
a magas energiaárak lakosságra és 

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-
-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-
-

-
-

-
(czg, mi, TASR) 

„Sok sikert, kívánom, hogy 
hosszú ideig maradjon meg az 
Új Szó” – mondta olvasónk. 
„Az egészség és a recept mel-
lékletet különösen szeretjük” 
– tette hozzá felesége.

Dunaszerdahely. 

-
-

-
-

-

-

(ú)

SZÁZ ILDIKÓ

Műszaki okok, karbantartá-
si munkálatok miatt eredetileg 
hat hétre leállították a térség 
legnagyobb vegyi gyárában a 
műtrágya és más vegyi anya-
gok előállítását. A legújabb in-
formációk szerint legkésőbb 
október második felében indí-
tanák be ismét a termelést.

Vágsellye. -

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

Álreferendum 
orosz módra

Moszkva.

-

-
-

-
-

-
-
-

(Tx, ú)

Sokan elidőztek az Új Szó és a Vasárnap standjánál tegnap Dunaszerdahelyen (Fotó: Ny. Cs.)

A Duslo vegyi gyár a térség egyik 
legnagyobb munkáltatója, 2000 em-
bert alkalmaz (A szerző illusztrációs felv.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Pozsony. A parlament pénte-
ken második olvasatba utalta 
a kormány által szerdán elfo-
gadott energetikai mentőcso-
magot, amelyet arra az esetre 
tartalékolnak, ha nem sikerül 
közös uniós megoldást találni 
az energiaválságra. 

Mi lesz az energiaárakkal?
Jövő héten kezdődik a parlamentben az érdemi vita az energetikai mentőcsomagról

A NAP SZÁMA:

Soha nem volt 
ilyen gyenge a forint,

tegnap   417  forintot

is kértek a dollárért

ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS
predplatne@newsandmedia.sk
0905 384 933

Egyik filmből 
viszik a másikba
Mokos Attila: Inkább ragadjanak el a szél-
sőséges érzelmek, azok az igazi kihívások

6. oldal

Lúcsi fiúk 
a világ tetején
Hihetetlenül rövid idő alatt felértek
a mas-wrestling klasszisai közé

3. oldal

USD

0,9754

GBP

0,8820

CZK

24,658

HUF

406,30

JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK

IDŐJÁRÁS
Változóan
felhős égbolt,
reggel helyenként
köd várható.
A nappali hőmérséklet
12 és 20 fok között alakul.
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PRESSZÓ
Egy szelet

emlék
az uralkodóról
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Egyhangú támogatás

-

-

-
-

-
-
-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

Egyre többen tiltakoznak

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-

Heger kérése
-
-
-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

ÖSSZEFOGLALÓ

Azt, hogy az energiaválság 
megoldásában végül csak 
magunkra számíthatunk, má-
ra egyre több kormánypárti 
politikus is elismeri. Vélemé-
nyük szerint a jelenlegi hely-
zetben már nem érdemes vár-
ni Brüsszelre.

Pozsony. -

-

-
-
-
-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

Konstruktív ellenzék
-

-
-
-

-
-

-

-
-

-
-
-

-

-

-
-
-
-

-

Szövetség: lépni kell!
-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-
(mi, czg, TASR)

A képviselők első olvasatban egyhangúlag szavazták meg a béremelési javaslatot (TASR-felvétel)

Forró Krisztián, a Szövetség elnöke azt szeretné, ha azonnal, vagy legkésőbb 
október 15-i határidővel a háztartások, a vállalkozók és az önkormányzatok 
részére befagyasztanák az energiaárakat (Somogyi Tibor felvétele)

Energiaválság: nem szabadna csak Brüsszelre hagyatkozni

NAGY ROLAND

Pozsony. A parlament első ol-
vasatban már el is fogadta az 
egészségügyi dolgozók bér-
emeléséről szóló javaslatot, 
és várhatóan a második, va-
lamint a harmadik olvasatban 
sem okoz gondot majd a koalí-
ciónak elegendő támogatót ta-
lálni. Mindezt annak ellenére, 
hogy a szakszervezetek több-
sége továbbra is tiltakozik.
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LÚCS
Mint általában a nagy és kivételes 

dolgok születni szoktak, ez a történet 
is véletlenül és nagyon „ártatlanul” 

-
-
-

lágklasszisai közé. 

Mi a mas-wrestling?
A mas-wrestling (bothúzás) Ja-

-

-

van egy vastag tönk, ami a lábtáma-
-
-

-

ami a hivatalos olimpiai besorolás 

Az első bajnoki cím

aki ezzel a sportággal kezdett fog-
-

nokságon 2016-ban vettem részt Kir-
-

mert ekkor döntöttem el végleg, hogy 

-
-

abban az évben megnyertem. Tör-
tént mindez féléves gyakorlás után” 

a 90 kilogrammosok között hét éve 

Törökországban második lett a világ-
kupán, ugyanabban az évben ismét 

A királykategória
-

akármilyen, hanem egyenesen az 

125 kg pluszban. 2019-ben kezdett 
-

-

-
-
-

oldal van, mindig a piros kezd, ami 

-
lenlegi állás szerint, az oroszok és 

-
ranglista harmadik helyén ebben a 
sportágban.

Rijád – 2019
-

-
keznek vissza. „Ilyen volt az Inter-
national Camel Organisation rendez-

egy teveszépségverseny, és hihetet-

-

-
-

-
-

-
risták számára, mint például a sokkal 

-

-

egyszer lopakodnunk kellett, ha ki 
akartunk menni a városba, mert lép-

-

tárt karokkal fogadtak, pénzt nem fo-

egész vendégsereg minket bámult, 

– emlékezik vissza a 125 kg pluszos 

Egyre népszerűbb

-
-
-

-
tékok Törökországban, ahova Attila 

-
-

Szponzor nélkül nehéz

-
-

-

láb, akár derék, de természetesen a 

tapasztalatlan ember indulna neki a 
-

nem is tudta, hogy léteznek” – mond-

szénhidrátbevitelre, bár a királykate-
-

-
-
-

-
túrházban ingyen és bérmentve meg-

-
zik, illetve az elért helyezések alap-

-
-

-
-

szen, bármennyire hihetetlen, alig 

a támogatást.

SZÁZ ILDIKÓ

ÉRSEKÚJVÁR 

-

-

-

-

-

-

-

munkatársaival találkozhattak, akik 
-

tak a könyvbörzén. Részben olyan 

is akad a könyvállományukban, de 

is. Vasárnap emlékestet tartanak 
a Csemadok-székházban Záhorsz-

-

-

-

-

-
kola növendékei. 

Olyan izmokat mozgósít a mas-wrestling (bothúzás), amelyekről nem is tudtuk, hogy léteznek 
(Kitanovič Attila és Puha Péter archívuma, fotó: Borbély Henriette)

SOMOGYI KATALIN

Nem valószínű, hogy sokan 
tudják, mit jelent a mas-
wrestling. Annak ellenére, 
hogy nálunk, Szlovákiában 
vannak a világon a sportág 
legjobbjai, Kitanovič Attila 
és Puha Péter. Mégpedig 
Lúcson.

Bothúzó bajnokok: lúcsi fiúk a világ tetején

A két nagy fehér ember volt a rijádi utca sztárja

Megkezdődött a szüreti vásár Érsekújvárban (A szerző felvétele)  



Ukrajna négy tartományában 

Oroszországhoz való csatlakozásá-

-

-
országba csak a háború kezdete óta 

-

-
napon, szeptember 27-én lesz, ad-

-

Oroszországban. Herszon megyé-
-
-
-

ban és számos más orosz városban 

-
-

-

-
-

-
-
-
-

-

-
-

-

az oroszok fegyveres csoportokat 
-

ják a házakat, és rákényszerítsék 
az embereket, hogy vegyenek részt 

-
-

gépeket ígérnek a személyes adatok 
megadásáért és az orosz állampol-
gárság felvételéért.

Szinte bárkit besoroznak

-
-
-
-

-

-

-
-

szágban. Részegen elkezdték egy-

-

-

Állítólag akár 4 gyerekes családapá-

-

sem estek át.

Rolleren menekülnek

-

-
-
-

-
-

-

-

-
-

Rollereket bérelnek és azzal mennek 
-

-
-

-

-

-
oldás az átkelésre.

Gyerekkínzó oroszok
-

kok alapján megállapítható, hogy 
-

-

-

-

-

-

elmondta: az orosz hadsereg lakott 

-

-

-
-

noztak meg és jogellenesen tartottak 

a háborúban a gyermekeket sem kí-

-
(MTI, Tx, 24.hu)

MAGYARORSZÁG ÉS A NAGYVILÁG4 2022. szeptember 24. www.ujszo.com

Róma.

-
-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-
-

-

-
-
-

-

-
tek, negyvenhat százalékos támo-

-
-

(MTI, Tx, ú)

Az egyetlen ország által sem elismert népszavazás Luhanszkban. Az oroszok 
által sürgetett voksolás végeredménye előre borítékolható.  (TASR/AP)

Fontos olasz választás

RÖVIDEN
Szijjártó Péter kezet 
rázott Lavrovval
New York.

-
-

terrel. A beszélgetésre egy olyan 
-

-
-

arra kérte a tagállamokat, hogy 
ne tartsanak kétoldalú megbeszé-
léseket az orosz féllel. (444, ú)

20%-os infláció 
Magyarországon
Budapest. -

-

-
-

(hvg, ú)

Újra jön a nemzeti 
konzultáció
Budapest. -

meg a magyarokat az Oroszor-

-
-

-
-

-

(hvg)

ÖSSZEFOGLALÓ

Moszkva. Ötnapos népszava-
zás kezdődött tegnap az uk-
rajnai szakadár Donyecki és 
Luhanszki Népköztársaság, 
valamint Herszon és Zaporizs-
zsja megyék orosz ellenőrzés 
alá került területeinek Orosz-
országhoz való csatlakozásá-
ról. Továbbra is menekülnek 
az oroszok a besorozás elől.

Elrajtolt a népszavazási bohózat

SZEPTEMBER 27-ÉN, KEDDEN
keresse kedvenc napilapjával együtt az újságárusoknál!

Meghosszabbították a kérvények  
benyújtásának a határidejét 

A szármaradvány hasznosítása 
a biogazdaság keretein belül  

Hogyan lehet jó 
termésünk fokhagymából? 

A tartalomból:

Melléklet az Új Szóban!
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Az ember azért 
megy fodrász-
hoz, hogy mi-
közben avatott 

kézzel szépítik a fejét, pihenjen 
is egyet a diszkrét, nyugodt kör-

akik itt sem képesek befogni a 
szájukat, és hangosan hacsétolnak 
olyan témákról, amelyek rajtuk 
kívül senkit sem érdekelnek, de 

zavaró vendégeknek a lecsende-
sítése is hozzátartozik. Nagyobb 
a baj, amikor maga a fodrász ha-
csétol. Nem az enyém, hanem a 

-
gához hasonló vendégre talál, ak-

-
ber feje.

Ülök a székben, csendben, nyu-
galomban. Bejön egy korombe-

-
mit a hajammal, a nagy melegek-

Legalábbis ez a lényege a percekig 

-

-
li arckifejezését látva a tükörben 

-
rüli el a kaszabolás, amit nem értek, 
miért nem lehet bevallani. Bele-
nyírtam elöl is, meg hátul is, ennyi 

-

rövid, csak a homlokom alacsony, 

Nálunk mindig azt mondták, hogy 
akinek alacsony a homloka, az hü-

-

ha okos lennék, máshol tartanék, 
nem azt a pasast választottam vol-

-
be, láttam a tévében a maga exét, 
nagyon okosakat mondott, lelken-

tükörben. De igen, egy fügefa volt 

-

-
bevág. Ne beszéljünk róluk, nem 
is szabad rájuk gondolnunk, mert 

-
ja, nem szabad a rosszat hizlalni 

csak egy porhüvely, porból lettél, 
porrá leszel, de a lélek él, bezzeg 

No, ekkor közbeszólok: már hogy-

visszakozik, jó, lehet, hogy mond-
ják, mondja, én nem járok temp-
lomba, mert a papok disznók, mind 
disznó, olvashatta, miket csinálnak. 
Igen, van köztük disznó is, de nem 

igen, ha egy disznó, akkor mind az. 

fodrász fuser, akkor mind az, kér-

isteni beavatkozásként belép egy 
-

va elpanaszolják, hogy az a fuser 
fodrász lenyeste a frufrut, mert 
minden fodrász fuser... Pillanatnyi 

-
javítja azt a frufrut – nem tudom, 
hogyan, ha le van nyesve –, de mit 

vágó dolog ez, mondja a kamaszko-

-
tetlen ez a maguk egója, sóhajtja.

azt hiszem, inkább szalont váltok.

Holland vizsgálat 
Magyarországon
Magyarországra utaznak holland 

-

döntött arról, hogy a holland parla-
-

juk munkalátogatásra Magyaror-
szágra utazik. 

is saját hatáskörben akart tájéko-
zódni a magyar jogállamiság, a 

erre azonban a magyar kormány 

törölte látogatását, mivel a magyar 

ország viszonya egyébként a kom-
munikációból következtetve nem 
éppen rózsás, Menczer Tamás, a 

külügy államtitkára azzal vádolta 
meg Hollandia külügyminiszterét, 
hogy megtámadta Magyarországot 

(24.hu)

 

Kínozták, éheztették 
az ukrán hadifoglyokat
Brutálisan megkínozták és éhez-

ukrán katonának a többségét, 
akik a szerdai hadifogolycsere 
keretében térhettek haza – árul-
ták el ukrán kormánytisztvi-

-

vannak attól eltekintve, hogy 
-

zások mibenlétét nem közölték, 
csak annyit mondtak: minden 
egyes szabadon engedett katoná-
nak szüksége lesz pszichológiai 
rehabilitációra is.  (Guardian, 24.hu)

Sz erda reggel Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin televíziós 
beszédben jelentette be a részleges katonai mozgósítást.   

-
rekre, határokra. Nem is csoda. Ki akarna már egy értel-

-
megek vonultak ki tüntetni a mozgósítás ellen nemcsak Moszkva utcáin, 
de több tucat orosz városban, annak ellenére, hogy kemény retorziókkal 
kell számolniuk, ráadásul sokukat letartóztatásuk után azonnal bevitték a 
hadseregbe. Minden tisztelet azoknak, akik eme rizikó ellenére kimen-

alkalommal legtöbbjük nem azért ment ki, hogy az ukránok gyilkolása 
-

menni, mégis lassan talán kezd az orosz többségnek is megnyílni a szeme, 
-

-

-

hölgyekkel bánni illik, agyonverték. Iránban legalább annyira kemény 

önmagukat, mert tudják, hogy a szabadságért harcolni kell. Csak kíván-

embert inspiráljon, és sikerüljön nekik térdre kényszeríteniük a felettük 
uralkodó rezsimeket.

Tudják jól az oroszok, a „részleges” része a mobilizációnak hazug-
ság, mert az Állami Duma már rég meghozta azokat a törvényeket, 

tartott-e már fegyvert a kezében. És a független Novaja Gazeta lapnak, 

azt mondta, van a mozgósítási rendeletnek egy titkosított paragrafusa, 

-

beszédében nukleáris zsarolással vádolta, majd paradox módon atom-
fegyverekkel fenyegette meg a Nyugatot és mindenkit, aki az orosz 

-
dítani, akkor erre hivatkozva az oroszok akár atomfegyvereket is bevet-

-

-

-
-

média az egészben, hogy nemrég publikált felmérések szerint a szlovák 

nemzeti konzultációt indítana az energetikai szankciókról, miközben az 

gyalázat. Lehet, hogy ezeket az embereket kéne mozgósítani és a frontra 
küldeni, hogy segíthessenek szeretett Putyinkájuknak.

FIGYELŐ

 
LAMPL  
ZSUZSANNA

Lemondta az iráni elnök az in-
terjút 40 perccel a felvétele 
előtt, mert a CNN műsorveze-
tője nem volt hajlandó hidzsá-
bot viselni, miközben Iránban 
éppen a helytelen fejkendő-
viselés okán letartóztatott nő 
miatt vannak tüntetések.

Iránban egy hete tüntetések zaj-

pénteken meghalt, mert az iráni 
erkölcsrendészet emberei helyte-

a fogdába „morális eligazításra”.  
-
-

jedt. Éppen ezért volt sokatmondó, 
-

-

-
-
-

-
tak a tervezett kezdés után, amikor 
az iráni delegáció egyik embere 

-

visszautasította a kérést, mondván: 
-

szabályozás nincs érvényben és ko-
rábban egyetlen iráni elnök sem kért 

-

helyzetre való tekintettel”, akkor az 

 

embereket ölnek meg, ez egy fontos 
pillanat lett volna, hogy Raiszi el-
nökkel beszéljünk” – jegyezte meg 

-
lisabban veri szét az utcára vonu-

-
-

a sebesültek száma megközelíti az 
-

zaklatása fokozódik, a keményvo-
-

tott az öltözködési szabályokon. Be-

-
nak-e takarva...  (hvg.hu, 444)

BRAUNSTEINER KRISTÓF

 
Mozgósítás

 (Ľubomír Kotrha)
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SZABÓ G. LÁSZLÓ

Egymás után két friss szlovák 
filmben láthatja a közönség 
Mokos Attilát, a Komáromi 
Jókai Színház Magyar Érdem-
rend lovagkeresztjével kitün-
tetett művészét. S miközben 
új színpadi szerepre készül, 
ismét kamera előtt áll.

