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Pápa és Vidéke

Foltvarróktól a természetjárókig

Kisközösségek
mutatkoztak be

Legyen jobb a
gyerekeknek

Programajánló

Pápa Város Egyesített Szociális Intézménye Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálata Legyen jobb a gyerekekSzámos amatõr mûvészeti kisközösség mûködik a Jó- nek címmel ifjúságvédelmi tanácskozást szervezett az elkai Mór Mûvelõdési Központ keretein belül, az intéz- múlt héten ifjúságvédelmi szakemberek számára.
mény támogatásával, segítségével. Számukra kívánt
megfelelõ bemutatkozási lehetõséget biztosítani a JMK
Oláh Márta, a Gondozási van lehetõség.
A rendezvényen Mészáazzal a tárlattal, amelyet a közelmúltban nyitottak meg Központ vezetõje elmondaz Erzsébet-ligeti színházépületben.
ta, a résztvevõkben közös, ros Imre szociális szakértõ
hogy kötõdnek a gyermeki tartott elõadást Dilemmák
léthez és a szociális munká- a mai gyermekvédelemben
hoz. Szólt az intézmény éle- címmel. Elõadásában a mai
tében a közelmúltban be- gyermekvédelemre leginkövetkezett szervezeti és kább jellemzõ jelenségekszemélyi
változásokról, rõl szólt. Szerinte nagyon jó
amelyek megvalósítják a a gyermekvédelmi törvény,
szolgáltatások közötti átjár- de megfigyelhetõ egy hiehatóságot, a gyorsabb, rarchikus visszarendezõdés
eredményesebb
szakmai is. A jogszabály végrehajtásakor úgy tûnik, mintha
munka feltételeit.
A Gondozási Központ nem volna demokratikus a
vezetõje szólt a gyermekjó- gyermekvédelmi rendszer.
A program szervezõi azt
léti szolgáltatáshoz kapcsolódó helyi adatokról, a szol- tervezik, hogy kéthavonta
gáltatással kapcsolatos vál- összehívják a családok,
tozásokról. Mint elhang- gyermekek segítése érdeA kiállításon Veszpré- valamint az Éremgyûjtõ zott, a Fõ utca 7. szám alatti kében a veszélyeztetettsémunkanapokon get észlelõ jelzõrendszer
miné Turtsányi Valéria, a Kör. A kiállítás megnyitó iroda
Jókai Mór Mûvelõdési után évadkezdõ értekezle- 7.30-tól 15.30-ig áll a hozzá- tagjait hasonló rendezvéKözpont
igazgatónõje tet tartottak a JMK-hoz tar- juk fordulók rendelkezésé- nyekre. A novemberi renmondott ünnepi köszöntõt. tozó kisközösségek vezetõi, re. Az adományosztásra dezvényt a rendõrkapiA tárlaton bemutatkozott a akik beszámoltak a követ- hétfõn és csütörtökön tánnyal és a Kábítószerügyi
Foltvarró Klub, az Ifjúsági kezõ közmûvelõdési év 13-15 óra között, felajánlá- Egyeztetõ Fórum tagjaival
Képzõmûvész Kör, a Ba- programjairól, feladatairól. sok fogadására pedig mun- közösen szervezik.
kancsos Természetjárók,
Polgár Szilárd kaidõben korlátozás nélkül
papp

Idegenforgalmi séta városunkban
A Pápai Gazdasági Szakképzõ Iskola 11. és 12. G osztályos (vendéglátó szakközép) tanulói a városban szervezett
kirándulásuk alkalmával bõvítették turisztikai ismereteiket. Mindezt a vendéglátó idegenforgalmi ismeretek érettségire való felkészülés jegyében szervezték szaktanárukkal
és osztályfõnökükkel. A bencés templommal és a pálosok
történetével ismerkedtek. A városházán dr. Áldozó Tamás
tájékoztatóját hallgatták meg Pápa turisztikai fejlesztéseirõl. Megtekintették a Somogyi Galéria aktuális kiállítását.
A köztéri szobrok felkeresése után a Termál Camping következett, majd a Várkertfürdõ gyógyászatának és a stadion megtekintése zárta a programjukat.

