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Szent György-napi Agrárexpó

Nagygyimót

Tudásalapú mezõgazdaság

Felavatták az
orvosi rendelõt
Nem egészen egy évvel a pályázat benyújtása után elkészült a nagygyimóti orvosi rendelõ épületének renoválása. Az igényesen felújított orvosi rendelõt szombaton délután avatták fel a községben. A kivitelezési munkákat helyi és környékbeli kisvállalkozók végezték, ez mindenképpen példaértékû, hangsúlyozták a programon.
Az épület az 1970-es évektõl funkcionált orvosi rendelõként, a kilencvenes
évek elején részlegesen fel-

újították, uniós pályázatnak
köszönhetõen most teljesen megújult az orvosi rendelõ.
Folytatás a 3. oldalon

Tavaszköszöntõ
koncert

köztük a Pozsonyból és Marosvásárhelyrõl érkezett kiállítókat - elsõként dr. Kovács Zoltán polgármester,
országgyûlési képviselõ köszöntötte, s utalva az elmúlt
napok csapadékos idõjárásA mezõgazdasági szakki- tóját pénteken délután tar- ára, reményét fejezte ki,
állítás ünnepélyes megnyi- tották. A megjelenteket – hogy az égiek az expó ideje

Pápa Város Önkormányzata, valamint a Veszprém
Megyei Agrárkamara immár tizedik alaklommal rendezte meg a Szent György-napi Agrárexpót a Városi Sportcsarnokban és környékén. Az április 16-tól 18-ig tartó regionális mezõgazdasági szakkiállítás és vásáron nyolcvan kiállító várta az érdeklõdõket.

Évekkel ezelõtt született
az elhatározás, hogy a tavasz közeledtét Pápa Város
Fúvószenekara koncerttel
köszöntse. Az idei esztendõben április 18-án várták a
nézõket a Jókai Mór Mûvealatt nem szerencséltetik a lõdési Központ színháztermezõgazdaságot újabb kiadós esõvel. Dr. Kovács
Zoltán köszöntõjében néhány mondattal ismertette
a rendezvény programját,
és megköszönte a kiállítóknak a színvonalas megjelenést.
Részletek a 2. oldalon

mébe, ahol a Horváth Adrián karnagy által vezetett
együttes új mûsorát hallgathattuk meg. A hangversenyen kerültek átadásra a
tiszteletbeli és örökös tag
címek is.
Bõvebben az 5. oldalon

Nyelvi verseny
a Türrben

Angol és német nyelvi verseny zajlott a hétvégén a Türr
István Gimnáziumban. Az országos megmérettetés az
Arany János Tehetséggondozó Program keretében zajlott.
A Türr már negyedik alkalommal szervezi meg az
Arany János Tehetséggondozó Program szerint tanuló diákok számára az idegen nyelvi versenyt. Idén

hetven diák érkezett a vetélkedõre, melynek megnyitó ünnepségét pénteken
délután tartották az intézmény fizikai elõadójában.
Folytatás a 4. oldalon
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Gazdáné Olosz Ella alkotásai Pápán

Tûzzománcozás a
Kenderkócban

Mesélõ textilkárpitok
Festmények, grafikák, szobrok után ezúttal a textilmûvészet kapott bemutatkozási lehetõséget a Somogyi József Galériában. A Zichy-házban található reprezentatív
termekben április 9-étõl Gazdáné Olosz Ella textilmûvész
értékes falikárpitjai, gobelinjei láthatóak. Az erdélyi
származású alkotó 1993-ban hunyt el, a pápai tárlatot
fia, Gazda István rendezte.
Az ünnepélyes megnyitón
dr. Kovács Zoltán országgyûlési képviselõ, Pápa polgármestere mondott köszöntõt, aki hangsúlyozta; a
Pápa és Kovászna közötti
testvérvárosi kapcsolatok
révén került Pápára ez a különleges kiállítás. A polgármesteri gondolatok után dr.
Borsos Judit, a Magyar
Nemzeti Galéria fõmúzeulógusa nyitotta meg a tárlatot.
A Somogyi Galériában
szõtt, csomózott és varrt falikárpitokat, gobelineket
láthatunk, amelyeknek sajátos színvilága nyugalmat,
békességet és derût áraszt.

