
Informácó: Nagy Éva tanfo-
lyamvezető, 06-30/640-6946

Magyar Földrajzi Múzeum
Érd, Budai u. 4.
Tel.: 23/363-036,
www.foldrajzimuzeum.hu
A Magyar Földrajzi Múzeum 
állandó kiállításai:
•  Magyar utazók, földrajzi fel-

fedezők. 
•  Hely- és sporttörténeti kiál-

lítás.
•  A Kárpát-medence tudomá-

nyos feltárói.

Az érdi iskolásoknak a múze-
um látogatása továbbra is 
ingyenes!

Csuka Zoltán Városi Könyvtár
Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 23/365-470,
www.csukalib.hu
Felnőttkönyvtár:
Hétfő, kedd  10–19 óra
Szerda, vasárnap  ZÁRVA
Csütörtök, péntek  10–18 óra
Szombat  8–13 óra
Gyermekkönyvtár:
Hétfő, kedd  10–18 óra
Szerda, vasárnap  ZÁRVA
Csütörtök, péntek  10–17óra
Szombat  8–13 óra
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Kulturális és tudományos 

programok
November 21– 27.
A Szepes Gyula Művelődési 

Központ termei bérbe vehetők 
kulturális, közművelődési 

alaptevékenységgel  
összeegyeztethető célokra.

Információ: Száraz Istvánné, 
06-23/365-490/112

Szepes Gyula Művelődési 
Központ
Érd, Alsó u. 9. Tel.: 23/365-490
www.szepesmk.hu – Kérjük, 
iratkozzon fel hírlevelünkre. 
Jegyvásárlás: hétfő–csütörtök  
8.30–15.30, péntek 8.30–12.00 

Micimackó Gyermekszínház 
– 2011. ősz, IV/2.
November 21., hétfő 10 és 14 óra 
A sün, akit meg lehetett simo-
gatni – gyermekműsor kicsik-
nek és nagyobbaknak.
November 24., csütörtök 11–13 óráig
Ügyeskedj!
Kézműves-foglalkozás általános 
iskolai csoportoknak.

November 26., szombat 20 órától
Katalin-bál a Rozbora zene-
karral. Büfé, tombola, csalá-
dias hangulat. Jegyek csak 
elővételben kaphatók, Zelenka 
Ilonkánál. Telefon: 23/364-097 
vagy 06-30/597-88-17

Kiállítások
A kamarateremben november 28-ig
Ács József festőművész kiállítá-
sa: Emlékképek ’56; 
Forradalom feketén-fehéren.
Az előtéri tárlókban november 
8-tól 24-ig  Fazekas Éva kerámia-
kiállítása látható.
Városi Galéria (Gesztelyi-ház 
– Érd, Alsó u. 2.) 
November 25-ig  Fényterek –
Sz. Varga Ágnes Kabó kiállítása.

A Biblia az európai kultúrá-
ban 
Információ: Zarka Péter, 
06-30/664-3013 
A szabadegyetem mindenki 
számára nyitott, aki a Biblia 
könyveit szeretné megismerni.
November 24., csütörtök 18 óra
A jelenések könyve
Előadó: Szigeti Jenő

Ingyenes internethasználati 
tér
Hétfő: 10–18 óráig, kedd–szerda: 10–18 
óráig, csütörtök: 10–18 óráig, péntek: 10–15 
óráig.
A művelődési központ ingye-
nes WiFi-hozzáférést is bizto-
sít.

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ alkotó- és művelődő-
közösségei 2011

Vitalitásklub
Információ: Makai József, 
06-20/911-4652,
www.vitalitasklub.com
November 21., hétfő 17 óra
Intim emberi kapcsolatok. 
Előadó: Makai József 
Rováskör
Vezeti: Czippán István, 
06-30/96-00-566
November 22. 17 óra
A magyar zarándokút
Előadó: Rumi Imre  

Tanfolyam
Számítógép- és internethasz-
nálat 
Tanfolyamok terme 
– Enikő u. 2/B

December 4., vasárnap 11 óra

TÉLAPÓ és  
EZÜSTMACKÓ

zenés bábjáték a Nefelejcs 
Színház előadásában.

Belépő: 1200 Ft.
Minden 14 év alatti gyermek 
ajándékot kap a Mikulástól. 

Csomagjegy: 600 Ft.

SZEPES GYULA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
2030 ÉRD, ALSÓ U. 9.

Előadás a Varga Zoltán Rováskör szervezésében

RUMI IMRE:
A MAGYAR ZARÁNDOKÚT

2011. november 22. 17 óra
A Magyar Zarándokút egy keresztény szellemiségű út.

A barátság, békesség, szeretet, elmélyülés és megnyugvás útja.
Segít a testi, szellemi és lelki megújulásban.

A Magyar Zarándokút Egyesület székhelye Érden található,
az Alsó u. 11. szám alatt. Rumi Imre az egyesület elnöke.

