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PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083 

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Az elmúlt esztendőben a külföldi utakról készült beszámolók keretében már részben 

tájékoztatást adtunk Pápa Város Önkormányzata partnervárosai kapcsolatainak alakulásáról, a 

partnervárosokban rendezett programokról, azok közreműködőiről és az együttműködés 

eredményeiről. 

 

Jelen beszámolóban a városunkban történt, a partnerkapcsolatokat érintő eseményeket, az 

intézmények partnervárosainkat érintő külkapcsolatait, valamint az idei év terveit foglaljuk 

össze. 

 

Sport 

 

A 2011. évi Pápa Kupa Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó Tornára Barót, Kovászna, Gorlice és 

Losonc városok csapatai fogadták el meghívásunkat. A tornát Veszprém csapata nyerte. 

 

A Weöres Sándor Általános iskola vendégeként a baróti Gaál Mózes Általános Iskola 

kézilabda csapata részt vett a március 11-14. között rendezett Unicredit Kupa Nemzetközi 

Kézilabda Tornán. A verseny mellett a diákok és kísérőik megismerkedhettek városunk 

látnivalóival, jártak a Várkertfürdőben, valamint a vendéglátó családok egy balatoni 

kirándulással is meglepték a baróti fiatalokat és a pedagógus kollégákat.  

 

Május 5-9. között rendezték a Barót Kupa Labdarúgó Tornát, melyen a Weöres Sándor 

Általános Iskola csapata is részt vett. Az elmúlt évek során kialakult baráti kapcsolatnak 

köszönhetően a gyerekeket és kísérőiket baróti családok látták vendégül. Mind az iskola, 

mind a fogadó családok igyekeztek a kint tartózkodás ideje alatt sok mindent megmutatni a 

környék nevezetességeiből, így a gyerekek számos élménnyel gazdagodva érkeztek haza.    

 

21. Pápai Játékfesztivál keretén belül 2012. június 4-én 20. alkalommal megrendezett 

Miniolimpián ismét a megszokott versenyszámokban - asztalitenisz, úszás, kosárlabda, tenisz, 

atlétika, sakk és judo – mérték össze erejüket a magyar és külföldi sportolók. Örömünkre 

szolgált, hogy Losonc, Kampen és Leinefelde fiataljai mellett, akik már évek óta rendszeres 

résztvevői a sporttalálkozónak, új résztvevőként a felvidéki Hetény község sportolói is 

elfogadták meghívásunkat.   

 

Városunk 2010-ben adott otthont első alkalommal a Kárpát-medencei Összmagyar 

Diákbajnokság egyik elődöntőjének. A szervező Aranycsapat Alapítvány olyan sikeresnek 

ítélte a helyi szervezést, hogy az elmúlt évben is városunkat kérte fel az elődöntő egyik 

házigazdájának. A június 20-26 között tartott mérkőzéseken Székelyudvarhely (Erdély), 

Hidaskürt (Felvidék), Ada és Zenta (Délvidék) valamint a pápai Petőfi Sándor Gimnázium 

csapatai mérték össze tudásukat.  
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A mérkőzések mellett a fiatal sportolók megismerkedhettek városunkkal és kirándulásokon, 

szabadidős programokon vettek részt.  

A Budapesten rendezett döntőbe Ada csapata jutott be. 

 

Oktatás 

Április végén egy projekthét keretében Kampenből érkezett négy gyógypedagógus kolléga a 

Balla Róbert Téri Általános Iskolába, hogy közösen folytassák az előző évben megkezdett 

programot, melynek segítségével a művészet, azon belül elsősorban a festészet eszközeivel 

igyekeznek hatékonyan elősegíteni a fogyatékkal élő gyerekek fejlődését és különleges 

sikerélményekhez juttatni őket. 

A hét zárásaként kamara kiállítást és vásárt tartottak az intézményben, a bevételt a program 

folytatásához szükséges rajzeszközökre és anyagokra fordították.    

Szintén ennek a látogatásnak a keretében Leinefeldéből, a Tabaluga iskola képviseletében 

érkezett két pedagógus, hogy megismerje az intézményben folyó oktató-nevelő munkát, 

továbbá, hogy a kampeni, leinefeldei és pápai intézmények egy közös, az Európai Unió által 

támogatott Comenius projekt keretében megvalósítandó két évre szóló szakmai 

együttműködés terveit kidolgozzák. 

