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Huszonnyolc énekkar jött el Pápára

Ezer hang szólt

Rengeteg program, 15 helyszín, több ezer érdeklõdõ és rendezték.
kiváló idõ – néhány szóban így lehetne összefoglalni a júA mulatság azonban pénnius 14. és 17. között megrendezett 22. Pápai Játékfeszti- teken délután indult be igavált.
zán, amikor a Pápai Fúvósok Egyesülete toborzó térA fesztivál elsõ napján, gyományos óvodapedagógi- zenéjére gyülekezni kezdtek
csütörtökön több kiállítás is ai konferencia, melynek kö- az emberek a fesztiválsátornyílt, a fesztiválmozi kerete- zéppontjában az egészséges nál, hogy a hagyományos
in belül pedig 3D-s filmbe- életmód állt, és a már szin- fesztiválmenetben
együtt
mutató várt minden érdek- tén hagyományosnak mond- sétáljanak a megnyitó helylõdõt. Pénteken délelõtt ható makettkiállítást és színére, a szabadtéri színnem maradhatott el a ha- -versenyt is ezen a napon padhoz. Részletek a 3. oldalon

Egy évtizeddel ezelõtt már volt házigazdája Pápa a Pedagóguskórusok Országos
Találkozójának, most ismét városunkba érkezett huszonnyolc énekkar közel ezer tagja, hogy méltóképpen tisztelegjenek és emlékezzenek Kodály Zoltán és Fasang Árpád

Testületi ülés

Üzemekbe látogattak
A város két nagy üzemé- ruházásokkal
próbálnak igényeinek.
ben tett látogatást a képvi- megfelelni a megrendelõk
Folytatás a 2. oldalon
selõ-testület csütörtök délelõtt, és az ülésen a munkaerõ-piaci helyzetrõl, illetve a foglalkoztatás alakulásáról is tárgyaltak. A
délutánba nyúló programon iskolai beszámolókat
is meghallgattak, és újabb
öt évre szerzõdést kötöttek
az Új Lombard Kft-vel.
A délelõtt folyamán több
helyszínen, többféle módon
kaptak a képviselõk képet a
pápai munkaerõ-piaci helyzetrõl. A Hirtenberger Btnél Üveges Tivadar ügyvezetõ mutatta be a céget, az ott
folyó tevékenységet és munkát, illetve az alkalmazás feltételeit. Az ügyvezetõ elmondta, a cég mint autóipari beszállító hamar kiutat talált a válságból, és újabb be-

zenemûvészeti munkássága elõtt. A kétnapos találkozó június 23-án délután négy
helyszínen kezdõdött, majd kora este az Esterházy-kastély udvarán egy közös, sokáig
emlékezetes hangversenyben teljesedett ki.
Folytatás az 5. oldalon
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Ezer hang szólt a Várkastély udvarán
Folytatás az 1. oldalról
Szombaton Debrecentõl
Cegléden át egészen Szombathelyig érkeztek a kórusok Pápára, szám szerint
huszonnyolcan, majd a református nagytemplomban,
az evangélikus templomban, a Tarczy- és az Erkel-iskola aulájában adtak
az énekkarok koncertet,
ahol a 130 éve született Kodály Zoltán és a 100 éve született Fasang Árpád emlékére fõként a két zeneszerzõ mûveit adták elõ, de a
mûsorban, Pápa barokk
történelmére tekintettel,
szerepeltek a barokk korból származó szerzemények is.
A négy helyszíni hangverseny után az összes kórus az Esterházy-kastélyhoz
érkezett, ahol a Pápára tavaly visszatért grófi pár társaságában dr. Áldozó Tamás, Pápa polgármestere
mondott ünnepi beszédet
és köszöntötte a közel har-

Június 29-én, pénteken 17 órától tartja következõ összejövetelét
a Pápai Petõfi Asztaltársaság a Pedagógus Mûvelõdési Házban.
Vendég: Závecz Tibor szociológus, közvéleménykutató, a Szonda
Ipsos igazgatója.
Július 7-én, szombaton Pozsonyi csata emléktúra Ausztriában a Jobbik szervezésében. Találkozás 8 órakor Bad-DeutschAltenburg (Németóvár) Templom-hegy (48E8’15.71’’N
16E54’29.73’’E). Táv: 34,7 km, szint: 916 m. Információ: Orbán
Imre 0670/942- 4410
Július 15-én, vasárnap 9 órától Baba- és gyermekruha börze a
Városi Sportcsarnokban.

