi birtokok, s 

gróf Esterházy Károly egri püspök építkezésein foglalkoztatták. 1773-ban Fellenthali 

előnévvel nemes lett. Jelentős szerepe volt Eger, Pápa, Tata és Veszprém városképének 

kialakításában. A pápai Esterházy-kastély belső átalakításában is részt vett. Utolsó, 

leghatalmasabb alkotása a pápai plébániatemplom volt. Gróf Esterházy Károly saját 

költségén emeltette 1774 és 1786 között a Nagytemplomot Szent István első vértanú 

tiszteletére, amely a magyar klasszicizáló későbarokk építészet egyik legjelentősebb 

és legegységesebb alkotása. Fellner Jakab halála után Grossmann József vette át 
az építkezés irányítását.

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

300 éve, július 25-én született Fellner Jakab építészmester

Zsuppán István  
művésztanár készítette a 
Nagytemplomban levő  
emléktábla Fellner  
Jakabot ábrázoló  
domborművét. A dombormű 
alatt látható képeslap 
1914-es kelezésű.