-

-

-

František Švantner hátborzon-
gató elbeszélése nyomán, 2016-ban 

turócszentmártoni skanzenben. 
-

Johannesberg, magyarul János-
hegy, mai nevén Kremnické Bane 

-
-

-
-

-
-
-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

Otthonosan mozgott a turóc-

-

-

-

-

mit ábrázolni benne.

-

-

-

-
-

-

-

-

annyira megviselte, amit a kame-
-

-

-
-

-
-

-
-

A Losoncon és Rimaszombatban 

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-

-
-

-

-
mény.

-
-
-
-

-

Arról, hogyan szól bele a kommu-
-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

Egymás után két filmbemutatója is van... (Talabér Tamás felvételei)

Mucsi Zoltánnal a Fehér lovon fekete című film forgatásán

Mokos Attila: „Az általános dolgokat nem szeretem, inkább ragadjanak el a szélsőséges érzelmek. Azok az igazi kihívások”

Még valami…
Csikókorában a parkett 
királya volt. Ma már ritkán 
fordul elő, hogy hajnalig 
ropja a táncot, mondja. 
„Ahhoz kell egy hangulat, 
egy közeg. De ha megvan, 
nem hagyom ki, hajt 
a vérem. Ha kedvemre való 
a zene, elindul a lábam az 
asztal alatt, és már nincs 
megállás.”
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Egy szelet emlék 
az uralkodóról

2022. szeptember 24., szombat, 15. évfolyam, 38. szám

Új
múzeumot nyitot-
tak a Párizs melletti 
Argenteuil egyik 
svájci menedékház-
ra emlékeztető épü-

letében: egykor itt lakott Claude 
Monet, aki több impresszionista 
remekművét alkotta meg a Szaj-
na-parti városban. A játékos és in-
teraktív múzeum a festő és a város 
közötti kapcsolatát tárja fel.
Kétlépésnyire áll a pályaudvartól 
a virágoskerttel övezett rózsaszínű 
ház, amely kis híján a feledés ho-
mályába veszett. Claude Monet 
(1840–1926) 1874-ben költözött 
ide a családjával, és négy évig élt 
itt egy olyan időszakban, amikor 
Argenteuil a párizsiak kedvelt vidé-
ki kirándulóhelye volt.
A több tulajdonos által is lakott, 
idővel elöregedett házat 2003-ban 
vásárolták meg, és az alapoktól 
kezdve felújították. Most múzeum-
ként szolgál, és a múlt szombat óta 
látogatható.
A mintegy 150 négyzetméter te-
rületű Claude Monet Impresz-
szionista Ház inkább a festő helyi 
éveit, mintsem az életét mutatja 
be. A normandiai Givernyben levő 
híres házával ellentétben itt a láto-
gató hiába keresne ágyat, íróasztalt 
vagy festőállványt. Mint Stéphanie 
Feze, az argenteuil-i városháza 
örökségvédelmi és idegenforgalmi 
osztályának munkatársa elmondta: 
a bútorokat régiségkereskedésben, 
bolhapiacokon szerezték be, majd 
átfestették. A fiókokban és az ál-
szekrényekben festmények, illetve 
kézzel írott levelek másolatai lát-
hatók. A látogatók, ha kíváncsiak, 
a házon áthaladva kinyithatják 
ezeket a szekrényeket, fiókokat, 
redőnyöket, nézelődhetnek, kuta-
kodhatnak. Nagy élmény a frissen 
felújított kert felfedezése, amely 
egykor az impresszionisták számára 
műteremként is szolgált. A ház (és 
a kert) urán kívül például Édouard 
Manet-nek is, aki festőállványával 
érkezett az argenteuil-i házba.

Minden helyiségben visszafogott 
hangulat uralkodik: a falaktól a 
bútorokig minden az impresszio-
nizmus jellemző égkék, őszibarack, 
sárga vagy halvány rózsaszín árnya-
lataiban pompázik.
„A múzeum Claude Monet argen-
teuil-i tartózkodásának kíván emlé-
ket állítani, amely nagyon fontos és 
termékeny szakasza volt életének” 
– közölte Laurent Demontoux, 
Val-d’Oise megye idegenforgal-
mi hivatalának igazgatóhelyettese. 
Ebben az időszakban Monet 259 
képet festett, közülük több mint 
150-nek a környék adta a témáját. 
1874-ben, az első impresszionis-
ta kiállítás esztendejében Monet 
hétszer festette meg az argenteuil-i 
hidat és négyszer a város fölött 
a Szajnán átívelő vasúti hidat. Maga 
a ház is több festményen szerepel. 
Jól láthatók például a zöld zsalugá-
terek a Camille Monet a kertben 
Argenteuil-ben (1876) című vász-
non, míg a Nő a kertben (1867) 
című kép hátterében feltűnnek az 
egykori veranda körvonalai.
A különböző terek a város fejlődé-
sét tükrözik az iparosodás közepette. Az egyik a második világháború 

alatti pusztulásról, a bombázások 
szörnyűségéről, a lerombolt város-
ról szól. A háború után a gyors új-
jáépítés szükségessége adta Argen-
teuil jelenlegi arcát, amely annyira 
különbözik Monet festményeitől.
A legeredetibb a faillatú és hajólám-
pákkal díszített helyiség, amely arra 
a hajóműteremre emlékeztet, ame-
lyet Monet saját maga építtetett, 
amikor a Szajnát akarta lefesteni. 
„Ez a múzeumi élmény csúcspont-
ja. Monet felújított hajóstúdiója 
lehetővé teszi, hogy az ember el-
merüljön egy vízen lebegő műte-
rem hangulatában, és így láthassa, 
érinthesse, érezhesse és megtapasz-
talhassa az impresszionizmust” – 
lelkendezett a múzeum egyik dol-

gozója. A télikertet teljes egészében 
Claude Monet azon művei alapján 
állították helyre, amelyeket ezen a 
fényben úszó helyen festett – tette 
hozzá Stéphanie Feze. A múzeumi 
„utazás” a Monet család 1878-as 
távozását bemutató filmmel zá-
rul. Claude Monet Argenteuil-ból 
Párizsba indult, majd Vétheuilbe, 
Poissyba, és végül Givernyben te-
lepedett le.
Az új múzeum tovább bővíti Val-
d’Oise megye amúgy is gazdag 
kulturális kínálatát, amely nagy 
figyelmet szentel a területén vala-
ha élt festőknek, Camille Pissaro 
pontoise-i múzeumától Auvers-sur-
Oise-ig, Van Gogh kedvelőinek el-
kerülhetetlen zarándokhelyéig. 

(MTI, ug)

Impresszionista múzeum nyílt Párizs 
közelében, Monet egykori hajlékában

Emlékek a virágoskerttel övezett rózsaszínű házban

Álszekrény (Fotók: malignej.transilien, parisladouce, ©Val d’Oise Tourisme)
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Ha
az őszi 
ente-
riőrre 
gondo-
lunk, 

a kandallótűz jut az eszünkbe 
meg a süppedős, puha párnák, 
a meleg takarók, amelyekbe 
szívesen bevackolnánk magun-
kat a hidegebb napokon. A 
Westwing Collection tervezői 
is erre fókuszál-
tak. A Mystic 
Romance kol-
lekció azonban 
elsősorban az 
új formákat és 
az egyedi ele-
meket mutatja 
be, amely egy 
csipetnyi 
romantikába 
(hint of 
romance) 
burkolódzik. 
Az előző évekhez képest 
misztikusabb irányt vesz 
az új stílus a közelgő ősz 
és tél tervezésében. 
Ez különösen jól látható a 
színpalettán, ahol az okker, 
a bordó és a púderrózsaszín 
összetartozó kompozíciót 
hoz létre a fehér és a krémszínű 
árnyalatokkal. A dekoratív állat-
minták és a virágok a termé-
szetre utalnak, amely kulcsfon-
tosságú inspirációt jelentett a 
kollekció tervezői számára.

„Örülök, hogy a modern formák 
és színek hosszú korszaka után 
visszatért a romantika a lakáskul-
túrába. A Mystic Romance kollek-
ciónk szezonális, célunk az volt, 
hogy költői és álomszerű stílust 
hozzunk létre gazdag anyagokkal 
és a legextravagánsabb mintákkal. 
Tervezőcsapatunkat a természet 
ihlette, így a párnákon és az 
ágyneműkön rengeteg virágos és 
botanikai mintát láthatunk, növé-

nyeket, gombákat 
és aranyos boga-
rakat is. Elegáns 
anyagokat és 

textúrákat vá-
lasztottunk, mint 
amilyen például 
a szatén jacquard, 
a 3D-s fodrok, a 
gyűrött bársony és 
gyönyörű hímzéssel 

is dolgoztunk. 
Ez a kollekció 

számomra 
abszolút 
egyedi, 
mert 

olyan érzést vált ki 
bennem, mintha egy mesét 

hoztunk volna az otthonba. 
Persze nem csak a romantikus 

stílus kedvelőinek való. Az elemek 
nagyon elegánsak, és bármilyen 
típusú enteriőrrel kombinálha-
tók” – mondja Alexandra Tobler, 
a Westwing Collection kreatív 
igazgatója. (westwing/ug)

Misztikus 
romantika 
a lakásban
A szerelem, a költészet, a misztika és a me-

sék ihlették a Westwing Mystic Romance 

című őszi-téli kollekcióját. Ez a stílus az 

álmodozáson, de ugyanakkor az állat- és 

növényvilágra való utalásokon alapul.

t

a
gyű
gyö

is d
Ez

ol
be

(Fotók: Westwing Collection Mystic Romance)

Nappali 

-
-
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M
ichelle Donelan 
brit kulturális 
miniszter nem 
végleges adatok-
ra támaszkodó 

információi alapján mintegy 250  
ezren rótták le kegyeletüket a szep- 
tember 8-án, a 96 éves korában 
elhunyt II. Erzsébet brit királynő 
felravatalozott koporsója előtt a 
londoni parlamentben. Az uralko-
dó hétfői londoni gyászszertartása 
nagyjából 1-1,5 millió embert von-
zott a helyszínre. Velük beszélget-
tünk a főváros utcáin.
Talán egyesek számára nehezen ér-
telmezhető, hogy miért repül valaki 
Budapestről Londonba csak azért, 
hogy részt vehessen II. Erzsébet brit 
királynő temetésén a Buckingham-
palota és az Admiralitás között 
húzódó The Mall vörös aszfaltos 
sugárúton állva, a gyászszertartást 
„élőben” – helyszíni rádiós közve-
títéssel – követve mintegy 1-1,5 
millió ember társaságában, majd 
fejet hajtva a királynő elhaladó ko-
porsója előtt. Nem lenne etikus, 
ha részletesen írnánk royalista né-
zeteinkről, a csodálatunk tárgyát 
képező államforma, az alkotmá-
nyos monarchia jutányairól vagy 
az európai, arab, ázsiai és afrikai 
dinasztiatörténetek iránti érdeklő-
désünkről. Legyen elég annyi, hogy 
amikor szeptember 8-án, délután 
egy vidéki könyvbemutatóról haza-
vezetve a mögöttünk ülő útitársunk 
előrehajolt és finoman megérintette 
a vállunkat, majd azt kérdezte, hogy 
hallottuk-e, hogy II. Erzsébet hal-
doklik, nem véletlenül torkoltuk le, 
igaz, mentségünkre szóljon, fino-
man. Királyi szakértőként ugyanis 
már legalább tizenöt alkalommal 
futottunk bele a brit államfő halálát 
keltő álhírekbe az elmúlt tíz évben, 
de a hoaxok mellett sokszor lehetett 
olyan képtelenségekről olvasni, mi-
szerint a királynő a halálán van, ne-
tán lemondását készíti elő. Persze, 
nem kell áltatnunk magunkat: nem 
álltunk készen az uralkodó halálára. 
Amikor a múlt hét vasárnapján 
megérkeztünk a lutoni repülőtérre, 
pillanatok alatt meggyőződhettünk 
arról, amit a halálhír bejelentése óta 
eltelt tíz napban különböző plat-
formokon már megtapasztalhat-
tunk: II. Erzsébet távozására senki 
nem volt felkészülve. A Londontól 
mintegy 45 km-re található légiki-
kötőben aláírtuk az uralkodó kép-
mása és egy kis méretű virágkoszorú 
mellé kihelyezett részvétnyilvánító 
könyvet, amibe bárki írhatott egy 
rövid személyes üzenetet, aki rész-
vétét szerette volna kifejezni a koro-
nás fő halála felett. Miután átadtuk 
a golyóstollat a mögöttünk sorban 
állóknak, alig két-három lépés után 
újabb emlékkönyvbe botlottunk a 
főbejáratnál. Igaz, ott a megfigyelt 
reggeli percekben senki nem vára-
kozott, hogy írásban vegyen búcsút 
Nagy-Britannia és Észak-Írország 
világszerte ismert királynőjétől, de 
rengetegen álltak meg, hogy fotót 
készítsenek a reptéri üzletek kira-
katairól és hirdetőfalairól, ame-
lyeken Erzsébetet a IV. György 
által 1820-ban megrendelt állami 
diadémot viselve megörökítő feke-
te-fehér portré, valamint az alábbi 
felirat volt látható: „Őfelsége, II. 
Erzsébet királynő, 1926–2022”. 
A világ egyik leggyönyörűbb és 
leggigantikusabb vasúti pálya-
udvarának hírében álló St. Pan- 
crastól nyakunkba vettük a lábun-
kat, hogy bejárhassuk London 
számtalan negyedét, ahol szinte 
túlzás nélkül valamennyi bevásár-
lóközpont, üzlet, vendéglátóegység, 
fodrászat és lottózó falán, valamint 
minden metrómegállónál egy in-
formációs táblán díszelgett egy 
kisebb-nagyobb portré a királynő-

ről és egy rövidebb-hosszabb rész-
vétkifejezés. Szinte teljesen kihalt 
utcákon vezetett az utunk, csupán 
a British Museum VII. Eduárdról 
elnevezett képzőművészeti galériája 
előtt gyülekeztek turisták. London 
szívébe érve azonban már egészen 
más látvány fogadott: akárcsak a 
júniusi platinajubileum idején, úgy 
most, az uralkodó másnapi temeté-
se előtt, a szuvenírárusok úton-út-
félen Erzsébet képmásával díszített 
emléktárgyaikat, zászlóikat, csé-
széiket, étkészleteiket, mágnese-
iket bocsátották áruba – több az 
uralkodó trónra lépésének 70. év-
fordulójából rendezett négynapos 
állami ünnepségsorozatból maradt, 
néhány viszont már tartalmazta 
születési és halálozási dátumát is. 
(Abszolút favoritnak az a múlt hé-
ten érkezett bögre számított, amit 
15 angol fontért – mintegy 17 eu-
róért – lehetett megvásárolni. Az új 
uralkodó, III. Károly képmásával 
még nem készültek emléktárgyak.)  
A megemlékezések közül – az úton-
útfélen elhelyezett virágok és rajzok 
után – a leglátványosabb az Odeon 
Leicester Square mozi homlokza-
tán jelent meg, ahol a digitális kijel-
ző ezúttal nem filmekről adott hírt, 
hanem az uralkodótól búcsúzott 
– az angolban „Royal cypherként” 
ismert – királyi monogramjával 
(ER), valamint egymással szembe-
állított fiatal- és időskori képmá-
sával. A TKTS színházijegy-iroda 
kioszkjánál ettől függetlenül sokan 
álltak sorban, de még többen tor-
pantak meg azért, hogy lefény-
képezzék a gyászképeket, köztük 
a Metro napilap egyik pub falára 
nyomásérzékeny ragasztóval kihe-
lyezett szeptember 9-i címlapját. 
Belső-Londont leszámítva nem 
csoda, hogy a szokásos hétvégek-
hez képest néptelenebb és csende-
sebbek voltak a város sűrűn láto-
gatott részei: már a temetés előtti 
napokon kisebb tömeg táborozott 
a királyi család első számú reziden-

ciájához vezető The Mall sugárút 
kordonnal elválasztott két oldalán, 
de a parlament legősibb szárnyába, 
az 1097-ben emelt Westminster 
Hallban felállított ravatalhoz vára-
kozók száma is tízezres volt. Igaz, a 
felravatalozott királynőhöz igyek-
vőket már vasárnap reggel arra 
intette az államminiszter fennha-
tósága alá tartozó kulturális, sport- 
és médiaügyi minisztérium, úgy 
készüljenek, hogy a becsült sor-
ban állási idő elérheti a 13,5 órát. 
De már a korábbi napok során is 
volt, aki 14 órát várakozott, ezért 
néhány órára többször felfüggesz-
tették a bejutást. Ottjártunkkor 
olyan sokan várakoztak, hogy a 
sor végéről csak a minisztérium 
valós idejű adatokból építkező 
videóközvetítéséről nyerhettünk 
információt, de a megszólított 
kegyeletüket leróni kívánók sze-
rint „teljesen érthető”, hogy a sor 