Mesélõ múlt
A Kékfestõ Múzeumba költözött a Gyõry Gyûjtemény.
A Hollósy Galériából kiköltözõ népmûvészeti gyûjtemény ezentúl idõszaki tárlatok formájában a Kékfestõ
Múzeumban lesz látható.
minc énekkar, valamint a
közönség tagjait.
A polgármesteri gondolatok után elkezdõdött a
koncert, amelyen ezer hang
énekelte a Várkastély udvarán a Horváth Adrián által
komponált pápai himnuszt,
Händel Gyõzelmi kórusát,
valamint Fasang János Hallelúja címû szerzeményét.

Az emlékezetes koncert
után a nap zárásaként átadásra kerültek a Fasang
Árpád-díjak, amelyet olyan
kórusvezetõknek ítélnek
oda, akik hûen ápolják és
viszik tovább a 2001-ben elhunyt karnagy, zeneszerzõ
mûvészi értékrendjét, hitvallását.
A
Pedagóguskórusok

Országos Találkozója –
amely a Pedagóguskórusok
Országos Társasága, Pápa
Város Bárdos Lajos Vegyeskara, valamint a pápai
Erkel Kórus szervezésében
valósult meg – vasárnap
szabadprogramokkal, így
pápai városnézéssel és várkertfürdõi látogatással fejePolgár Szilárd
zõdött be.

Ezrek voltak a kiállítóhelyeken

Sikeres volt a Múzeumok éjszakája
A Múzeumok éjszakája elnevezésû országos programfolyam több száz helyszínen zajlott június közepén Magyarországon, ezek közé csatlakozott immáron ötödik alkalommal Pápa is. A június 16-i rendezvény ebben az évben a játékfesztivál idejére esett, amelynek eredményeképpen minden eddiginél magasabb, több ezer látogatót
vonzó programmá nõtte ki magát. A romantikus pápai
mûemlékkedvelõk szombat este kis túlzással megszállták
a történelmi belvárost.
Ezen az estén ismét tágasabbra nyíltak az Esterházy-kastély reprezentatív,
gyönyörûen felújított dísztermei. Százak csodálhatták meg és idõzhettek el a
restaurált Nádor termi hatalmas Pápa festmény vagy
az Õsök csarnokának méltóságteljes, tekintélyt parancsoló, az Esterházy család tagjait ábrázoló festményei elõtt. A szakszerû idegenvezetéssel kiegészített
történelmi idõutazás mellett bemutatóval egybekötött kézmûves csokoládékészítés, a Bartók Zeneiskola

Programajánló

kiváló növendékeinek zenei mûsora, a JMSZK Vadvirág Néptáncegyüttesének
jóvoltából barokk táncok
valamint a Pápai Musical
Stúdió zenés esti promenádja szórakoztatta a jelenlévõket.
A felújított múzeumrészek mellett izgalmas idõutazást tehetett a több ezer
érdeklõdõ a Várkastély
alatt kanyargó, közel háromszáz éves, misztikus barokk pincerendszerben is,
ahol az ódon falak között az
egykori középkori vár régészetileg feltárt oldalfalát is

meg lehetett tekinteni.
A Somogyi József Galériában Retro játékkiállítás
várta a családokat, az 50
éves Kékfestõ Múzeumban
a Kluge-kiállítást és a
Gyõry Gyûjteményt tekinthették meg a látogatók.
Emellett fellépett a Szó és
Kép Színpad Az igazmondó
juhász címû elõadásával. A
homokbödögei mûvészeti
alapiskolások
néptánca

mellett lehetett sálakat,
kendõket mintázni és bográcsban fõtt finomságokat
kóstolni.
A Pápai Református
Gyûjtemények a 175 éves a
fõiskolai nyomda címû idõszaki tárlattal várta az érdeklõdõket, akik emellett
Jókai- és Petõfi-emlékeket
is megszemlélhettek, de nagyon sokan voltak kíváncsiak a több ezer éves, rendkívüli értékkel bíró óegyiptomi fakoporsóra és múmiára
is.
A jelenlévõk nagy száma
is igazolja, hogy a Múzeumok éjszakája ismét remek
kezdeményezés volt. Városunk komoly történelmi
múlttal rendelkezõ, közel
ezer éves település, számtalan országos viszonylatban
is kiemelkedõ mûemléképülettel, mûtárggyal, így
ezen az estén mindannyian
újfent átélhettük és megtapasztalhattuk: van mire
büszkének lenni a pápaiaknak.
Polgár Szilárd

