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Pápa és Vidéke

65 éves Pápa Város Fúvószenekara

Programajánló

Nem fog rajtuk az idõ
Fennállásának hatvanötödik évfordulója alkalmából
nagyszabású gálamûsorral lépett a közönség elé Pápa
Város Fúvószenekara a JMK színháztermében május
7-én. Az esemény rangjához méltóan a pápai fúvósok különleges mûsorral kedveskedtek a színház nézõterét teljesen megtöltõ publikumnak, három pápai kórus – Pápa
Város Bárdos Lajos Vegyeskara, Erkel Kórus, Éneklõ
Szülök Kara – tagjaival kiegészülve felejthetetlen estét
szereztek a közel félezer jelenlévõknek.
A közös produkcióban
többek között a fúvószenekar vezetõje, Horváth Adrián karnagy által komponált
Pápa város himnusza és a
Carmina Burana egy részlete is elhangzott, a nagyszabású koncerten hatásosan
egészítette ki egymást a kóruséneklés valamint a fú-

vószene dallamvilága.
Az ünnepi rendezvényen
Unger Tamás, Pápa alpolgármestere mondott köszöntõt, aki felelevenítette,
visszaidézte a fúvószenekar
elmúlt évtizedeinek történetét, és szólt a zene fon- nyen kerültek átadásra a
tosságáról is.
Pápa Város Fúvószenekara
A jubileumi hangverse- által alapított Örökös és
Tiszteletbeli Tag elismerések, amelyeket 2011-ben
posztumusz Kuti Tibor
trombitás és Egresits János
igazgató, mûvészeti munkatárs kapott. A díszelõadáson búcsúzott el a zenekartól a legendás cintányéÉppen húsz esztendeje annak, hogy Pápa városa és a Jó- ros Balázs László is, az idén
kai Mór Városi Könyvtár az egykori kastélykápolna hely- 65 éves pápai fúvósoknak
reállítása és célszerû hasznosítása miatt megkapta - ha- pedig Veszpréminé Turtzánkban negyedikként - az Európa Tanács által adomá- sányi Valéria, a JMK igazganyozott Európa Nostra Díjat. Ez a terem volt 20 éven ke- tónõje, valamint a pápai
resztül az Esterházy-kastély egyetlen reprezentatív terme, mûvészeti csoportok vezeamely a látogatók rendelkezésére állt. Ez alatt az idõ alatt tõi gratuláltak.
sikerült megõriznünk olyannak, amilyennek Esterházy FeA szombati koncert igazi
renc gróf, a tárnokmester megálmodta és Ignatz Milldorfer
kivitelezte, mondta múlt héten tartott sajtótájékoztatóján
dr. Hermann István könyvtárigazgató.

Várja a könyvtár
az olvasókat

- Az elmúlt félév sok kellemetlenséggel járt, az olvasók többször nem tudtak bejutni a könyvtárba, vagy néha csak méltatlan körülmények között, ezért elnézésüket kérjük. De megérte a
kellemetlenségeket, mert a
kastély reprezentatív termei
hamarosan régi fényükben
pompáznak, a könyvtár pedig szolgáltatásai teljes repertoárjával várja kedves olvasóit. A pápai Esterházy-kastély megtekintése
során a csoportok megnézhetik az egykori kastélykápolnát is. Ez idõnként csoportok megjelenését, nem
túl hangos idegenvezetõi ismertetést tesz szükségessé,
az ezekkel okozott kellemetlenségért - gyönyörû
mûemlékünk minél teljesebb bemutatása érdekében
- elõre is az olvasók és
könyvtárhasználók megér-

tését kérem a sajtón keresztül is – fogalmazott az igazgató, aki ezt követõen a késedelmi díjak beszedésével
kapcsolatban elmondta: a
helyi tévében és az újságban
megjelenõ bõséges tájékoztatásnak is köszönhetõen az
olvasók túlnyomó többsége
pontosan, határidõre, mások érdekeit is szem elõtt
tartva viszi vissza a kikölcsönzött dokumentumokat,
ez jó dolog. Ugyanakkor
még mindig van egy elenyészõ olvasói létszám, akik rövidebb-hosszabb ideig késedelmesek maradnak. Õk késedelmi díjat kötelesek fizetni, melynek kiegyenlítése
rendkívül fontos, mert ennek elmaradása esetén egy
hivatalos eljárást kell lefolytatniuk, melynek az olvasót
terhelõ költsége tetemes
összeget tehet ki, hangsúlyozta dr. Hermann István.