kotásai nemcsak Erdélyben
és Romániában hanem Európa számos országában
voltak már láthatóak, hazánkban Budapest, Debrecen, Nagykanizsa után ér-

keztek Pápára.
A különleges tárlat máKézmûves foglalkozások zajlanak rendszeresen a Várjus 9-ig tekinthetõ meg a
Somogyi Galéria nyitva tar- kastélyban a Tudás-Szín-Tér projekt keretében. Egy héten kétszer népi mesterségekkel, régi szakmákkal és kéztási idejében.
Polgár Szilárd mûves tevékenységekkel ismerkednek a gyerekek a Kenderkóc elnevezésû program keretében.
A Kenderkóc keretében
az elmúlt hetekben a tûzzománcozással mint kézmûves tevékenységgel ismerkedhettek meg az iskolások. Eddig kis medálokat és
névtáblákat készítettek a
lányok és fiúk.
- Egy lealapozott lemezt
kapnak a gyerekek, erre
elõször egy színzománcot
viszünk fel, amit megszárítunk és kiégetünk. Amíg ez
szárad, megtervezzük a
mintát, felfestjük, és újra
kiégetjük a táblácskát –
részletezte Eisenbeck Anett
tûzzománckészítõ.
A múlt héten az evangélikus iskolások alsósai közül
vettek részt a programon, a
gyerekeknek nagyon tetszett a tûzzománcozás.
- Én még soha nem csináltam tûzzománcot, de na-

A bemutatott textilmunkák
készítésénél
Gazdáné
Olosz Ella célja az volt,
hogy a népi szövés és a magas mûvészeti kategóriába
tartozó gobelin szintézisét
megteremtse. A paraszti és
polgári tradíciók megõrzése mellett hidat épített az
õsi és a modern, a keleti és a
nyugati irányzatok között.
Fonalait természetesen növényi és ásványi festékkel
maga színezte így ezek a
diszkrét, visszafogott ám
mégis kifejezõ erejû kárpitok, szõnyegek mély gondolatiságot is hordoznak magukban.
Gazdáné Olosz Ella al-

Könnyûzenei mûvek is elhangzottak

Tanári hangverseny
Rendhagyó idõpontban tartották ebben az évben a
Bartók Béla Zeneiskola tanári hangversenyét. A városi
zenei programokat figyelembe véve döntöttek úgy a szervezõk, hogy április 11-én lépnek közönség elé a zeneiskola pedagógusai.

Az idei hangversenyen is
felcsendültek
klasszikus
mûvek, így Bach, Vivaldi,
Haydn és Liszt Ferenc kompozíciói, de hallhattunk
modern, könnyûzenei dalokat is. A közel másfél órás
koncerten tíz szerzemény
hangzott el H. Eisenbeck
Ágota, Dr. Molnárné Szabó

Dóra, Falakiné Piltman Erika, Bödey Tamás, Szabó Tamás, Illés Csaba, Nagy Tibor
és Lakner Norbert elõadásában.
A zeneiskola dísztermében megrendezett tanári
hangverseny Richter János
mûvével fejezõdött be.
Polgár Sz.

Tavaszköszöntõ
koncert
Folytatás az 1. oldalról
Francesco Cardaropoli
mûvével a Fanfare 2000 címû szerzeménnyel kezdõdött a tavaszköszöntõ koncert, majd klasszikus zeneszámok és modern kompozíciók, filmzenék váltották
egymást a repertoárban. A
vasárnap késõ délutáni elõadáson több hangszeres
szólóprodukció is emelte a
hangverseny minõségét, így
Szabó Tamás – aki egyébként a koncert egyik részében a zenekart is vezényelte
–, Pintér József, Nagy Gabriella, Petrákovics Csaba jóvoltából még hangsúlyosabban szólaltak meg a zenemûvek.
A tavaszköszöntõ hangversenyen került átadásra a
fúvószenekar által alapított
örökös és tiszteletbeli tag
cím is. Pápa Város Fúvószenekarának örökös tagja
lett Nagy Gabriella, aki 20
éve tagja az együttesnek,
fuvolán és altszaxofonon

