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IX. évfolyam 1. szám

Idén hatvanöt éves a zenekar

Idõközi választás
Újévköszöntõ a pápai fúvósokkal
Pápán
Dr. Kovács Zoltán polgármestert Orbán Viktor miniszterelnök 2011. január 1. napjával a Veszprém megyei Kormányhivatal vezetésére nevezte ki kormánymegbízottként.
Az összeférhetetlenségi
szabályoknak megfelelõen
dr. Kovács Zoltán a polgármesteri tisztségérõl és a 9.
számú egyéni választókerületi képviselõi mandátumáról 2011. január 3-án lemondott. Erre tekintettel

idõközi polgármester és önkormányzati választás lesz
2011. március 6-án, vasárnap, adott tájékoztatást lapunknak Kanozsainé dr.
Pék Mária, a Helyi Választási Iroda vezetõje.
Folytatás a 2. oldalon

25 éves a JMK

Kisközösségek
a nagyszínpadon
amelyen nemcsak klasszikus zenemûvek, hanem igazi örökzöldek és toplistás sikerdalok is felcsendültek.
Igazi különlegességnek számított Frank Sinatra vagy
Tom Jones fúvószenekarra
átírt világslágere vagy épAz idei újévköszöntõ ban pedig igazi zenei idõ- pen a blues és a dance dalelõadás Richard Strauss utazáson vehettünk részt a lamvilágának hiteles nagymûvével indult, a folytatás- teltházas hangversenyen, színpadi megszólaltatása,
Az elmúlt évek alatt igazi hagyománnyá vált városunkban Pápa Város Fúvószenekarának újévi koncertje. Az alapötlet hét évvel ezelõtt a világhírû bécsi újévi
hangverseny kapcsán született meg, a zenekedvelõ közönség pedig Pápán is megszerette a január 1-jei koncerteket, amely természetesen 2011-ben sem maradhatott el.

Türr István Gimnázium és Kollégium

Jó lehetõségek a
kisgimnáziumban
Tanórán kívüli tevékenységként drámafoglalkozást
tartottak múlt csütörtök délután a Türr István Gimnáziumban. A programot azoknak a diákoknak szervezték,
akik a nyolcosztályos – vagy más néven kisgimnáziumi képzés keretében végzik gimnáziumi tanulmányaikat.
A fejlesztõ foglalkozáson
a Türr 9. G osztályának tanulói vettek részt, azok a
gyerekek, akik már ötödik
éve tanulnak az intézményben. Drámaórát tartottak
számukra a Tudás-Szín-Tér
program keretében. A kisgimnáziumi képzésben a
gyerekek nyolc évet töltenek el az iskolában, ez mindenképpen elõnyös számukra, hangsúlyozta a 9. G
osztályfõnöke.
- Mi minden alkalmat
megragadunk, hogy a gyerekeinket különbözõ foglalko-

zások és tréningek keretében készítsük fel a legkülönbözõbb helyzetekre, a drámaóra pedig különösen jó
erre. Egyébként ez az osztály már a második kisgimnáziumi osztályom - bár a
mostani gyerekeim már belenõttek a nagygimnazista
korba -, és úgy vélem, ez a
fajta
képzés
számos
elõnnyel rendelkezik a hagyományos oktatáshoz képest. A nyolc év alatt ugyanis igazi, jó, összetartó közösséggé tud válni egy-egy ilyen
osztály. Folytatás a 4. oldalon

amelyek
hangszerelése
Horváth Adrián karnagynak
köszönhetõ.
Az igényes, magas színvonalú koncerten került sor
az idén alapításának 65
éves évfordulóját ünneplõ
zenekar köszöntésére és a
tavalyi görögországi fellépést megörökítõ útifilm
bemutatására is.

Pápa kulturális életében fontos mérföldkõnek számított
az 1985-ben átadott színházépület, amely számtalan emlékezetes elõadásnak, közösségi programnak, értékes kulturális eseménynek a helyszíne volt. Emellett a Jókai Mór
Mûvelõdési Központ védõszárnyai alól a mögöttünk hagyott huszonöt év során sok tehetséges mûvészeti csoport
is útnak indult.
Folytatás az 5. oldalon

