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RÖVIDEN

Kötetbemutató
mT n Benkő László író Vér 
és kereszt című sorozatát 
mutatják be december 
8-án, pénteken 17 órakor a 
megyei könyvtárban. 

Francia klub
mT n Az Alphaville című 
100 perces 1956-os 
francia–olasz sci-fit vetítik 
december 7-én, csütörtö-
kön 17 órakor a megyei 
könyvtár Francia klubjában 
francia nyelven, magyar 
felirattal.

Szemle
mT n A Veszprémi Szemle 
Várostörténeti Közhasznú 
Alapítvány december 
14-én, csütörtökön 16 
órától mutatja be a megyei 
könyvtárban a Veszprémi 
Szemle Könyvek 10.
számát, amely dr. Mihályfi 
József és dr. Rupert 
Rezső A Veszprémi 
Túszság története című, 
1920-ban kiadott, majd 
később egy példány 
kivételével bezúzott 
kötetének szöveghű 
közlése.

Társalgási klub
mT n Dr. Márfi Gyula érsek 
lesz a Francia Társalgási 
Klub vendége december 
13-án 17.15 órakor a megyei 
könyvtárban. 

Patikákról
mT n Hogya György A 
veszprémi patikák 
története című kötetét 
mutatják be december 
12-én, kedden 16 órakor a 
megyei könyvtárban. 

Emlékezés
mT n Dr. Csiszár Miklósné 
Eizler Katalinra emlékez-
nek december 11-én, 
hétfőn 10 órától a megyei 
könyvtárban, aki 1968-tól 
nyugdíjazásáig az 
intézményben dolgozott, 
az önálló szabadpolcos 
helyismereti részleg 
létrehozásában elévülhe-
tetlen szerepe volt.

Di n Dr. Martinkó Károly 
Tankokkal vérbe fojtott 
szabadságharc című kötetét 
mutatta be pénteken vitéz 
Dömötör Zoltán egykori ’56-os 
nemzetőr, politikai elítélt, az 
1956 Magyar Nemzetőrség 
elnök-főparancsnoka.

Pintér Kornél, a Magyar 
Vidék Országos 56-os Szerve-
zet elnöke köszöntötte az 
előadót, aki mások mellett a 
bemutatott könyv egyik 
szereplője. „A magyar nem-
zet az 1956-os forradalmat öt 
nap alatt megnyerte. Megvál-
tozott a rendszer, nemzeti 
lett a hatalom az egész 
országban, a bolsevisták le 

lettek radírozva, a kommu-
nista rendszer meg lett 
semmisítve. A szabadsághar-
cot vesztette el a magyar 
nemzet a világ akkori legerő-
sebb szárazföldi hadseregével 
szemben” – tekintett vissza a 
61 évvel ezelőtt történtekre a 
84 éves forradalmár. A 
kommunizmus ténykedéséről 
szólva kiemelte: „Százmillió 
ember pusztult el egy posta-
rabló – Sztálin – és egy 
vérbajos – Lenin – miatt.” 
Hangsúlyozta: a magyar nép 
harca a kommunizmus ellen 
1945. április 4-én kezdődött, 
amikor megszállta az orszá-
got a szovjet hadsereg.

Vérbe fojtott szabadságharc

HL n A Magyar Irodalomtör-
téneti Társaság Veszprém 
Megyei Tagozata Magyar 
írók és költők az első világ-
háborúban címmel tartott 
irodalmi estet a megyei 
könyvtárban csütörtökön.

Az est vendége Mórocz Gá-
bor, az Irodalmi Magazin 
szerkesztője volt, akivel Sebő 
József középiskolai tanár 
beszélgetett. Az eszmecsere 
alapját az Irodalmi Magazin 
2014/2 tematikus száma 
adta, amelyben írók és 
alkotók fogalmazták meg 
gondolataikat a Nagy Hábo-
rúról, részben mint hadi 
tudósítók vagy katonaként a 
frontélményeiket írták meg, 
és sokan a hátországban 

maradva jegyezték le érzé-
seiket. 

Mórocz Gábor elmondta, 
Sipos Lajos volt a szám 
legfőbb szakmai tanácsadója, 
aki a magazin elején egy 
összegző tanulmányt írt az 
írók első világháborús 
szerepvállalásáról.

