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Pápa és Vidéke

2014. január 16.
Bohózat a Vörösmarty Színház elõadásában

Család ellen nincs orvosság
Másfél évvel ezelõtt mutatta be a székesfehérvári Vörösmarty Színház Ray Cooney Család ellen nincs orvosság
címû népszerû bohózatát. Az elõadás igazi sikerdarab
lett, amit mi sem bizonyít jobban, mint a számtalan bemutató és a 2013-as Városmajori Színházi Szemlén kapott közönségdíj. A vígjátékot a JMSZK Vajda bérletének közönsége január 11-én is láthatta, amikor a Vörösmarty Színház vendégszerepelt városunkban.
A történet egy londoni
kórház orvostársalgójában
játszódik, ahol a tisztes családi életet élõ professzor éppen elõadására készül a

nemzetközi orvoskonferencián, amikor váratlanul betoppan 18 éve nem látott barátnõje, valamint az egykori
szerelembõl született fia, aki

szeretné megismerni édesapját. A professzor, hogy a
botrányt felesége elõtt elkerülje, megkéri kollégáját,
hogy agglegényként vállalja
el helyette az apaságot. Ebbe õ bele is megy, azonban a
fõnõvér mindent jól összekavar…
Ray Cooney komédiájában egymást érik a mulatságosabbnál mulatságosabb
helyzetek, szituációk és fordulatok. Az angol írónak a

Délután a legjobb és a Páratlan páros mellett a Család ellen nincs orvosság is igazi sikerdarabja lett, amelyet a
pápai színpadon a Vörösmarty Színház elõadása kiválóan keltett életre olyan
neves színmûvészek közremûködésével, mint Egri
Márta, Závodszky Noémi,
valamint Hirtling István, akit
ezért az alakításáért több
szakmai díjjal is jutalmazPolgár Sz.
tak.

Tizedik, jubileumi fúvós show a színházban

Újévköszöntõ swinggel, Bon Bonnal
Nagyon is rohan az idõ, többek között ez is eszünkbe
juthatott útban a Jókai Mór Mûvelõdési és Szabadidõ
Központ színházépületébe Pápa Város Fúvószenekarának újévi koncertjére január 1-jén este. Ugyanis pont egy
évtizede született meg a kiváló kezdeményezés, hogy a pápai fúvósok újévi mûsorral köszöntsék az évet.

nekar, a Bon Bon énekese,
Szolnoki Péter volt Pápa Város
Fúvószenekarának
sztárvendége, aki többek
között a Bon Bon ismert dalait hozta el az újévi kon-

Kép Színpad is.
Az egész újévi show méltó volt a jubileumhoz, kiváló ötlet volt Hetyei József részérõl a koncert gondolata
tíz évvel ezelõtt, amelyet mi

Szerda este tehát a tizedik, jubileumi fúvós show
várta a pápai publikumot
Pápa Város Fúvószenekara, nomeg Horváth Adrián
karnagy jóvoltából. Az újévköszöntõ koncert pedig
Frank Sinatra és a Swing Világa címmel ezúttal is sok
meglepetést tartogatott.
A mûsor elsõ felében
Ekanem Bálint Emota közremûködésével Frank Si-

certre. A koncertre, amely
igazi show volt a javából, hiszen a muzsika mellett a vizuális látványról kiváló tánccsoportok is gondoskodtak,
így a Rebel-Lion TSE és a
gyõri Jazzmin Boggie KTSE
tehetséges tagjai, de közremûködött az esten a Szó és

sem bizonyít jobban, hogy
mára Pápán komoly hagyománnyá vált a fúvósok január 1-i fellépése, amit megfelelõen alátámaszt a színházterem zsúfolt nézõtere és a
koncert végén szûnni nem
akaró vastaps is.

natra világhírû dalai szólaltak meg felettébb kiválóan,
a hiteles elõadás kapcsán
pedig kicsit a pápai színházterembe is az amerikai ötvenes évek swing világa elevenedett meg, ahol a számtalan feldolgozást megélt,
szinte mindenki által ismert
My way és a többi Sinatra-világsláger is felcsendült.
Az újévi koncert második
felében a népszerû popze-

Január 23-án, csütörtökön 17 órától dr. Poór Balázs,
hagyományos kínai belgyógyász, a Cholnoky Ferenc
Megyei Kórház Diabetológia Anyagcsere Centruma
életmód szakrendelésének vezetõje tart elõadást az
Edvy Malom Fogadóban Egészséges élet egy megváltozott világban címmel.

Kérjük a Tisztelt Állampolgárokat, hogy adójuk 1
százalékával támogassák az Egészséget Mindenkinek
Alapítvány munkáját és célkitûzéseit.
Céljai: A betegségek megelõzése, a fiatalok sportolási lehetõségeinek támogatása, cukorbetegek
életminõségének javítása.
Eddigi 3 éves munkánk eredménye: Egy cukorbeteg
inzulinpumpa vásárlásának segítése, iskolai sporteszköz vásárlása, a Gróf Esterházy Kórház belgyógyászati
és sürgõsségi osztályán dolgozó nõvéreknek
munkaruha vásárlása, monitor beszerzése.
Adószám: 18143939-1-19
Támogató segítségüket elõre is köszönjük.

Polgár Szilárd

