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2012. május 3.
Tizenkétszer játszották Pápán

Programajánló

Fehérlófia a Pegazusban
A 2011/2012-es bábbérletes évad harmadik, egyben záró elõadását mutatta be
a pápai Pegazus Színház az elmúlt másfél
hétben a Szent István úti hangulatos
színháztermében.
Ezúttal egy ismert magyar népmesét, a
Fehérlófiát tekinthették meg a pápai és
környékbeli óvodások és kisiskolások. A
Pegazus tehetséges társulata tizenkét alkalommal játszotta a Fehérlófiát Pápán,
amelyet közel ezerötszáz kisgyermek látott.
A bábjátékot Valler Kata, Rózsás Anna
és Végh Zsolt játszották, a zenét Kovács
Norbert komponálta, az elõadást ezúttal
is Sarkadi Nagy László állította színpadra.
Polgár Sz.

A Budaörsi Játékszín elõadása városunkban

Fényt hozó Fûszermadár
A Budaörsi Játékszín társulata évek óta állandó szereplõje a JMSZK színházbérletes elõadásainak. Láttunk
már tõlük nagysikerû felnõtt elõadásokat és a fiatalabb
korosztálynak szóló bemutatókat is. Április 25-én és
26-án a Fûszermadár címû zenés mesejátékot hozta el városunkba a Budaörsi Játékszín.
A történetben a mesebeli
Fûszermadár nemcsak néhány embert, hanem egy
egész országot ment meg
azzal, hogy visszahozza az
életbe a fényt. A küldetés
természetesen kalandos körülmények között, sok izgalommal kísérve teljesül, és
az elõadás végén a jó elnyeri méltó jutalmát.

Május 5-én, szombaton 16 órakor a Várkastély elõtti
parkban lévõ emlékoszlopnál tartja hagyományos megemlékezését a Jókai Kör Egyesület névadójuk halálának évfordulóján.
Május 6-án, vasárnap 18 órakor kezdõdik a Bartók
Béla Zeneiskola dísztermében Tóth Judit, a váci
Pikéthy Tibor Zenemûvészeti Szakközépiskola hegedûmûvész-tanára, Balaskó Mária, a Pikéthy Tibor Zenemûvészeti Szakközépiskola zongoramûvész-tanára
és Horváth Bence, a budapesti Liszt Ferenc Kamarazenekar bõgõmûvészének koncertje.
Május 15-én, kedden A család nemzetközi napja alkalmából a PNKE felvonulást szervez. Gyülekezõ 15
órakor a Március 15. téren.
Május 16-án, szerdán 18 órakor a Szent Anna templom nagy hittantermében dr. Mail József apátplébános,
érseki helynök lesz a Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége pápai csoporjának a vendége. Az apát a
Veszprémi Fõegyházmegyérõl beszél majd, s vall eddigi életpályájáról is. Mindenkit szeretettel várnak.
Május 18-19-én XI. Országos Ifjúsági Néptánctalálkozó a JMSZK színházépületében.
Május 19-én, szombaton kirándulást szervez a Jókai
Kör Egyesület Budapestre a Nemzeti Galériába, A magyar történelem képei és emlékei címû kiállításra. Indulás
a reggeli menetrend szerinti gyorsvonattal.

Egy könyv
a szeretetrõl

A Fûszermadárral befejezõdött az idei gyermekszínház bérletes évad a Jókai
Mór Mûvelõdési és Szabadidõközpontban, ahol ezúttal is modern, tanulságos és
értékes elõadásokkal várták az egész színházi szezon
során a legfiatalabb generáció tagjait.
Polgár Sz.

