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Közéleti hetilap

Horváth Adrián bemutatkozott

Tavaszköszöntõ
koncert

VI. évfolyam 16. szám

Bemutatták „A Morcogi”-t

Filmünnep Pápán

Az elmúlt években igazi hagyománnyá vált városunkban Pápa Város Fúvószenekarának tavaszköszöntõ hangversenye. Az eltelt idõszakban megszokott szereposztás
idén azonban jelentõsen megváltozott, hiszen az április
19-i koncerten vezényelte elõször a pápai fúvósokat az új
karnagy, Horváth Adrián. A veszprémi származású karmester vezetésével is remekült szólaltak meg az indulók,
film betétdalok, musical részletek és komolyzenei mûvek.
A szombat esti hangversenyen kerültek átadásra a
Pápa Város Fúvószenekara
által alapított díjak. Ebben
az évben a fúvószenekar
örökös tagjának a korábbi
karmestert, Hetyei Józsefet

Pápa, K ossuth u. 5.
Tel.: 89/ 311-290

Pápai
tûzoltók
gyõzelme

A versenyt minden második évben rendezik meg,
melyen a megye hivatásos
önkormányzati tûzoltóságai - összesen hatan - vesznek részt, különbözõ válogatott csapatokkal.
Folytatás a 2. oldalon

Hungaroton vetélkedõ Pápán

Négy középiskolai csapat vett részt azon a zenei vetélkedõn, melyet múlt kedden tartottak a Pedagógus Mûvelõdési Házban. Az alkalom valójában a hosszabb vetélkedõsorozat elsõ megyei döntõje volt, melyen két ajkai középiskola, valamint a Türr Gimnázium két csapata vett részt.

Könyv, kazetta,
CD, videokazetta

Elsõ helyen végzett a pápai tûzoltócsapat a megyei
hivatásos tûzoltók versenyén, melyet a napokban
tartottak a veszprémi Honvéd-pályán.

választották, aki a színpadon a közönség és a zenekar vastapsa kíséretében
könnyeivel küszköve kívánt
további szakmai fejlõdést a
pápai fúvósoknak.
Továbbiak az 5. oldalon

Türrösök a zenei
játékon

Anna
könyvesbolt

A Morcogi címû film a város filmje – Pápáé és a pápaiaké. Azoké, akik itt élnek, és azoké, akik pozitív hozzáállásukkal segítették az alkotás létrejöttét. Ez a film közösségteremtõ alkotás – nemcsak a készítõket, hanem az
egész várost sikerült összehoznia. A Morcogi emberségre,
sorsunk, életünk elfogadására, emberi mivoltunk megõrzésének fontosságára tanít.

A Hungaroton zenei já- tatja a komolyzene közeléAz ORTT támogatásból
ték egy négyfordulós, nagy be a középiskolás fiatalo- létrejött 65 perces filmet – a
országos versenysorozat, kat.
Forrás Színház és a Pápa
Folytatás az 5. oldalon Városi Televízió közös alamely már hatodik éve jut-

kotását – teltház elõtt mutatták be múlt csütörtökön
este a Jókai Mór Mûvelõdési Központ színházter-

mében. Az est mûsorvezetõje Kalocsai Andrea, a Duna TV mûsorvezetõje volt.
A vetítés elõtt az alkotásban is szereplõ Bánfi
György Kossuth-díjas mûvész verssel köszöntötte a
pápaiakat és a város polgármestere, illetve a film készítõi is szót kaptak a színpadon.
Bõvebben a 4. oldalon

