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Hihetetlen, de igaz!!!

Törtarany felvásárlás a legjobb áron:
14 K: 6000,-Ft/g • 18 K: 7000,-Ft/g

Törtezüst felvásárlás: 150 Ft/g, Beszámítás: 500,-Ft/g.

Lizy ékszer
Használt, megunt aranyékszerét most

9.500Ft/g értékben beszámítjuk

új aranyékszer vásárlása esetén, az új ékszer árába!
A legszebb ékszerek, a legjobb áron, a legnagyobb választékban várják Önöket!

MEGHÍTT, BIZTONSÁGOS KÖRNYEZETBEN 
KÍNÁL URNAHELYEKET 

A SZENT KERESZT TEMPLOM

Foglalhatók 1, 2, 3 és 4
személyes fülkék

Utazás nélkül, közvetlen 
lakóhelyünk közelében

Felvilágosítás és urnafülke foglalás:

1091 Bp. Üllői út 145.
Hétfőtől péntekig 9-12 óráig
az irodában vagy telefonon 
a 3780-356-os számon.

A Karinthy Színház darabjainak 
szinte állandó szereplője Balázs 
Andrea, aki először nyolc évvel 
ezelőtt lépett fel Buda egyetlen 
magánszínházában. Hatalmas él
ményként éli meg, hogy azokkal a 
művészekkel állhat egy színpadra, 
akiket néhány évvel ezelőtt még 
csak a televízióból ismert.

 Számos darabban láthatjuk. Mi 
alapján választja ki a szerepeit?

 Nem én választok, hanem 
engem választanak. Már nyolc éve 
játszom a Karinthy Színházban. 
Azért választottam, mert lehetőség 
van a tiszta, szép játékra.  Nem 
tartozik a nagy méretű színpadok 
közé, de ez benne a jó. Közelebb 
vagyok a közönséghez, és ezért 
mindig a legjobbat kell nyújtanom, 
nem lehet mismásolni. 

 Hyppolit, a lakáj, Szent Péter 
esernyője, Szerencsés Dániel, Süt a 
Hold azok a darabok, amelyekben 
márciusban is láthatjuk. Melyik a 
kedvence?

 Nincs. Mind a négyet 
másért szeretem. A Szent Péter 
esernyőjének azért örültem, mert 
Karinthy Márton rendezte, és igazi 
magyar klasszikus, aminek ma is van 
létjogosultsága, ráadásul minden 
korosztály számára tanulságos és 
szórakoztató. A Szegény Dániel 

olyan darab, amely krimiként is fel 
tudja venni a versenyt a tévében 
futó sorozatokkal, és ehhez elég 
csupán a színpadon lévő hat 
ember.

 Korábbi példaképeivel játszik 
együtt. Ezt hogy éli meg?

 Az ilyen közös fellépések 
számomra mindig nagy megtisz
teltetést jelentenek. Nemrég 
megkérdezték tőlem, hogy 
szeretnéke Kossuthdíjat. Akkor 
eszembe jutott, hogy 15 évvel 
ezelőtt Gyomaendrődön még a 
televízióban csodáltam azokat 
az embereket, akikkel ma egy 
színpadon állhatok. Az, hogy 
megfoghatom Pogány Judit, Koltai 
Róbert kezét egy előadás során, 
nekem felér egy Kossuthdíjjal!

Balázs Andrea
négy darabban is látható

A színház aktuális műsoráról 
a www.karinthyszinhaz.hu internetes 

oldalon tudhatnak meg többet.


