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Pápa és Vidéke

Több százan hallgatták a zenekarokat

Emlékfoszlányok
Fúvóskoncert a Várkastély udvarán egy rég volt Pápáról
repertoárjukban
hagyományõrzõ
zeneszámok,
filmzenék és latin-amerikai
dallamok is helyet kaptak.
A házigazdákat az olasz kisváros együttese követte
Giovanni Pellegrini karmester irányításával, akiktõl
programzenét hallhatott a
több száz fõs közönség, hiA fúvóskoncert elõtt elõször Pápa Város Fúvós- szen Morro d’ Alba FúvósVenczel Csaba, önkormány- zenekara játszott Horváth zenekara a Grimm mesék
zati képviselõ mondott kö- Adrián karnagy vezetésével, kísérõmuzsikáját
tolmászöntõt, beszédében szólt
az olasz és a magyar együttes között szövõdött ötéves
barátságról, utalt arra, hogy
a mindössze kétezer lakosú
mesebeli olasz kisvárosban
szinte már hazavárják a pápai fúvósokat, egyben üdvözölte a Morro d’ Alba-ból
érkezett
kísérõdelegáció
tagjait. Venczel Csaba zárásként köszönetet mondott a zenekarok karnagyainak és a két együttesnek a
Várkastély udvarán felcsendülõ koncertért.
A szombati elõadáson

Több százan jöttek el Pápa Város Fúvószenekarának
és az olasz Morro d’ Alba Fúvószenekarának közös koncertjére a Várkastély udvarára július 31-én. Miközben az
ismerõs dallamok derûsen szálltak a kellemes nyári estén, reménykeltõ volt arra is gondolni, hogy az Esterházy-kastély jelenleg még málló vakolatú épülete a közeljövõben megvalósuló felújítás után már eredeti szépségében lehet kiváló díszlete egy-egy hasonlóan nívós kulturális rendezvénynek.

csolta a Várkastély ódon falai között.
A több, mint ötven fõs
olasz küldöttség tagjai négy
napos pápai tartózkodásuk
alatt tartalmas programokon vettek részt, kirándultak a Balatonon, jártak Budapesten, több helyszínen
is koncerteztek mielõtt hétfõn visszautaztak volna
Olaszországba.
Polgár Szilárd

Néhány hónappal ezelõtt a papa-ma.hu internetes hírportál egyik rovatában láttak napvilágot azok az írások,
melyek egy ismeretlen ismerõs visszaemlékezései gyermekkorára, az akkori Pápára. A szerzõ kilétérõl lehullott
a lepel, hiszen a 12 emléktöredék most egy kötetben állt
össze, s nemrégiben ennek bemutatójára gyûltek össze
családtagok, rokonok, barátok, ismerõsök, kollégák és
érdeklõdõ pápaiak. A kötet szerzõje Áldozó Tamás.
Az irodalombarátok talán
emlékeznek a Holdpötty és
gombkígyóra, a Megcukrozott fõzelékre, vagy A hátára
fordított sündisznóra. Mindmind egy olyan ember tollából íródott, akit Pápán talán
mindenki ismer. Ám az írások szerzõje szívesen burkolózott névtelenségbe, hiszen
– ahogy mondta – egyfajta
gátlástalanságot adott számára, és nem utolsó sorban,
mint a Tókerthez ezer szállal kötõdõ pápai idézte fel
gyermekkorát, s nem, mint a
város alpolgármestere. S e
szépirodalmi értéket képviselõ emléktöredékek most
egy kötetben láttak napvilá-

Jubileumi parádé
Rohan az idõ, már az
ötödik Pegazus Parádé került megrendezésre Pápán,
ebben az évben.
A háromnapos rendezvény a szokásoknak megfelelõen díjátadóval kezdõdött, a Pegazus Színház
rajzpályázatára
közel
nyolcszáz alkotás érkezett,
amelybõl a legjobb mûveket a Szent István úti színházteremben is bemutatták, a legtehetségesebb festõpalánták pedig elismerésben részesültek.
A pénteki nap a Várkertben folytatódott, ahol délután az Árgyélus és Tündérszép Ilona címû bábjátékot
láthatták az apróságok, este
tûzzsonglõrök bemutatójával és éjszakai játékos
ügyességi és bátorságpróbával folytatódott a parádé.

Szombat délelõtt a kézmûves játszóházak után zenés nyitóceremónia vette
kezdetét, majd a jubileumi
báb- és dokumentum valamint a mackótárlat is megnyitotta kapuit az Esterházy-kastélyban. Ezt követõen a Kõris együttes és
Dvorák Gábor pantomimmûvész mûsorát élvezhették a jelenlévõk, majd dr.
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes mondott
ünnepi köszöntõt. A politikusi gondolatok után játékos vetélkedõkkel zárult a
Pegazus Parádé második
napja. Vasárnap két bábjáték és ügyességi jubileumi
próbák várták a kicsiket,
majd a Csacsogányok és
Kaballó zenés koncertjével
zárult a program.
Polgár Szilárd

got, elõ- és hátlapján a szerzõ családi fényképeivel, fehér lapjain pedig az írásokkal, melyeket az internetes
hírportál olvasóinak hozzászólásai egészítenek ki. A
szerzõ ezzel kapcsolatban
úgy fogalmazott, a hozzászólások azonnal visszajelzést adnak a befogadásról,
emellett megmutatják azt is,
kinek, mit jelent a megidézett világ. A hozzászólások
nyomán komoly diskurzus
állt össze, amely tulajdonképpen arról szólt, hogy mi
nagyon szeretjük ezt a várost.
A Második utcában lakott
egy pék címmel megjelent
könyvecske borítóját Tódor
Márk tervezte, a nyomdai
munkát a pápai Jókai Mór
Városi Könyvtár sokszorosító mûhelye végezte. A
könyv elõszavát Tódor János
író írta. Az alkotások, ahogy
õ nevezi, „egyetlen lélegzettel kimondott, tökéletesen
lecsiszolt, minden fölösleges
szótól mentes lírai asszociációk”. Valóban, hiszen Áldozó Tamás nem mesél a
gyermekkoráról.
Inkább
megragad egy hangulatot,
egy érzést, egy illatot, egy jelenséget, s lefesti a gyermekkori emlékeiben felbukkanó
pillanatképet.
A rövid prózai írásokat
tartalmazó kötetet az Esti
Kornél Kávéházban mutatták be. Áldozó Tamással
Hauber Károly pedagógus,
újságíró beszélgetett. A kötetbõl Halász Brigitta olvasott fel részleteket. Borsits
Barbara gitárjátékával és
énekével tette hangulatosabbá a könyvbemutatót.
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