vége valahol a bejárattól mintegy 
hét kilométerre található kelet-
londoni Tower-hídnál állt. A Bu-
ckingham-palota szomszédságában 
pedig többen arról beszéltek az Új 
Szónak, hogy azért sátoroztak le, 
mert „közelről és jól szeretnék lát-
ni” Erzsébet koporsóját, amelyet a 
másnapi gyászmenet a westminsteri 
apátságtól – a The Mallon keresztül 
– a Wellington-emlékműig kísért. 
A temetést megelőző délutánon 
pezsgett az élet az elegáns lakóhá-
zairól, luxusszállodáiról és drága 
éttermeiről híres Mayfair negyed-

ben, ahol előbb az október 2-ai 
újraválasztásáért – az előrejelzések 
szerint nem elég hatékonyan kam-
pányoló – Jair Bolsonaro brazil po-
pulista elnök rögtönzött választási 
beszédének utolsó akkordjaiba fu-
tottunk bele, amelyet a nagykövete 
lakhelyeként szolgáló 19. századi 
palotából mondott el az erkély alatt 
összegyűlt híveinek, majd a város 
legdrágább és legelegánsabb hoteljei 
között jegyzett Claridge’s bejáratá-
val szemben összesereglett bámész-
kodók és bejáratának oldalában 
várakozó sajtómunkások hadába. 
Naruhito japán császárt és hitve-
sét, Maszako császárnét a Brook és 
Davies utcák sarkán álló ötcsillagos 
hotelbe érkezve az előző napon fo-
tózták le, de a sajtóhírek szerint – 
többek között – János Károly spa-
nyol emeritus király és házastársa, 
Zsófia exkirályné is itt szállt meg. 
„A volt királyi pár a brit fővárosban 

járva általában itt hajtja álomra a 
fejét, hiszen tulajdonképpen itt sze-
rettek egymásba 1961-ben, amikor 
mindketten hivatalosak voltak a 
kenti herceg esküvőjére és itt szál-
lásolták el őket” – részletezte az Új 
Szónak a helyszínen a lemondott 
monarchát megszólítani kívánó 
Andrea Aguado spanyol újságíró, 
az Okdiario internetes lap mun-
katársa. A spanyol koronás főkkel 
elkerültük egymást, de később sze-
rencsés ütemben érkeztünk vissza 
a tetthelyre: Naruhito császár ép-
pen akkor lépett ki az épületből, 
majd szállt be egy személykocsi-
ba. A tömeg éljenzett („Éljen a 
császár!”), mások értetlenkedtek  
(„Ez ki volt, te láttál valamit?”), 
diplomáciai kíséretének tagjai 
és a japán tudósítók pedig mély 
meghajlással tisztelegtek előtte. 
(Másnap, a temetést követően, a 
véletlen úgy hozta, hogy találkoz-
hattunk Letícia spanyol királyné-
val, aki elhagyni készült Spanyol-
ország diplomáciai képviseletét, 
amikor egy félperces videó és egy 
rövid szóváltás után lehetőségünk 
nyílt szelfit készíteni vele.) 
Mivel a Windsor-ház bármelyik 
tagjának koronázása, házasságkö-
tése, temetése és jubileumi ün-
nepsége milliókat vonz a londoni 
utcákra, a platinajubileumi ünnep-
ségsorozaton szerzett tapasztalata-
inkra hagyatkozva már reggel hat-
kor elhagytuk a szállásunkat. Nem 
volt hiábavaló erőfeszítés: még csak 
nyolc óra volt, amikor a Regent 
Street környékén a rendőrök a 
megtenni kívánt útvonallal ellen-
tétes irányba, a Hyde Park Corner 
felé terelték a végeláthatatlan töme-
get. Végül fokozatosan megnyitva a 
kordonnal zárt területeket, rende-
zett csoportokba beáramolhattunk 
a The Mallra, ahol meglehetősen 
jó helyet sikerült találnunk, alig 
hat-hét méterre a Buckingham-
palota előtt magasodó Viktória-
emlékműtől. A nagyszabású állami 
temetés kezdetéig volt időnk al-
kalmi ismeretségeket kötni, szem-
lélődni a tömegben, a legnagyobb 
látványosságot ugyanis sokáig az 
jelentette, hogy reggel kilenc óra 
körül egy takarító végigvonult  
a sugárút zárószakaszán, kezében 
a szemétszedő pálcájával integetve 
az őt tapssal jutalmazó tömegnek. 

Többen az elhunyttal foglalkozó 
sajtótermékeket olvasták, mások 
fikciós regényeket vagy történelmi 
lektűröket. Az előttünk álló 17 éves 
fiú arról beszélt, hogy a nagyma-
mája mesélt neki II. Erzsébetről, 
s megmutatta a királynő utolsó 
nyilvános fényképét, amelyet Jane 
Barlow királyi fotográfus készített a 
balmorali kastélyban, két nappal az 
uralkodó halála előtt. „Mindig em-
lékezni szeretnék arra, hogy milyen 
szerencsés vagyok, hogy tizenhét 
évig Őfelsége alattvalója lehettem, 
ezért töltöttem le a fotót” – részle-
tezte lapunknak a bristoli kamasz, 
s megjegyzését meghatódott édes-
anyja gyengéd homlokpuszival 
jutalmazta. Egy huszonéves, aki a 
Glasgow-i Egyetemen tanul, azt 
mondta, „lelkiismereti kérdésnek 
tekintette”, hogy személyesen tegye 
a tiszteletét az állami búcsúztatón. 
„Latin-Amerikában nincsen olyan 
kultusza a királyság intézményé-
nek, mint Európában. Hondurasi 
vagyok, de már húsz éve a spanyol-
országi Zaragozában élek. Erzsébet 
királynőhöz viszont különleges 
módon kötődöm, azért vettem ki 
szabadnapot, hogy személyesen 
köszönhessek el tőle” – árulta el 

egy középkorú asszony, aki egyedül 
utazott Londonba.
A szertartás ideje alatt az utcákon 
várakozó tömeg nem maradt infor-
máció nélkül, ugyanis a szabadtéri 
hangosbemondók a gyászszertartás 
élő rádióközvetítését sugározták.  
(A televíziós közvetítést 28 millióan 
nézték a szigetországban, jelentette 
a BBC brit közszolgálati csatorna, 
hozzátéve, legutóbb a 2012-es lon-
doni olimpia záróünnepsége szege-
zett ennyi embert a tévékészüléke 
elé. A Nielsen előzetes adatai szerint 
több mint 10 millió amerikai néző 
nézte a temetést az Egyesült Álla-
mok fő műsor- és kábelcsatornáin.)
A mintegy kétezer vendég részvéte-
lével tartott megemlékezés végén a 
kétperces gyászszünet alatt valóban 
tapintani lehetett a csendet – egyet-
len földi-légi jármű sem zúgott, az 
emberek többsége pedig zsebébe 
süllyesztette a mobilját, hogy le-
hajtott fejjel vagy csukott szem-
mel emlékezzen az uralkodóra.  
A nemzeti himnusz, a God Save 
the King eléneklése valóban szim-
bolikus demonstrációnak hatott 
(bár többeknek még nem állt rá 
az ajka a királynő főnév férfi meg-
felelőjére), akárcsak az a feszült vá-
rakozás, ami az apátságból a Hyde 
Park Cornernél található Welling-
ton-diadalívhez vezető gyászmenet 
érkezését előzte meg. A hét külön-
böző katonai egység által felvezetett 
menet délután egykor érkezett a pa- 
lota közelébe, s amikor az össze-
gyűltek megpillantották a királynő 
– az uralkodóház lobogójával takart 
és a koronázási ékszerrel, köztük a 
birodalmi állami koronával ellátott 
– koporsóját, nemcsak kamerák 
ezrei lendültek működésbe, hanem 
az „Őfelsége, a királynő” vagy az 
„Éljen a királynő!” skandálások is. 
Magától értetődik, hogy sokan el-
morzsoltunk egy könnycseppet. 
Miközben azon gondolkodtunk, 
hogy az utca embere minden bi-
zonnyal mind haza akar vinni egy 
szelet emléket II. Erzsébetről, a tö- 
meg látómezőjébe került az ágyú-
talpra erősített koporsót gyalogosan 
követő férfi családtagok, valamint a 
Rolls-Royce-okon utazó női család-
tagok sora, és a londoni utca még 
egyszer üdvrivalgástól volt hangos 
a gyászidőszakban. „Éljen a király! 
Hip, hip, hurrá, éljen a király! Őfel-
sége, a király!” – zengték az embe-
rek, amikor a katonai egyenruhát 
viselő III. Károly elhaladt előttük. 
Biztosak lehetnek benne: életre 
szóló, egy teljes korszakot záró él-
ménynek lehettek a részesei.

Navarrai Mészáros Márton, 
London

Egy szelet emlék  
az uralkodóról

(Fotók: TASR/AP)



 10 www.ujszo.comPRESSZÓ 2022. SZEPTEMBER 24.PORTRÉ

A mel lék le tet szer kesz ti: Urbán Gab ri el la, gabriella.urban@ujszo.com. Le vél cím: DUEL-PRESS s.r.o., Új Szó – Presszó, P. O. BOX 222, 830 00 Bratislava 3

Kos (III. 21.–IV. 20.)
Szerelmi életét tekintve  
kemény kihívások elé  
néz, de a dolgok rende- 
zése után be fogja látni,  
hogy érdemes volt harcolni 
érte. Sőt, már az összeköl-

tözés gondolata foglalkoztatja. Ez a lépése azonban  
ne egy elhamarkodott döntés eredménye legyen!

Bika (IV. 21.–V. 21.) 
Ideje a gondokat maga 
mögött hagyni és a prob- 
lémákat megoldani. Ha  
a helyzet úgy hozza, akár a 
párkapcsolatában is alkal- 
mazhat néhány változta- 

tást. Társa nem elég figyelmes önnel, pedig a munkájá-
hoz kiegyensúlyozott családi háttérre lenne szüksége.

Ikrek (V. 22.–VI. 21.)
Főnöke az eddigiektől is 
jelentősen többet követel 
öntől, ezért kénytelen 
szombaton is dolgozni. 
Emiatt ne aggódjon! Első- 
sorban nem tud önnek 

olyan feladatot adni, amit ne tudna elvégezni. Másod-
sorban pedig úgyis szüksége van egy kis pluszbevételre.

Rák (VI. 22.–VII. 22.)
Ez a nagylelkűség,  
az önzetlenség időszaka.  
Igyekezzen ott segíteni, 
ahol tud és ahol a leg- 
nagyobb szükség van rá! 
Csak vigyázzon, nehogy  

eltúlozza a dolgot és később megbánja, mert esetleg 
olyan egyént is megajándékoz, aki nem érdemeli meg! 

Oroszlán (VII. 23.–VIII. 23.)
Ha eddig nem sikerült  
új állást találnia,  
akkor ma menni fog.  
A munkahelyeken,  
amelyeket kinézett, ma 
lesznek a meghallgatások. 

Csak úgy találhat munkát magának, ha minden alkal-
mat megragad, mert az önbizalma végre a régi.

Párkapcsolata éppen a bű- 
vös hetedik évéhez ért,  
s esetleg ez is az oka annak,  
hogy ellaposodott a kap- 
csolatuk, s egyre gyak-
rabban van olyan érzése, 

mintha nem lenne társa. Pedig talán csak a meghitt 
beszélgetések maradtak el, amit jó lenne pótolniuk.

Amennyiben komoly 
beruházáson gondolkodik, 
a végső döntést halassza ké-
sőbbre! Ez az időszak nem 
a legalkalmasabb egy ilyen 
nagy üzlet sikeres beindí-

tására. Különben sem ártana még egyszer megbeszélni a 
részleteket szakemberrel, akiben minden téren megbízik!

Ha még csak most készül 
éves szabadságára, fantasz-
tikus élményekben és  
számos kalandban lehet  
része. A kisebb flört, kaland 
nem jelenthet problémát, 

főleg, ha nem lesz folytatása, már csak a párjára való 
tekintettel is. Élvezze ki szabadságának minden percét!

Éppen itt lenne az ideje, 
hogy a régóta halogatott 
dolgait végre rendezze,  
és valamilyen változás 
történjen az életében! Bizo-
nyára nem lesz könnyű,  

s néhány dologról kénytelen lesz lemondani, de mindig 
a cél lebegjen a szeme előtt, és máris könnyebb lesz!

Az elmúlt napok sűrű 
programja és izgalma után 
ideje rendezni az életét! 
Párja végre kapiskálja, 
mire vágyik, mit szeretne, 
s hogy ez a kapcsolat 

milyen sokat jelent önnek. Itt az ideje, hogy megtalálják 
egymáshoz az utat, s boldoggá tegyék egymást. 

A kollégáival való jó kap- 
csolat éppen olyan fontos 
önnek, mint a munkája. 
Ezért nélkülözhetetlen,  
hogy egy esetleges mun- 
kahely-változtatáskor  

ezt is figyelembe vegye. Mivel állandó munkahellyel 
rendelkezik, így egyelőre anyagi helyzete is stabil.

Halak (II. 20.–III. 20.)
Munkatársai felülbírálták 
egyik döntését, de nem 
hajlandó megváltoztatni, 
mert úgy érzi, önnek  
van igaza és a döntése 
helyes. Ha annyira biztos  

a dolgában, akkor megkérhetnének egy semleges  
szakértőt, akinek a véleményét mindkét fél elfogadja. 

A 
Maine állambeli Port- 
landben született, szá- 
mos művének ez az 
állam a helyszíne. 
Kétéves volt, amikor 

apja elhagyta a családot, ettől kezd-
ve anyja nevelte őt és bátyját. Hét-
évesen megtalálta apja horror- és 
sci-fi könyveit, és – nem kis részben 
a rikító borítók miatt – teljesen a 
műfaj hatása alá került. Első törté-
nete tizennyolc éves korában jelent 
meg Fiatal sírrabló voltam címmel, 
első „profi” novellája, Az üveg-
padló két évvel később, 1967-ben 
látott napvilágot. Nem akart mesz-
sze kerülni otthonától, ezért Maine 
állam egyetemén tanult, egyetemis-
taként dolgozott és lázadt, tiltako-
zott a vietnámi háború ellen. Az 
egyetem elvégzése után nem tudott 
elhelyezkedni, egy évig mosodában 
és benzinkútnál dolgozott, majd 
1971-től középiskolában tanított 
angolt, miközben folyamatosan írt.
Élete 1973-ban változott meg, ami-
kor a Doubleday Kiadónál meg- 
jelent Carrie című regénye. A tele- 
kinetikus képességekkel rendelkező 
lányról szóló mű kéziratát először 
kidobta, csak felesége biztatásá-
ra halászta ki a szemeteskosárból, 
hogy befejezze. A történetet az ak-
kor még ismeretlen Brian De Pal-
ma filmesítette meg Sissy Spacek 
főszereplésével, hatalmas sikerrel.
A kedvező fogadtatásnak és 
a magas honoráriumnak 
köszönhetően 
King főállású 
író lett, 

de a hirtelen jött népszerűség miatt 
kicsúszott a lába alól a talaj. Művei 
évekig a kábítószer és az ital hatása 
alatt születtek, függőségéből terá-
pia és családja segítségével lábalt 
ki. Egymás után jelentek meg a 
műfaj klasszikussá vált darabjai: a 
Cujo, a Christine, a Tortúra és a 
leghíresebb, az 1977-es Ragyogás. 
1985-ig Richard Bachman álné-
ven is publikált, mert attól tartott, 
hogy a közönség egy írótól csak egy 
könyvet fogad el évente. Így jelent 
meg például a Sorvadj el!
A horrorírónak beskatulyázott 
King legnagyobb vállalkozása A se- 
tét torony című nyolcrészes soro-
zat, amelynek főhőse a harcos, aki 
rendíthetetlenül tör a metafizikai 
jelentést is hordozó torony felé.  
A kötetekben a sci-fi, a fantasy, a 

horror és a western elemei keve-
rednek, az ebben teremtett világon 
alapuló filmet Idris Elba főszerep-
lésével mutatták be. 1982-ben 
romantikus és már-már realista 
oldaláról mutatkozott be A remény 
rabjai című könyvével, és ezt a 
vonalat folytatta 1996-ban A ha-
lálsoron – mindkét regényt Frank 
Darabont vitte filmre.
King rendkívül termékeny író, hat-
vannál is több regénye és több száz 
novellája jelent meg, több könyvet 

más szerzőkkel közösen jegyez. 
Művei sok ponton ta- 

lálkoznak egy-
mással, nevek 
és személyek 

vándorolnak egyik könyvéből a 
másikba. Szinte valamennyi mű-
vét filmre vitték, némelyiket több-
ször is. A Tortúra női főszerepéért 
Kathy Bates Oscar-díjat kapott, 
a legnagyobb sikert a Stanley 
Kubrick által rendezett Ragyogás 
érte el Jack Nicholson tébolyult 
mosolyával. Az író egyébként oly-
annyira elégedetlen volt a filmmel, 
hogy elkészítette saját változatát, 
amely megbukott. Művei alapján 
tévésorozatok is készültek, ilyen 
volt az Az, a Búra alatt, a Haven, 
a Kingdom Hospital vagy A kí-
vülálló. Az Az két egész estés film-
ből álló adaptációját 2017-ben és 
2019-ben mutatták be, hatalmas 
sikerrel.
1999-ben súlyos baleset érte, sé-
tálás közben elütötték, akkor úgy 
tűnt, egyik lábát amputálni kell. 
Tíz nap alatt öt operációt hajtot-
tak végre rajta, és hosszas lábado-

zás után sikerült felgyógyulnia. A 
„bűnös” autót ügyvédje megvette, 
és a roncstelepre küldte, King nagy 
bosszúságára, aki személyesen sze-
rette volna ripityára törni. A baleset 
annyira megviselte, hogy 2002-ben 
bejelentette: felhagy az írással. Ra-
jongói nagy örömére meggondolta 
magát, de alkotói tempója lelassult. 
Az e-könyvek piacán is népsze-
rű, 2009-ben az Amazon Kindle 
e-könyv olvasójának piacra dobá-
sához időzítették UR című regé-
nyének megjelenését: a mű főhőse 
Kindle olvasóján a másnapi újságot 
is tudja olvasni, és a jövendőbeli 
események bekövetkeztét kell meg-
akadályoznia.
Az írás mellett írótársaival alapított 
együttesében gitározik és énekel. 
Számos díjjal tüntették ki, 2003-
ban megkapta a rangos Nemzeti 
Könyvalap életműdíját, 2015-ben 
az Egyesült Államok legmagasabb, 

művészeknek odaítélt állami ki-
tüntetését, a National Medal of 
Artsot is. Könyvei milliós példány-
számban kelnek el, a jogdíjakból 
hatalmas vagyonra tett szert, de 
bőkezűen adakozik is. Saját be-
vallása szerint évente négymillió 
dollárt fordít jótékony célokra, 
alapítványa a koronavírus-járvány 
idején egy iskola diákjai által írt, a 
világjárvány ihlette könyv kiadását 
karolta fel. Különcsége az autog-
ramosztás terén is megnyilvánul: a 
rajongók csak egy internetes listára 
feliratkozva kaphatják meg aláírá-
sát. Három gyermeke közül kettő 
is az írást választotta hivatásul, 
egyikük Joe Hill néven saját jogán 
elismert horrorszerző. Az író két 
éve törölte magát a Facebookról, 
mert sérelmezte a közösségi oldal 
hirdetési és adatkezelési gyakorla-
tát, rajongóit arra biztatja, hogy a 
Twitteren kövessék. (MTI)

75 éves a horrorregények királya
Szerdán volt 75 éves Stephen King,  

a horror műfajának koronázatlan királya, 

korunk egyik legolvasottabb szerzője, akinek  

számos művéből készült nagy sikerű film.