Allegro napok
Ezen a héten kezdõdtek
el a hagyományos Allegro
Napok, hétfõn a Pedagógus
Mûvelõdési Ház nagytermében a Liszt Ferenc emlékére rendezett képzõmûvészeti tárlattal indult a program, majd versmondó versenyt rendeztek a pápai
származású Rab Zsuzsa
költõnõ tiszteletére. A má-

különlegessége volt, hogy
Pápa Város Fúvószenekarát ismét vezényelték az
együttes korábbi karnagyai,
így Kovács Attila és Hetyei
József is néhány dal erejéig
újra a zenekar élére állt.
A többnyire komolyabb
zenemûveket felvonultató
tavaszi hangversenyrõl természetesen nem hiányoztak az ismertebb szerzemények sem, a koncert végén,
a ráadás részben pedig a
szûnni nem akaró vastaps
viszonzásaként indulókkal
köszöntek el a publikumtól
a pápai fúvósok.

Május 27-én, pénteken 18 órai kezdettel Bor a pohárban és az irodalomban címmel borvacsorával egybekötött irodalmi estre várják a borkedvelõket a Tornai
Pincészetbe a Somló hegyre. Asztalfoglalás ajánlott!
Bõvebb információ: www.tornaipince.hu.
Május 28-án, szombaton 9-11 óra között tartja következõ foglalkozását a JMK 12-es Színkör Képzõmûvészklub a Somogyi József Galériában.
Május 28-án, szombaton 10 órakor avatják Mátyus
Ferenc emléktábláját a Somlai u. 33. sz. háznál.
Május 28-án, szombaton 16 órakor kezdõdik a
HEMO elõadótermében a Csalóka Péter címû mesejáték a Dé-Mol Színjátszó Társulat elõadásában. Jegyár:
300 forint.
Május 29-én, vasárnap 15-18 óráig Allegro tehetségpont gyermeknap a HEMO-ban. Programok: baranta
bemutató, Megafon Zenei Egyesület mûsora, képzõmûvészeti tárlatvezetés, hangszerbemutató, RebelLion TSE nyilvános táncoktatás, táncház.
Május 30-án, hétfõn 18 órától az Evangélikus Gyülekezeti Házban a Gyurátz Ferenc Gondolkodó Kör
vendége Salamon Nándor mûvészeti író.
Május 31-én, kedden 19 órakor kezdõdik a JMK Kamarazenekar évadzáró koncertje a színházteremben.
Jegyek május 23-tól válthatók a JMK jegypénztárában.
Június 4-én, szombaton 9 órától Katona családok találkozója a Pápai Honvéd Bajtársi Klub szervezésében
a HEMO-ban. Információ: 0630/430-9744
Június 20-tól július 1-ig nyári alkotótábor a JMK
szervezésében. Lovaglás, pónilovaglás, kézmûves csoportokba várják az általános iskolás korú gyermekek
jelentkezését! Bõvebb felvilágosítás kérhetõ Bognárné
Novák Ilona mûvelõdésszervezõnél a 324-242,
20/288-4951 telefonszámokon.
A Somogyi József Galériában a Szem megnézte, szüv
megszerette címû kiállítás látható.

