
Alkotók 

Fellépnek: Puskás Győző, Székely 
M. Éva, Cseke Péter, Gönczi Kata-
lin, Kelemen Barna, Gáll Ágnes, 
Szőlősi P. Szilárd és Halmágyi Éva.
Énekel: Jakab Bodoni Ildikó
Rendező: Kovács Levente

Színházszerű kabarét nyújt 
a Hahota Színtársulat
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• Semmi politika, semmi trágárság, csak a félreértéseken alapuló 
klasszikus kabaré – immár évtizedek óta ezzel a fő gondolattal szerve-
zi szilveszteri kabaréját a Hahota Színtársulat. Nincs ez másként idén 
sem: a Hülyeség nem akadály című műsor ezúttal is négy bohózatból 
áll, amely garantálja a közönség szórakoztatását.

Nevettetni  trágárság nélkül
Szilveszteri bemutatóra készül a Hahota színtársulat
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A Hahota színtársulatot na-
gyon jól ismeri a közönség 
szerte Székelyföldön: ta-

valyi szilveszteri kabarét például 
81-szer játszotta el a társulat, s 31 
előadást játszottak az őszi kabaré-
ból is – tudjuk meg a kabarétársu-
lat alapítójától, Puskás Győzőtől. 
„Aki nevetni akar, az tudja, hogy 
számíthat év végén, év elején a 
Hahotára. Ráadásul mi maradunk 
a megszokott vágányon, vagyis a 
klasszikus bohózatoknál. Itt nin-
csen politika, trágárság, nem mon-
dunk ki mindent, félreértéseken és 
pikantérián alapul a humor forrása 
ezekben a darabokban, ráadásul 
az egész kicsit olyan színházszerű” 
– mondja Puskás Győző a Hahota 
sajátosságairól. Hozzáteszi, idén is 
négy klasszikus bohózatot sikerült 
összeválogatni, jobbnál jobbakat, 
ráadásul mindegyik vadonatúj, 
egyiket sem látta még a közönség.

Túlélő műfaj

Hogy honnan lesz mindig új klasz-
szikus bohózat? Erre a kérdésre 
már a szilveszteri produkció szín-
padra vitelében szerepet vállaló 
Kovács Levente rendező adja meg 

a választ. „A Színházi Élet című, 
1920 és 1944 között megjelenő 
folyóirat mellékleteiben renge-
teg vígjáték, bohózat jelent meg, 
ugyanakkor gyűjteményes kötetek-
ből is válogatunk. Ha valaki kérné 
tőlünk, jelen pillanatban is három 
évre előre el tudnánk mondani, 
hogy mit fogunk játszani” – mond-
ja Kovács Levente. Hozzáteszi, ők 
szeretik tartani magukat az irodal-
mi kabaré vonalához, olyan jele-
neteket játsszanak, amelyek bár a 
két világháború között íródtak, ma 
is aktuálisak. „A klasszikus kaba-
ré egy túlélő műfaj” – jegyzi meg 
a rendező, miközben hozzáteszi, 
azért nekik egyfajta küldetésük is 
az ízlés pallérozása, ráadásul köz-
ben bebizonyítják, hogy nem csak 
trágársággal, minden gondolkodás 
nélküli kimondásával lehet neve-
tésre ösztönözni a nézőt.

Sokatmondó cím

Kovács Levente rámutat, címnek 
általában egy jeleneteket összegző, 
frappáns, sokatmondó mondatot 
szoktak választani, a mostanit a 
marosvásárhelyi városvezetés ren-
delkezései ihlették: ki szeretnék 
mondani a világnak, hogy „A hü-
lyeség nem akadály”.

A próbafolyamat utolsó száz 
méterén van a társulat, amelynek 

tagjai már októbertől tanulnak, 
gyakorolnak. Igaz, az elején még 
hangosan nevettek a poénokon ők 
is, de most már mindenki csak a 
saját szerepére koncentrál. Meg-
van már a díszlet, a jelmezek sora, 
tegnap megtartották az első össz-
próbát is, de a karácsony kivételé-
vel minden nap próbál a társulat, 
hogy a december 28-ai bemutatóra 
a legjobb formáját hozzák majd az 
előadásnak.

A bemutatót december 28-án, 
pénteken 19 órától a Maros Művész-
együttes termében tartják, aztán 
29-én, majd 30-án és 31-én is lesz-
nek előadások, naponta akár kettő 
is. Január elején már megkezdőd-
nek a kiszállások is, hét közben 
Székelyföldet járják, hétvégéken 
ismét Vásárhelyen nevettetik a kö-
zönséget. Az előadások helyszínei 
hónapok óta le vannak foglalva, 
februárban már az 50. előadást 
játssza a társulat.