A Musical
Stúdió
sikere
Április 11-tõl 13-ig rendezték meg a Zenés Színpadok Országos Fesztiválját, azaz a Scherzót Békéscsabán, amelyen részt vett
a Pápai Musical Stúdió is.
A társulat a rangos versengésben a musical és dalösszeállítás kategóriában
az elõkelõ második helyezést érte el.
Békéscsabán a Pápai
Musical Stúdió és a JMK
Musical Tánckara közös
produkciójával
indult,
melynek vázát a már Pápán
bemutatott A zene, az vagyok én címû mûsor adta.
Részletek a 3. oldalon
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Türrösök a
zenei játékon
Folytatás az 1. oldalról
- Azért Hungaroton Hangjáték, mert ennek a lemezkiadónak a zenei kiadványait használjuk a versenyen. Azt szeretnénk, ha a
fiatalok tömegesen közelednének a zenének ehhez
a válfajához is, mert ettõl
ma egy kicsit elidegeníti
õket sok minden más.
Egyébként úgy tapasztaljuk, vissza lehet õket hódítani, és ez nagyon jó dolog –
mondta Varga Károly, a Magyar Rádió és a Magyar Televízió nyugalmazott munkatársa, akitõl megtudtuk,
a játék hat évszázad teljes
zenei repertoárját öleli fel.
- A középiskolások nagy
örömmel, szinte szenvedélyesen játszanak, és teljes
szívvel vesznek részt a vetélkedõn. Elõzetesen fel is
készülnek, CD lemezen
megkapják a zenei szemelvényeket és irodalmat, persze ismereteiket tovább bõvíthetik zenei könyvekbõl,
hangversenykalauzokból.
Egyébként ma játsszuk a
263. iskolai játékot. Lesz
egy második megyei döntõ
is, ott Veszprém, Tapolca
és Pápa más iskolái találkoznak majd egymással –
tette hozzá Varga Károly,
aki nem csak a mostani vetélkedõ kapcsán jutott el
Pápára, régebben rendszeresen ellátogatott városunkba.
- Évtizedekkel ezelõtt én
vezettem a pápai ifjúsági
hangversenyt, és itt, a Pedagógus Mûvelõdési Házban
is sok felnõtt koncertet.
Szép emlékek ezek, azóta is
visszatérek a városba, amikor csak lehet – mondta.
A csapatok a zenei játék
végén a bronztól a summa
cum laude-ig kaptak minõsítést teljesítményük alapján.
Varga Bea

Lúdas Matyi
a Pegazusban
A 2007/2008-as bábszínházi évad utolsó, záró bérletes elõadását, a Lúdas Matyit láthatták az óvodások,
iskolások a Pegazus Színházban az elmúlt héten. A
Szent István úti ódon színházteremben ezúttal Fazekas Mihály közismert mûve
elevenedett meg, amelyet
Sarkadi Nagy László dolgozott át bábszínpadra.
A zenés bábjátékot Végh
Zsolt, Hegedûs Gabriella és
Meleg Gábor játszották, a
kedves mese zenéjét Kövi
Szabolcs szerezte, az elõadást tervezte és rendezte
Sarkadi Nagy László.
Polgár Sz.

Horváth Adrián bemutatkozott a fúvószenekar élén

Tavaszköszöntõ koncert

Folytatás az 1. oldalról
Az együttes tiszteletbeli
tagja díját Babos Tibor versés prózamondó vehette át.
Az új karnagy, Horváth
Adrián jelenleg a Veszprémi Légierõ Zenekar karmesterhelyettese, emellett
harsonát tanít a megyeszékhely zeneiskolájában. Horváth Adrián néhány nap
múlva, május 7-én diplomázik majd fúvószenekari karnagyi szakon.
- Pápa Város Fúvószenekarával Hetyei József nagyon komoly szakmai mun-

kát végzett, ezért sok változást nem tervezek. A tavaszköszöntõ koncert váza
már korábban elkészült,
csak néhány új számot hoztam a programba. Új mûsorelem Hidas Frigyestõl a
Magyar dalok és táncok, valamint A Karib-tenger kalózai címû film zenéje. De
megszólal régi történelmi
induló is, és hallhatja a közönség
Andrew
Lloyd
Webber Az operaház fantomja címû musicaljét. Próbáltam olyan mûsort válogatni, amely minden kor-