 

A hetényi Tarczy Lajos Alapiskola tanulói a pápai Tarczy Lajos Általános Iskola meghívására 

ismét részt vettek az intézmény által évek óta nagy sikerrel szervezett Nagy László 

szavalóversenyen. 

 

Októberben Unger Tamás alpolgármester, a Kampen-Pápa bizottság két tagja, Aart Kleijer és 

Alex Smies, a ProIchtus iskola és a Balla Róbert Téri Általános Iskola igazgatója vettek részt 

a Gödöllőn tartott holland-magyar partnervárosi konferencián, ahol a két iskola igazgatója 

mutatta be a gyakorlati oktatás bevezetésének és megvalósításának tapasztalatait, valamint a 

két intézmény közt kialakult együttműködést.  

 

Az elmúlt évben a Weöres Sándor Általános Iskola és a Türr István Gimnázium diákjai is egy 

hetes látogatást tettek schwetzingeni partneriskoláiknál, a Hildaschule-ben és a Hebel 

Gimnáziumban. A pápai diákokat a fogadó iskolák tanulói látták vendégül, közösen látogattak 

tanórákat, megismerkedtek a várossal és közös kirándulásokon vettek részt. 

A több mint egy évtizede zajló csereprogram eredményeképp folyamatosan bővül a 

résztvevők köre, és a két város tanulói közül többen a közösen eltöltött napok után is 

kapcsolatban maradtak. 

 

A baróti Gaál Mózes Általános Iskola tantestületének meghívására október végén Barótra 

látogattak a Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusai. A barótiak változatos és gazdag 

programot állítottak össze pápai kollégáiknak, melynek kiemelkedő eseménye volt, hogy 

intézmény közös kopjafát állított a Nyerges-tetőn. 

 

A közös Comenius projekt előkészítésének következő állomásaként novemberben 

Leinefeldében találkoztak a Balla Róbert Téri Általános Iskola projektben résztvevő 

pedagógusai és a Tabaluga Schule nevelői. Emellett a pápai kollégák megismerkedhettek az 

iskola nevelési programjával, a fogyatékkal élők integrációjának és foglalkoztatásának 

lehetőségeivel. 

 

Decemberben a Hetényben tartott Tarczy emléknapon a pápai és hetényi Tarczy Lajos 

Általános Iskolák igazgatói partneriskolai együttműködési megállapodás aláírásával fejezték 
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ki a két intézmény szorosabb együttműködési szándékát, valamint meghatározták a közös 

munka főbb célkitűzéseit. 

 

Közélet, partnervárosi együttműködés 

 

A március 15-i megemlékezés keretében Okke Pol úr, Kampen nyugalmazott jegyzője 

Kampen és Pápa partnerkapcsolatának létrejöttében és városaink közel két évtizedes sikeres 

együttműködésében vállalt szerepe elismeréseként Pápa Város Díszoklevele kitüntetésben 

részesült. Okke Pol úr családi okok miatt nem tudott részt venni az ünnepségen, a 

díszoklevelet áprilisi kampeni útja során dr. Áldozó Tamás polgármester adta át neki. 

 

A 90-es évek elején Kovászna és Pápa közt létrejött, közel két évtizede tartó sikeres 

együttműködést öltötte hivatalos formába a két város polgármestere, amikor március 17-én, 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestülete ülésén dr. Áldozó Tamás és Lőrincz 

Zsigmond aláírták a partnervárosi szerződést. 

 

A Nemzetközi Játékfesztiválra Leinefeldéből és Hetényből érkezett delegációkat elkísérte 

Siegfried Klapprott leinefeldei és Lucza Sára hetényi polgármester is. Lucza Sára 

polgármester asszony dr. Áldozó Tamás polgármesterrel folytatott megbeszélésén elmondta, 

hogy örömmel fogadták a meghívást a Játékfesztiválra és a mini-olimpiára és a jövőben 

szívesen bővítenék a két település együttműködését. 

