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Három humorista hat városban szórja a poénokat

Nevetés-turné Vásárhelyen is
Bár idén nem örvendezhetünk az Erdélyi Humorfesztiválnak Marosvásárhelyen, az esemény sztárfellépői közül hárman, Hajdú Balázs, Kiss Ádám és András Előd egy erdélyi tur-
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nén nevetteti körbe hat
város stand-up kedvelő közönségét. Marosvásárhelyen pénteken, április 20-án lépnek fel.

K

ét magyarországi és egy
erdélyi humorista lép fel a
szervezők által csak nevetés-turnénak nevezett előadáskörúton. A szentesi születésű
Hajdú Balázs a magyar humor
és a sakk nagymestere, ami nem
meglepő higgadt temperamentuma miatt, valószínűleg egy
kétperces csendet követő lépés
után csodálkozik, hogy mire ez
a nagy sietség. A Dumaszínház
és a Showder Klub tagja, így Felméri Péterrel folyamatosan azon
versengenek, ki a lassabb.
Kiss Ádám a Dumaszínház
egyik legfiatalabb tagja, aki már
akkoriban stand-upolt, amikor
még nem is sejtette, hogy ez a
műfaj létezik. Szalagavató-forradalmár, az iskolarádió fenegyereke volt, gyerekkorában
Fábry Sándor szeretett volna
lenni. Tőle tudjuk, hogyan lehet lapostányérral pókerezni,

A sepsiszentgyörgyi András Előd a székely humor egyre felkapottabb képviselője
miért visel napszemüveget a
nap, és mit jelent a wellnessajánlatokban a csokoládépakolás. A Showder Klub fellépője
már a kezdetektől. Sok női szív
megdobogtatója, aki beutazta fél
Erdélyt és úgy látszik, hogy nem
találkozott medvével, mert most
újra visszajön.
A sepsiszentgyörgyi András
Előd a székely humor egyre felkapottabb képviselője, akit folyton kitakar a mikrofon állvány.
Az Erdélyi Humorfesztivál felfedezettje, ugyanis 2015-ben ő

nyerte meg a tehetségkutató 12.
kiadását, de már magyarországi
tehetségkutatóban is szerepelt,
ahonnan döntősként tért haza.
Elmondása szerint ő kapta az első díjat, de a szerénysége miatt
nem fogadta el.
A budapesti Dumaszínház
és az Eventrex rendezvényszervező iroda szervezésében
a három nevettető hat városban lép fel. A turné április 18án a sepsiszentgyörgyi Leonor
Ballroom-ban kezdődik, még
aznap a kézdivásárhelyiek is

Tonnányi olaj ömlött a Marosba
Tonnányi olaj ömlött pénteken a Marosba, miután elrepedt
a radnóti hőerőmű egyik transzformátorának olajteknője – tájékoztatta az Agerpres hírügynökséget Cristian Bratanovici, a
Maros Vízügyi Igazgatóság vezetője. Az első becslések szerint egy tonnányi olaj ömlött a
folyóba, ám a vállalat nem jelentette az incidenst. A baleset

11-12 óra körül történhetett, az
incidenst egy horgász fél kettőkor jelentette a 112-es egységes
hívószámon, miután több olajfoltot látott a vízen úszni. A szakemberek két felszívó gátat építettek, egyet Marosludas, egyet pedig Tövis magasságában – számolt be a Marosvásárhelyi Rádió
a történtekről. A Vízügyi Igazgatóság vezetője szerint valószínű,

hogy a hőerőműben sem vették
észre a meghibásodást. Mint fogalmazott, sokkal hatékonyabb
lett volna, hogy ha a felszívó gátat az ürítőcsatornára szerelhették volna, ahol sokkal kisebb keresztmetszeten sokkal hatékonyabban működtek volna. Hozzátette: tulajdonképpen a környezetszennyezés be nem jelentése kihágásnak számít.

Műemléki Világnap
Április 18-án és 19-én, szerdán, illetve csütörtökön első alkalommal szervezik meg Marosvásárhelyen a Műemléki Világnapot. Városismertető sétákra, előadásokra várják az érdeklődőket. Szerda délelőtt 11 órától a
Horea utcából, a tűzoltóság előtt
indul az első séta, amely során
Barabás Kisanna művészettörté-

nész az egykori Hajós (Horea) utca századfordulós átalakulását
mutatja be. Azt követően 13 órakor a Toldalagi-palotával, 14 órától a Székely Iparmúzeummal, 15
órától a Kultúrpalota kincseivel
ismerkedhetnek az érdeklődők,
délután 5-től pedig a Teleki Téka épületével. Csütörtök délelőtt
11 órától indul a városnéző séta a

Maros Mall bejáratától az egykori
Kör (Cuza Voda) utcában, 14 órától az Avram Iancu szobra elől a
indulnak, hogy a főtérnek 18–19.
századi változásaival ismerkedhessenek, fél 4-től várnéző séta
indul a vármúzeum elől, délután
5-kor pedig műemlékvédelmi előadásoknak ad helyet a vármúzeum nagyterme.

nevethetnek a három humorista poénjain a Vigadó Művelődési Házban, április 19-én előbb
Székelyudvarhelyen, majd Csíkszereda közönsége kap a humorbombákból, április 20-án a marosvásárhelyi Jazz&Blues klubban szórják a poénokat, majd a
turnét az aradi Művész moziban
zárják. A marosvásárhelyi péntek este 20 órától kezdődő eseményre 25 lejbe kerül a belépő,
kapható a Sörházban, valamint a
Petőfi téri Traffic üzletben.
SZÁSZ CS. EMESE

Hova menjünk?
Ma és holnap délelőtt fél 10-től
és 12-től a nagyteremben a Fogadó a kíváncsi hörcsöghöz című bábelőadás szerepel az
Ariel Színház műsorán.
Holnap este 7 órától a Stúdio
2.1-ben a Yorick Stúdió MaRó
című produkciójának 50. előadására várják a nézőket.
Holnap este 7 órától a Bruno
Schulz elbeszélései nyomán készült Augusztus című
nonverbális előadás tekinthető meg a Köteles Sámuel utcai
Stúdió Színházban.
Szerda délután 5 órakor a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
nagytermi stúdióterében Henrik Ibsen: Hedda Gabler című
drámáját játssza a Tompa Miklós Társulat. Rendező: Keresztes Attila. A 16 éven felülieknek
ajánlott előadás időtartama 1
óra 50 perc (szünet nélkül).

