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Pápa Város Fúvószenekara elhozta Amerikát

Újévi koncert sok
meglepetéssel

Megmentik a pápai
húsgyárat
galmazott az államtitkár. Budai Gyula kiemelte, az önkormányzat ismét jó döntést
hozott, hogy támogatja a
munkahelyek megõrzését és
részt vesz abban, hogy az
- A húsgyár dolgozói meg- beszállítók, termelõk által üzem továbbra is jól mûködnyugodhatnak, mert munka- biztosított alapanyag kifize- jön.
helyük nincs veszélyben, és a tése is meg fog történni – foFolytatás a 2. oldalon
Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára pápai látogatásán azt mondta, a kormány fontos feladata a pápai húsgyár munkahelyeinek a megõrzése, illetve a húsüzem folyamatos mûködésének biztosítása.

Kisfiú az év elsõ pápai babája

Az elmúlt évek alatt igazi hagyománnyá
vált Pápán, szinte kötelezõ helyi program
lett Pápa Város Fúvószenekarának újévi
koncertje. Azt is megszokhattuk, hogy az
évköszöntõ elõadás igazi vidám, látványos
és nívós show, amely az idei esztendõben
talán még a korábbinál is látványosabbra
sikeredett. Kis túlzással egy new york-i

Broadway-elõadáson érezhettük magunkat.
Az újévi koncert elsõ részében a pápai
fúvósokat Végh Zsolt, a Pegazus Színház
színész-igazgatója egészítette ki, aki nemcsak konferálta a zenekar produkcióit, hanem maga is dalra fakadt, nem is akárhogyan.
Továbbiak az 5. oldalon

Január 2-án, hajnali 2 órakor
jött világra Antal Ákos, az év elsõ
pápai kisbabája a Gróf Esterházy
Kórházban.
Ákos gyönyörû dús hajjal, 3900
grammal és 57 centiméterrel született, dr. Holczer Endre szülésznõgyógyász közremûködésével.
Ottjártunkkor Ákos anyukája
mellett édesdeden szundikált, és
mintha mosolygott is volna ránk
álmában.
Antal Judit elmondta, Ákos a
harmadik kisfiú a családban, van
egy négy-, illetve egy kétéves testvére. A csöppség természetes
úton, apás szüléssel látta meg a
napvilágot. Édesanyjával mindketten jó egészségnek örvendenek.
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Fejes Sándor újra válogatott gyûjteményébõl

Ismét mesélnek a kártyanaptárak
Szinte már hagyomány, hogy a Jókai Mór Városi
Könyvtár folyosóján kártyanaptár-kiállítással kezdõdik
az év. Lassan húsz esztendeje annak, hogy városunk ismert helytörténésze, Fejes Sándor az óévi eseményekhez,
évfordulókhoz kapcsolódóan válogat több tízezer példányt számláló kártyanaptár-gyûjteményébõl.

Az igényes precizitással
összeállított tárlaton egy
rövid általános tájékoztató
írás segítségével kalauzol
bennünket Fejes Sándor,
hogy aztán valóban elmélyülhessünk a mostani kiállításban. Ezúttal a londoni
olimpia apropóján az ötkarikás játékokhoz társítható
naptárak kerültek a tárlókban bemutatásra, amelyeken a nemzet sportoló
ikonjai, így súlyemelõk,
úszók, sportlövõk, vívók,
kajakosok, valamint csapatsportágak jeles képviselõi
láthatóak.
Büszke lehet Magyarország az olimpiákon elért
eredményeire, ez már történelmünk része, csakúgy,
mint azok a hazai várak,
várromok, amelyek szintén
a kártyanaptártárlaton te-

kinthetõk meg. Igazi virtuális országjáráson vehetünk
részt Siklóstól Nagyvázsonyon át egészen Egerig. A
képes naptárak mellett tájékoztató kiskönyvek, plakettek és érmék is díszítik a
kiállítást.
Az ezévi kártyanaptártárlat harmadik része a honi autóbuszgyártás százéves históriáját járja körül,
amelyben a naptárak mellett két korabeli, 1955-ös
autóbusz
méretarányos
makettje is bemutatásra
került.
Januárban tehát Fejes
Sándor jóvoltából ismét
igényes kártyanaptár-kiállítás látható a könyvtár folyosóján, amelyet a hónap végéig lehet megtekinteni az
Esterházy-kastélyban.
Polgár Szilárd

Pápa Város Fúvószenekara elhozta Amerikát

Újévi koncert sok meglepetéssel
Folytatás az 1. oldalról
A Horváth Adrián karnagy által összeállított mûsorban ezúttal is szerepeltek ismert slágerek, szerzemények, de volt filmzene
is, amely kellõképpen elõkészítette és megalapozta a
második rész nagyszínpadi
produkcióját.
Nagyszínpadi produkció
volt a javából, hiszen az
amúgy sem kis létszámú fúvószenekar Ekanem Bálint
ének- és színpadi elõadásával nomeg a Rebel-Lion

Táncsport Egyesület népes
tánckarával együtt elhozta
Pápára a Blues Brothers
melódiáit.
Hamisítatlan
amerikai hangulat, igazi
tengerentúli
atmoszféra
kelt életre a színházteremben, ahol az elsõ osztályú
fúvósmuzsika, Ekanem Bálint és a Rebel-Lion kiváló
színpadi produkciója valamint a látványos fénytechnika nagyszínházakat megszégyenítõ hatást és hangulatot hozott el Pápára.
- Az újévi show program-