osztálynak tetszhet. A zenekar sokszínûségét kell
fenntartani, a komolyzene
mellett
szeretnénk
a
könnyûzenei mûveket is repertoáron tartani – mondta
lapunknak Horváth Adrián.
A vidám, kétórás mûsorban a ráadásdal Ábrahám
Pál Honvédbanda címû
szerzeménye volt, amely
méltóképpen zárta le a remek hangulatú szombat esti tavaszköszöntõ fúvóshangversenyt.
Polgár Szilárd

Programajánló

Április 24-én, csütörtökön 13.30 órától Kenderkóc
hagyományõrzõ kézmûves mûhely a JMK elõadótermében. Agyagozás, virágtál készítése.
Április 24-én, csütörtökön 17 órától a Pápai Jókai
Kör vendége Kerecsényi Zoltán, a Pápa és Vidéke Honvéd Kulturális Egyesület elnöke, aki Füttyentek rád,
zord világ! – Párhuzamok két egykor pápai diák, Petõfi
Sándor és Nagy László életútjában, költészetében címmel tart elõadást a könyvtár olvasótermében. Versekkel közremûködnek a Pápai Jókai Kör Önképzõkörének tagjai.
Április 26-án, szombaton 13-17 óráig tartja foglalkozását a 12-es Színkör a Somogyi József Galériában.
Április 26-án, szombaton 16-18 óráig beszélgetés a
Helyõrségi Klubban az egészséges táplálkozásról,
mozgásról, Pilates torna. A beszélgetést vezeti: dr.
Barta József, a Pilates tornát vezeti: Solymosi Antal.
Részvételi díj: 500 Ft.
Április 26-án, szombaton 18 órától 24 óráig Jelentem
versben mesémet címmel egy este a versek jegyében a
Pápai Helyõrségi Mûvelõdési Otthonban.
Április 26-án, szombaton 18.30 órakor kezdõdik a
Pápai Református Egyházközség 3. jótékonysági bálja
a Pápai Református Egyházközség Gyülekezeti Házában. Belépõjegy ára 4000 Ft, mely tartalmaz egy köszöntõpezsgõt, valamint a svédasztalos vacsorát.
Április 27-én, vasárnap 17 órától az Art moziban a
Kalandorok címû magyar filmvígjátékot vetítik.
Április 28-án, hétfõn 18 órától Így fõzünk mi – kóstolóval egybekötött fõzési bemutató az Életmód Klubban a JMK Várkastély 3. termében. Lencsefasírt, burgonyapüré fokhagymával, dióval, fényezett cékla.
Április 29-én, kedden 10 és 14 órakor kezdõdik Kéri
Kitty Kalandra fel! címû gyermekmûsora a színházteremben.
Április 30-án, szerdán 15 órától Szûkebb pátriánk ifjúsági várostörténeti tanfolyam a Városháza nagytermében. Téma: Pápa jelene és jövõje. Elõadó: dr. Kovács
Zoltán polgármester.
A Petõfi moziban április 25-27-ig 19 órától a
Cloverfield címû amerikai sci-fi thrillert, április 26-án
17 órától a Napkirálynõ címû szinkronizált francia animációs filmet , április 29-30-án 19 órától a Nem vénnek
való vidék címû amerikai thrillert vetítik.
A Somogyi József Galériában Thuronyi István festõmûvész kiállítása, a Hollósy Simon Galériában az
Édesanya, boldoganya, veragszülõ Szûz Mária címû kiállítás, az A. Tóth Sándor Galériában A. Tóth Sándor
rajztanár, festõmûvész, bábmûvész emlékkiállítása látható.
A galériák nyitva tartása: naponta 9-12 és 14-17 óráig, vasárnap 14-17 óráig, szünnap: hétfõ, csütörtök és a
hónap utolsó szombatja.