 A beszélgetésből kitűnt, a 
korabeli alkotók legtöbbje is 
éljenezte a háborút, ahogy 
az emberek többsége, de 
1914 végére az eufória 
apátiába csapott át, hiszen 
kezdtek szembesülni a 
háború borzalmaival, és ez 
tükröződik a szerzők alkotá-
saiban is. A beszélgetés 
közben Rábai Zsanett olva-
sott fel verseket, részleteket.

Első világháború az irodalomban

Vitéz Dömötör Zoltán tartott előadást a Mártírok úti 
’56-os emlékszobában Fotó: Zwicker

Sebő József beszélgetett a szerkesztővel Fotó: Hauzler

Lőwey Lilla–Váradi Péter Pál 44. erdélyi fotóal-
bumát, a Mezőséget mutatták be a Hangvillá-
ban pénteken.

HAuZlER láSZló

Lőwey Lilla elmondta, az 
album alcíme: A Holt-tenger 
tükrében, amelyet Makkai 
Sándortól kölcsönöztek, ami 
egy regényének a címe. Mak-
kai Sándor 1915–1917 között 
tartózkodott itt és az érzéseit, 
benyomásait írta meg e könyv-
ben. Amikor Lőwey Lilláék ezt 
elolvasták, úgy gondolták, 
képekben is bemutatják e tájat. 
Wass Albert a Mezőség gyer-
meke, ezért az ő szülőföldjét kí-
vánták bemutatni. Viszont ha 
írnak Wass Albertről, akkor a 

többi jeles mezőségi személyről 
is kell írni, így került be Sütő 
András, báró Kemény Zsig-
mond, gróf Bánffy Miklós és 
Makkai Sándor is. 

Dr. Navracsics Tibor uniós 
biztos arról beszélt, hogy 2018. 
a kulturális örökség európai 
éve lesz, amelynek célja a helyi 
közösségek, értékek bemutatá-
sa, aminek jó példája ez a 
bemutató. Ezenkívül Erdély 
nem csak egy földrajzi térség, 
hanem komoly érzelmi kötelék 
is fűződik hozzá. Az albumot 
Soós Andrea előadóművész 
mutatta be.

A Mezőség magyar szemmel Janika – vérbeli vígjáték a Pannonban

Némedi lajos alpolgármester köszöntötte a megjelenteket 
 Fotó: Hauzler

Szombaton mutatta be a Pannon Várszínház  
Békeffi István és Stella Adorján Janika című 
vígjátékát, amelyből 1949-ben nagysikerű film 
is készült.

láSZló PéTER

A történet a színház vilá-
gában játszódik, Polgár 
Gizi színésznőt felkérik 
egy szerepre egy kezdő író 
első darabjában, amelyben 
egy kamaszfiút, Janikát 
kellene alakítania. Némi 
ellenkezés után, hogy 
környezetének bizonyítsa, 
képes megoldani ezt a 
szerepet, beöltözik fiúnak. 
Ekkor váratlanul betoppan 
tizenöt éve Amerikába 
távozott férje, aki távolléte 
alatt megszületett fiának 
nézi. Kihasználva a várat-
lan helyzetet, a színésznő 
tovább játssza ezt a szere-
pet, s arra használja fel, 
hogy visszaszerezze szerel-
mét. 

Békeffi István a felesége, 
Turay Ida számára írta ezt 
a szerepet, amely egy 
színésznő számára kitűnő 
lehetőség a játékra.

Sokrétű és nehéz feladat, 
el kell játszani a kamaszfiút, 
de közben mindvégig mö-
götte kell lennie annak a 
nőnek, aki vissza akarja 
szerezni a férjét. Sokszor a 
gyerekmaszk mögé tudja 
elrejteni azokat a női érzel-
meket, amelyeket feleség-
ként nem mondhat el. Igazi 
vígjáték, de ugyanakkor 
mély érzelmekkel teli, 
szívfacsaró, megható törté-
net is  – mondta Pap Lívia, 
az előadásban a főszereplő, 
Polgár Gizi színésznő alakí-
tója.  

Pap Lívia minden szere-
pében kiváló stílusérzékkel 
simul az adott korba, az 
adott miliőbe, s úgy tud 
azonosulni az adott szemé-
lyiséggel, magára ölteni 
karakterjegyeit, hogy 
hiteles az alakítása. Mintha 
csak rá szabták volna ezt a 
szerepet, de ez valójában 
minden szerepéről elmond-
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Elismerő oklevelet vehetett át Békefi Zsu-
zsanna, a lovassy lászló Gimnázium mate-
matikatanára Porga Gyula polgármestertől a 
matematika tagozat ötvenedik évfordulójára 
rendezett pénteki ünnepségen.