Polgár Szilárd

Dunántúli
fesztiválsikerek

Jubiláló
nyugdíjasok

Május 7-8-án rendezték meg az Aranydeszka Fesztivált Ajkán, amelyen több mint húsz társulat vett részt, a
hazai indulók mellett Szlovákiából és Erdélybõl is érkeztek csoportok. A szakmai fesztiválon idei bemutatókkal
lehetett nevezni, a fellépõk között volt a pápai Szó és Kép
Színpad is, akik Moliére Nõk iskolája címû komédiáját állították színpadra.
A pápaiak elõadásában
Balogh Adrienn, Rózsás
Hajnalka, Janus Norbert és
Csukárdi Sándor szerepelt,
a Moliére-darab nagy sikert
aratott, és a szakmai zsûri
országos ezüstminõsítéssel
díjazta a Nõk iskoláját.
Az ajkai fesztiválsiker
után a múlt hétvégén már
Mosonmagyaróváron szerepelt a Szó és Kép Színpad
a Mosoni Színjátszó Feszti-

válon, ahová a Lajstrom címû komédiát vitték el, itt
harminc társulat közül kaptak ezüstminõsítést, Csukárdi Sándor pedig rendezõi különdíjat vehetett át. A
Szó és Kép Színpad felnõtteknek szóló produkciók
mellett új mesejátékkal is
készül, az Igazmondó juhász
címû elõadásuknak június
5-én lesz a premierje a JáPolgár Sz.
tékfesztiválon.

Lázár Ervin emléke

A hétvégén az Edvy Malom Fogadóban zenés irodalmi
délutánt tartottak Lázár Ervin születésének 75. évfordujus 16-i nap az Alkat szín- lója alkalmából. A rendezvényt Kiss Józsefné pedagógus
játszó csoport bemutatójá- szervezte.
val
fejezõdött
be
a
A rendezvény elején Vathy Zsuzsa pápai szármaHEMO-ban. A rendezvények szerdán és csütörtö- munkácsys, tarczys, gyu- zású írónõvel, aki 33 éven
kön zongora- és fúvós, vala- rátzos és türrös diákok ol- keresztül volt Lázár Ervin
mint népdaléneklési ver- vastak fel részleteket Lázár felesége. A beszélgetést kösennyel folytatódtak, június Ervin verseibõl, novellái- vetõen a Sebõ együttes ze11-12-én pedig modern- és ból, majd Hauber Károly nélt, Csokonai és Ballassi
néptánc bemutatóra kerül türrös középiskolai ma- énekelt verseibõl adtak elõ
beszélgetett egy válogatást.
Polgár Sz. gyartanár
majd sor.

Folytatás az 1. oldalról
Úgy gondolom, ezek az
alkalmak összekötnek bennünket, összekovácsolják a
közösséget, és könnyítve
életünkön tovább is viszik a
megkezdett
tevékenységünket, fogalmazott az elnök. A város nevében dr.
Áldozó Tamás polgármester köszöntötte a nyugdíjas
egyesület tagjait. Mint
mondta, ez a 20 év megbecsülendõ. Megbecsülendõ
mert ez a 20 év munkával,
az egymásra való figyeléssel, a másik tiszteletével telt
el, és azzal, hogy egyre erõsebbek lettek, hiszen a tagság létszáma évrõl évre
nõtt. Ez az egyesület a pápai nyugdíjasoknak egy igazi otthona, egy sajátos értelemben vett nagyobb családja is, fogalmazott a pol-

gármester, aki jó szórakozást kívánt az ünnepelteknek.
Demeter Ferenc, a Veszprém Megyei Nyugdíjas
Szervezetek Szövetsége elnöke köszöntõjében elismerõen szólt a pápai egyesület munkájáról, hangsúlyozva a nyugdíjas társasalom példaértékû összetartását.
A program a finom ebéd
után énekes, táncos, irodalmi összeállítással folytatódott, melyen fellépett a
szintén évfordulóját ünneplõ nyugdíjas énekkar és
nyugdíjas tánckar, valamint
az egyesület irodalmi önképzõköre is. A délután
operettmûsorral
zárult,
melyet kötetlen beszélgetés
és zenés táncos mulatság
M.A.
követett.