M agyar, román és roma fi atalok 
álltak színpadra kedd este Ma-

rosszentgyörgyön a nemzeti kisebb-
ségek napján, hogy saját táncaikkal, 
énekeikkel emlékeztessenek min-
denkit arra, valamennyien egyenlők 
és értékesek, együtt vállalják azt a 
sokszínűséget, amely a községet is jel-
lemzi. A kultúrotthonban néptáncot 
és ritmikus tornát láthatott a közön-
ség, de a népdal, a kórusmű és a vers 
sem hiányzott. A gazdag és változatos 
programban a legérdekesebbnek a 
csejdi ifi klub betlehemes előadása bi-
zonyult. A falu fi ataljaival eddig nem 
nagyon foglalkoztak rendszeresen, 
vannak köztük olyanok, akik még is-
kolába sem járnak, vannak, akik most 
kapcsolódtak be az Esély programba, 
amely által betűvetést, számtant és a 
legalapvetőbb tudnivalókat sajátítják 

el. Ezek a fi atalok most egy betlehe-
mes játékot mutattak be, a saját hét-
köznapi ruhájukban léptek színpadra, 
jelmeze is csupán az angyalnak volt, 
egy saját kezűleg barkácsolt angyal-
szárny. Ahogy a nézőtér elcsendese-
désén is érezhető volt, hitelesen adták 
elő a karácsonyi üzenetet. Koreck Má-
ria szervező is ezt emelte ki értékelé-
sében, hogy a leghátrányosabb hely-
zetű, legszegényebb közösség képes 
volt úgy megfogalmazni a sajátos egy-
szerű eszközeivel az ünnep lényegét, 
hogy az mindenkit megérintett. „Azt 
szeretnénk, ha ezek a gyerekek és fi -
atalok mindig büszkék lennének saját 
anyanyelvükre, hagyományaikra és 
minden adandó alkalmat kihasznál-
nának kultúrájuk népszerűsítésére” – 
mondta lapunknak a Divers Egyesület 
elnöke. (Antal Erika)

Betlehemi üzenet

K ihívásokkal teli évként jelle-
mezte az ideit Csulák Ferenc, 

az E.On cég aligazgatója, aki tegnap 
kötetlen beszélgetésen találkozott a 
sajtó képviselőivel. Mint kiemelte, a 
gáz és villanyáram forgalmazásával 
foglalkozó cég számára sikeres az év, 
hiszen a betervezett fejlesztéseket 
sikerült megvalósítani, az általuk 
lefedett területen 400 kilométernyi 
vezetéket cseréltek ki, újítottak fel. 
Pozitívumként említette, hogy sike-
rült csaknem hatvan perccel csök-
kenteni a beavatkozási időt az előre 
be nem tervezett villanyáram-kie-
sések területén, amit igen jó ered-
ményként értékelt. Ugyanakkor ar-
ról is beszélt, hogy komoly kihívást 
jelentett a több száz alkalmazottal 
rendelkező cég számára, hogy volt 
olyan hónap, amikor háromszor is 
változtak a tevékenységükre vonat-

kozó törvények. Elismerte, hogy bár 
pontos számadatoknak még nincs 
a tulajdonában, szinte biztos, hogy 
a nyereség tekintetében az eddigi-
eknél gyengébb évet zár az E-on. Ez 
részben a kiadások növekedésének, 
részben a fogyasztás csökkenése mi-
att alakult így.

Csulák Ferenc nem kívánta kom-
mentálni  Eugen Teodorovici pénz-
ügyminiszter azon kijelentését, mi-
szerint felső határt szabnak a földgáz 
eladási árának. Mint kiemelte, nem 
tudni, hogy konkrétan a kijelentés 
mit jelent. Az E-on szolgáltató másik 
aligazgatója, Claudia Griech vélemé-
nye szerint a lakosságnak szolgálta-
tott földgáz árát, bármilyen változás 
áll be, egyelőre nem fogja befolyá-
solni, hiszen a szolgáltatók már le-
szerződték a téli és tavaszi gázszük-
ségleteiket. (Simon Virág)

Évet értékelt az E.On

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.
Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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Új készülékkel a betegekért
Mágneses rezonancia képal-
kotó (MRI) készüléket kapott 
a Maros Megyei Tanácshoz 
tartozó megyei kórház. A 
készüléket az urológia labo-
ratóriumában helyezték el, az 
erre a célra épített teremben. 
Mint Claudia Dorobăț, a labo-
ratórium ve zetője elmondta, 
a korszerű készüléket az 
egészségügyi minisztérium vásárolta, a megyei tanács pedig pénzt adott, 
hogy megépítsék a működéséhez szükséges termeket. Az óriási mágnes 
és a hozzá tartozó felszerelések, képértélmező készülékek segítségével 
pontos diagnózist tudnak felállítani a test  különböző szerveinek működé-
séről, esetleges elváltozásairól, de a csontokról is. Az idei év legnagyobb 
sikerének nevezte a doktornő ennek a készüléknek a beüzemelését, s 
mint elmondta, szükség esetén elsősorban a kórház betegeit fogják ezzel 
vizsgálni, de térítés ellenében más pácienseket is. Egy MRI vizsgálat ára 
400-800 lej között váltakozik majd, annak függvényében, hogy mit és 
mennyi ideig kell „feltérképezni.” (S. V.)
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