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Pápa és Vidéke

Muzsikával köszöntötték az új esztendõt a pápai fúvósok

Nagysikerû újévi koncert
Nyolc éve igazi hagyományt teremtett Pápa Város Fúvószenekara a bécsi újévi koncert mintájára városunkban is meghonosított újévi fúvós hangversennyel. A pápai
közönség már várja az év eleji elõadást, így nem meglepõ,
hogy 2012. január 1-jén is megteltek a Jókai Mór Mûvelõdési és Szabadidõ Központ színháztermének széksorai
Horváth Adrián karnagy és együttesének koncertjére.
Az Újévi Fúvós Showban most is a szórakozatásé
volt a fõszerep, méghozzá a
szó valódi értelmében, hiszen ezúttal a színjátszás is
részévé vált a muzsikának.
A tavaly sikert sikerre halmozó Szó és Kép Színpad
társulata is fellépett a vasárnapi
hangversenyen,
elõadásukkal különleges
színt vittek az újévi koncert
hangulatába.

A színházi világ mellett a
vidám, pergõ, latin dallamok sem maradhattak el, a
klasszikus zene kedvelõi
pedig Dvorak világhírû Új
világ szimfóniáját is meghallgathatták. A negyven
fõs zenekar repertoárjában
filmzene is volt, így Luc
Besson legendás mozija, a
Taxi betétdala is szerepelt a
programban, amely a ráadásban szólalt meg. PSz

Kevesebb fenyõt tesznek ki
Folyamatosan gyûjti a közterületre kihelyezett kará- van idén, mondta Bánhidi
csonyfákat a Városgondnokság. Idén azonban jóval keve- László.
sebb fát raknak ki az utcákra az emberek, tudtuk meg
- Nem volt eddig még hó,
Bánhidi László intézményvezetõtõl.
ezzel nem kellett még foglalkozni, így nyugodt körülmények között tudjuk összegyûjteni a városban a kirakott fákat. A lakosok már
megtanulták, hogyan és hova
kell kitenni a fenyõket. Be is
tartják a szabályokat, tudják,
úgy kell kirakni, hogy a forgalmat ne akadályozzák, és
igyekeznek a tekintetben is,
hogy egy utcában lehetõleg
egy helyre tegyék ki õket, a
lakótelepeken pedig a szeméttárolók mellé. De természetesen akkor is összeszedjük, ha csak a házak elé kerül
Már a két ünnep között is azóta is folyamatosan gyûj- ki a fa, és addig gyûjtjük
járták az utcákat a Város- tik a fenyõket. Az idõjárás õket, amíg lesz mit. Volt,
gondnokság munkatársai, tekintetében szerencséjük amikor még húsvétkor is

Hóbundás erdõk,
mesebeli tájak
Nagyon szerencsés helyen fekszik Pápa, hiszen
csak néhány percre van városunktól a Bakony, vadregényes erdõs tájaival, kedves dombjaival, tiszta vizû
forrásaival és patakjaival.
Ezeken a csodálatos helyeken túrázik hosszú évek óta
a JMSZK Bakancsos Természetjáró Köre, amelynek
barangolásait a kör egyik
tagja, Nagy János örökítette
meg fényképezõgépe segítségével.
A bakancsos túrákon készült fotográfiákból nyílt kiállítás a JMSZK emeleti
elõterében Téli Bakony
címmel
decemberben,
amelyet Kerpel Péter mûvész-tanár nyitott meg, aki
ünnepi beszédében felidézte a Bakony hûvös szépségét, apró csodáit, múló természeti képzõdményeit.

Nagy Jánosnak ez az elsõ
önálló tárlata, a paravánokon látható fotográfiákon
valóban a Bakony különleges atmoszféráját tárja a látogatók elé, a havas erdei
táj a pihenõ, csendes, nyugodt és méltóságteljes természetet örökíti meg, felidézve mindannyiunknak,
hogy mindez csupán egy
karnyújtásra van tõlünk.
Nagy János fotóit szemlélve bizonyára többekben
is felmerült, hogy érdemes
a szabadidõnket tartalmasan eltölteni, így kiváló
program barangolni a természetben, és jobban figyelni a bennünket körülvevõ világra. A Téli Bakony
címû fotókiállítás január
középéig tekinthetõ meg a
JMSZK
nyitva
tartási
idejében.
Polgár Szilárd

szedtünk össze karácsonyfát
- részletezte a Városgondnokság vezetõje.
Az idén jóval kevesebb
fenyõ kerül ki a háztartásokból, ezt tapasztalja Bánhidi
László.
- Sokkal kevesebb fenyõ
kerül ki az utcákra idén,
mint az elõzõ években. Ennek több oka is lehet, de leginkább az, hogy mindenki
megpróbálja felhasználni a
fát a saját háztartásában, és
olyat is tapasztaltunk, hogy
összeszedik a fákat a közterületrõl: hazaviszik és eltüzelik a saját kályhájukban mondta Bánhidi László.
Az összeszedett fenyõfákat újrahasznosítják, villamos- és hõenergiát állítanak
vb
elõ belõlük.