Tájékozódásra, kérjük, használ-
ja a könyvtár honlapját: 
www.csukalib.hu. „Krónika-
blog” rovatunkban hírt adunk a 
könyvtár életéről, rendezvénye-
iről. Ugyanitt megnézheti az 
eseményekről készített fotókat, 
televíziós felvételeket.
Zenei könyvtár  
Érd, Alsó u. 27. Tel.: 524-070
Hétfő: 10–18, szerda: zárva, 
kedd, csütörtök, péntek: 10–17
A Jószomszédság Könyvtára 
Érd, Sárd u. 35. Tel.: 375-933
Hétfő: zárva, kedd: 10–18, szer-
da: zárva, csütörtök, péntek: 
12–17
Parkvárosi fiókkönyvtár Érd, 
Bajcsy-Zs. u. 206. Tel.: 367-162
Hétfő: zárva, kedd: 10–18, szer-
da: zárva, csütörtök, péntek: 
12–17

Már majdnem félmillióan lát-
ták Gérard Presgurvic Rómeó 
és Júliáját az Operettszínházban 
– egyébként ez a musical volt az 
elmúlt évek legtöbb nézõt vonzó 
produkciója. A rendezõ, KERO® 
most fiatal tehetségekkel frissíti 
az elõadást. Benvolio megfor-
málója a Csillag születik felfe-
dezettje, Brasch Bence, Tybalté 
a Színház- és Filmmûvészeti 
Egyetem hallgatója, Sándor Péter 
lesz, mellettük a Pesti Broadway 
Stúdió két végzett növendé-
ke, Rómeóként Kocsis Dénes, 
Parisként Kádár Szabolcs lesz 
látható. Munkájukat nagyban 
segíti Kerényi Miklós Máté, aki 
hat éve szintén „csikóként” állt 
be az elõadásba.

Brasch Bence elmondta, 
nagy kihívás és egyben öröm, 
hogy megkapta a Shakespeare 
színmûvéből készült musical 
egyik főszerepét. – Nyolcadikos 
korom óta a Rómeó és Júlia ins-
pirált. Számomra csodaszerû, 
hogy most, évekkel később rám 
osztották Mercutio szerepét. 
Két éve láttam először a darabot 
az Operettszínházban, a sze-
gedi előadásról készült DVD-t 
pedig már számos alkalommal 
megnéztem. Hatalmas dolog, 
hogy Bereczki Zoltán és Szabó 
Dávid mellett-mögött én alakít-
hatom Rómeó legjobb barátját. 
Törekszem arra, hogy megfe-
leljek az általuk és a rendező, 
KERO® által felállított rendkívül 
magas követelményeknek.

Kocsis Dénes és Kádár Szabolcs 
számára nem teljesen idegen 
a darab, hiszen az elmúlt évad 
végén, egy vizsgaelőadásban ját-
szották már Rómeót, illetve Parist. 
Megtisztelőnek érzik, hogy beleke-

rültek a sikerdarabba. Érdekesség, 
hogy a két, civilben jó barát fiatal 
a musicalben ellenségeket játszik. 
– Furcsa volt, de nem okozott 
nehézséget a közös jelenetünk, 
külön tudjuk választani a mun-
kát a személyes kapcsolatunktól. 
Inkább jó érzéssel töltött el, hogy 
az egyik legjobb barátommal éne-
kelhetek duettet ebben a produk-
cióban – mesélte Kocsis Dénes. 

Kerényi Miklós Máté hat 
éve szintén „csikóként” állt be 
a Rómeó és Júliába. A Pesti 
Broadway Stúdió utolsó évében 
ez volt a vizsgaelőadásuk, és 
mivel azon a nyáron a Szegedi 
Szabadtéri Játékokon szükség 
volt egy cover szereposztásra, s 
bemutatkozásuk nagyszerûen 
sikerült, utána benne is maradtak 
az előadásban. – Többen vannak 
az új beállók közül is, például 

Kocsis Dénes, Kádár Szabolcs, 
akik szintén elvégezték a stúdiót, 
hozzánk hasonlóan ők is „végig-
járták a ranglétrát”, a statisztá-
lástól a kisebb-nagyobb szerepe-
kig, ami nagyon fontos. Sándor 
Péter a színmûvészeti egyetemről 
érkezik az előadásba, őt a Lévay 
Énekversenyről ismerhetik a 
nézők, szuggesztív teljesítményé-
vel különdíjat érdemelt ki, Brasch 
Bence pedig a Csillag születikből 
lehet ismerős mindenkinek, de ő 
is szorgalmas növendéke a szín-
ház stúdiójának, s rendkívül lel-
kes a próbákon. Természetesen 
minden segítséget megadunk 
kollégáimmal együtt az új beál-
lóknak, mert emlékszem, hogy 
nekünk is nagyon sokat jelen-
tett hat éve a nagyok segítőkész-
sége – mondta Kerényi Miklós 
Máté. ▲

Fiatal sztárjelöltek a sikermusicalben!
November 16-ától fiatal tehetségek tûnnek fel az elmúlt évek legsikeresebb, leg-
több nézõt vonzó musicaljében, a Budapesti Operettszínház Rómeó és Júlia címû 
produkciójában. Páran már ismerõsek lehetnek a nézõknek.

Kerényi Miklós Máté és Brasch Bence próba közben