Kétéves naptár
A Tapolcafõi Kertbarát Kör Egyesület Pápa Város Önkormányzatának támogatásával fotópályázatot hirdetett
a Tapolcafõi Tapolca Forrás Tanösvény képekben címmel.
A beérkezett gyönyörû
fotók alapján a Kertbarát
Kör Egyesület 2013-2014.
évre szóló falinaptárt jelen-

tetett meg, melyet a Jókai
Mór Városi Könyvtár rendezett nyomda alá. A forrásról, a Tapolca patakról,
a Tanösvényrõl számos információt tartalmazó naptár, szemet gyönyörködtetõ
képeivel nagy sikert aratott.
Az elsõ kiadás (250 db)
rövid idõ alatt elfogyott, így
újabb mennyiség kiadását
tervezzük januárban, ha további igény mutatkozik.
Amennyiben valaki szeretné megvásárolni a naptárt, kérjük, jelezze a
06/30/256- 5068, 06/20/4440381, 06/89/ 318475, 06/89/
318-347-es telefonon, illetve a somogyiz@globonet.hu e-mail címen, illetve
a Tapolcafõi Kertbarát Kör
honlapján
www.tapolcafoi-kertbarat.hu.

ját szinte egy évvel az elõadás elõtt elkezdjük tervezni – mesélte lapunknak
Horváth Adrián, karnagy –,
mindig jobb és jobb produkciókat szeretnénk a közönségnek elõadni. Nyáron elkezdtem a Blues Brothers
mûsor kottáit leírni, az elõadást hangszerelni, ami igazi kihívás volt, hiszen
klasszikus zenészekkel játszottunk swinget. Szeptem-

bertõl folyamatosan próbáltuk az egész mûsort, igyekszünk arra törekedni, hogy
minél komplexebb élményt
adjunk a közönségnek.
A karnagy azt is elmondta, hogy a fúvószenekar
2013-ban ismét Olaszországba utazik, ahol egy tengerparti kisvárosban május
végén zenekari versenyen
és fesztiválon vesznek részt.
Polgár Szilárd

Programajánló
Január 10-én, csütörtökön 17 órakor amatõr csillagászati szakkör indul a pápai Pedagógus Mûvelõdési
Házban. A kör a foglalkozásait minden hónap második csütörtökén tartja Németh Csaba amatõr csillagász
vezetésével. Bõvebb információ a 89/324-806-os telefonszámon, illetve a pmhpapa@kabelszat2002.hu
e-mail címen kérhetõ.
Január 15-én, 14.30 órától tartja pótszilveszteri
összejövetelét a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége pápai kistérségi csoportja a JMSZK
kis elõadótermében.
Január 17-én, csütörtökön 14.30 órakor a Bocsor
bérletben Petõfi Sándor: A helység kalapácsa címû mûve látható Gál Tamás színmûvész és Bodonyi András
népzenész elõadásában.
Január 17-én, csütörtökön, 16 órakor a Nátus konyha ebédlõjében tartja közgyûlését a Jókai Kör Egyesület.
Január 23-án, szerdán és 24-én, csütörtökön Filharmónia ifjúsági hangversenyek. 23-án 11 órakor a Türr
István Gimnázium tanulói, 13 órakor a PGSZKIK tanulói részére, 24-én 10 órakor általános iskolásoknak,
12 órakor a Petõfi Gimnázium tanulóinak. Program: A
Kárpát-medence táncai és népzenéje Ungaresca táncegyüttes, Boglya népzenei együttes.
Január 26-án, szombaton családi kirándulás Budapestre különjáratú autóbusszal. 15 órakor Magyar cirkuszcsillagok címû mûsor megtekintése a Fõvárosi
Nagycirkuszban. Bõvebb információ Bognárné Novák
Ilonától kérhetõ a 324-242-es telefonszámon.
Február 9-én, szombaton 14-18 óráig családi hétvége a farsang jegyében a JMSZK színházépületében.
Február 13-án, szerdán 14 órakor a Lázár Ervin bérletben, 14-én, csütörtökön 14 órakor a Fekete István
bérletben Brass cirkusz interaktív zenés játék Méhes
Csaba pantomimmûvész és a Brass in the Five rézfúvós
együttes elõadása.
Február 14-én, csütörtökön 10 órakor a Pöttöm bérletben A rézerdõ lakói címû interaktív zenés játék látható Méhes Csaba pantomimmûvész és a Brass in the Five
rézfûvós együttes elõadásában.
Február 17-én, vasárnap 16 órakor bérleten kívül, 19
órakor a Vajda bérletben a Kramer kontra Kramer
adaptáció látható az Orlai Produkció elõadásában a
JMSZK színháztermében.
Február 22-én, pénteken 18 órakor kezdõdik a
JMSZK színháztermében dr. Csernus Imre pszichiáter
elõadása.
Február 26-án, kedden 14 órakor tartja vezetõségválasztó közgyûlését a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi-Érdekképviseleti Egyesülete. Az egyesület felhívja
tagjainak figyelmét, hogy az át nem vett karácsonyi
ajándékutalványok átvehetõk az egyesület irodájában
hétfõn és szerdán 8-11 óráig.

