
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1- 138/2012. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete és Schwetzingen Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. szeptember 8-i ünnepi ülésén, a 

Régi Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Péntek Árpád, Zsegraics Gyula, Császár Endre, Bocskay László, Venczel 

Csaba, dr. Hermann István, Erőss Bulcsú, Grőber Attila, Szirbek Rita, 

képviselők, 11 fő. 

  

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  

Dr. Nagy Krisztina aljegyző, 

Rádi Róbert kabinetvezető, 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető,  

Molnár István városfejlesztési osztályvezető, 

Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő,  

Dr. Kontrát Károly államtitkár, 

Dr. René Pöltl, Schweztingen város főpolgármestere, 

Schweztingen Város Önkormányzatának Képviselőtestülete,  

Schwetzingeni delegáció tagjai, 

Leinefeldei delegáció tagjai, 

Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai, 

  Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa, 

 a Napló c. újság munkatársa, 

 Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető,  

 Dr. Benkő Krisztina köztisztviselő, 

  állampolgárok a jelenléti ív szerint. 

 

Távolmaradásukat bejelentették: Dr. Vörös Ibolya és Pingiczer Sándor képviselők. 

Távolmaradását nem jelentette be: Máté István képviselő. 

 

A jelenlévők elénekelték a német és a magyar Himnuszt.  

A Bartók Béla Zeneiskola pedagógusainak előadásában Brahms V. magyar tánc című művét 

hallgatták meg a jelenlévők. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a megjelenteket, a testület ülését 11,00 órakor megnyitja. Külön köszönti dr. René 

Pöltl schwetzingeni főpolgármestert, Dirk Elkemann schwetzingeni polgármestert, a 

schwetzingeni és leinefeldei delegáció tagjait, dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselőt, dr. 

Kontrát Károly államtitkárt, valamint a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjait. 
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Bejelenti, hogy a felújított Városháza épületében ez az első képviselőtestületi ülés, továbbá ez 

az első olyan testületi ülés Pápán, amelyet élő adásban követhetnek nyomon az érdeklődők az 

interneten. Köszönti azokat, akik az interneten keresztül nézik a testület ünnepi ülését. 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 11 fő képviselő jelen van.  

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról.  

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

101/2012. (IX.08.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. 

szeptember 8-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

1. Pápa és Schwetzingen közötti 20 éves partnervárosi 

kapcsolat méltatása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 
 

Napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján: 

 

1. Pápa és Schwetzingen közötti 20 éves partnervárosi kapcsolat méltatása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, 20 évvel ezelőtt Gerhard Stratthaus akkori főpolgármester kezdeményezésére, 

Reinhard Jäntsch segítségével talált Schwetzingen Pápára. Reinhard Jäntsch nemcsak a 

kapcsolatfelvétel idején tartozott a legszorgalmasabbak közé, hanem azt követően is hosszú 

éveken keresztül, energiát nem spórolva segítette a pápai fiatalok Schwetzingenbe való 

eljutását, segítette a két város közötti kapcsolat elmélyítését, amelyet ezúton is megköszön. 

Hozzáteszi, az elmúlt 20 évben több pápai és schwetzingeni intézmény és szervezet között 

alakult ki rendszeres kapcsolat. Ezek közül kiemeli a tűzoltóságok, a Türr István Gimnázium 

és a Hebel Gimnázium, a Jókai Mór Általános Iskola, majd később a Weöres Sándor 

Általános Iskola és a Hilde Általános Iskola, az Erkel Kórus és a Liederkranz közötti 

kapcsolatot, valamint azt a támogatást, amelyben a Förderverein Egyesületen keresztül a 

Vöröskereszt és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részesül rendszeresen. Megemlíti a 

pápai diákok rendszeres nyári gyakorlatát Schwetzingenben, valamint azokat a visszatérő 

bemutatkozási lehetőségeket, amelyeket a karácsonyi vásárokon kapnak a pápai kézművesek, 

illetve művészeti csoportok. 

Elmondja, 1994-1995-ben egy közös program keretében a két város együtt dolgozott a 

települések közvilágításának korszerűsítéséért, 2002-ben pedig - a partnervárosi kapcsolat tíz 

éves évfordulóján – az egész schwetzingeni képviselőtestületet vendégül látták és kirándulást 

szerveztek a Balatonra. 2006-ban, az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján 

Schwetzingenben is tartottak megemlékezést, és kerékpártúrát szerveztek Pápára. A 

kerékpártúra magyarországi szakaszán a schwetzingeni és a pápai képviselők közösen vettek 

részt, és több mint 100 kilométert tettek meg közösen Pápáig. A 2007-es Játékfesztivál 

kiemelt vendégei voltak a schwetzingeniek, ahol egy emlékezetes színházi előadáson vehettek 

részt együtt a Várkertben. Még ebben az évben Schwetzingenben emlékeztek meg a két város 

kapcsolatának 15. évfordulójáról. Dr. René Pöltl 2008-ban látogatott el először hivatalosan 

Pápára, 2009-ben pedig Schwetzingen, mint a spárga városa mutatkozott be Pápán, 



 3 

spárgakiállítást és kóstolót tartva városunkban. 2011-ben pápai képzőművészek – az F csoport 

– vitték el a testvérvárosba alkotásaikat. 

Hangsúlyozza, egy kapcsolat akkor működik jól, ha a kapcsolatépítésnek elkötelezett 

munkásai vannak. Reinhard Jäntsch és Gerhard Stratthaus mellett megemlékezik Bernd 

Kappenstein korábbi főpolgármesterről, akinek tevékenységét Pápa Város Érdemérmével 

ismerte el a Képviselőtestület. Mindemellett megemlíti Stefan Dallinger korábbi polgármester 

nevét, és köszönetet mond Kollányi Gábornak, aki Pápa Város Díszoklevele kitüntetésben 

részesült az elmúlt 20 évben végzett munkájáért.  
 