(Fotók: TASR/AP, Shutterstock)

Horrorokat ír, 
emellett  

 
és énekel
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Az
etnográfia, az 
etnológia és 
a szociokultu-
rális antropo-
lógia kutatási 

tárgyainak teljes spektruma már-
már zavarba ejtő. Az olyan „klasz-
szikus”, a köztudatban is azonosít-
ható témák mellett, mint például 
a népballada vagy a népviselet, bő-
ven van még látnivaló e tudomá-
nyok műhelyeiben. Bármivel fog-
lalkozzon is azonban a kutató, 
a munka eredménye – ha jól végzik 
– megmutatja egy-egy kulturális 
jelenség sajátos, egyedi mivoltát, 
s ezzel együtt azt is, hogy térben 
és időben miként ágyazódik bele 
a kultúra mindenkori mozgásába, 
annak rendszereibe.

Faggatni és összefoglalni

A szlovákiai vidéket – vagy a 
szomszéd országokat –  járva sokszor 
fel sem kapjuk a fejünket a szabad-
ban álló szakrális kisemlékek látvá-
nyára. Ám ha a kereszt, a feszület, a 
szobor és társaik ennyire elterjedtek, 
egyúttal ennyire szokványosak, ak-
kor bizonyára egy sor kérdést sze-
gezhetünk nekik. Liszka József már 
csaknem 30 éve faggatja őket, első-
sorban, de nem kizárólag a dél-szlo-
vákiai magyar nyelvterületen. E fag-
gatás eredményét vehetjük most 
kézbe a Fórum Kisebbségkutató In-
tézet, illetve az annak részét képező 
Etnológiai Központ gondozásában.

Egy-egy nagy összefoglaló mű-
vet számos módon meg lehet írni. 
Ha valaki például előveszi Hoff-
mann Tamás Európai parasztok – 
A munka című, 1998-as kötetét, 
abban valóságos szövegerdőt talál. 
E magnum opus lényege a szöveg 
tömény áramoltatása, amely meg-
mutatja, mire is jutott Hoffmann 
akkor, amikor összegezte magában 
sok évtizedes vizsgálatait. A több 
mint 700 oldalas Liszka-kötet szin-
tén illethető a „magnum” jelzővel, 
noha a nagy összegzés más típusát 
képviseli, melyet olvasóbarátnak 
nevezhetünk. Hogy ezt megért-

sük, nem ragadhatunk le pusztán a 
monográfia megjelölésnél, mivel ez 
messze nem fedi a kiadvány tartal-
mi spektrumát és erényeit.

A használhatóság sokrétűsége

Egyfelől nem túlzás a tankönyv 
minősítés, ugyanis például a mód-
szereket, forrásokat és adatbáziso-
kat tárgyaló első fejezet valóban 
okít. Ennek talán a legkézzelfogha-
tóbb példája a történeti forrástípu-
sok ismertetése, ahol a szerző tény-
leg számos hasznos „tippel” szolgál 
amatőr, de akár profi kutatóknak is 
azzal kapcsolatban, hogyan lehet és 
érdemes értelmezni a történeti tér-
képeket vagy az írott forrásokat, ha 
a témával foglalkozunk. Gyakorla-

tilag ugyanez mondható el a máso-
dik fejezetben tárgyalt terminoló-
giáról, amely meglepően összetett 
még az olyan, látszólag „jámbor” 
jelenség esetében is, mint a szakrális 
kisemlékek.

A legmasszívabb, közel 300 ol-
dalas tematikai blokk a kisemlé-
kek tartalmi és formai vizsgálatára 
vonatkozik. Itt, a harmadik fe-
jezetben mutatkozik meg igazán 
a kötet kézikönyvjellege. Bár nyil-
ván akadnak olyan olvasók, akik 
a Szentháromság-szobroktól kezdve 
egészen az Árpád-házi Szent Margit 
ábrázolásokig sorban végigolvassák 
az összes alfejezetet, sokan – külö-
nösen a nem szakmabeli olvasók – 
vélhetően nem így tesznek. Nekik 
jó szolgálatot tehet a kötet végén 

levő helynévmutató, ahol könnyen 
megtalálhatják az őket érdeklő vi-
dék településeit, mások pedig va-
lószínűleg egyszerre csak egy-egy 
szent tematikus alfejezetét felcsapva 
csillapítják a tudásszomjukat.

A kisemlékállítás szempontjá-
ból egyik legnépszerűbb szentről, 
a Nepomuki Szent Jánosról szóló 
fejezetben nem egyszerűen gaz-
dag képanyagot, rétegzett leírást 
és kultuszának tartalmát kapjuk, 
hanem – s ezt nem lehet éléggé 
hangsúlyozni – az értekezésben a 
szent vízbevetésének és meggyilko-
lásának kapcsán szó szerint eljut-
hatunk Málastól Prágáig és vissza. 
S ha már itt tartunk: ahol tud és 
szükségét érzi, Liszka túlnyújtózik 
a magyar nyelvterületen és szakiro-
dalmon, s egyebek mellett német, 
osztrák, cseh, szlovák, szlovén, 
lengyel és más párhuzamokkal él. 
Ezt két okból is érdemes kiemelni. 
Az elsőre márt utaltunk a néprajz-
kutatás egyik lényeges eleménél: 
láttatni a kulturális jelenségeket tér-
ben és időben. A másik pedig – s ez 
a szlovákiai magyar tudományosság 
számára különösen fontos a provin-
cializmus elkerülése végett – a kelet-
közép-európai kutatásokkal s azok 
eredményeivel való egybevetésre 
vonatkozik.

Egy dolgot még meg kell em-
lítenünk, s voltaképp erről szól a 
negyedik, szoborsorsokról szóló 
fejezet. A mondott időben és tér-
ben való láttatás során néprajzilag 
rendkívül lényeges a jelenségek, 
jelen esetben a szakrális kisemlékek 
használatban való bemutatása. Ha a 
könyv más részeihez képest röviden 
is, de erről, állíttatásuk indítékairól 
is szó esik néhány oldal erejéig.

Kíváncsiság és tudás

Akárhonnan nézzük is, összes-
ségében egy jól használható tudo-
mányos szakkönyv a Monumen-
tumok, amihez a szerző stílusa is 
hozzájárul. Nem mentes a humor-
tól vagy öniróniától sem Liszka írás-
módja, amely egyúttal, különösen a 
bevezető passzusokban, már-már 
posztmodern gesztusokkal mint-
egy „demisztifikálja” a tudomá-
nyos munkát. Az első karaktertől 
az utolsóig így kerülhet előtérbe az, 
ami az egzakt bizonyosságkeresést 
valójában mindenkor mozgatta: 
a kíváncsiság, valamint a felfedező- 
és tudásvágy.

Vataščin Péter

Liszka József: Monumentumok. 
Szakrális (és „szakrális”) kisemlékek 
a Kárpát-medencében.
Forma, terminológia, funkció. 
Fórum Kisebbségkutató Intézet – 
Etnológiai Központ, 2021,
702 oldal

Szakrális kisemlékek 
időben, térben és használatban

Liszka József monográfiájáról

FRISS OLVASÓ

Jövő héten csütörtökön nyitja meg kapuit a Budapesti 
Nemzetközi Könyvfesztivál, amelynek díszvendége 
Szlovákia lesz. A négynapos rendezvényen szlovák és 
szlovákiai magyar szerzők könyveit is bemutatják. 
Az impozáns kínálatból ajánlunk két kötetet.

Dostojevzski, Tolsztoi, 
Toorgenef – maradandó 
irodalmi értékek olcsó után-
zatai olyan emberek számára, 
akik nem engedhetik meg 
maguknak, hogy eredeti és 
igényes orosz klasszikusokat 
olvassanak. Leginkább a 
félreeső gömöri és nógrádi fal-
vakban találkozhatunk olyan 
emberekkel, akiknek akad 
egy-egy Tsehov-mű a polcán, 
és akik azt gondolják, hogy ha 
elolvassák az ilyen olcsó ha-
misítványokat, akkor teljesen 
felszentelve lesznek az orosz 
klasszikusok nagy témáival 
kapcsolatban, úgy mint Isten, szerelem, halhatatlanság, bűn, 
büntetés és halál. Nem lehetett meggyőzni őket, hogy Csehov 
nevében nincs „t” betű, és hogy a szerző soha nem írt obszcén 
novellát egy kozákról, akinek a leghűségesebb társa egy ló.
Daniel Majling orosz klasszikusainak hamisítványait, mint 
ahogy ezt az előszóból megtudjuk, főleg irodalmi professzorok 
(elsősorban alkoholisták és epilepsziások) hozzák létre, akik arra 
vannak kényszerítve, hogy anarchista köröket alapítsanak és 
Isten létezéséről vitázzanak… Mindez persze csak posztmodern 
játék, tehát irónia, paródia, intertextualitás és az intertextua-
litás paródiája. De annál mégis sokkal több. Mindenekelőtt 
minőségi és szórakoztató olvasmány. Arra a kérdésre pedig, 
hogy évtizedekkel a posztmodern lecsengése után szükség van-e 
még hasonló irodalmi villanásokra, Peter Darovec irodalomtör-
ténész úgy válaszol: „Nem a posztmodern stilizáció miatt kiváló 
a könyv, hanem annak ellenére.”

Daniel Majling: Oroz klazzika. Fordította: György Norbert
Typotex Kiadó, 2022, 128 oldal

„Szlovákok, férfiak és nők, 
fivérek és nővérek! Elége-
detlenek a magyarországi 
és az amerikai életükkel? 
Idegen földön aprópénzért 
robotolnak? Szeretnének 
jobban élni és végre szabadon? 
Tahitin felépítjük Önöknek 
Új-Szlovákiát! A gyerekeik 
az anyanyelvükön fognak 
beszélni az iskolában. Ha 
most csatlakoznak, előnyösen 
juthatnak földtulajdonhoz! 
Tartsanak velünk a földi 
paradicsomba!” 
Vajon milyen lenne a világ, ha 
a trianoni békediktátum után Felvidék továbbra is Magyarország 
része marad, és sosem jön létre Szlovákia? Mi lett volna 
a szlovákokkal? Michal Hvorecký regényében az erőszakos asszi-
miláció hatására kivándorló népesség a Csendes-óceán közepén, 
Francia Polinéziában, a Paul Gauguin által is oly festőinek talált 
Tahiti gyönyörű szigetén lel új hazára, távol a nyugati civilizá-
ciótól. A híres diplomata, csillagász, költő, pilóta és tábornok, 
Milan Rastislav Štefánik vezényletével a Tátra és a Duna pokoli 
katlanából a földi paradicsomba érkező, szabadságra vágyó 
nemzet déltengeri álma azonban a magukkal hordozott tradíciók, 
az újjáéledő nacionalizmus és a kulturális különbségek kiváltotta 
összecsapások miatt hamar légvárnak bizonyul.
Kelet-Közép-Európa huszadik századi históriájáról, és a jelenét 
is meghatározó legrosszabb társadalmi beidegződésekről 
(nacionalizmus, antidemokratizmus) ennyire hátborzongatóan 
szórakoztató módon még sehol nem olvashattunk, mint ebben, 
az általunk ismert történelmet fenekestül felforgató utópiszti-
kus, maró swifti szatírával átitatott regényben. A Tahiti utópia 
provokatív és elgondolkodtató alternatív történelmi regény, ami 
alapján a szlovákok és a magyarok (valamint a nagyhatalmak) is 
újragondolhatják 20. századi históriájukat, és szembenézhetnek 
a múltjukkal – valamint a jelenükkel.

Michal Hvorecký: Tahiti utópia. Fordította: György Norbert
Európa Könyvkiadó, 2022, 204 oldal

(Liszka József felv., 2010)
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Vasárnap-előzetes: Básti Juli költözés után

K
öltözködött. Hosszas 
rákészüléssel. „Tönk-
re vagyok. Lelkileg 
is, fizikailag is. A leg-
borzasztóbb a be- és 

kicsomagolás volt. Kigondolni, hogy 
mire lesz a leghamarabb szüksé-
günk, mit kell a leggyorsabban elő-
pakolni. Belefáradtam.” Básti Juli 
egy sorozatbeli szereplése után és az 
új évad feladatai előtt.

A költözés kínjairól jut eszem-
be: volt olyan film- vagy színpadi 
szerepe, amellyel a poklok poklát 
élte meg? Mert annyira nehéz, 
annyira macerás volt?

Jó pár ilyen szerepet eljátszot-
tam. Furcsa mód ezek voltak a 
legélvezetesebb feladataim. Ugyan-
ezt a költözésről nem mondhatom 
el. Azt egyáltalán nem élveztem. 
Egyetlen percét sem. A Három nő-
vér, a Platonov, az Egy hónap falun 
még a Katona József Színházban, 
vagy a Nem félünk a farkastól a 
Centrál Színházban jó nehéz volt. 
Szerencsére. De egyiket sem lehet 
összehasonlítani azzal, amit az el-
múlt napokban megéltem. Esetleg 
olyan szempontból, hogy költözöm 
egy másik emberbe, vagy ő költözik 
belém véres verítékkel.

A Sztálin menyasszonya is 
irtózatosan nagy külső-belső át-

alakulás elé állította annak ide-
jén. Harmincegy éve, hogy be-
mutatták a filmet. Elhiszi, hogy 
a bolond Paranya szerepében 
saját magát látja? Hiszen arc-
vonásait tekintve az égvilágon 
semmiben nem hasonlítanak 
egymásra.

Én elhiszem, hiszen a hosszas fel-
készülés során a szerep teljesen be-

leivódott a szervezetembe, a zsigere-
imbe, csak sokan mások nem hiszik 
el. Harmincvalahány napig forgott 
a film, azt soha nem fogom elfelej-
teni. Elképesztően profi csapat vett 
körül. Bacsó Péter, a film rendezője 
nagyon tudta, mit akar. Andor Ta-
más volt az operatőr. Szintén egy 
nyugodt, csodálatos profi. Mellet-
tük soha nem volt hiszti.

Hollywoodban ilyen alakítá-
sért adnak Oscar-díjat.

Kivitték a filmet Amerikába, 
vetítették is pár helyen, de Ma-
gyarországon, Bacsó miatt min-
dent megtettek, hogy ne jusson be 
az Oscar-versenybe. Egyszerűen 
megfúrták. Pedig érdekes helyzet 
lett volna. Az egyik legkedvesebb 
szerepem ez, hogy ennyire átvál-

tozhattam, és ennyire különös utat 
járhattam be vele.

A vörös grófnő is ekkora él-
mény volt Kovács András rende-
zésében? Moszkvában a legjobb 
női alakítás díját kapta érte.

