Anna
könyvesbolt
Könyv, kazetta,
CD, videokazetta

2009. április 30.

Közéleti hetilap

VII. évfolyam 16. szám

Pá pa , Kossuth u. 5.
Tel.: 89/311-290

Átadták az örökös és tiszteletbeli tag címeket is

Tavaszt köszöntõ fúvósok

Idõsek napja
Mihályházán
Több mint tíz éve hagyomány Mihályházán, hogy az
önkormányzat megemlékezik a községében élõ idõs emberekrõl. Az idei ünnepségre 185-en kaptak meghívást,
amelyet mintegy százan el is fogadtak.
A rendezvényt a mihályházi asszonykórus, erre az
alkalomra megtanult dala
nyitotta meg, majd Mészáros
Géza polgármester köszöntötte a megjelenteket. Szólt

a közelmúlt történéseirõl és
a várható beruházásokról.
Kiemelte, hogy nemrég egy
falugondnoki gépjármûvel
gazdagodott a község.
Folytatás a 3. oldalon

Német szépkiejtési
verseny
Idén áprilisban is megrendezte hagyományos német
szépkiejtési versenyét a Német Kisebbségi Önkormányzat a Munkácsy Általános Iskolával karöltve. A megmérettetésen 12 tanuló vett részt Pápáról és környékérõl.
Öt általános iskolából Ugod, Bakonyjákó, Pápakovácsi, Tarczy, Munkácsy
- érkeztek a versenyzõk. A
diákok három kategóriában
mérték össze tudásukat:
mundart, 5-6. és a 7-8. osztályosok kategóriájában. A
mundart azt jelenti, hogy a

gyerekek nyelvjárásban adták elõ az általuk választott
német nyelvû történetet.
Négyen indultak ebben a
kategóriában. A verseny
két fordulóból állt. Az elsõben egy hozott szöveget olvastak fel a diákok.
Továbbiak a 3. oldalon

soknak, ebben a zenemûben Horváth
Adrián szólót játszott. Nagy hatással,
erõteljesen szólalt meg Dvorzak Új világ szimfóniája és Hacsaturján Kard
tánca is.
A koncert második részének elején
került sor a Pápa Város Fúvószenekara által alapított örökös tag és tiszEzúttal is volt érdekesség a mûsor- címû szerzeményét Pál János vendég- teletbeli tag címek átadására.
Tarczy Lajos Általános Iskola
ban, hiszen Wagenseil Harsonaverseny karmester vezényelte a pápai fúvóFolytatás az 5. oldalon
Kacsóh Pongrác János vitéz címû indulójával kezdõdött Pápa Város Fúvószenekarának tavaszköszöntõ koncertje a JMK színháztermében április
25-én. A Horváth Adrián által vezetett pápai zenekar hangversenyének elsõ
részében komolyabb hangvételû mûvek szerepeltek a repertoárban, indulók
és komolyzenei adaptációk alkották a koncertprogram vázát, a kellemes muzsika alatt az együttes mögötti óriási mozivásznon pedig képek villantak fel
az elhangzó dallamokra utalva.

Szakmai nap
Szakmai napot tartottak a múlt héten a Tarczy Lajos
Általános Iskola kéttannyelvû tagozatán, ahol a munkát
az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet által menedzselt, a
külföldi tanulók beilleszkedését támogató interkulturális program segíti. Ennek keretében érkeztek szakemberek az iskolába.

A Tarczyban a C17-es
program pápai bevezetése
következtében szeptembertõl folyik kéttannyelvû oktatás. Az eredményes szak-

mai tevékenységet segíti az
intézményben az interkulturális pilot, azaz kísérleti
program.
Bõvebben a 4. oldalon
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Április 30-án, csütörtökön 17 órakor nyílik a Somogyi József Galériában Nagy Béla festõmûvész kiállítása.
Köszöntõt mond: Rádi Róbert mûvelõdési osztályvezetõ. A kiállítást megnyitja: dr. László Péter mûvészettörténész.
Május 1-jén, pénteken 11 órakor kezdõdik a városi
ballagási ünnepség a szabadtéri színpadon. Elõtte 10
órától a végzõs diákok ballagó menettel búcsúznak a
várostól.
Május 2-án, szombaton a JMK Bakancsos Természetjárók Köre Odvaskõre kirándul. Indulás 11.05 órakor az autóbusz-pályaudvar 15-ös kocsiállásáról.
A Petõfi moziban május 1-3-ig 19 órától A szállító 3,
május 2-án 17 órától a Cincin lovag, május 5-én és 6-án
19 órától pedig a Hét élet címû filmet vetítik.