 

Dr. René Pöltl főpolgármester 

Köszönti a jelenlévőket. Elmondja, a testvérvárosi szerződést 1992-ben Gerhard Stratthaus és 

dr. Kovács Zoltán volt polgármesterek írták alá. A partnerkapcsolat létrehozása is jelezte, 

hogy Európa megváltozott, kelet és nyugat újra egyesült, megszűntek a határok és a 

vasfüggöny is. Kiemeli, hogy ismerik és elismerik a magyar állam és a magyar barátaik azon 

érdemeit, amit a németekért és Németországért tettek. Magyarország 1989. szeptember 10-e 

éjszakáján megnyitotta Ausztria felé a határokat, az ezt követő két napban körülbelül 12.000 

NDK-s polgár indult útnak Nyugat-Németország felé. A Kelet-Berlinnel folytatott 

eredménytelen tárgyalásokat követően Budapest minden előzetes egyeztetés nélkül - a többi 

keleti állam tiltakozása ellenére - engedte meg az NDK-s polgárok kiutazását nyugatra. 

Hangsúlyozza, sosem fogják elfelejteni a barátság és szabadság ekkor átélt érzését, és az 

irántuk tanúsított gesztust. A görög filozófus, Epikurosz szavait idézi: „Minden ajándék 

közül, amit a sors adhat nekünk, nincs nagyobb jótétemény, mint a barátság. Nincs nagyobb 

gazdagság, nincs nagyobb öröm.”  

A kezdetekkor senki sem gondolta, hogy a két város kapcsolatából olyan barátság alakul ki, 

amely szinte már felülmúlhatatlan. A schwetzingeniek megtapasztalhatták, hogy mi az igazi 

és szívből jövő magyar vendégszeretet, és hogy a barátság szűkös anyagi körülmények között 

is fontos a számukra. Hangsúlyozza, soha nem érzeték azt, hogy kisebb lenne a pápaiak 

fogadókészsége és a vendégszeretete, amiért rendkívül hálásak. Hozzáteszi, Pápa mindig ott 

van a fontos ünnepeiken, valamint azokon a rendezvényeiken, amelyekre meghívják a 

partnervárosokat. Az elmúlt két évtizedben a két város összenőtt, sokat segítettek egymásnak 

és sokat tanultak egymástól. Szeretné, ha ez a jövőben is így lenne. A testvérvárosi 

kapcsolatért végzett munkájáért és támogatásukért köszönetet mond dr. Kovács Zoltánnak, dr. 

Áldozó Tamásnak, Boros Katalinnak,  Reinhard Jäntschnek, Kollányi Gábornak és további 

néhány schweztingeni személynek.  

A barátság jelképeként a Fő tér utolsó kövét szeretné majd átadni, ezzel is jelezve, hisznek 

abban, hogy az egyszer elkészül. Úgy érzi, amikor Pápára jönnek, haza jönnek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy tavaly az első pápai követ vitték Schwetzingenbe, az ottani 

fő tér beruházásához. Megjegyzi, a két fő tér első és utolsó köve is a barátságuk 

összefonódását, a 20 év összefogását jelzi. 

 

Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő 

Köszönti a megjelenteket. Elmondja, Pápa volt polgármestereként 20 évvel ezelőtt ő írta alá a 

két város közötti szerződést. Felelevenítette a két város ismerkedésének időszakát, amely alatt 

több barátság is szövődött. Hozzáteszi, személyesen is sokat kapott a partnervárosi 

kapcsolattól. 1990-ben ismerhette meg Bernd Kappentseint és Reinhard Jäntscht egy 

pártoknak szervezett találkozón az akkori Platán szállóban. Abban az időben Künzelsau 

városa is szeretett volna testvérvárosi kapcsolatot létesíteni Pápával, és úgy érzi, jól döntöttek, 

mikor Schwetzingent választották. Kedves emléke, hogy az 1990. október 26-án – 
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polgármesterré választásának napján - érkezett schwetzingeni delegáció a taxis blokád 

ellenére is eljutott Pápára. Megköszöni mindazoknak a munkáját, akik részt vettek a 

partnervárosi kapcsolat kialakításában és ápolásában. Hangsúlyozza, a hivatalos kapcsolatok 

mellett fontosnak tartja a két város polgárai között kötött barátságokat, házasságokat. 

Mindenkinek további jó munkát kíván. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem 

hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a Pápa és Schwetzingen közötti 20 

éves partnervárosi kapcsolat méltatásáról szóló előterjesztést. 

 

 

Az ülés végén Pápa város nevében dr. Áldozó Tamás polgármester átadja dr. René Pöltlnek a 

Balla Róbert téri Általános Iskola két tanulójának, Gyip Klaudiának és Kalányos Patríciának 

a belváros egy jellegzetes épületsorát ábrázoló festményét, dr. René Pöltl főpolgármester 

pedig átadja a Fő tér utolsó kövét dr. Áldozó Tamás polgármesternek, valamint a testület 

minden tagjának ajándékot nyújt át. 

 

A Bartók Béla Zeneiskola pedagógusainak előadásában Beethoven Török induló című művét 

hallgatták meg a jelenlévők. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 10, 55 órakor bezárja, majd meghívja a 

jelenlévőket az ülés után tartandó fogadásra. 

 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás s. k. Kanozsainé dr. Pék Mária s. k. 

 polgármester jegyző 


