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A Karinthy Színház repertoárjának 
egyik legjobb vígjáték a Karinthy 
Márton rendezésében színpad-
ra állított A templom egere című 
vígjáték, amelyben a nagy gazda-
sági válság idejére utazhat vissza 
a közönség. Schruff Milán az egyik 
főszereplőt, Ulrich Ferit, alakítja a 
darabban.

- Miért vállalta el a szerepet?
- Az egri Gárdonyi Géza Színház-
ban dolgoztam korábban, ezt 
követően döntöttem úgy, hogy 
szabadúszóként folytatom a pá-

lyámat. Megkerestem Karinthy 
Mártont, aki megmutatta Fodor 
László A templom egere című da-
rabját. Már régóta szerettem volna 
új helyzeteket kipróbálni, új rende-
zőkkel, más kollégákkal dolgozni. 
Úgy érzem jó lehetőséget kaptam 
a Karinthy Színházban és remélem, 
több darabban is játszhatok majd.
- A mostani gazdasági válsággal súj-
tott időszakban A templom egere 
különleges aktualitással bír. 
- Színészként azt érzem, ezt nem 
az én feladatom megítélni. Ez a 
színház és a rendező dolga, hogy 
mit is akar ezzel a darabbal. Én azt 
nézem elsősorban, hogy a szerep 
milyen, azt akarom megfejteni. Ez 
független attól, hogy egy drámá-
ban vagy egy vígjátékban játszom.
- A vígjátékokat jobban szereti a 
közönség a többi darabnál?

- A drámáknak ugyanúgy van 
létjogosultságuk, mint korábban. 
Fontos darabok azok is, persze a 
közönség ma talán tényleg jobban 
szereti a szórakoztató darabokat. 
Korábban sok drámában kaptam 
szerepet, ezek a darabok szakmai 
szemmel kifogástalanok voltak, 
de a nézők ízlésével nem mindig 
voltak összhangban. A Karinthy 
Színházba szeretnek eljárni az em-
berek. Színészként azt nagyon jó 
megélni.

A drámák is fontosak!

A színház aktuális műsoráról a www.karinthyszinhaz.hu 
internetes oldalon tudhatnak meg többet.

Üzlet: Maglódi Auchan, 06 (29) 814-068

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

9.500Ft/g.

Használt, megunt ékszerét most

értékben beszámítjuk új aranyékszerek 
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.