Hát… az bonyolultabb! Na-
gyon nehéz volt elfogadni a mond-
hatatlan dialógokat. Akkoriban azt 
gondolták a filmrendezők, hogy az 
a szöveg a legjobb, amit ők írnak. 
Kovács András is közéjük tarto-
zott. Mintha történelemkönyv-
ből olvastam volna fel a szövegét. 
Rettenetes érzés volt. Sok problé-
mát, súrlódást okozott. Próbáltam 
mondhatóvá csiszolni az egészet, 
a rendező sokszor belement, de 
legtöbbször nem. Ragaszkodott 
ahhoz, hogy úgy mondjam, ahogy 
ő megírta. Nem, nem, A vörös 
grófnő közel sem volt olyan fel-
hőtlen, jó munka, mint a Sztálin 
menyasszonya.

A Nem félünk a farkastól be-
mutatója után azt nyilatkozta, 
majdnem ráment a házassága 
Puskás Tamással, az előadás ren-
dezőjével. Ott mi okozta a legna-
gyobb gondot?

A szerep. Annyira idegtépő volt! 
De a pasi is elviselhetetlen a tör-
ténetben, akit Rudolf Péter játszik. 
Ahogy ástuk bele magunkat a sze-

repbe, úgy nőtt köztünk a feszült-
ség. Minden bajunk volt. Nem 
csak nekem, mindannyiunknak. 
Irtó nehezen készült el az előadás, 
viszont annál nagyobb öröm volt 
játszani, miután kisimult minden-
kinek a feladata. 

Szabó G. László

A folytatásban választ kap-
nak például arra is, hogy: Tény-
leg válságba került a házassága 
a próbák során? Vagy ez azért 
túlzás? Tamás, a férje hogyan 
kommentálná ugyanezt? Milyen 
mélyre ássa bele magát a színész 
az adott szerepébe, igaz lehet az 
állítás, hogy a felkészülésbe bele 
is lehet őrülni? Milyen a Pepe 
című sorozatban szerepelni? Mi-
lyen volt Dés Lászlóval koncer-
tezni egész nyáron? Mit gondol 
édesapja, Básti Lajos 1945-ben, 
a Színház hetilapban megjelent 
nyilatkozatáról? Milyen volt az 
édesanyja, tudni, melyikükből 
van több a génjeiben? Milyen 
emlékei vannak a nagyszüleiről? 
Miért nem látta még fényképen 
sem az apai felmenőket? 

A teljes interjút elolvashatják 
a Vasárnap jövő keddtől,

szeptember 27-étől 
kapható számában.

(Fotó: Centrál Színház)

A
mióta Oroszország 
február 24-én megtá-
madta Ukrajnát, Len-
gyelország naponta 
kapja a fenyegetése-

ket az orosz propagandistákon ke-
resztül: ti lesztek a következők. 
A tét nagy, a kormányzó Jog és 
Igazságosság (PiS) párt mégis úgy 
döntött, hogy frontot nyit Német-
országgal – Lengyelország egyik 
legközelebbi szövetségesével –, ha-
talmas háborús jóvátételt követelve 
a náci Harmadik Birodalom által 
okozott pusztításokért.

Szeptember 1-jén, a második vi-
lágháború kitörésének évfordulóján 
Jarosław Kaczyński, a PiS elnöke 
bemutatott egy jelentést, amely 
Lengyelország háborús vesztesége-
inek összegét 1,3 billió dollárban 
számszerűsítette. Bár a PiS hét év-
vel ezelőtti hatalomra kerülése óta 
rendre felemlegeti a jóvátételt, most 
először feszegeti a témát közvetle-
nül Németországgal. Valójában a 
kérdés formailag és erkölcsileg is 
egyértelmű – a helyes politika pedig 
az ellenkező irányba vezet.

A második világháború után a 
szövetségesek úgy döntöttek, hogy 
a sértett feleknek járó anyagi jóvá-
tétel materiális, tárgyi jellegű lesz, 
nem pedig pénzbeli. Ide tartozott, 
hogy a német gyárakat leszere-
lik és áttelepítik, vagy az, hogy 
a németek által végzett munka 
eredménye (a német termelés) a 
hatalmas károkat elszenvedett ál-
lamok javára fordítandó. Közben 
a jóvátételre jogosult országok kö-
rét egy 18 államból álló „nyugati 
tömbre” és egy, a Szovjetuniót és 
Lengyelországot is magába foglaló 
„keleti tömbre” osztották. A keleti 
tömb főleg a kelet-németországi 
szovjet megszállási övezetből ka-
pott jóvátételt.

Lengyelországnak elvben ez 
utóbbi rész 15%-a jutott, és 1945. 
augusztus 16-án a varsói és a 
moszkvai kormány megállapodást 
írt alá a jóvátétel átutalásának sza-
bályozásáról. A Szovjetuniónak 10 
milliárd dollárt kellett volna kapnia 

(1938-as áron), de a történészek 
becslése szerint végül 3-4 milliárd 
dollárral kellett beérnie – ez Ke-
let-Németország potenciális ter-
melésének körülbelül egyharmada 
volt. Ekkorra  a Szovjetunió már 
szétkapta és elhordta azokat az 
eszközöket, amelyeket a potsdami 
megállapodás értelmében Lengyel-
ország számára különítettek el.

A Kreml ezután kemény felté-
telt támasztott Lengyelországgal 
szemben: Lengyelországnak szenet 
kellett kitermelnie, és rendkívül 
alacsony áron a Szovjetunióba ex-
portálnia, hogy megkapja a rá eső 
részt a német jóvátételből. Hamar 
megmutatkozott, hogy ez a meg-
állapodás költségesebb, mint ami 
pluszként a jóvátételtől remélhető. 
1957-ben Lengyelország beleegye-
zett, hogy lemond minden további 
jóvátételi igényéről, a tarthatatlan 
exportfeltételek megszüntetéséért 
cserébe. Az adott feltételek mellett 
a Lengyelországnak megítélt né-
met jóvátétel leosztása hamis ígé-
retnek bizonyult. A szovjetek által 
begyűjtött 3 milliárd dollárnyi ér-
tékből (gyárak, hajók, autók, mo-
torkerékpárok, kerékpárok, lábas-
jószág...) Lengyelország mindössze 
225 millió dollárt (7,5%) kapott.

Később, 1970 decemberében 
Lengyelország megerősítette, hogy 
a Nyugat-Németországgal kötött 
új megállapodással összhangban 
lemond a jóvátételi követelésekről; 
ebben az egyezményben a felek elis-
merték a lengyel határt az Odera és 
a Neisse folyók vonalánál – vagyis 
a háború előtti Németország terü-
letén. A háború utáni határok köl-
csönös elismerése nélkül a lengyel 
állam léte is megkérdőjelezhető lett 
volna.

Formálisan tehát a jóvátétel kér-
dése lezárult. Ide tartozik, hogy a 
lengyel alkotmány 241. cikkében 
egyértelművé teszi: „a korábbi al-
kotmányos rendnek megfelelően 
kötött nemzetközi megállapodáso-
kat (beleértve a Lengyel Népköz-
társaság 1952-es alkotmányát is) a 
törvényben kifejezett előzetes hoz-

zájárulással megerősített nemzetkö-
zi megállapodásokként kell kezel-
ni”. Ugyanezen dokumentumokra 
hivatkozva a német kormány is le-
zártnak tekinti a témát.

Nem vitatható, hogy Németor-
szágnak valóban nagy történelmi 
adóssága van Lengyelországgal 
szemben. A német agresszió a má-
sodik világháború során példátlan 
pusztítással járt, beleértve a főváros 
teljes lerombolását, számtalan len-
gyel műemlék és kulturális érték 
megsemmisítését és hatmillió len-
gyel állampolgár halálát (közülük 
hárommillió zsidó volt – ezt a tényt 
Kaczyński olyan nagyon nem em-
legeti). Tovább rontja a helyzetet, 
hogy a háború befejezése a szovjet 
csizma alá rendelte Lengyelorszá-

got, a következő fél évszázadra 
megfosztva a függetlenségétől és a 
fejlődés lehetőségétől.

Bárki, aki 1989 táján megfordult 
Lengyelországban, emlékszik, mi-
lyen szegény, szürke és sivár volt az 
ország négy évtizedes kommunista 
diktatúra után. Ennek a szomorú 
örökségnek a nyomai ma is jelen 
vannak mindenütt.

Ugyanakkor azt is el kell ismer-
ni, hogy Lengyelország gazdasági 
sikere az elmúlt három évtizedben 
elképzelhetetlen lett volna Német-
ország nélkül, amely   Lengyelor-
szág európai uniós és NATO-csat-
lakozásának leglelkesebb szószólója 
volt. Igen, sok lengyel bank és 
vállalat Németországban bejegyzett 
társaságok tulajdonában van, így a 

nyereség is oda kerül. De az ilyen 
megállapodások révén a lengye-
lek hozzáfértek ahhoz a tőkéhez, 
amelyre szükségük volt, hogy ki-
emeljék országukat a romokból. 
A kölcsönösen előnyös üzletek elő-
segítették a megbékélés és a jóindu-
lat szellemét a két ország között.

Ebben az összefüggésben Ka-
czyński jóvátételi követelései min-
denütt hűvös kritikát váltottak ki, 
kivéve a PiS által irányított mé-
diában. Sokan úgy látják, ez az 
ügy újabb példa egy olyan ember 
hangsúlyos történelmi lemaradá-
sára, aki egyébként is arról híres, 
hogy a múltban él. De Kaczyński 
láthatóan úgy véli, hogy a köve-
telés javítani fogja a PiS helyzetét 
a jövő évi általános választás előtt. 

És természetesen a téma felvetése 
eredményesen elvonja a figyelmet 
a tényleges problémákról: arról, ho-
gyan igyekszik megküzdeni a kor-
mány a féktelen inflációval (aktuá-
lisan 16% felett) és az égbe szökő 
energiaárakkal.

Ennek ellenére tény, hogy Ka-
czyński kiengedte a szellemet a pa-
lackból. Szeptember 14-én a Szejm 
határozatot fogadott el, amelyhez 
a legtöbb ellenzéki képviselő is 
csatlakozott, és kártérítés fizetésére 
szólította fel Németországot. Két 
mozzanat érdemel külön figyelmet. 
Először is, szó sincs jóvátételről 
(ez formálisan elérhetetlen), a hatá-
rozat a veszteségek megtérítéséről, 
kártérítésről beszél. Másodszor, az 
állásfoglalást támogatta az ellen-
zék, köztük Donald Tusk liberális 
Polgári Platformja és az Adrian 
Zandberg vezette Lewica (Balol-
dal). Utóbbi a szavazásról megje-
gyezte: „csak egy teáskanál maradt 
a családja vagyonából”. A Polgári 
Platform egyik képviselője pedig 
arról beszélt: „Jövőre új lengyel kor-
mány alakul, amely majd megfele-
lően kezeli ezeket az ügyeket.”

Kaczyński kétségkívül abban 
reménykedett, hogy az ellenzék 
elhatárolódik a lengyel jóvátételi 
igényektől. Nem ez történt. Azzal, 
hogy csatlakozott a parádéhoz, a Pol-
gári Platform alááshatja a saját vá-
lasztási stratégiáját. De ez a döntés 
egyben azt is jelenti, hogy a kérdés 
Kaczyński szándékától függetlenül 
és azon túl is életre kelt. A végered-
mény kiszámíthatatlan, de paradox 
módon Németország számára a 
legjobb biztosíték maga Kaczyński 
lehet, akinek az ilyen kérdések 
megoldására tett felháborító és 
jogilag kétes javaslatait nem lehet 
komolyan venni.

Sławomir Sierakowski 
A szerző lengyel újságíró, szociológus, 
a Krytyka Polityczna mozgalom 
alapítója, a Német Külkapcsolatok 
Tanácsának főmunkatársa 

©Project Syndicate, 2022 

Miről szól valójában 
a lengyel jóvátételi követelés?

(Fotó: TASR/AP)



A
helyszín Spanyolor-
szág, de a történet 
megeshetett volna 
bárhol. A főszereplő 
egy szemmel látha-

tóan meggyötört nő. A sztorija, 
amit elmesél, nem egyedi, ilyen 
vagy olyan formában sokunkkal 
előfordult. Ami miatt mégis film-
re kívánkozott az eset, az az, hogy 
Nevenka életét egy befolyásos, 
egyébként tiszteletnek örvendő 
közszereplő tette tönkre, és bár azt 
mondták neki, esélye sincs ellene, 
ő nem hagyta annyiban.

Nevenka volt az első nő Spa-
nyolországban, aki feljelentett egy 
politikust szexuális zaklatásért. S 
hogy miért zaklatta? A férfi nem 
fogadta el, amikor azt hallotta: 
nem. A több mint 20 évvel ezelőt-
ti eseményekről a Netflix mutatott 
be dokumentumfilmet, aminek 
a végéből kiderül – ennyit azért 
elspoilerezünk –, hogy Nevenka 
végső győzelme sajnos keserédes. 

Rengeteg oka van annak, hogy 
kevés nő mer vagy tud szembeszáll-
ni a nála jobban pozicionált (vagy 
bármilyen) zaklatójával. Ezekről a 
körülményekről, egyebek mellett 
az áldozathibáztatás jelenségéről és 

társadalmi hátteréről is világosabb 
képet kapunk, ha megnézzük a fő-
szereplő drámai vallomását, amely-
nek feszültségét a Nevenka, a nő, 
aki megtörte a csendet (Nevenka: 
Breaking the Silence) minisorozat 
alkotói tovább emelik az felhasz-
nált archív felvételekkel, valamint 
„az utca hangját” közvetítő bevá-
gásokkal. 

Nevenka Fernández középosz-
tálybeli családba született, éppen 
az egyetemen tanult, amikor szülei 

szóltak neki, hogy a polgármesteri 
szék várományosa, családi isme-
rősük, az apjával egyidős Ismael 
Álvarez embereket keres a csapatá-
ba. Ponferradának, Nevenka szülő-
városának nagyjából 65 ezer lakosa 
van, sokan ismerik egymást, így 
csak kissé lepte meg a fiatal nőt, 
hogy szakirányú végzettség, gya-
korlat és politikai tapasztalat nélkül 
érdeklődnek iránta. Nevenka rá-
adásul Madridban járt egyetemre, 
ami ritkaságnak számított a város-

ban. Nem sokkal később, mind-
össze 24 évesen a városháza egyik 
főtanácsosa lett a nagy többséggel 
megválasztott jobboldali polgár-
mester mellett.

Elkezdődött a munka, Nevenka 
nagyon élvezte, minden energiájá-
val a feladatra összpontosított. Pár 
hónap sem telt el, amikor nyilván-
valóvá vált, hogy a nőcsábász híré-
ben álló polgármester (nem melles-
leg számos nightclub tulajdonosa) 
érdeklődik iránta. Amikor pedig 

megözvegyült, gőzerőre 
kapcsolt, és folyama-
tosan nyomult a fiatal, 
tehetséges és rendkívül 
csinos Nevenkánál. Ne-
ki pedig ez imponált 

az általa roppant intelligensnek és 
jóképűnek tartott férfi. Így aztán 
beadta a derekát. Ám hamar rájött, 
hogy mégsem szeretné ezt a kapcso-
latot: nem érezte magát boldognak, 
nem érezte magát biztonságban, za-
varta a főnök-beosztotti helyzet is, 
így rövid idő után szakított.

Álvarez ezek után – egyértelmű-
en narcisztikus módon – zaklatta 
a fiatal nőt, hol kedves, hol minő-
síthetetlen üzenetekkel. „Ha egy 
igazi büdös kurva vagy velem, én 

is egy igazi rohadék leszek veled” 
– írta az egyikben, de előfordult, 
hogy egy üveg nyugtatóval és ön-
gyilkossággal fenyegetőzött, ha 
Nevenka nem tér vissza hozzá.

Nevenka a filmben elmond-
ja, 2001-ben a társadalmi légkör 
még egyértelműen ezt sugallta a 
nőknek, így felelősnek érezte ma-
gát mindazért, ami vele történik. 

Az ügy egy esküvőn tetőzött, ami 
után Nevenkát kirúgták. És ekkor 
kezdődött csak igazán a kálvária.

Hogy egy kis reménysugárt is 
hozzunk a történetbe: annyit el-
árulunk, a bírósági perből végül 
Nevenka került ki győztesen. Ám, 
mint az életben mindennek, en-
nek a győzelemnek is ára van.

A sorozat 3 részes, és egyáltalán 

nincs túlhúzva. Minden fontos 
részletet tartalmaz, amiből megért-
hetjük egy-egy zaklatásba forduló 
kapcsolat alapvető mechanizmusa-
it – és a hasonló ügyek nem ritkán 
ambivalens visszhangját. A problé-
ma nők millióit érinti ma is. Ezért 
is fontos megtörni a csendet.

Herczeg Szonja
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M inden egysze-
rűségben van 
valami lényegi-
leg bonyolult, 

valami fogalmilag kimondhatatlan. 
Így van ez a kávéval is.

Azt persze tudni kell, hogy az 
isztambuli török kávé – más. Isz-
tambulban minden más. A kávé, az 
ocakçı – azaz a helyi barista – és a 
kávéház is egészen más dimenzió-
kat követ.

Az biztos: ha még egyszer ide 
születek a Földre, s a mennyei 
diszpécser a születésem előtt kitöl-
teti velem a kérdőívet, a választott 
foglalkozás rovatban egész biztosan 
a  kávékereskedőt, a kávétermelőt 
vagy a kávéház-tulajdonost húzom 
alá. S ha sikerül némi bónuszt is 
kapnom, a leszületés helyének 
pofátlanul Isztambult jelölöm be. 
Mert Isztambulban kávét inni – az 
több mint tökély. Kell hozzá csi-
petnyi fanatizmus, érzék a spiritu-
alitáshoz, mert a kávé ivása Isztam-
bulban – az egyszerűség kedvéért 
– maga a beavatás szent rítusa.

