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Harminc mûvész, hatvan alkotás
Az egész évi nívós és színvonalas vendégkiállítások
után ismét a pápai kötõdésû alkotók elõtt tárta ki jelképesen kapuját a Somogyi József Galéria. A Pápai Tárlat
hagyományosan az év utolsó kiállítása a Zichy-házban,
idén harminc mûvész hatvan alkotása került a hófehér
falakra a XVIII. századi barokk mûemléképületben.
A november 25-i ünnepi
esemény Horváth Adrián
harsonajátékával
indult,
majd dr. Hermann István, a
városi könyvtár igazgatója
mondott köszöntõt, aki felidézte Pápa gazdag képzõmûvészeti hagyományait. A
2011-es Pápai Tárlatot
Gopcsa Katalin mûvészettörténész nyitotta meg.
A Somogyi Galéria termeiben látható alkotások
változatosak és sokszínûek.
Vannak olyan mûvészek,
akik friss alkotásaikkal mutatkoznak be, amelyeken
alig száradt csak meg a festék, és vannak olyan alkotók, akik korábbi mûveikkel képviseltették magukat.
A mûfaji sokszínûség jelen

van, hiszen a kézzel megmunkált fakompozíciók elférnek a neoavantgárd
örökség mellett, a gesztusfestészet a figurális mûvek
közelében. Vannak ismert
történelmi és biblikus témák, Noll Béla, Kerpel Péter,
Horváth Géza fotógráfiáin
pedig a természet különleges fényviszonyaival, tükrözõdéseivel találkozhatunk.
A nagyterem fõ falain
Horváth Lajos Erdélyi táj és
Kiskunsági Nemzeti Park
festménye, valamint Cseke
Szilárd Hazalátogatás címû
kompozíciója fogadja a látogatókat. Nagyon különlegesek Kiss László Pápai feltárás, Khell Zoltán Iszapár,
Lukács
Katalin
Lány,

Hencze Tamás Aszimmetrikus tér, valamint Katona
György szakrális festményei. Az idei Pápai Tárlat
legmonumentálisabb képe
Ughy István Pálosok címû
alkotása, de Marosi Diána
Útvesztõ címet viselõ fest-

Magyar hadviseletek
A napokban mutatták be Somogyi Gyõzõ festõmûvész
gazdagon illusztrált köteteit, mely a magyar hadviseletekbe és a hadizászlók világába kalauzolja az érdeklõdõket. Az idén márciusban megjelent könyvsorozat elsõ három kötetét a Cser Kiadó hozta el a pápai olvasóközönségnek.
Huszártrombita hangja
jelezte a rendezvény kezdetét, melyen elsõként a kiadó
képviselõje köszöntötte a
megjelenteket. Dr. Áldozó
Tamás polgármester úgy fogalmazott: méltóbb helyszínt nem is találhattak volna a könyv bemutatására
mint Pápa, ahol múltja van a
hagyományõrzésnek. Mint
mondta, a kiadványokban
azok a magyar egyenruhák
ismerhetõk fel, melyeknek a
viselõi oly sok dicsõséget
szereztek a hazának.
Dr. Hermann István
könyvtárigazgató véleménye szerint az elmúlt években mostoha területnek számított ez a témakör, és hiánypótlónak nevezte a soro-

zat eddig megjelent három
kötetét.
Somogyi Gyõzõ
10-15 könyvre való anyagot
rajzolt, festett össze, melyek
hamarosan kiadásra kerülnek, tette hozzá a könyvtár
igazgatója.
A könyvbemutatón képviseltette magát a Pápai Huszáregyesület 14 tagja is korhû egyenruhákban, melyet
Tóth Kálmán titkár mutatott
be a jelenlévõknek. Szólt
Somogyi Gyõzõhöz fûzõdõ
két évtizedes barátságáról,
közös élményeikrõl, együttmûködésükrõl.
A kiadványokat Nagy L.
István, a Gróf Esterházy
Károly Kastély- és Tájmúzeum igazgatója, hadtörténész, a Mária Terézia magyar