MáTyuS TAMáS

A matematika tagozat 
közösséget formált – fogal-
mazott Schultz Zoltán 
iskolaigazgató a gálaesten 
mondott köszöntőjében. Az 
ötvenéves jubileumra egyhe-
tes programsorozatot szer-
veztek az iskolában, mivel, 
mint az igazgató kiemelte, a 
matematika tisztelete, 
szeretete mellett sokszínű 
kulturális élet is jellemezte a 
tagozatot mindig. Hozzátet-
te: ma a tagozat egy a 
Lovassy specializációi közül, 
de hosszú időn át az egyetlen 
volt a Dunántúlon elsőként a 
Lovassyban indult matemati-
ka tagozat.

A jubileum alkalmából 
köszöntötték Békefi Zsuzsan-
na tanárnőt, aki az érettségit 

tett 46 matematika tagozatos 
osztály közül 44-ben tanított, 
az iskola egyik legmeghatá-
rozóbb tanáregyénisége. 
Tanári pályáját 1967-ben 
kezdte, 1969–2010 közt a 
Lovassyban tanított matema-
tikát, miközben ember- és 

gyerekszeretetből is követen-
dő példát mutatott. Szakmai 
munkája mellett a közösség-
építésben és speciális mate-
matika tantervek készítésé-
ben is részt vett. 1998-ban 
Brusznyai Árpád-emlékérem-
mel ismerték el munkáját, 
most pedig a matematikaok-
tatásban végzett kiemelkedő 
munkája, valamint a Lovassy 
László Gimnázium és Veszp-
rém városa hírnevének 
öregbítésében végzett példa-
mutató tevékenysége elisme-
réseként vehetett át oklevelet 
a polgármestertől.

Ötvenéves a matematika tagozat

Békefi Zsuzsanna veszi át az oklevelet Porga Gyulától
 Fotó: Zwicker

mT n Műsorral mondtak köszönetet az intézmény 
fogyatékkal élő tanulói támogatóiknak múlt héten a 
Kozmutza iskolában, ahol Bernáth Ildikó, a Kozmutza 
Alapítvány elnöke is beszámolt éves munkájukról. 
Említette a Jótékony mozgás integrációs sportnapot, a 
nyári táboroztatást, a Kozmutza-napot, valamint a 
karácsonyi ajándékozást is. Kiemelte azokat a progra-
mokat, ahol az intézmény és a város más iskolásai 
közösen vettek részt, ezzel is elősegítve az elfogadást

Fotó: Mátyus

Köszönetet mondtak

mT n A veszprémi katonai alakulatok meghívására a 
Szent Mihály Székesegyházban adott karácsonyi 
koncertet Adventis Domini címmel a Honvéd Férfikar 
pénteken Fotó: Zwicker

A honvédkar koncertje

mT n Tizenkét éves fennállását ünnepelte múlt héten az 
életöröm Idősek Otthona, az ünnepségen Eidmann 
Katalin ügyvezető igazgató és Brányi Mária alpolgár-
mester is köszöntötte az otthon lakóit. Brányi Mária 
hangsúlyozta: az idősotthon már több mint egy évtizede 
van jelen Veszprém szociális hálózatában és több száz 
lakónak nyújt színvonalas szolgáltatásokat

Fotó: Mátyus

Jubilált az idősotthon

ható.  A férjet, Balla János 
írót Keresztesi László alakít-
ja, aki jól kihasználja a 
szerepben rejlő és a félre-
értésekből adódó lehetősé-
geket. Kovács Ágnes Mag-
dolna, Molnár Ervin, Ora-
vecz Edit, Koscsisák András 
és Nemcsók Nóra jól meg-

rajzolt karakterek, sok 
mulatságos pillanatot 
szereznek, de játékuk nem 
megy át komédiázásba. 
Valójában megteremtik az 
abszurd történet hiteles 
környezetét. Kisebb szere-
pekben a darabban fellép 
még Lenchés Márton, Far-

kas Rebeka és Magyar 
János. 

Vándorfi László, a darab 
rendezője, kerülve minden 
mesterkéltséget, egy klasz-
szikus előadást hozott létre, 
amelynek elsődleges célja a 
jó szórakoztatás, s ezt, 
megjósolható, hogy el is éri. 

Janika – vérbeli vígjáték a Pannonban

Pap lívia minden szerepében kiváló stílusérzékkel simul az adott korba Fotó: Mátyus