Húszéves a Mûvelõdéstörténeti Társaság
Folytatás az 1. oldalról
- Akkor egy kicsit furcsán
hangzott, hogy Pápa tudományos élete, de ma már
bátran mondhatjuk ezt, hiszen a városban mûködnek
kutatóintézetek, felsõoktatási intézmények. Akkor
egyedül a Református Kollégium Tudományos Gyûjteményei képviselte a tudományt Pápán - mondta dr.
Hermann István.
A két évtizeddel ezelõtt
megalakított társaság célja
Pápa város történetének,
mûvelõdési, kulturális, sport,
zenei életének feltárása, bemutatása, többek között
elõadások, konferenciák keretében. S hogy a kutatások
az utókor számára is megmaradjanak, a konferenciák
anyagát minden évben kötetben is megjelentetik.
- Az elmúlt 20 évben
összesen 18 konferenciát

rendeztünk, ennek megfelelõen 18 kötetet adtunk ki.
Ezek mindegyike a város
történetének különbözõ periódusaival foglalkozik. Két
könyvünkre vagyunk a legbüszkébbek. Az egyik a Millenniumi Évkönyvünk, egy
több mint 300 oldalas tanulmánykötet, amely felvonultatta társaságunk teljes szerzõi gárdáját, a másik nagyon
jelentõs kiadványunkat pedig legidõsebb, legfelkészültebb tagunk, Nádasdy Lajos
kilencvenedik születésnapjára készítettük. Ez a könyv
a tanítványok tisztelgése
mesterük elõtt – mondta dr.
Hermann István, aki hozzátette, remélik, hogy a társasághoz egyre több fiatal
csatlakozik majd a jövõben.
- Fontos feladatunk a fiatalítás, ma például két fiatal
kollégát vettünk fel a társaság tagjai sorába, Stankovics

Mariann középiskolai tanárt, és Petrik Ivánt, a pápai
fióklevéltár levéltárosát. Bízom benne, hogy lesznek fiatalok, akik jönnek majd
közénk. Ezt szeretnénk ösztönözni diákpályázatok kiírásával is. Azt a generációt
szeretnénk ezzel megszólítani, akik majd tíz-tizenöt év
múlva a társaság tagjai lehetnek. Terveink között
szerepel az is, hogy szaporítsuk a városban lévõ emléktáblákat, ilyen formában
szeretnénk tisztelegni például Jászai József múzeumalapító igazgató emlékének.
Aztán jövõre dr. Tungli Gyula javaslatára városunk adna
helyszínt a Magyar Névtani
Társaság konferenciájának,
hiszen Pápának komoly hagyományai vannak a névtannal kapcsolatban. Ehhez
kapcsolódóan diákpályázatot is kiírunk – részletezte a

társaság elnöke, aki elárulta
azt is, hogy az éves közgyûlésen felvették a tagok sorába Édes Lászlónét és Markó
Józsefet is.
A társaság mostani ülése
a Biblia és a reneszánsz jegyében zajlott. Négy elõadást hallgathattak meg a
tagok a Dunántúli Református
Gyûjtemények
könyvtárában
megtartott
felolvasóülésen. Dr. Tarjányi Béla a Vatikáni Kódex
történetérõl és jelentõségérõl szólt, Édes Lászlóné, a
Bartók Béla Zeneiskola tanára a reneszánsz zenérõl
tartott élvezetes, zenés elõadást, Köntös László gyûjteményi igazgató a Biblia igazságáról beszélt, dr. Hubert
Ildikó pedig Három postillaíró a XVI. században címmel
tartott elõadást az egybegyûlteknek.
Varga Bea

Október 11-én, szombaton 10 órától a Balambér,
avagy mert minden kedden élni jó! címû zenés
bábburleszk látható a Pegazus Színházban.
Október 13-án, hétfõn 18 órától tartja foglalkozását
az Életmód Klub a Várkastély 8. termében.
Október 13-án, hétfõn 19 órakor kezdõdik a JMK
színháztermében Eperjes Károly Kossuth-díjas színmûvész Az igazgat mondd, ne csak a valódit címû zenés
rendhagyó irodalmi estje. Belépõjegyek ára 500 Ft,
csoportos (15 fõ felett) 300 Ft.
Október 16-án, csütörtökön 18 órakor tartja évadnyitó foglalkozását a Kertbarát Népfõiskola a Várkastély 1. termében.
Október 17-én, pénteken 13.30 órától Kenderkóc hagyományõrzõ kézmûves mûhely a JMK elõadótermében, 18 órától táncház a földszinti elõtérben.
A Petõfi moziban október 10-12-ig 19 órától az
Erõszakik, október 11-én 17 órától az Egon és Dönci,
október 14-15-ig 19 órától az Angel, október 7-19-ig 19
órától a Hellboy: Az aranyhadsereg, október 18-án 17
órától pedig a Lucky Luke Irány a vadnyugat címû filmet vetítik.

Koncert a sétálóutcán
Nem elõször adott hangversenyt a belváros sétálóutcáján Pápa Város Fúvószenekara. A Horváth Adrián által vezényelt tehetséges együttes nyárbúcsúztató koncertjére ezúttal is sokan voltak kíváncsiak a
Kossuth utcán szeptember
27-én.

A szombat késõ délután
megszólaló repertoárban
hallhattunk indulókat, filmzenéket és pergõbb, dinamikusabb szerzeményeket
is, a magas színvonalon elõadott zeneszámokat a sétálóutca alkalmi közönsége
hosszas vastapssal köszönte
meg.
Polgár Sz.