Inni, szürcsölni a kávét... és előt-
te, naná, küzdeni. Érezni kell, hogy 
a tengernyi kávéházból melyiknek 
engedünk, mert ott vannak ezek az 
utcai fickók, a kávéházi garçonok, 
ezek a borotvált képű helyi jóma-
darak, akiknek csak egy dolguk van 
az életben: hogy vendéget fogjanak, 
akárkit. Mindenki jöhet, hiszen 
kávét mindenki iszik, a kávé fontos 
szükséglet, olyan, mint a levegő – 
kell. A kávé az a szer, amin egész 
Isztambul rajta van.

Ha jó napja van, egy ilyen 
garçonok, az induló, hajmeresztő 
tízlírás török árból akár kettő líráig 
is lesüllyedhet az ember, s ha az alku 
megvan, az úgy is marad, még Al-
lahnak is respektálnia kell az üzletet.

A fickók, ezek a jóravaló garço-
nok csak állnak az utcán, osztják 

az észt egymásnak, félelmetes öl-
tönyökben császkálnak, vadonatúj 
bőrcipőkben slattyognak, ripeg-
ropog a lábukon a báránybőr, ke-
zükben kompolojjal hadonásznak. 
Csavargatják az ujjaik között, időn-
ként kortyolnak a kikészített ká-
véjukból; az ilyennek úgy napi tíz 
csésze is lehet az adagja, mind ke-
gyetlenül függők, mennyei magas-
ságokban vannak, s csak fürkészik 
az utcát, vendégek után kajtatva.

Nem messze a Szultanahmet ne-
gyedtől, egy történelmi sírkert kö-
zepén áll egy kávéház. A kávéházat 
körülveszik a sírok. Nagy hatalmú 
pasák és bégek, effendik pihennek 
itt, miközben az ember ki-kihajol-
gat a teraszról, hogy ellenőrizze, va-
jon ellopták-e már a csillogó Bosz-
poruszt vagy a Galata köprüszüt, a 
hidat, amely előbb még az Arany-
szarv-öböl fölött emelkedett.

Ennek a kávéháznak a tűzhelyén 

mindig ég a tűz. Bő lángra eresztik, 
a félhomályban kékesvörös színe 
megbabonáz minden tekintetet. 
Tudni kell, hogy a kávéfőző mes-
ternek van egy sajátos rituáléja, 
gyenge mániája, ahogy végigviszi 
a mozdulatokat. A vizet fölforral-
ja, s a dzsezvában, a nyeles edény-
kében előkészített, finomra őrölt 
kávét ezzel a lobogó vízzel önti le. 
A kávét még kétszer-háromszor a 
lángra teszi, s hagyja, hogy fusson 

még egy kört, csak ezután önti ki 
a csészébe.

Csakhamar jött a köpcös, sötét 
képű, kurdisztáni fickó is – hozta a 
sisát, a vízipipát. A kurd jön-megy 
az asztalok között, szorgosan cse-
rélgeti az izzó faszenet a vízipipák 
kelyhén, s mi csak szívjuk elborul-
tan az arab dohányt.

Aaaallaaahuu aaakbaaar… 
Távolról jött a fohász, hosszasan 
elnyújtotta a hangját a müezzin, 
mintha az égből szállt volna alá egy 
repülőszőnyegen.

A kávé most a lehető legfeketébb 
lett, szilaj, vad paripák horkantak 
fel odabent a lében, rohantak va-
dul az íz belső tudatában, vágtáz-
tak, s én csak kortyoltam a kávét, 
kifújtam az édeskés, vaníliaízű arab 
dohányt, a szemem kidülledt az 
igyekezettől, sűrű, ezüstfehér színű, 
nehéz füstöt eregettem, hátradől-
tem a kényelmes brokátvörös pam-
lagon, s hallgattam a többezernyi 
minaret tetejéről hallatszó éneket. 
...Aallaaahuu aaakbaarr…Dicsőség 
az Istennek….

A fohász csak hullámzott, rez-
gett a térben, úgy tűnt, hogy 
azonnal becsomagolja a várost, s 
Isztambul korhely módjára bele-
harapott ebbe a hangba. Alig ért-
hető hangfoszlányok csöppentek 
csak ki a szája szegletéből, a hang 
pedig elveszett, talán bekutyagolt 
a dombok közé, a szűk sikáto-
rokba, aztán a dzsámik, a mina-
retek fölött megtért, megleste a 
hamamok kupoláján keresztül a 
fürdőzőket, beosont az egyiptomi 
bazárba, megőrjítette a kebab- és 
kukurecssütőket, s a kávéházban 
mindenki megkukult, csak bámul-
tunk megrészegülve a semmibe.

Az isztambuli kávé bölcs, sza-
kállas musztafa, aki csak ül a ke-
reveten, elmélkedik, arab és török 
gondolkodók vaskos könyveit 
bújja.

Mennyire más a bécsi kávé!? A 
bécsi kávé finomabb, s egész biz-
tosan halványabb. Csakis nőnemű 
lehet. Úri hölgy, puccos dáma, nagy 
kalappal, földig érő szoknyában, 

aki választékos, védett életét semmi 
pénzért sem cserélné el másra. Sely-
mes, érintése kecsesebb, halk hangú 
környezettel.

És az amszterdami kávé? Az egy 
ringyó. Buja, öblös, ordenáré, akit 
az embernek kedve lenne ledönte-
ni. Nagy adagban kapja az ember, 
karamellás barna cukorral, fülledt 
erotikát sugározva, hogy nagy csep-
pekben potyogjanak az izzadság-
cseppjeink.

A párizsi kávé megint más. In-
kább ficsúr, mint nőszemély, aki 
rájár az amszterdami kávéra. Egy 
ilyennek egész biztosan van kitar-
tottja – igazi sejtelmes figura vala-
melyik Balzac-regényből.

Talán a belgrádi vagy a bukaresti 
kávé áll a legközelebb az isztambuli 
kávéhoz, noha ezek a kevély balká-
ni verőlegények belegyalogolnak 
az ember fejébe. Nincs filozofikus 
magány, bölcselkedés, csak pörgő 
dervisként beleszédült vallásos hó-
dolat van.

Az isztambuli kávé mindig és 
mindenkor elvarázsolja az embert, 
a szemek tükre ilyenkor elvész a 
múltban, belehomályosodik abba a 
láthatatlan érintésbe, amibe immár 
ezrek vesztek el.

A kávé íze benne van minden-
ben, ott van a városban, együtt 
lüktetnek. Az íz és az illat bele-
veszik a Topkapi szeráj hatalmas 
kertjébe. A Kék-mecset csúcsáról 
szétnéznek a városon, ott vannak 
a hidakon, amelyek átívelnek az 
Aranyszarv-öböl vizén, átnéznek 
Ázsiába, megnézik együtt a Nagy 
bazárt, megpihennek a Jedi Kule 
börtönudvarán, keresztül-kasul 
bejárják a hatalmas várost…

Ahogy a Galata-torony magas-
ságából szétnéz az ember a lüktető 
városon, úgy tűnhet, mintha mé-
lyen a kontinens felől, a távolból 
nem is apró porszemeket hozna a 
forró szél, hanem izzó kávészem-
csék csillognának a tenger fölött. 
Mintha éppen finomra pörkölt 
kávét sodorna Európa felé a nehéz 
déli szél…

Insallah!

A nő, aki szembe mert szállni a zaklatójával

DOKUMÁNIA

TÁRCA A SZALONBAN

Győry Attila

Kávéház Isztambulban
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Talán nincs még egy olyan élet-
válság, amely jobban illene a ro-
mantikus komédiák vagy a romanti-
kus regények receptkönyvébe, mint 
a párkapcsolat lezárása. A Szex és 
New York, valamint az Emily Pá-

-
sorozatok alkotója, Darren Star és a 
valóban ötletes szitkom, a Modern 
család írójaként, producereként is-

-

nyolcrészes széria egy olyan negy-

Patrick Harris) szól, akinek az élet-
társa (Tuc Watkins) már többször 

50. születésnapjára, de az évforduló 
mégis váratlan meglepetést tartogat 

-
napok óta szervezett meglepetésbuli 
fogadja. Míg a befutott ingatlanos 

-
-

készül valamivel – nem is akármi-
-

költözött a közös New York-i ingat-
lanukból.

Az Újra szingli a sablonos ameri-
kai szitkomok mintájára bontja ki a 
cselekményt, amely tulajdonképpen 

epizódon keresztül próbál megbir-
kózni a ténnyel, miszerint Colin ti-

-
sul látszólag minden konkretizál-

-

pen már a füle botját sem mozdítja a 

-

-
-

ség számtalan tagjával, akik arra 
-

Grindren, amelyeknek eleinte kicsit 
vonakodva, aztán egyre nagyobb 
örömmel eleget is tesz. Persze, az 

-
-

(Marcia Gay Harden), a válófélben 

-

-
-
-

kiklopfolni az anyagból, mint a köz-

iparkodtak, mégsem mentek semmi-
-

káltan fejezzük ki magunkat – nem 

-
taforákat vagy a sorozatnyelv meg-

újítását, de azért annál jóval többre 

testrészén játszadozna el, vagy fél-

Neil Patrick Harris sem tud értel-

csak az Oscar-díjas Marcia Gay 

Már amennyire.

Szegény Neil Patrick Harris egyedül marad      (Forrás: Netflix)

NAVARRAI MÉSZÁROS 
MÁRTON

A Neil Patrick Harris főszerep-
lésével készült Újra szingli tar-
togat néhány rendkívül kelle-
metlen pillanatot – a közönség 
és az alkotók számára is.

RÖVIDEN
Kalandfilm készül 
1848-ról
Budapest.

indult és 80 napig tartó forgatási 
munkálatai – közölte a Nemze-
ti Filmintézet. Utoljára azt rög-
zítette a stáb, amikor a márciusi 

-

-
vésbé ismert színészek játszanak 

-
der Péter), de az alkotók szerint 
ez az utóbbi évtizedek egyik leg-

-
sa Magyarországon.

Kis-Szabó Márk forgatókönyve 

-
-
-

az eddig megszokott feldolgozá-
soktól merészen eltérve a Most 

-
vaszán kerül a mozikba. (MTI) 

Tananyag lett 
Lana Del Rey
New York. -
tikájú kurzust indít a New York-i 

-

mozgalmakkal való kapcsolatát 
-

-

mozgalmakat érintve, mint a 

egy bonyolult popsztár, aki na-
gyon tud rezonálni a rajongó-
ival, és új témákat emelt be a 

(juk)

Se humor, se dráma
Az Újra szingli a sablonos amerikai szitkomok mintájára bontja ki a cselekményt

Marosz Diána
Lucia Molnár Satinská EGY KÖTETBEN

17 €

AJÁNLJUK 
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(MTI, TASR, ot)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Apagy nagyközség 
sportegyesülete már hosz-
szú évek óta szoros kapcso-
latot ápol a Nagykaposi Asz-
taliteniszklubbal. Ennek kö-
szönhetően az Ung-vidékiek 
meghívást kaptak az 1. Nagy 
Apagyi Asztalitenisz Emlék- 
versenyre, ami újfent remek 
lehetőséget kínált a baráti 
kapcsolat további ápolására. 
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Sagan a két felvezető kanadai egynaposon nem ért célba  (Fotók: FB)

ELŐZETES

 
Vollongong. Peter Sagan  
és Valter Attila is komoly  
reményekkel várja az or-
szágúti kerékpáros-világ-
bajnokság utolsó számát,  
a szombat éjjel sorra  
kerülő mezőnyversenyt.

Kerékpáros-vb: 
Sagan és Valter 
is bizakodó

Ők futballoztak Ipolyságon  (Képarchívum)

 

Valter Attila egyedüli magyarként lesz ott a mezőnyben Ausztráliában

28. NAGYMIHÁLYI 
EGYÓRÁS FUTÁS
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Mire a szlovákok csütörtök esti 

-
-

 

 

Bénes a kezdőben
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Dráma a végén...
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-

-
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Frissíteni kell

-

-

-

-

-
-
 

-

-

-
-
-
-
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-
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-
-

EREDMÉNYEK

Bénest a 83. percben váltotta Mráz (kékben)  (TASR-felvétel)

ÖSSZEFOGLALÓ

Rosszul sikerült Frances-
co Calzona szövetségi kapi-
tány bemutatkozása, miután 
a szlovák labdarúgó-váloga-
tott 2:1-re kikapott Azerbaj-
dzsántól Nagyszombatban,  
a Nemzetek Ligája C divízió-
jának mérkőzésén.

Kínos kudarccal kezdett Calzona

Szlovákia–Azerbajdzsán 1:2 (0:1)
Anton Malatinský Stadion, 2875 néző

 Góllövők: Jirka (90+3., 11-esből), ill. Dadasov (44.),  
Hagverdi (90+5.)
 Játékvezető: Collum (skót)
 Sárga lap: Jirka, Bénes, ill. Almeida, Magomedaljev, Sejdijev.
 SZLOVÁKIA: Rodák–Vallo, Šatka, Škriniar, Hancko– 
Bero (83. Ďuriš), Lobotka, Bénes (83. Mráz)–Regáli  
(63. Herc), Boženík (74. Zreľák), Jirka
 AZERBAJDZSÁN: Magomedaljev–Haghverdi,  
B. Huszejnov, Musztafazade, Dzsafarguljev–Mahmudov  
(83. Dzsamalov), Eddy, Almeida (72. Iszajev), Kökcü  
(72. Sejdijev)–Dadašov (77. Gurbanli), Sejdajev

SPORTMENÜ

AKTUÁLIS
 Goran Pandev, az észak-
macedón labdarúgó-vá-
logatott csúcstartója 
közösségi oldalán közölte, 
hogy 22 év, 644 mérkőzés 
és 139 gól után befejezi 
pályafutását. A 39 éves 
csatár a válogatottban 
122 mérkőzésen 38 gólt 
szerzett, mindkettő rekord 
a nemzeti csapatban. 

 A Nemzetközi Jégkorong-
szövetség (IIHF) közlése 
szerint három ország nyúj-
tott be pályázatot a 2027-
es elit világbajnokság meg-
rendezésére: Németország, 
Kazahsztán és Norvégia.

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

 (dac1904.sk)
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London. -
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-

-
(MTI)

NYERJE MEG ÖN A PIHENTETŐ HÉTVÉGÉT GYŐR ZÖLDÖVEZETÉBEN!

MIT KELL TENNIE? Küldje el a HORGASZ kódot SMS-ben a 6663-as számra október 3-ig! Kérjük, jelezze, melyik lapunk 
előfizetője, hisz az előfizetők neve automatikusan többször kerül be a sorsolásba: aki Vasárnap- VAGY Új Szó-előfizető, 
azé 5 ×, aki pedig Vasárnap- VAGY Új Szó-előfizető is egyben, azé 10 ×. A beküldés módja SMS-ben: HORGASZ(szóköz)
Vezetéknév, Keresztnév, Utcanév, Házszám, Településnév(szlovákul), Postai irányítószám, előfizetett lapjaink neve.

Példa: HORGASZ Kovács, János, Mierová, 60, Bratislava, 821 05, Új Szó, Vasárnap. A visszaigazoló SMS ára 1 € áfával.  
A játék résztvevője beleegyezik, hogy a DUEL-PRESS Kft. a személyes adatokat postai/elektronikus kommunikációra használja fel. A DUEL-PRESS Kft. az érvényben lévő jogszabályoknak 
megfelelően dolgozza fel a személyes adatokat. Bővebb információért látogasson le a https://ujszo.com/gdpr oldalra.

Kétéjszakás, két főre szóló wellnesspihenés a négycsillagos Gyirmót Sport & Wellness Hotelben, 
félpanziós ellátással,  2 db egész napos horgászjeggyel a szálloda 

rendkívül magas halállománnyal rendelkező tavánál, korlátlan 
belépéssel a wellnessrészlegbe 200 euró értékben.

Mert előfizetőnek lenni érdemes!

M

Kééttéjszak
félpaann

rennd
bbeeléSMS

6663

HORGASZ

DP220491

MEGEMLÉKEZÉSMEGEMLÉKEZÉS
ADÁSVÉTEL

 AKCIÓ!

VEGYES
G Á N Y O V I C S   E L L Á R A

Az élet olyan, mint a viharos tenger,
Melyben csak dolgozik az ember.
S ha egyszer céljára talál,
Csónakját felborítja a halál.

P S Z O T A   J Ó Z S E F R E
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, 

Többé soha nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya. 
Szegény a forgandó tündér szerencse, 
hogy e csodát újólag megteremtse.” 

G Y U R C S Í K   G Y U L Á T Ó L.

