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Közéleti hetilap

XI. évfolyam 14. szám
69 éve hurcolták el a gettóból az embereket

Pápára látogatott
a NATO fõtitkára

Az áldozatokra emlékeztek
Megemlékezõ ünnepséget tartottak a Pápa és
Környéke Zsidó Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület szervezésében vasárnap
délelõtt a zsidótemetõben.
A programon többek között
arra a 2700 pápai zsidó áldozatra emlékeztek, akiket
1944. július 4-én és 5-én
hurcoltak el a pápai gettóból a koncentrációs táborokba.
A pápai zsidótemetõben
a magyar Himnuszt követõen zsidó vallási ének hangzott fel, majd Szerdócz Ervin újpesti rabbi emlékezett
a tragikus történelmi eseményekre.
Pápán a zsidóságról a 18.

század elejétõl léteznek
adatok: 1748-ban Esterházy
Ferenctõl kapott letelepedési engedélyt a zsidó közösség. 1869-ben már közel

3500 zsidó vallású ember élt
a városban, ez a pápai lakosság közel egynegyedét
tette ki.
Folytatás a 3. oldalon

Kulturális programok a megújult Fõ téren

Hende Csaba honvédelmi
miniszter meghívására érkezett hazánkba Anders Fogh
Rasmussen NATO-fõtitkár.
A magas rangú vendéget az
MH Pápa Bázisrepülõtéren
fogadta a miniszter és a magyar delegáció – köztük dr.
Kovács Zoltán kormánymegbízott,
országgyûlési
képviselõ és dr. Áldozó Ta-

más polgármester – Gangler
László, az MH Pápa Bázisrepülõtér
parancsnoka,
Frank Rombouts, a HAW
parancsnoka, valamint a
SAC-programban résztvevõ
nemzetek nagykövetei és attaséi. A katonai tiszteletadást és a díszszázad elvonulását követõen a fõtitkár
és a miniszter az elsõ ásó-

nyomok megtételével szimbolikusan megkezdte a reptéren megvalósuló tízmillió
dollár értékû beruházást,
melynek keretében új hangár épül a SAC-program kiszolgálására. A fõtitkár beszédében úgy fogalmazott,
örül, hogy találkozhat mindazokkal, akik ezt a nagyon
fontos projektet lehetõvé
tették. Emlékeztetett arra,
hogy négy évvel ezelõtt ebben a hónapban érkezett
meg az elsõ repülõgép Pápára a stratégiai légiszállítási program keretében, és
azóta ez a képesség világosan bizonyította mind mûveleti, mind pénzügyi szempontból, a maga értékét.
Folytatás a 2. oldalon

Nyári felfrissülés
a fúvószenekarral
A megújuló pápai Fõ téren nyáron minden hétvégén kulturális programok
várják a helyi polgárokat,
az értékes és tartalmas kikapcsolódást
keresõket.
Párkányi Raab Péter Vízöntõ szökõkútjától néhány
méterre az elmúlt szombaton Pápa Város Fúvószenekara adott a nyári délutánon pezsdítõ koncertet
Horváth Adrián karnagy
vezetésével.
Bõvebben az 5. oldalon

Testületi ülés

Nincs
csõdeljárás
Testületi ülés volt múlt
csütörtök délelõtt a Városházán. A napirendek tárgyalása után zárt ülést tartottak, melyen a Pápai Hússal kapcsolatos döntésekrõl
volt szó. Az ülést követõ
sajtótájékoztatón Pápa polgármestere kijelentette: a
Pápai Hús nincs csõdeljárás
alatt.
Részletek a 2. oldalon
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Nyári felfrissülés a fúvószenekarral
Folytatás az 1. oldalról
A Frissítõ dallamok címmel megtartott szabadtéri hangversenyre sokan jöttek el, a közel
egyórás koncerten a Nagytemplom tövében
mai dallamok, így a Quimby Most múlik pontosan címû dala éppúgy felcsendült, mint a latinos hangzásvilágú Fiesta Della Costa vagy éppen a Caravan. Pápa Város Fúvószenekarát
hasonló tematikájú mûsorral egyébként hallhatjuk még a Fõ téren a nyár folyamán.
A Pápa városközpont funkcióbõvítõ rehabilitációja projekt keretében megvalósult rendezvénysorozat következõ eseménye a Pápai
Dalos Találkozó lesz, amelyet 2013. július
13-án 17 órától tartanak majd a megújult Fõ
Polgár Szilárd
téren.

Rejtõ Jenõ bohózatát vitték sikerre

A biztosíték aranyat ért
A nyári idõszak eleje a pápai Szó és Kép Színpad életében a fesztiválokról szólt, hiszen a tehetséges társulat
több amatõr színjátszó találkozón vett részt a közelmúltban. Ezúttal új bemutatójukat, Rejtõ Jenõ A biztosíték címû bohózatát mérettették meg a nagyközönség és a szakmai zsûri elõtt, elsõként Mosonmagyaróváron, a Nemzetközi Színjátszó Fesztiválon.

Óváron a szakmai zsûri a
legjobb komikus figura különdíját ítélte Csukárdi Sándornak. A Szó és Kép Színpad pedig a szakmai grémium által kapott iránymutatás alapján csiszolt még A
biztosítékon, így került a
Rejtõ-bohózat a Magyar
Mûvek Szemléjére júniusban Budapestre. Ott országos aranyminõsítést kapott
az elõadás, mellesleg óriási
közönségsiker is lett.
- Azért volt az aranyminõsítés meglepetés számunkra – nyilatkozta lapunknak Csukárdi Sándor,
a Szó és Kép Színpad vezetõje –, mert a korábbi fesztiválokon a zsûri úgy vélte,
a bohózat nem olyan mûfaj,
amelyre aranyminõsítést
szokás adni. Azonban, ha
az elõadás van olyan jó, akkor ez sem lehetetlen.
A vígjátékot az ajkai

Aranydeszka Fesztiválon is
bemutatták, itt közönségdíjat kapott az elõadás,
amelyben Csukárdi Sándor
mellett Rózsás Hajnalka,
Balogh Adrienn, Janus Norbert és Heizler Tibor szerepelt.
A Szó és Kép Színpad ezt
követõen Olaszországba,
Colmuranoba, az Artist
Strada Fesztválra utazott
el. Ez egy utcai artista fesztivál, ahol bohócok, zsonglõrök, bûvészek, artisták,
zenészek lepik el négy napra a várost, és reggeltõl estig programok vannak az
utcákon. A pápai társulat
burleszkszerû néma játékkal, Csili-buli a manézsban
címmel a gyermekeket szórakoztatja majd, egyben
Magyarországot és Pápát is
képviselik az Anconához
közeli itáliai kisvárosban.
Polgár Szilárd