Mint arról régebbi lapszámainkban már hírt adtunk,
a város fenntartásra átvette
a Kékfestõ Múzeumot, és
meg is nyitotta újra a nagyközönség számára. A látogatók száma jól alakul, hetente átlagosan hatszázan
látogatják meg a Közép-Európában egyedülálló ipartörténeti gyûjteményt. A játékfesztivál keretében Mesélõ múlt címmel idõszaki kiállítást nyitottak a múzeumban a Gyõry Gyûjtemény
anyagából.
- A Hollósy Galériában
méltatlanul kevesen láthatták azt a gyûjteményt, amely
Éva néni áldozatos, sok évtizedes munkájának, szorgalmának köszönhetõen állt
össze, majd több részletben
lett a városé. Hisszük, hogy
a Kékfestõ Múzeumba illesztett Gyõry Gyûjtemény
be fogja váltani reményeinket, és évente akár tízezren
is megnézik anyagát - fogalmazott dr. Áldozó Tamás
polgármester az idõszaki kiállítás megnyitása alkalmából.
Gyõry Endréné, Éva néni
néprajzi tárgyakból álló
gyûjteményét elsõ ízben
1993-ban vásárolta meg a
város, ekkor jött létre a
Hollósy Galériában helyet
kapó Gyõry Gyûjtemény,
mely késõbb egy második
vásárlással is gazdagodott.
Idén intézményi átszervezések miatt a város a gyûjteményt a Gróf Esterházy
Károly Múzeumba költöztette, több ezer darabból álló anyagát pedig folyamatosan, tematikus idõszaki kiállítások formájában a Kékfestõ Múzeum épületében
teszi látogathatóvá. Az elsõ
ilyen kiállítás A mesélõ múlt
címet kapta.
- Az elmúlt két évszázad
embereinek a hétköznapjairól, a mély hittel, erkölccsel,
munkával teli mindennapjairól, kifinomult esztétikai
érzékükrõl tanúskodik ez a
tárlat – mondta a kiállításnyitón Reidmár Linda múzeumvezetõ, aki elmondta:
a kiállítást a Gyõry Gyûjte-

ményben is legnagyobb
számban elõforduló kerámiák és textíliák uralják. A takácsi takácsok által szõtt
kelmék mellett a kender- és
lenszövés eszközei is megjelennek. A gyûjtemény ékessége egy szakrális sarok,
Bibliával, imakönyvekkel,
házi áldásokkal, szenteltvíztartóval, fakereszttel. A kiállításon a hagyományos népi konyha tárgyai, többek
között egy régi tûzhely, sütõformák, cserépedények is
megjelennek. A bortermelés eszközei között ott láthatjuk Gyõry Endréné egyik
kedvencét és büszkeségét,
az 1903-ból származó boroskancsót, a tapolcafõi kocsma italkimérõ ivóedényét is,
mely Éva néni leltárjában az
egyes sorszámot kapta. A
több különlegességet is felvonultató tárlaton felfedezhetjük az utolsó pápai fazekas, Kobzi Gyula két vázáját,
valamint a pápai és a városlõdi cserépgyár szép termékeit is.
- Amikor sok-sok évvel
ezelõtt Bódy Irénke gyönyörû anyaga ideköltözött a
Kékfestõ Múzeumba, a kiállítás kapcsán jöttem neki segíteni. Akkor Irénke a szavajárásával azt mondta nekem: tudod fiam, milyen
gyönyörû lenne a te városlõdi anyagod egy falon az én
kékfestõ munkáim között!
Akkor elgondoltam, hogy
valóban milyen szép is lenne! És lám, most itt vannak
az én kedves tárgyaim a múzeumban, aminek mégiscsak örülök. Mert bevallom,
hogy nagyon bánatos voltam, amikor megtudtam,
hogy a galériát ki kell üríteni, hiszen otthon már kétszer is megértem azt, hogy
csontvázak lettek a polcaim,
és ugyanezt megélni a galériában, amely húsz év alatt a
szívem csücske lett, nem
volt könnyû. De mára már
megnyugodtam, és örülök a
gyûjtemény új helyének,
mert tudom, hogy itt többen
meg fogják tekinteni a kiállításokat – fogalmazott Gyõry
Varga Bea
Endréné.