FELHÍVÁS
Pápa Város Önkormányzata Képviselõtestületének az egyes kitüntetõ díjak alapításáról és adományozásának rendjérõl szóló
20/1992. (X.13.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján
évente a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kerül sor a
PápaVárosáért Érdemérem, valamint Pápa Város Díszoklevele kitüntetõ díjak adományozására.
Pápa Városért Érdemérem adományozható mindazon személyeknek és közösségeknek, akik a város fejlõdése, gyarapodása, hírnevének öregbítése érdekében kifejtett tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek.
Pápa Város Díszoklevele személynek, közösségnek, szervezetnek, intézménynek adományozható, ha a város gazdasági életében,
a városfejlesztésben, a város közéletében, a tudomány, a mûvészetek és az irodalom, az egészségügy, oktatás, nevelés, közmûvelõdés
és egyéb területen kiemelkedõ, eredményes munkát végzett.
Egy naptári évben legfeljebb 2 érdemérem, valamint 5 díszoklevél adományozható.
Az adományozásra ajánlást tehetnek:
• Pápa Város Képviselõtestülete bizottságai, a képviselõtestület bármely tagja,
• az önkormányzat tisztségviselõi,
• pártok, társadalmi szervezetek, egyesületek, közösségek,
gazdasági szervezetek,
• magánszemélyek
• részönkormányzat testülete.
Az ajánlásnak tartalmaznia kell az ajánlott személy, közösség tevékenységének, mûködésének ismertetését, az elismerés alapját képezõ mû, alkotás, cselekmény leírását, bemutatását, dokumentációit, és városi, közösségi, társadalmi hasznosságának méltatását.
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az ajánlást legkésõbb
2012. január 31-ig lehet – Pápa Város Képviselõtestülete címére
(Pápa, Fõ u. 12.) – a polgármesterhez eljuttatni.

Programajánló
Január 12-én, csütörtökön 17 órakor kezdõdik a Pedagógus Mûvelõdési Házban László András Lábjegyzet
a történelemhez és Hidvégi Máté Lõw Lipót fõrabbi élete
címû könyveinek bemutatója. A könyveket és szerzõiket bemutatja: Huszár János, dr. Huszár Ágnes, Fenyõ
Ágnes, Kirsch Attila, Jókövi Mária és dr. Hidvégi Máté.
Január 14-én, szombaton 15 órától a Jókai bérletben
a Táncolnék a boldogságtól címû operettgála látható a
JMSZK színháztermében.
Január 15-én, vasárnap 19 órától a Vajda bérletben
a Tóték címû tragikomédia látható a Gyulai Várszínház
és a Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház mûvészeinek elõadásában a JMSZK színháztermében a korábban meghirdetett Tamási Áron: Énekes madár címû
elõadás helyett.
Január 19-én, csütörtökön 17 órától a Pápai Petõfi
Asztaltársaság vendége Ilan Mor, Izrael állam rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, aki Izrael tegnap
és ma címmel tart elõadást a JMSZK emeleti elõadótermében.
Január 20-án, pénteken 17 órától Táncház sárközi
táncok anyagából a JMSZK színházépület földszinti
elõterében.
Január 22-én, vasárnap 17.30 órakor nyílik a Pápai
Art 2012 címû kiállítás a színházépület emeleti elõterében.
Január 22-én, vasárnap 18 órától ünnepi mûsor A
Magyar Kultúra Napja alkalmából a JMSZK színháztermében. Pro Cultura Díszoklevél átadása, Illényi Katica mûsora.

Magyar Örökség
Díjat kaptak
A Pápai Református Kollégium Intézményei népes delegációval képviseltették magukat a Magyar Örökség díjátadó ünnepségén a Magyar Tudományos Akadémia
dísztermében. A magyar Örökség Díj átadására december 17-én került sor.
A Pápai Református
Kollégium évszázados szolgálatát dr. Szabó István, a
Dunamelléki Református
Egyházkerület püspöke, a
Pápai Református Teológiai Akadémia tanszékvezetõ
egyetemi tanára méltatta.
A díjat a fenntartó Dunántúli Református Egyházkerület képviseletében Steinbach József püspök vette át
Kelemenné Farkas Márta

kuratóriumi tagtól. Az ünnepséget énekszóval gazdagították a mûvészeti szakközépiskola diákjai és a teológia, valamint a gimnázium összevont énekkara
Veresné Petrõcz Mária és
Kántor Péter vezényletével.
A kollégium több évszázados hit- és nemzetmegtartó nevelõi és tanítói szolgálata elismeréseként részesült a díjban.