Folytatás az 1. oldalról
2009-ben az örökös tag elismerést id. Grúber
Róbert kapta, tiszteletbeli tagnak Szanyiné
Csepregi Ilonát választották, mindketten meghatottan vették át a díjakat. Az ünnepi pillanatokat nagymértékben emelte az este egyik legjobb feldolgozása, J. S. Bach D-moll toccata címû híres szerzeménye, amely modern hangszerelésben szólalt meg, itt a múlt és a jelen tökéletes összhangot alkotott. A kétórás hangversenyen voltak könnyûzenei betétek is, a
The Doors vagy az ABBA-válogatás nagy tetszést váltott ki a közönség soraiban, és a latin
ritmusok ezúttal is bejöttek, jelképesen valóban a Coppaccabanán érezhettük magunkat.
A koncert zárásaként hamisítatlan Dixieland
muzsika szólt, a hangverseny ráadásában pedig
a Radeczky induló taktusaival és vastapssal fejezõdött be a tavaszköszöntõ koncert.

Az élõ múlt

Polgár Szilárd

Radnóti
diákoknak
A TIT Váci Mihály Irodalmi Színpada tartott zenés-irodalmi mûsort Radnóti Miklós születésének
százéves évfordulója alkalmából a múlt héten a Pedagógus Mûvelõdési Házban.
A veszprémi mûvészeti társaság Virág voltam, gyökér
lettem címû összeállításával
adott képet Radnóti költészetérõl a jelenlevõ diákoknak, a Türr István Gimnázium és az Acsády Ignác
Szakképzõ Iskola tanulóinak.
Radnóti Miklós élete és
pályája egyfajta passió, s ezt
a szenvedésekkel teli utat
mutatták be az irodalmi
színpad tagjai mûsorunkban
a költõ születésekor bekövetkezett tragédiától – Radnóti
világrajövetelekor
édesanyja és ikertestvére is
meghalt – a háborúban átélt
borzalmakig. A Radnóti-versek mellett Kodály zenéje csendül fel zongorán
Csóka Levente elõadásában.

Pápai és sárvári filatelisták
közös kiállítása
A sárvári és a pápai bélyeggyûjtõ körök közös bélyegkiállítást rendeztek a sárvári Nádasdy-vár kiállítótermében, a Galéria Arcisban április 18-19-én A bélyeggyûjtés
örömei címmel.
Az ünnepélyes megnyitón a zsúfolásig megtelt
kiállítóteremben dr. Gaál
Péter, a sárvári bélyegkör elnöke, Sárvár város nevében
Kondora István, a város alpolgármestere köszöntötte
a megjelenteket és a gyûjtõket. Majd Sárvár és Pápa
város közös történelmének
kis felidézésével érdekes
köszöntõt hallhattunk dr.
Hermann Istvántól, a pápai
Jókai Mór Városi Könyvtár
igazgatójától. A pápai gyûjtõk nevében a Jókai Mór
Mûvelõdési Központ bélyeggyûjtõkörének elnöke,
Somogyi Zoltán köszönte
meg a sárváriaknak a meghívást, és reményét fejezte
ki, hogy hamarosan Pápa
városa is vendégül láthatja
a sárvári bélyeggyûjtõket. A

megnyitót követõen Miklós
László többek között a szervezõknek átadta Visnyovszki Gábor ez alkalomra
dedikált Bélyegkönyvének
egy példányát. Elmondta,
ezt a könyvet az a kiállító
nyeri el, akinek a gyûjteménye legjobban tetszett a
látogatóknak, leadott szavazataik alapján. A kiállításon 15 gyûjtõ 52 keretben
1248 lapon mutatta be gyûjteményét. Szinte minden
témából láthattunk egy kis
ízelítõt. A kiállításon alkalmi posta is mûködött, mely
Erdélyi Gyula pápai gyûjtõ
által készített emlékbélyegzõt is használta. A bélyeggyûjtõk, látogatók pedig erre az alkalomra készített filatelista dokumentumokat
vásárolhattak, volt emlék-

lap, háromféle boríték, sárvári és pápai vonatkozású
személyes bélyeg. Dr. Hermann István pedig erre az
alkalomra felül-bélyegzett
emlékívet is felajánlott. A
Pápai Jókai Mór Mûvelõdési Központ képviseletében a megnyitón részt vett
Veszpréminé Turtsányi Valéria igazgató is.
A kiállítás zárása után leadott szavazólapok számlálása és kiértékelése során a
pápaiak örömmel vették tudomásul, hogy a szavazás
eredménye alapján az elsõ
négyben három pápai gyûjtõ kapta a legtöbb szavazatot. Elsõ Proszt Imre Az
1848-as szabadságharc és
forradalom híres személyiségei, második Somogyi Judit
Mesevilág, harmadik Dr.
Gaál Péter Hajóposták, hajóbélyegzések és negyedik
Somogyi Ágnes Lovas nemzet vagyunk címû anyaga
lett.

