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Pápa és Vidéke

2010. január 21.
Filmzenék és ismert slágerek a mûsorban

Programajánló

Újévi koncert a fúvószenekarral
Néhány évvel ezelõtt a
bécsi újévi koncertek hatására Pápán is nemes hagyomány vette kezdetét, hiszen
január 1-jén Pápa Város Fúvószenekara ünnepi hangversennyel és az ilyenkor
szokásos koccintással várta
és várja azóta is a közönséget. Az elmúlt években
megszerette a pápai publikum ezeket a koncerteket,
így nem meglepõ, hogy
idén is megtelt a JMK nézõtere, a pápai fúvósok pedig
ismert filmzenékkel és
pezsgõ, szórakoztató muzsikával vidám kétórás koncertet adtak Horváth Adrián
karnagy vezetésével.

Színházi sikerdarab a Tarczy-bérletben

Kortárs elõadás a jövõ nézõinek
Igazi színházi sikerdarabot láthattunk ismét Pápán,
hiszen a tatabányai Jászai Mari Színház Nézõmûvészeti
Fõiskola címû eladása már vendégszerepelt városunkban
néhány évvel ezelõtt. Január 13-án az ifjúsági
Tarczy-bérletben került újra bemutatásra Árkosi Árpád
rendezésében a Tasnádi István által írt színpadi mû,
amelyben Mucsi Zoltán, Scherer Péter és Katona László
zseniális színészi játéka sokszor nevetést, néha mély
mondanivalót, komoly üzenetet közvetített a Jókai Mór
Mûvelõdési Központ nézõterét zsúfolásig megtöltõ középiskolás korosztálynak.
A történet 2013-ban játszódik, amikor már senki
nem jár színházba. A kormány ugyanis bezáratta az
összes teátrumot, mert a

színészek egyre többször
keveredtek vitába a nézõkkel, és sokszor félbeszakadt
az elõadás. Ebben a helyzetben a kultuszminisztéri-

um létrehoz egy felsõfokú
oktatási intézményt, amely
diplomás
nézõképzéssel
foglalkozik. A Szagolnyák
Imre és Vancsók Márió
szakmai vezetésével elinduló iskola azonban különleges szakmai eszközökkel és
technikával próbálja tanítani a jövõ nézõit…
A kortárs, mai hangvételû, sajátos improvizációkkal
fûszerezett elõadás ezúttal
is zajos sikert aratott Pápán, a maradandó színházi
élményt pedig csak fokozta,
hogy a bemutató után a

Mûhelytitkok keretei között
közönségtalálkozóra került
sor a JMK emeleti elõterében. A három színmûvész
jó hangulatú, több mint egy
órás vidám, közvetlen beszélgetésen vett részt a pápai középiskolás diákokkal,
ahol az is elhangzott, hogy a
Nézõmûvészeti Fõiskola alkotói új elõadás színpadra
állítását tervezik Darwin
címmel, amelyet remélhetõleg a következõ színházi
évadban Pápán is láthatunk
majd.
Polgár Szilárd

Január 22-én, pénteken 17 órától a Pedagógus Mûvelõdési Házban a Pápai Szegfû Klub vendége Pál Béla, a
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke,
aki európai uniós és országos költségvetési forrásokból
megvalósult és tervezett fejlesztések, különös tekintettel Pápa városát érintõ projektekre címmel tart elõadást. Felkért hozzászólók: Gõgös Zoltán államtitkár és dr. Kovács
Zoltán, Pápa város polgármestere.
Január 22-én, pénteken 17.30 órakor nyílik a JMK
emeleti elõterében a Pápai Art 2010 címû kiállítás.
Megnyitja: Borbély Lajos mûvésztanár. Ezt követõen
18 órától ünnepi mûsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából a JMK színháztermében.
Január 25-én, hétfõn 18 órakor a Gyurátz Ferenc
Gondolkodó Kör vendége Farkas Bertalan ûrhajós.
Helyszín: Evangélikus Gyülekezeti Ház.
Január 26-án, kedden 16 órától Pápai Drámamûhely pedagógusoknak a Weöres Sándor Általános Iskolában, a Diáknézõ címû módszertani kiadvány interaktív bemutatója.
Január 27-én, szerdán 17 órától a JMK színpadán
K.O.Színpad. A megújuló K.O.Színpad várja a színház
iránt érdeklõdõ, színjátszói, színészi ambíciókkal rendelkezõ fiatalokat és idõsebbeket egyaránt. Jelentkezés a következõ elérhetõségeken: Szabó Szilárd
0630/233-5176, koszinpad@gmail.com, illetve személyesen az elsõ meghallgatáson.
Január 27-én, szerdán 17 órától a Pápa és Környéke
Zsidó Kulturális Hagyományõrzõ Egyesület vendége
Ortutay Gábor lelkész, aki Izraeli útibeszámoló címmel
tart vetítéssel egybekötött ismeretterjesztõ elõadást a
Pedagógus Mûvelõdési Házban.
Január 29-én, pénteken 13 órakor megemlékezést
tart a Nagy László Kör Nagy László költõ halálának évfordulója alkalmából a Világos utcai emlékháznál. Emlékbeszédet mond: Bakody Lászlóné ny. tanár, a Pápai
Jókai Kör alelnöke. Közremûködnek a Tarczy Lajos
Általános Iskola tanulói.
Február 13-án, szombaton 19 órától a Vajda bérletben SingSingSing – válogatás a musicalek világából a
JMK színháztermében.
Február 28-án, vasárnap 15 órától a Jókai bérletben,
19 órától a Vajda bérletben Woody Allen: Centrál Park
West – vígjáték egy felvonásban.