Kis Szilvia   tel.: 0918 865 748   e-mail: silvia.kis@ujszo.com

Apróhirdetését e-mailben vagy telefonon
is feladhatja a következő elérhetőségeken:



SZÍNHÁZ
KASSA

THÁLIA SZÍNHÁZ: Kassa, a szerelem városa –  
sanzonest (vendégjáték Szirénfalván) 19.00

KOMÁROM

JÓKAI SZÍNHÁZ: Az örökség 19.00

POZSONY

SZLOVÁK NEMZETI SZÍNHÁZ – új épület: Bogárka 
született 11.00, 17.00 „24” 19.00 A javíthatatlan szent 19.30

MOZI
POZSONY

CINEMA CITY – AUPARK: Miután boldogok leszünk 
(am.) 13.00 Avatar 4DX 3D (2009 – Újra a mozikban) 
(am.) 14.30, 18.00, 21.30 Avatar 3D (2009 – Újra a mo-
zikban) (am.) 13.00, 16.30, 20.00 Avatar SuperScreen 
(2009 – Újra a mozikban) (am.) 13.30, 17.00, 20.30 Avatar 
(2009 – Újra a mozikban) (am.) 15.10, 21.20 A gyilkos 
járat – Bullet Train (am.–jap.) 18.40 DC Szuperállatok 
ligája (am.) 12.20, 13.20, 15.40 Lányok Dubajban (lengy.) 
17.20, 20.20 Dragon Ball Super: Super Hero (jap.) 14.40 

(cseh) 12.50, 15.30, 18.10, 20.50 Csodálatos teremtmények 
(izl.–svéd–holl.–dán–cseh) 18.30 Tomboló Blöki – Paws of 
Fury (ang.) 14.00, 16.15 Minyonok: Gru színre lép (am.) 
12.40, 14.50, 17.00 Moonage Daydream (am.) 21.10 Nincs 
baj, drágám (am.) 13.50, 16.30, 19.10, 21.50 Piargy (szlov.) 
18.00, 20.20 A meghívás – The Invitation (am.) 21.40 Pil 

(am.) 19.00 Üdv itthon, testvér! (szlov.–cseh–szerb) 13.30 
Beugró a Paradicsomba (am.) 17.00, 19.20, 21.40
EUROVEA: Avatar 3D (2009 – Újra a mozikban) (am.) 
11.00, 13.30, 14.30, 17.00, 18.00, 20.30, 21.30 Avatar 
(2009 – Újra a mozikban) (am.) 12.00, 21.40 A gyilkos 
járat – Bullet Train (am.–jap.) 16.20, 19.00 DC Szuperál-
latok ligája (am.) 12.00, 14.20, 16.40 Dragon Ball Super: 
Super Hero (jap.) 11.30 Indián (cseh–szlov.–lengy.) 19.00, 

-
ki – Paws of Fury (ang.) 11.20, 12.00, 14.10 Minyonok: 
Gru színre lép (am.) 11.10, 13.15, 15.20, 17.20 Nincs baj, 
drágám (am.) 13.00, 15.40, 18.20, 21.00 Piargy (szlov.) 
16.00, 18.20, 20.40 A meghívás – The Invitation (am.) 

Top Gun: Maverick (am.) 19.20 Beugró a Paradicsomba 
(am.) 13.40, 15.30, 17.50, 20.10

KASSA

CINEMAX – OPTIMA: Miután boldogok leszünk 
(am.) 14.10 Avatar (2009 – Újra a mozikban) (am.) 13.00, 
19.30 Avatar 3D (2009 – Újra a mozikban) (am.) 16.00 
A gyilkos járat – Bullet Train (am.–jap.) 17.20 DC Szu-
perállatok ligája (am.) 13.10, 15.45 Lányok Dubajban 
(lengy.) 20.00 Dragon Ball Super: Super Hero (jap.) 15.20 

20.20 Tomboló Blöki – Paws of Fury (ang.) 13.00 Minyo-
nok: Gru színre lép (am.) 13.40, 15.30 Nincs baj, drágám 
(am.) 17.30, 20.10 Áldozat (cseh–szlov.–ném.) 20.40 
Piargy (szlov.) 15.10, 18.20 A meghívás – The Invitation 

Szó (cseh) 16.20 Top Gun: Maverick (am.) 17.40 Beugró 
a Paradicsomba (am.) 18.00, 20.20

DÉL-SZLOVÁKIA

DUNASZERDAHELY – CINEMAX: Avatar (2009 – 
Újra a mozikban) (am.) 15.00, 20.00 DC Szuperállatok 
ligája (am.) 13.20 Indián (cseh–szlov.–lengy.) 18.20  
King – Egy kis oroszlán nagy kalandja (fr.) 13.10,  
15.30 Minyonok: Gru színre lép (am.) 13.00 Nincs baj, 
drágám (am.) 20.20 Piargy (szlov.) 17.50 A meghívás – 
The Invitation (am.) 20.30 Nevem Zlatan (svéd) 15.40 
Beugró a Paradicsomba (am.) 18.00 SZENC – MIER: 
Nincs baj, drágám (am.) 18.00 GALÁNTA – MOZI: 
Péter meseországban – Moonbound (ném.–oszt.) 16.30 
Avatar (2009 – Újra a mozikban) (am.) 19.00 Nincs baj, 
drágám (am.) 22.00 ÉRSEKÚJVÁR – MIER: Filmklub: 
Röf (holl.) 15.00 Nincs baj, drágám (am.) 17.00 Avatar 
(2009 – Újra a mozikban) (am.) 20.00 VÁGSELLYE – 
VMK:  
baj, drágám (am.) 20.00 KOMÁROM – TATRA:  
DC Szuperállatok ligája (am.) 12.30 King – Egy kis 
oroszlán nagy kalandja (fr.) 14.45 Avatar (2009 – Újra 
a mozikban) (am.) 17.00 Nincs baj, drágám (am.) 20.15 
PÁRKÁNY – DANUBIUS: King – Egy kis oroszlán 
nagy kalandja (fr.) 17.00 Nincs baj, drágám (am.) 19.00 
RIMASZOMBAT – ORBIS: Nincs baj, drágám (am.) 
18.00 Avatar (2009 – Újra a mozikban) (am.) 20.00

GYŐR

CINEMA CITY:  A gyilkos járat (am.–jap.) 19.30 Ahol 
a folyami rákok énekelnek (am.) 17.00 A meghívás (am.) 
20.15, 22.30 Avatar 3D (2009 – Újra a mozikban) (am.) 
10.15, 13.30, 16.45, 20.00, 21.50 Avatar 4DX 3D (2009 – 
Újra a mozikban) (am.) 11.00, 14.15, 17.30, 20.45 Avatar 
(2009 – Újra a mozikban) (am.) 12.15, 15.30, 18.45 Bere-
ményi kalapja (magy.) 18.00 DC Szuperállatok ligája (am.) 
11.00, 15.00 Elátkozott barlang (szlov.–cseh–magy.) 11.00, 

Háromezer év vágyakozás (am.–auszt.) 21.30 King – Egy 
kis oroszlán nagy kalandja (fr.) 11.30, 15.40, 18.10 Leges-
legjobb szülinap (ném.) 10.15 Magasságok és mélységek 

-
den jót, Leo Grande (ang.) 17.15 Minyonok: Gru színre lép 
(am.) 10.00, 12.15, 16.15 Miután boldogok leszünk (am.) 
13.40, 17.45 Nem (am.) 21.50 Nincs baj, drágám (am.) 
10.30, 13.00, 15.30, 18.00, 20.30, 22.15 Nyugati nyaralás 
(magy.) 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30 
Rosszkor, rossz helyen (am.) 22.10 Szia, Életem! (magy.) 
14.40, 19.45 Született hazudozó (fr.) 14.15 Tomboló Blöki 
(ang.) 10.45 Top Gun: Maverick (am.) 13.15

RÁDIÓ

PÁTRIA RÁDIÓ

6.01 Hazai zenét játszunk 7.00 Reggeli 7.01 Hírek 7.06 
Sport 7.09 Reggeli 8.01 Hírek 8.06 Sport 8.09 Reggeli 9.01 
Hírek 9.06 Sport 9.09 Reggeli 10.00 Hírek 10.05 Szalagtár 
11.00 Hírek 11.05 12.00 Hírek 12.05 Olvasott 
könyv 13.00 Hírek 13.05 Hazai zenét játszunk 14.00 Hírek 
14.05 PosztmodeM 15.00 Hírek 15.05 Iskolatáska 16.00 
Hírek 16.05 17.00 Hírek 17.05 Fülbevaló
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Szép humánus tör-
ténet egy kislány-
ról és egy lóról.
Ha a f szerepl
egy csodálatos
fehér ló, olyan, mint Fehér Agyar, és van egy klassz
tinédzser társa, ráadásul lány, Wendy, akkor megy
minden magától. Wendy régen minden nyáron a na-
gyijánál nyaralt, családjával. A lovaglásra nagypapa
tanította meg, de sajnos tavaly Wendy balesetet szen-
vedett. Mindenáron nyereg nélkül akart lovagolni.

18.15
M2

Diana, az amazo-
nok hercegn jét
legy zhetetlen
harcosnak képez-
ték ki, de békében
teltek a napjai. Míg meg nem látja az els  férfit. Egy
pilóta, Steve Trevor lezuhan a parton, és óriási hábo-
rúról beszél, amely a kinti világban dúl. Diana biztos
benne, hogy Árész, a háború istene áll a háttérben, és
úgy dönt, hogy a meglepett pilótával elhagyja az ott-
honát, hogy megállítsa a vérengzést.

20.10
FILM+

Az rb l jön, és
csak akkor léte-
zik, ha egy másik
lényen él sköd-
het. Gazdateste
Eddie Brock újságíró, de  maga hidegfej  szadista,
aki a világ létét fenyegeti, ám néha mégis kiáll az ár-
tatlanokért. Pókember egyik különleges erej , veszé-
lyes és kiismerhetetlen ellenfele maga sem tudja,
hogy a fény vagy a sötétség oldalán áll-e: különleges
betegsége néha a jók, néha a gonoszak közé sodorja.

21.00
VIASAT 3 

Wendy Venom Wonder Woman

RTL KLUB TV2 DUNA TELEVÍZIÓ DUNA WORLD M2 VIASAT3

MARKÍZA JOJ SZLOVÁK TELEVÍZIÓ 1 SZLOVÁK TELEVÍZIÓ 2 DOMA PLUS

ČT1 ČT2 FILM+ HBO ORF1 EUROSPORT

12.00 A f városból 12.25 Ko-
runk hobbijai 12.50 Berlin,
ahogy mi látjuk 13.00 Híradó
13.05 Napraforgó. Cseh mese
13.45 Hadovkával vitatkozni.
Cseh mese 14.25 Vízi manó a
sörf zdében. Cseh mese
15.10 Rossz ház. Cseh krimi-
film 16.20 Poirot történetei -
Mrs. McGinty halott. Ang.
b nügyi film 17.55 Csodanö-
vények 18.25 Srácok akció-
ban 18.55 Hírek és id járás
19.00 Híradó 19.52 Sporthír-
adó 20.10 A természet csodái
21.20 Jó hírt hozok neked -
Václav Necká  22.34 Szeren-
csepercek 22.35 Maigret - Az
éjszaka örömei. Fr.–belg.–
sváj. detektívfilm 0.00 Tett-
hely 1.30 Egyedül otthon 

11.30 Autó és motor 12.00 A
szerb konyha illata Miroslav
Donutillal 12.25 Babilon
12.55 Podjebrád György
13.40 Napraforgó. Cseh
dráma 15.25 Kamera az úton:
Malajzia, olyan ország, mint
egy mozaik 16.20 A világ egy
tányéron 16.50 A kutyák ké-
pességei és szerepei az emberi
életben 17.35 Bolygónk, a
Föld: Dinasztiák 18.25 Állat-
világ 19.20 Gombára fel
19.50 Hírek cseh jelnyelvben
20.00 Hadúr. Am. történelmi
film 22.05 Fegyvernepper.
Am.–fr.–ném. thriller 0.05 De
Gaulle tábornok 0.55 Besa
1.45 Hitler és Sztálin: titkos
kapcsolatok 2.40 A hagyomá-
nyok határán 

5.00 Egy új tündérmese: Volt
egyszer egy dal. Am. vígjáték
6.45 Dally és Spanky kaland-
jai. Am. családi film 8.25 Hó-
barát. Am. vígjáték 10.25
Táncoló talpak. Amerikai ani-
mációs film 12.25 Pokémon -
Pikachu, a detektív. Japán–
amerikai animációs film
14.40 Éjsötét árnyék. Ameri-
kai vígjáték 17.10 Aquaman.
Amerikai akció film 20.10
Wonder Woman. Amerikai
kalandfilm. Fsz.: Gal Gadot,
Chris Pine, Robin Wright,
Connie Nielsen 23.00 Under-
world - A vérfarkasok láza-
dása. Amerikai akciófilm 0.50
Viasztestek. Amerikai horror
3.15 Brightburn - A lángoló
fiú. Amerikai horror 

7.25 Szerelmek, esküv k és
egyéb katasztrófák 9.00 Végs
játszma. Fr. dráma 10.50 Pi-
nokkió: Az igaz történet.
Magy.–orosz családi anim. víg-
játék 12.25 Szeretet, szeretet,
szeretet. Am. vígjátékdráma
13.55 SpongyaBob: Ki a víz-
b l! Am. anim. kalandfilmvíg-
játék 15.30 Aviátor. Ném.–am.
dráma 18.20 Az öt legenda.
Am. anim. film 20.00 Tenet.
Am.–ang. sci-fi akcióthriller
22.30 Legendás állatok és meg-
figyelésük – Dumbledore titkai.
Am.–ang. családi fantasztikus
film 0.50 Francia kiút. Ír–ang.–
kan. vígjátékdráma 2.40 Az én
fiam. Ném.–ang.–fr. thriller
4.15 A nagy visszatér k. Am.–
ang. krimivígjáték 

11.30 Hogyan neveljük a sár-
kányokat 11.50 Állati szuper-
képességek: Kiváló szaglás,
érzékenység és hanger  12.15
Állati szuperképességek: Nem
lehet felülmúlni 12.35 Tricked,
15. 13.00 Állatkert és hason-
lók - állati vadon 13.45 Jamie
zseniális 30 perces menüi –
gyorsf zés 14.35 Jamie és
Jimm harca az étellel 15.25
Anya 16.05 Agymen k 16.50
Híradó 16.55 Dunai Zsaruk
18.30 Híradó 18.40 4 összees-
küv  és 1 temetés 19.30 Hír-
adó 20.15 Micsoda n ! Am.
románc 22.15 Bridget Jones
babát vár. Ang. vígjáték 0.10
Végzetes vonzer . Am. thriller
2.00 Micsoda n ! Am. románc
3.55 The DUFF. Am. vígjáték

9.45 Kerékpár 10.30 Tenisz,
Laver kupa, London, 1. nap
12.00 Kerékpár – Világbaj-
nokság Elite 14.00 Tenisz,
Laver kupa, London, 2. nap
16.00 Tenisz, Laver kupa,
London, 2. nap 18.00 Az Eu-
rosport hírei – A nap legfon-
tosabb eseményei 18.05
Kerékpár – Világbajnokság
Elite 19.00 Spotmászás Világ-
kupa Jakarta Dönt  Speed
19.55 Az Eurosport hírei – A
nap legfontosabb eseményei
20.00 Tenisz, Laver kupa,
London, 2. nap 22.00 Tenisz,
Laver kupa, London, 2. nap
0.00 Kerékpár – Világbajnok-
ság Elite 1.30 Kerékpár – Vi-
lágbajnokság Elite 2.05
Kerékpár 3.00 Kerékpár 

  5.00 Meryem. Török sor.,
7.

  6.20 Teleshop
  6.50 Kölyökklub
  9.20 Teleshop
10.10 Brandmánia 
10.45 A dadus II. Am. víg-

játéksor., 1.
 11.20 Egyik kutya, másik

eb 
12.40 Autogram 
13.25 Az utolsó Mimic.

Amerikai kalandfilm
15.35 Superman és Lois.

Amerikai akciósor.,
7. Fsz.: Tyler Hoech-
lin, Elizabeth Tul-
loch, Jordan Elsass

16.45 Superman és Lois.
Amerikai akciósor.,
8.

18.00 RTL Híradó –
Esti kiadás

19.00 Fókusz Plusz 
20.00 X-Faktor XI. 
22.15 A védelmez . Ameri-

kai akciófilm. Fsz.:
Denzel Washington,
Chloë Grace Moretz,
Csókás Márton, 
Melissa Leo

  1.00 A feláldozhatók 2.
Amerikai akciófilm

  3.10 Nyomtalanul V. Ame-
rikai krimisor., 4.

  4.15 Nevess csak! XV.
Kan. sor., 2.

  4.45 Nevess csak! XIII.
Kan. sor., 7.

  6.10 Grimm-mese II. 
  6.35 Magyar népmesék 
  7.45 Mesék Mátyás király-

ról 
  8.00 Éljen Julien király!

Amerikai animációs
sor., 13.

  8.30 Éljen Julien király!
Amerikai animációs
sor., 14.