Sikerdarabok a
diákközönségnek
November második felében két sikerdarabot is
megtekinthettek a pápai
középiskolások a JMSZK
ifjúsági bérleteiben. Elõször a Sziget Színház elõadásában Szörényi Levente
és Bródy János klasszikusa,
az István, a király rockopera
volt látható, a lassan harminc éve született musical
ismert dalai szólaltak meg

Pintér Tibor társulatának
tolmácsolásában.
November végén pedig
egy kortárs színdarab, Egressy Zoltán Portugál címû
tragikomédiája elevenedett
meg a pápai színpadon a
Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház remek produkciójában, sok-sok mosolygós
percet szerezve a több száz
fõs diákközönségnek. P.Sz.

katonái kötet társszerzõje ismertette.
- Ez a kiadvány volt az elsõ a sorban, majd következett a Szabadságharc katonái
és a Magyar hadizászlók.
Mindhárom rajzainak, grafikáinak ihletõ forrása a
hadtörténelem, melyeknek
képi világát a hadtörténészek írásai teszik teljessé.
Úgy tudom, a könyvpiacon
nagy sikere van. Ez lehetõséget teremt arra, hogy az
egész magyar hadtörténeten
átvonulva folyamatosan jelenjenek meg a közeljövõben a kötetek - tette hozzá a
szakember.
A könyvbemutatót borkóstoló egészítette ki, melyen a Bogdán család pincészetének nedûit ízlelhették
meg az érdeklõdõk és egyben megismerhették a Somló történetét, jellegzetes borait.
Meleg Andrea

ménye is nagyon impozáns.
Változatos és sokszínû
tehát az idei Pápai Tárlat, a
harminc alkotó hatvan mûvét december 23-ig lehet
megtekinteni a Somogyi József Galéria nyitva tartási
Polgár Szilárd
idejében.

Tibeti
népmese
Évek óta visszatérõ vendég a pápai Jókai Mór Mûvelõdési és Szabadidõ Központban a Dunaújvárosi
Bartók Táncszínház.
Az elmúlt héten a
JMSZK színpadán mutatták be legújabb produkciójukat, a Kabule kincsét,
amely az idei gyermekbérletes elõadások elsõ bemutatója volt a színházteremben.
A zenei, tánc- és prózai
elemekkel átszõtt történet
alapja egy tibeti népmese,
amelyet Énekes István rendezõ-koreográfus állított
színpadra. A keleti világot
elénk táró mese igazán különleges hangulatot varázsolt a színházterem falai
közé, kivételes élményt szerezve az óvodás és kisiskolás gyermekeknek.
Polgár Sz.

Adventi koncert a
Nagytemplomban
Advent elsõ vasárnapján
meghitt, az ünnephez méltó
hangversenyt rendeztek a
pápai Nagytemplomban. A
koncerten a felcsendülõ zenemûvek mellett híres költõk gondolatai is elhangzottak.
A programban fellépett
H. Eisenbeck Ágota, a
KELLA Kamaraegyüttes,
a Szent István Kórus, vala-

mint a Bartók Béla Zeneiskola tanárai. A monumentális épületbelsõ kiváló
helyszíne volt a rendezvénynek,
a
gyönyörû
templomtér még jobban
kiemelte az adventi várakozás valódi jelentését,
közelebb hozva mindannyiunkhoz
karácsony
igazi üzenetét.
Polgár Sz