Kids faktor a színházban
Az elmúlt években Játszószín néven megrendezett
kistérségi Ki-Mit-Tud? az
idei esztendõben nevet váltott, és Kids faktor néven
rendezték meg. A programok helyszíne ezúttal is a
házigazda JMSZK színházépülete volt április 27-én,
ahol hatvan produkció mu-

tatta meg tehetségét.
A kistérségi fesztiválon a
fiatalok két korcsoportban
több mûvészeti kategóriában, így zenében, táncban,
színjátszásban és prózamondásban
mérhették
össze tudásukat. A közel
kétszáz résztvevõ komoly
szakértõ zsûri elõtt lépett a

világot jelenõ deszkákra, a
grémium tagja volt Módné
Czap Marianna, a Marina
SE vezetõje, Horváth Adrián, Pápa Város Fúvószenekarának karnagya és Nagy
Imre újságíró.
A zsûri döntése alapján,
a zenei kategórián belül
énekben Kerpel Fanni,

hangszeres muzsikában pedig Nyilas Gyöngyvér lett az
elsõ, a tánc kategóriában a
Dangers, a prózamondóknál pedig Halász Krisztina
bizonyult a legjobbnak, míg
A
csendnek
hangja
a színjátszóknál az Erkel
Ferenc Általános Iskola 2. van/három lépés… címmel
Z osztálya és Lõrincz Zsófia megjelent Buda Katalin
könyve. A balatonalmádi
kapott különdíjat.
születésû, keleti mozgás- és
masszázsterapeuta 16 éve
tagja és megbízott oktatója
az Univerzum Energiájának Kutatóközpontja Magyarország Egyesületének.
Különleges kiállítás nyílt április 27-én a Jókai Mór Három évig teljesített szolVárosi Könyvtár folyosóján Kovács Margit alkotásai- gálatot egy hospice alapítból. Az ünnepélyes megnyitón a Szent István Kórus ványnál. Tapasztalatairól
közremûködött, a kiállítást Borbély Lajos mûvész-ta- így vall: „Amikor az ember
nár nyitotta meg.
befelé figyel imádságban,
lelki gyakorlatok által, meBorbély Lajos köszöntõjében a tavaly elhunyt Ko- ditációban, az elme viharai
vács Margit mûvészetérõl, ábrázolási technikájáról elcsendesülnek. Ebben a
szólt, és beszélt arról is, hogy Kovács Margit alkotása- csendben rejlik a legnait láthatta már csoportos tárlatokon a mûvészetkedve- gyobb erõ. Ekkor érezzük
lõ közönség, ám önálló kiállításon képei soha sem meg a Forrás, Isten, Szelmutatkozhattak be.
lem, Teremtõ vagy EgyséMost az inkább magának alkotó Kovács Margit kö- ges Lélek (kinek-kinek a hizel hatvan alkotását láthatjuk, többségében festmé- te szerint) útmutatását.
nyeket, de grafikákkal is találkozhatunk.
Dr. Király Tünde háziorKovács Margit szürrealisztikus festményei és realis- vos ajánlása szerint a könyv
ta grafikái május 21-ig tekinthetõk meg a városi egyaránt szól haldoklóknak
könyvtár folyosóján.
és hozzátartozóinak, gyerePolgár Szilárd
keknek és szülõknek, bete-

Kovács Margit elfeledett képei

geknek és egészségeseknek, hogy hallgassanak a
„jelekre”, és orvosoknak,
hogy tudják: a test és a lélek
elválaszthatatlanok. Mindazoknak, akik szeretnék
megérteni, milyen fontos az
életünkben a szeretet, a
megértés, az elfogadás, az
elengedés, és hogy miért vagyunk ezen a világon.
A kötet a veszprémi
F.Gy. Kelet-Nyugati Átjáró
Segítõ Alapítvány gondozásában jelent meg, melynek
elsõdleges célja a társvesztés következtében krízishelyzetbe került személlyel
támogató kapcsolat kialakítása, a válsághelyzet okozta
veszélyek gyors elhárítása.
A könyv bemutatója május 10-én, csütörtökön 17
órakor lesz az Esti Kornél
Kávéházban. Információ:
Kárpi Ilona: 70-949-9055,
www.acsendnekhangjavan.
hu.
(X)