Bödõcs Tibor önálló estje Pápán

Egyszemélyes
dumaszínház
Évtizedekkel ezelõtt a tengerentúlon, egészen pontosan az Egyesült Államokban indult el a „stand up
comedy”, ahol a humorista tulajdonképpen egyszemélyes
színházat játszik, önállóan, kvázi civilként szórakoztatja
a közönséget. Mint minden trend, ez is eljutott Magyarországra, ennek a mûfajnak talán a legismertebb képviselõje nálunk Fábry Sándor, akinek méltó követõi is akadnak, akik jelenleg fõként a Showder Klub és a Dumaszínház csapatában szerepelnek.
Sok szakember a fiatal
generáció legjobb hazai
„stand up” humoristájának
tartja Bödõcs Tibort, akinek önálló estjére több százan voltak kíváncsiak a Jókai Mór Mûvelõdési Központ színháztermében január 11-én. A zalaegerszegi
születésû, ám sokáig Búcsúszentlászlón élõ tehetséges
nevettetõ
több
mint
egyórás pápai elõadásán is
megismerhettük a kis zalai
település mindennapjait,
tehettünk egy kalandos, virtuális kirándulást a Távol-Keletre, és friss politikai poénok is elhangoztak.
A pápai önálló est alapján

nem merész kijelentés,
hogy Bödõcs Tibor valóban
nagy jövõ elõtt áll – kétszer
is az év felfedezettjének választották –, hiszen humora
nem a trágár, közönséges,
néha ízléstelen gegekre, lejárt poénokra épít, a mondatai között sajátosan megbújik az intellektuális tartalom és a szavak mögött felismerhetõ a tájékozott és
komoly általános mûveltséggel rendelkezõ magánember is. Fábrynak félnie
persze nincs miért, mindenestre Bödõcs Tibor méltó
folytatója a showderkirály
által meghonosított fanyar
Polgár Szilárd
humornak.

Várják az
ajánlásokat
Pápán a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kerül
sor a Pápa Városért Érdemérem és Pápa Város Díszoklevelének adományozására. A városi kitüntetésekre ajánlást tenni január 31-ig lehet.
A Pápa Városért Érdemérem azon személyeknek és
közösségeknek adományozható, akik a város fejlõdése,
gyarapodása,
hírnevének
öregbítése érdekében kifejtett tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek.
Pápa Város Díszoklevele
személynek, közösségnek és
intézménynek
adható.
Azoknak, akik a város gazdasági életében, a városfejlesztésben, a város közéletében, a tudomány, a mûvészetek és az irodalom, az
egészségügy, az oktatás, a
nevelés, a közmûvelõdés és
egyéb területen kiemelkedõ, eredményes munkát végeztek. Egy naptári évben
legfeljebb két érdemérem,
valamint öt díszoklevél adományozható.
Az adományozásra ajánlást
tehetnek a képviselõ-testü-

let bizottságai, a képviselõ-testület tagjai, az önkormányzat tisztségviselõi, valamint pártok, társadalmi
szervezetek,
egyesületek,
közösségek, gazdasági szervezetek és magánszemélyek.
Az ajánlásnak tartalmaznia kell az ajánlott személy,
közösség megnevezését, tevékenységének, mûködésének ismertetését, az elismerés alapját képezõ mû, alkotás, cselekmény bemutatását, dokumentációit, illetve
városi, közösségi, társadalmi hasznosságának méltatását.
Az ajánlást legkésõbb január 31-ig lehet Pápa város
polgármesteréhez eljuttatni,
Pápa Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
címére. (Pápa, Fõ u. 12.)
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Értesítjük a nyolcosztályos gimnáziumi képzés iránt
érdeklõdõ diákokat és szüleiket, hogy 2010. január
26-án, kedden nyílt napot tartunk. Helyszín: Türr István Gimnázium és Kollégium (Pápa, Fõ utca 10.) Kezdési idõpont: 14:30. A program Gruber Marianna igazgató tájékoztatójával kezdõdik. Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