Programajánló
Az Öregséd vadásztársaság civil vadász klubja minden hó elsõ szombatján tartja foglalkozását a
nagygyimóti mûvelõdési házban. December 3-án 18
órakor a magashegyi vadászokról hallhatnak elõadást
az érdeklõdõk.
December 3-án, szombaton 19 órától a Vajda bérletben a Koldusopera látható a Veszprémi Petõfi Színház
elõadásában.
December 4-én, vasárnap 17 órakor kezdõdik a
Tapolcafõi Zenélõ Esték és Templom Galéria sorozat
következõ rendezvénye a tapolcafõi református templomban, a 200 éve született Liszt Ferenc címû vándorkiállítás és orgonakoncert. Orgonán közremûködik és a
kiállítást bemutatja: Kuzsner Péter orgonamûvész.
December 5-én, hétfõn 15 órától a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi-Érdekképviseleti Egyesülete helyiségében (Pápa, Fõ tér 2.) ingyenes jogsegély-szolgálatot tart dr. Pölöskey Attila ügyvéd.
December 6-án, kedden 17.30 órától Mikulás napi
mûsor a JMSZK színháztermében. A kisvakond és a
hóember zenés mesejáték a gyõri Holle Anyó Színház
elõadásában. Belépõjegy: 800 Ft.
December 9-én, pénteken 17 órától tartja soron következõ programját a Pápai Petõfi Asztaltársaság a Boszorkánykonyha étteremben. Vendég: dr. Pusztai Erzsébet volt egészségügyi államtitkár, a Magyar Demokrata Néppárt egykori elnöke, a Magyar Demokrata Fórum népjóléti kabinetjének egykori vezetõje, aki Helyzetjelentés a magyar egészségügyrõl címmel tart elõadást,
majd válaszol az asztaltársaság ügyvivõi, Grõber Attila
és Kerecsényi Zoltán kérdéseire.
December 9-én, pénteken 14 órakor a Fekete István
bérletben, december 12-én, hétfõn 14 órakor a Lázár
Ervin bérletben a Székely betlehemes címû élõzenés
mesejáték látható a Forrás Színház elõadásában. Közremûködik a Neofolk együttes. Jegyár: 1100 Ft, állójegy: 700 Ft.
December 10-én, szombaton 15 órakor a marcaltõi
kultúrház könyvtártermében a Miniszterelnök protokollfõnöke voltam címmel Görög Ibolya egykori miniszterelnöki protokollfõnök tart elõadást. Köszöntõt
mond: Sandl Zoltán. Beszélgetõpartner: Kerecsényi
Zoltán.
December 11-ig megtekinthetõ a JMSZK színházépület emeleti elõterében Kerpel Péter mûvész-tanár
kiállítása.
December 12-én, hétfõn 15 órakor kezdõdik a Jókai
Mór Városi Könyvtárban Ördög A. Róbert Csontvázlíra
II. címû verseskötetének bemutatója. Bemutatja:
Adorján Gyula. Részleteket felolvas: Éhártné Varga
Zsuzsanna. A bemutatóhoz kapcsolódóan kiállítás nyílik Vizkeleti István Márió grafikáiból.
December 12-én, hétfõn 19 órától Showder Klub Hadházi László és Szomszédnéni - a JMSZK színháztermében. Jegyár elõvételben 2500 Ft, az elõadás napján 3000 Ft.
December 13-án, kedden 15-18 óráig karácsonyi játékbörze a JMSZK színházépület elõterében.
December 14-én, szerdán 18 órakor kezdõdik a
JMSZK Kamarazenekar karácsonyi hangversenye az
Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola aulájában.
Jegyár felnõtt: 1000 Ft, diák, nyugdíjas: 500 Ft.
December 15-én, csütörtökön 16 órakor tartja a Jókai Kör Egyesület a Pedagógus Mûvelõdési Házban
évbúcsúztató teaestjét, melyre mindenkit nagy szeretettel vár. Közremûködik: a Vajda Péter lakótelepi
Óvoda Pillangó csoportja.
December 15-én, csütörtökön 18 órakor kezdõdik a
Pápai Polgári Kör következõ összejövetele a Pápai
Ipartestület székházában. Vendég: Polgárdi Sándor
evangélikus esperes, aki adventi gondolatait osztja
meg a jelenlévõkkel.
December 16-án, pénteken 15 órakor kezdõdik a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi–Érdekképviseleti
Egyesülete nyugdíjas karácsonya a JMSZK színháztermében.
December 17-én, szombaton 14-18 óráig családi hétvége a karácsony jegyében a JMSZK színházépületében. Belépõ: 500 Ft.
Január 14-én, szombaton 15 órától a Jókai bérletben
a Táncolnék a boldogságtól címû operett látható. Jegyek 3500, 3000 és 2700 forintos áron válthatók a
JMSZK jegypénztárában.