játszik, de zenél a JMK Kamarazenekarában is. Gabriella 1984-óra tanul hangszeres muzsikát, 1997 óta a
Tarczy Lajos Általános Iskola tanára.
Ebben az évben Pápa
Város Fúvószenekarának
tiszteletbeli tagja címét a
Pápa Városi Televízió kapta. Az intézmény az elmúlt
években folyamatosan figyelemmel kísérte az együttes életében történt változásokat, rendszeresen tudósítottak a zenekar koncertjeirõl, külföldi fellépéseirõl. A díjat Mike László
intézményvezetõ-helyettes
vette át.
Pápa Város Fúvószenekarának
tavaszköszöntõ
koncertje a nagy sikerû
rajzfilm, az Aladdin kísérõzenéjével fejezõdött be, ám
a szûnni nem akaró vastaps
miatt két ráadással búcsúztak a publikumtól a pápai
fúvósok.
Polgár Szilárd

gyon-nagyon tetszik. A névtáblát anyukámnak készítettem, azt írtam rá, hogy
Zsuzsi. Szerintem el fogja
majd tenni az emlékei közé
– mondta a harmadikos Baji Vivien.
- Nem volt olyan nehéz
megcsinálni a névtáblát,
elõször bonyolultnak tûnt,
de aztán nem volt az – tette
hozzá Molnár Anna.
A Tudás-Szín-Tér keretében a JMK vásárolta meg
a tûzzománcozáshoz használt égetõkemencéket, az
elkészült kis alkotásokat a
gyerekek örömmel vitték
haza. A tûzzománckészítés
mellett a Kenderkóc-programon egy másik csoportban a kosárfonás mesterségével
ismerkedtek
az
evangélikus iskolások.
Varga Bea

Programajánló
Április 22-én, csütörtökön 16 órától a Rákóczi Szövetség Pápai Tagozata vendége Keller Péter, aki Gárdonyi Géza titkosírásáról tart elõadást a Református Gimnázium dísztermében.
Április 23-án, pénteken 16-20 óráig (az eredeti idõponttól eltérõen) asztalitenisz, asztali jéghoki körmérkõzéses bajnokság Orsós Károly százados vezetésével a
Kópé-Várban (Zárda u. 5/B). A rendezvény ingyenes
(zsíroskenyér, tea). A programot a Kábítószerügyi
Egyeztetõ Fórum és a Gyermekjóléti Szolgálat rendezi.
Április 24-én, szombaton Bakonyjákó – Kõpad és szilái – Bitva völgye – Katalin forrás – Döbrönte útvonalon
kirándulnak a Bakancsos természetjárók. Indulás 9.05
órakor a buszpályaudvar 1-es kocsiállásáról.
Április 25-én, vasárnap 15 órától a Nagytemplomban
megemlékezést tart a Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat az örmény népirtás – genocídium – 95. évfordulójáról. Program: dr. Vaitsuk Mária Magdolna köszöntõje, dr. Mail József köszöntõje, Kuti Dániel szavalat, dr.
Németh Márta megemlékezése, Gurgen Ovsepián pozsonyi opera magánénekes mûsora.
Április 25-én, vasárnap 17.30 órától az Art moziban
(JMK színházterme) az Így, ahogy vagytok címû magyar
politikai thrillert vetítik.
Április 26-án, hétfõn 17 órakor nyílik a JMK elõterében az Alkotó kisközösségkek évadvégi kiállítása. Megnyitja: Veszpréminé Turtsányi Valéria, JMK igazgató.
Április 26-án, hétfõn 18 órától a Gyurátz Ferenc
Gondolkodó Kör (Pápa, Széchenyi u. 1.) vendége
Hencze Tamás Kossuth-díjas festõmûvész.
Április 29-én, csütörtökön 15 órakor kezdõdik a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi-Érdekképviseleti Egyesülete szervezésében dr. Réfi Jenõ A nyugdíjak aktualitása, majd Gazda József író (Kovászna) Sorskérdések Erdélyben címû elõadása a Pedaógus Mûvelõdési Házban.
Április 30-án, pénteken 17 órakor a Pápai Zsinagógában tartja következõ rendezvényét a Pápai Szegfû Klub.
Meghívott elõadó Politzer Sándor, a Pápai Zsidó Hagyományõrzõ Egyesület elnöke, aki A pápai zsidóság és a zsinagóga története címmel tart elõadást.
Május 9-ig megtekinthetõ a Somogyi József Galériában Gazdáné Olosz Ella textilmûvész kiállítása.
Május 10-én, hétfõn 19 órától Dumaszínház a Petõfi
moziban. Fellép: Aranyosi Péter. Jegyek válthatók elõvételben 1.900 forintos áron, az elõadás napján 2.500 forintos áron a Tourinform irodában.