Emlékezés az örmény genocídiumra
Az örmény népirtás mintegy másfél millió örmény erõszakos kitelepítése és lemészárlása volt, amelyre 1915 és
1917. között került sor a muzulmán vallású törökök alkotta Oszmán Birodalomban az ifjútörök kormány uralma alatt.
A 20. század eleji Oszmán Birodalomban az örmények alkották a legnagyobb kisebbséget, és mint
nem-muzulmánokra, más
törvények vonatkoztak rájuk, mint a muzulmán törökökre. A muszlim nemmuszlim szembenállás vezetett késõbb a balkáni,
anatóliai és a törökországi
etnikai atrocitásokhoz. A
két fél azóta sem tudta

megoldani a köztük lévõ
konfliktust. Addig viszont a
világban szétszóródott nép
emlékezik. A genocídium
emléknapja minden év április 24-e. A népirtás 94. évfordulójára emlékezve a
Nagytemplomban tartott
ünnepi rendezvényt az Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat szombat délután. Elsõként dr. Vaitsuk
Mária a PÖKÖ alelnöke

köszöntötte a megjelenteket, majd szólt az Ottomán
birodalom kegyetlenségérõl. Hangsúlyozta az új generációnak meg kell tudnia
és ismernie a valóságot,
hogy ne ismételje meg a
történelem önmagát. Ezt
követte dr. Mail József
apát-plébános ünnepi beszéde, aki elmondta, hogy
az emberek egymás iránti
gyûlölete ma is fennáll. A
gonosz létezik, és nem más,
mint a bennünk lévõ rossz.
Ezek a megemlékezések is
arra buzdítanak bennünket, hogy gyõzzük le magunkban a rosszat és te-

gyünk jót. Grõber Attila, önkormányzati képviselõ az
örménység több ezer éves
múltjáról és fejlett kultúrájáról beszélt. Majd szólt
azokról az örményekrõl,
akik nálunk találtak hazát,
szolgálták az országot, és
életüket áldozták a szabadságharcban. A megemlékezés záróakkordjaként Gurgen Ovsepián és Bankó
Katali a pozsonyi opera magánénekeseinek a fellépésére került sor, akik összeállításukkal az ünnepi alkalomhoz illõen idézték meg
Örményországot.
Meleg Andrea

Dr. Bethlen István volt a vendége a Református Gimnázium és a Rákóczi Szövetség pápai tagozatának. A kõszívû ember ükunokája irodalomról, történelemrõl és családtörténetrõl mesélt a nagyközönségnek.
Dr. Bethlen István 1946ban született Kolozsvárott.
Régi erdélyi családból származik. Édesapja néhai Dr.
Bethlen László jogász, az Erdélyi Szövetkezetek elnöke,
országgyûlési
képviselõ.
Édesanyja széki gróf Teleki
Katalin volt. Egyetemi tanulmányait Innsbruckban,
Münchenben és Bécsben
végezte. Több évig élt az
Egyesült Államokban, számos német és angol nyelvû
szakkönyv és tanulmány
szerzõje. 1989-ben Dr. Antall József hívására tért haza
mint nemzetközi gazdasági
és pénzügyi szaktanácsadó.
1990-tõl 1994-ig országgyûlési képviselõ, majd 1994-tõl
a Magyar Páneurópai Unió
elnöki tisztét tölti be. Mindezen felül szoros családi kötelék fûzi a kõszívû emberhez, ugyanis ükunokája. Ennek szellemében beszélt a
magyar történelemrõl, családjáról és Jókai híres mûvérõl, A kõszívû ember fiairól.
Mint mondta, nyolcéves korában olvasta elõször a regényt, mely nagy élményt

hagyott benne. Nehéz nyelvezete kihívás volt számára,
de a mai napig minden szavára emlékezik. Akkor még
nem tudta, hogy családi kötõdésû könyv. Abban az idõben ugyanis jobbnak látták,
ha nem beszélnek errõl. Jókai legnagyobb regénye nem
a fantázia szüleménye, hanem megtörtént események
alapján íródott, melynek
szereplõi hús-vér emberek,
a Tisza család tagjai voltak.
Róluk mintázta Jókai hõseit.