 

Szociális és egészségügyi terület  

 

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye dolgozói áprilisban szakmai 

gyakorlaton vettek részt a kampeni Myosotis otthonházban, valamint lehetőséget kaptak 

további idősgondozással és ápolással foglalkozó intézmény megtekintésére. A közös munka 

során nagyon sok újdonsággal találkoztak és értékes tapasztalatokra tettek szert.  

A két intézmény együttműködése évek óta példaértékű, továbbá mindkét fél támogatja és 

rendkívül hasznosnak tartja a folytatást. 

 

Az Egyesített Szociális Intézmény, azon belül elsősorban a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat rendszeresen kap adományokat partnervárosunk, Schwetzingen Vöröskereszt 

szervezetétől. Az adomány nagy része jó minőségű ruhaszállítmány, de érkezett ágynemű, 

gyógyászati segédeszköz, gyerekjáték is.  

Június hónapban Kollányi Gábor a schwetzingeni Förderverein Egyesület elnöke az 

adományok mellett az egyesület pénzadományát – 3.000,- Euro - is átadta, mely összeget a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás keretében 5 db új készülék vásárlására és a 

Barát utcai részleg átalakításához használt fel az intézmény. 

 

A Kampenben működő Verenigde Gasthuizen Alapítvány évek óta támogatja az Egyesített 

Szociális Intézmény munkáját, beruházásait. A Barát u. 3. sz. alatti épületben kialakított 

lifthez az alapítvány 15.000,- Euro-val járult hozzá. Az ünnepélyes átadáson októberben részt 

vett az alapítvány képviseletében Jan Kattenberg, Bert Boerman és Johann Maas. 

A Kampen –Pápa bizottság két tagja, Jan Kattenberg és Alex Smies két alkalommal is értékes 

adományokkal lepte meg az intézményt, ágyneműt, gyógyászati segédeszközöket, kisebb 

bútorokat, számítógép monitorokat hoztak Pápára. 

 

Az Ordo Militaris Teutonicus lovagrend nagymestere, Klaus Blos úr az elmúlt évekhez 

hasonlóan 2011-ben is több alkalommal juttatott el városunkba nagy értékű Hipp bébiétel 
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szállítmányt, melyet a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai, valamint a Szent 

István Római Katolikus Plébánia segítői juttattak el a rászoruló családok részére.  Több, mint 

ezer család részesülhetett az egészséges és tartós élelmiszerekből álló adományokból. 

 

 

 

2012. évi tervek 

 

2012. január 7.  Nemzetközi ifjúsági labdarúgó teremtorna  

2012. április 13-15.  Kőrösi Csoma Sándor Napok Kovásznán 

2012. április 13-20. A schwetzingeni Hilda Schule diákjainak látogatása a Weöres 

Sándor Általános Iskolában 

2012. április 27-30.  20 év Kampen-Pápa (Kampenben) 

2012. június 2-3.  Leinefeldei városi ünnepség 

2012. június 4-9. A kampeni ProIchtus iskola látogatása a Balla Róbert Téri 

Általános Iskolában 

2012. június 15-17.  Nemzetközi Játékfesztivál, Mini-olimpia Pápán 

2012. július 6-8.  100 éves a leinefeldei sportegyesület 

2012. augusztus 23-26. Losonc 765 éves jubileumi rendezvényei 

2012. szeptember A kampeni Myosotis otthonház munkatársainak látogatása 

Pápára 

2012. szeptember 5-9. Pápai Bornapok, Schwetzingen – Pápa 20 év 

    Kovásznai Napok 

2012. szeptember 14-16.  Worbis város 850 éves 

2012. nov. 29 - dec. 2. Karácsonyi vásár Schwetzingenben 

 
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Rádi Róbert kabinetvezető 

 

Pápa, 2012. február 21. 

 

        Dr. Áldozó Tamás sk. 

             polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a külkapcsolatokról szóló 2011. évi 

tájékoztatót elfogadja, és a már kialakult, hagyományos nemzetközi programok 2012-ben 

történő megrendezéséhez hozzájárul, a rendezvényekkel kapcsolatos kiadások fedezetét a 

költségvetésben biztosítja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 