  9.00 Hupikék törpikék 
  9.30 Trendmánia VIII. 
10.10 Nagyító II. 
10.45 Brandépít k III. 
 11.25 Innovátor V. 
12.00 Poggyász VII. 
12.40 Zöld Gömb- Vertikál

Kupa II. 
13.15 Az Álomotthon II. 
13.55 Taxi 2. Francia vígjá-

ték. Fsz.: Frédéric 
Diefenthal, Samy Na-
ceri, Marion Cotillard

15.50 Columbo: Az össze-
esküv k. Amerikai
krimifilm. Fsz.: Peter
Falk, Clive Revill, Je-
anette Nolan

18.00 Tények 
18.55 Tények Plusz 
20.00 TV2 - 25! 
22.20 Sztárban sztár leszek!

a javából 
23.50 Stephen King: Halál-

soron. Amerikai
misztikus film

  3.55 Rex felügyel  XI.
Osztrák–olasz akció-
sor., 2.

  5.00 MMA portré
  5.55 Himnusz
  6.00 Híradó
  6.45 Kenó
  6.50 Magyar Krónika
  7.15 Álmok álmodói
  7.25 Hazajáró
  7.50 Itthon vagy!
  8.10 Noé barátai
  8.45 Divat & dizájn
  9.20 Család-barát váloga-

tás 
10.30 Fehér Csillag
12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó
12.55 Jó ebédhez szól a

nóta
13.30 Íz rz k 
14.05 Életjel. Magy. film
15.00 Egy Perc Híradó
15.46 Álmok álmodói
16.00 A Tenkes kapitánya 
17.00 F menü
18.00 Híradó
18.40 SzerencsePerc
18.45 Szerencse Szombat
19.40 Csak semmi pánik
21.15 Kalifornia királya.

Mex.–am. film
22.45 Kenó
22.50 Duna – id járás
22.51 A fehér öltönyös

férfi. Ang. film
  0.20 Atelier Fontana – A

divat nagyasszonyai.
Ol. film 

  2.10 Brown atya III. 
  2.55 Hazajáró
  3.25 Álmok álmodói

  5.00 Híradó
  5.35 Itthon vagy!
  5.55 Magyar gazda
  6.20 Unió27
  6.45 Itthon vagy!
  7.08 Opera Café
  7.40 Folkudvar
  8.10 Rejtélyes XX század

- Kun Miklós m sora
  8.35 Evangélium
  9.10 Novum
  9.35 Multiverzum
10.10 Hogy volt?!
 11.00 Öt kontinens
 11.30 Keresztel . Magy.

film
13.00 Híradó
13.25 Múlt és Jelen
14.00-22.00 M4 SPORT+
14.00 Kézilabda-mérk zés

(ism.)
15.45 N i labdarúgó maga-

zin
16.15 Szabadid
16.50 Jégkorong Erste Liga
19.45 MTK TV
20.15 Kézilabda-mérk zés

(ism.)
22.05 Fábry
23.30 Dokuzóna
  0.25 Magyar világ
  1.00 Híradó
  1.25 Életjel. Magy. film
  3.05 Magyar történelmi

arcképcsarnok
  3.20 Balassagyarmat kin-

csei
  3.35 Keresztel . Magy.

film

  5.45 Rajzfilmek
  8.50 Babi kávézója III.
  9.15 Nils Holgersson cso-

dálatos utazása
  9.45 Pán Péter legújabb

kalandjai
10.05 44 csacska macska
10.45 Alvin és a mókusok

II.
 11.00 Lassie
 11.45 Szikra történetei
12.10 Dzsungelbanda -

Mentés indul! III.
13.00 Power Players
13.25 Botcsinálta boszi II.
13.55 Gortimer Gibbon

nem hétköznapi ka-
landjai

14.35 Rozmaring kunyhó
14.50 Gyerekversek
16.20 Super Wings - A szár-

nyalók
16.45 Nils Holgersson cso-

dálatos utazása
17.00 Pán Péter legújabb

kalandjai
17.20 44 csacska macska
17.45 Alvin és a mókusok

II.
18.15 Wendy. Ném. családi

film
19.55 Bogyó és Babóca
20.10 Magas és Mély
20.35 Én vagyok Te!
21.10 Nézzünk szét!
22.15 VölgyImpró
22.50 Akusztik
23.50 Elektrip
  2.25 Akvárium Stage Pass

  5.30 Teleshopping
  6.00 Jóbarátok IX., 11.
  6.30 Jóbarátok IX., 12.
  7.00 Jóbarátok IX., 13.
  7.35 Jóbarátok IX., 14.
  8.05 Agymen k IX., 7.
  8.30 Agymen k IX., 8.
  8.55 Ide süss! V., 4.
  9.55 Ide süss! V., 5.
10.55 Doktor House VIII.,

17.
 11.50 Doktor House VIII.,

18.
12.50 A szerelem hálójá-

ban. Amerikai vígjá-
ték

15.20 Batman Superman
ellen - Az igazság
hajnala. Amerikai ka-
landfilm

18.25 Suicide Squad - Ön-
gyilkos osztag. Ame-
rikai kalandfilm

21.00 Venom. Amerikai ka-
landfilm. Fsz.: Tom
Hardy, Michelle Wil-
liams, Riz Ahmed,
Jenny Slate

23.05 Azt beszélik. Ameri-
kai vígjáték. Fsz.:
Jennifer Aniston,
Kevin Costner, 
Shirley MacLaine,
Mark Ruffalo

  1.15 Ide süss! V., 4.
  2.10 Ide süss! V., 5.
  2.55 Elfeledve II., 4.
  3.35 Elfeledve II., 5.
  4.20 Elfeledve II., 6.

  5.05 Családi esetek
  6.00 Híradó
  6.55 Tom és Jerry gye-

rekshow
  7.40 Tom és Jerry
  7.45 Dennis, a komisz.

Am. vígjáték
  9.50 Professzor úr IV.

Szlovák vígjátéksor.,
4.

 11.00 Az arcod ismer sen
hangzik

13.50 Voyo news
13.55 Éjszaka a múzeum-

ban - A fáraó titka.
Angol–amerikai ka-
landvígjáték

16.10 Amerikai Hófehérke.
Am. vígjáték

18.20 Társadalmunk krémje
19.00 Híradó
20.05 Id járás
20.20 Sport
20.30 Farm - Párbaj
23.00 Az Amazonas kincse.

Am. akcióvígjáték
  1.15 Éjszaka a múzeum-

ban - A fáraó titka.
Ang.–am. kalandvíg-
játék

  2.50 Az Amazonas kincse.
Am. akcióvígjáték

  5.20 Híradó
  6.00 Krimihíradó
  6.30 Híradó
  7.15 A Mancs rjárat, 7.
  7.45 SpongyaBob Kocka-

nadrág IX. Am. ani-
mációs sor., 7.

  8.15 A mieink III. Szlov.
vígjátéksor., 3

  8.50 Határ II. Szlov. vígjá-
téksorozat

 11.05 Cseh-Szlovákia te-
hetséges

13.20 Csupasz pisztoly 2 és
1/2. Am. vígjáték

15.00 Különösen veszélyes.
Am. akcióvígjáték

17.10 Jégkorszak 4. – Ván-
dorló kontinens. Am.
animációs kaland-
filmvígjáték

19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó
20.25 Sport
20.30 Id járás-jelentés
20.35 Cseh-Szlovákia te-

hetséges
22.40 Kuponkirályn k. Am.

krimivígjáték
  1.15 Ted 2. Am. vígjáték
  3.25 Kórház. Szlovák so-

rozat

  6.55 Ronja, egy rabló
lánya

  7.22 Ollie és Moon
  8.00 Gyerekszáj
  8.25 Patrick, a postás: Kü-

lönleges postaszolgá-
lat III.

  8.55 Múmin-völgyi kalan-
dok III. 

  9.15 Mit fogunk csinálni
  9.30 A keres k 
  9.45 A legjobb iskola
10.15 Ikerdokik bevetésen

III. 
10.45 Megtalálsz Párizsban

II. 
 11.25 kultúra.Sk
 11.55 On air
12.20 A test titkai
13.30 Szlovákia, szeretlek!
14.55 Hondo. Am. western
16.25 Columbo II., 8/2.
17.40 Úton-útfélen
18.20 Építs házat, ültess fát
19.00 Híradó
19.55 Sporthíradó
20.35 A test titkai
21.40 Kés  éjjel
22.35 Senki sem tökéletes
23.40 Híradó
  0.40 A Keresztapa II. Am.

krimithriller

  8.30 Extrémen a hegyek-
ben

  8.55 Utazás Kínában
Pavel Dvo ákkal

  9.25 Retróhírek
10.15 Csehszlovák film he-

tilap
10.30 Tudomány és tech-

nika
10.55 Autószalon
 11.20 Generáció
 11.50 Televíziós klub sike-

teknek: Különleges
kiadás

12.15 Az én diagnózisom
12.55 Jack London: Egy

amerikai kaland 
13.50 Kvartett
14.25 Kapura
15.15 Farmmagazin
15.40 Horgász magazin
16.10 Visszatérés a színész-

legendákhoz
16.40 Egy befejezetlen tétel.

Szl. TV adaptáció
18.00 eky zenei laborja
19.20 Rajzfilmek
20.10 rangyalok
20.35 Kis n . Fr. életrajzi

dráma
22.05 Fargo IV.
  0.00 Híradó

  5.05 Feleségcsere
  6.05 Feleségcsere
  7.05 Társadalmunk krémje
  8.10 Reflex
10.05 Szerelem és más

bajok, 37.
10.50 Szerelem és más

bajok, 38.
12.00 Szerelem és más

bajok, 39.
12.45 Szerelem és más

bajok, 40.
13.55 Szerelem és más

bajok, 41.
14.50 Extrém átalakulások

Szlovákia – Második
esély az életre

16.25 Második esély II.
Szlovák sorozat,
16/3.

17.50 Feleségcsere
19.15 Feleségcsere
20.30 A történetem. Cseh

romantikus dráma
22.30 Anya csak egy van.

Am. thriller
  0.35 A történetem. Cseh

romantikus dráma
  2.25 Vihar után. Kanadai

romantikus film
  3.55 Anya csak egy van.

Amerikai thriller

  5.25 Dobj mormotát
  5.55 Dobj mormotát
  6.40 Vásároljunk szigetet!

II. 
  7.15 Vásároljunk szigetet!

II. 
  7.45 A nyaralóban
  8.50 Lakásmustra
  9.55 Új lakhatás
 11.00 Szalvéta nélkül
14.30 Kórház. Szlovák so-

rozat
15.40 Kórház. Szlovák so-

rozat
16.50 Egy zseni, két haver,

egy balek. Olasz víg-
játék

19.15 Mozimagazin
19.35 Profik II. Szlovák

vígjátéksor., 7.
20.30 Amerikai pite. Am.

vígjáték
22.40 Oktagon
  2.00 Conor McGregor:

halhatatlan. Ír sport-
dokumentumfilm

  3.30 Vásároljunk szigetet!
II. 

  3.50 Vásároljunk szigetet!
II. 

  4.10 A bolhapiac kincsei
  4.30 Új lakhatás



SZÍNHÁZ
KOMÁROM

JÓKAI SZÍNHÁZ: Az örökség 17.00

POZSONY

SZLOVÁK NEMZETI SZÍNHÁZ – új épület:  
Matiné a Carmen premierjéhez 11.00 Illúziók 19.00
ASTORKA KORZO ’90: Shirley Valentine 19.00

MOZI
POZSONY

CINEMA CITY – AUPARK: Miután boldogok leszünk 
(am.) 13.00 Avatar 4DX 3D (2009 – Újra a mozikban) 
(am.) 11.00, 14.30, 18.00, 21.30 Avatar 3D (2009 – 
Újra a mozikban) (am.) 13.00, 16.30, 20.00 Avatar 
SuperScreen (2009 – Újra a mozikban) (am.) 13.30, 
17.00, 20.30 Avatar (2009 – Újra a mozikban) (am.) 
15.10, 21.20 A gyilkos járat – Bullet Train (am.–jap.) 
18.40 DC Szuperállatok ligája (am.) 11.00, 12.20, 13.20, 
15.40 Lányok Dubajban (lengy.) 17.20, 20.20 Dragon 
Ball Super: Super Hero (jap.) 14.40 Indián (cseh–szlov.–

18.10, 20.50 Csodálatos teremtmények (izl.–svéd–holl.–
dán–cseh) 18.30 Tomboló Blöki – Paws of Fury (ang.) 
11.00, 11.45, 14.00, 16.15 Minyonok: Gru színre lép 
SuperScreen (am.) 11.10 Minyonok: Gru színre lép (am.) 
12.40, 14.50, 17.00 Moonage Daydream (am.) 21.10 
Nincs baj, drágám (am.) 11.20, 13.50, 16.30, 19.10, 21.50 
Piargy (szlov.) 18.00, 20.20 A meghívás – The Invitation 

15.20 Top Gun: Maverick (am.) 19.00 Üdv itthon, testvér! 
(szlov.–cseh–szerb) 13.30 Nevem Zlatan (svéd) 11.10 Be-
ugró a Paradicsomba (am.) 17.00, 19.20, 21.40
EUROVEA: Avatar 3D (2009 – Újra a mozikban) (am.) 
11.00, 13.30, 14.30, 17.00, 18.00, 20.30, 21.30 Avatar 
(2009 – Újra a mozikban) (am.) 12.00, 21.40 A gyilkos 
járat – Bullet Train (am.–jap.) 16.20, 19.00 DC Szuperál-
latok ligája (am.) 12.00, 14.20, 16.40 Dragon Ball Super: 
Super Hero (jap.) 11.30 Indián (cseh–szlov.–lengy.) 19.00, 

– Paws of Fury (ang.) 11.20, 12.00, 14.10 Minyonok: 
Gru színre lép (am.) 11.10, 13.15, 15.20, 17.20 Nincs baj, 
drágám (am.) 13.00, 15.40, 18.20, 21.00 Piargy (szlov.) 

11.50, 13.50 Top Gun: Maverick (am.) 19.20 Beugró 
a Paradicsomba (am.) 13.40, 15.30, 17.50, 20.10

KASSA

CINEMAX – OPTIMA: Miután boldogok leszünk 
(am.) 14.10 Avatar (2009 – Újra a mozikban) (am.) 
13.00, 19.30 Avatar 3D (2009 – Újra a mozikban)  
(am.) 16.00 A gyilkos járat – Bullet Train (am.–jap.) 
17.20 DC Szuperállatok ligája (am.) 13.10, 15.45 
Lányok Dubajban (lengy.) 20.00 Dragon Ball Super: 
Super Hero (jap.) 15.20 Indián (cseh–szlov.–lengy.) 

– Paws of Fury (ang.) 13.00 Minyonok: Gru színre 
lép (am.) 13.40, 15.30 Nincs baj, drágám (am.) 17.30, 
20.10 Áldozat (cseh–szlov.–ném.) 20.40 Piargy (szlov.) 
15.10, 18.20 A meghívás – The Invitation (am.) 20.30 

16.20 Top Gun: Maverick (am.) 17.40 Beugró a Paradi-
csomba (am.) 18.00, 20.20

DÉL-SZLOVÁKIA

DUNASZERDAHELY – CINEMAX: Avatar (2009 – 
Újra a mozikban) (am.) 15.00, 20.00 DC Szuperállatok 
ligája (am.) 13.20 Indián (cseh–szlov.–lengy.) 18.20  
King – Egy kis oroszlán nagy kalandja (fr.) 13.10, 15.30 
Minyonok: Gru színre lép (am.) 13.00 Nincs baj, drágám 
(am.) 20.20 Piargy (szlov.) 17.50 A meghívás – The 
Invitation (am.) 20.30 Nevem Zlatan (svéd) 15.40 Beugró 
a Paradicsomba (am.) 18.00 GALÁNTA – MOZI: Péter 
meseországban – Moonbound (ném.–oszt.) 16.30 Avatar 
(2009 – Újra a mozikban) (am.) 19.00 ÉRSEKÚJVÁR – 
MIER: Tomboló Blöki – Paws of Fury (ang.) 15.00  
Párty Hárder: Summer Massacre (cseh) 17.30 Áldozat 
(cseh–szlov.–ném.)  20.00 VÁGSELLYE – VMK: 
Thor: Szerelem és mennydörgés (am.) 17.30 Indián 
(cseh–szlov.–lengy.) 20.00 KOMÁROM – TATRA: 
King – Egy kis oroszlán nagy kalandja (fr.) 12.45 Dragon 
Ball Super: Super Hero (jap.) 15.00 Piargy (szlov.) 17.15 
Nincs baj, drágám (am.) 19.30 PÁRKÁNY – DANU-
BIUS: King – Egy kis oroszlán nagy kalandja (fr.) 17.00 
Nincs baj, drágám (am.) 19.00 RIMASZOMBAT – 
ORBIS: Csodálatos teremtmények (izl.–svéd–holl.–dán–
cseh) 18.00 Indián (cseh–szlov.–lengy.) 20.00

GYŐR

CINEMA CITY:  A gyilkos járat (am.–jap.) 19.30 Ahol 
a folyami rákok énekelnek (am.) 17.00 A meghívás 
(am.) 20.15 Avatar 4DX 3D (2009 – Újra a mozikban) 
(am.) 10.00, 13.10, 16.20, 19.30 Avatar 3D (2009 – Újra 
a mozikban) (am.) 10.15, 13.30, 16.45, 20.00 Avatar 
(2009 – Újra a mozikban) (am.) 12.15, 15.30, 18.45 Be-
reményi kalapja (magy.) 18.00 DC Szuperállatok ligája 
(am.) 11.00, 15.00 Elátkozott barlang (szlov.–cseh–magy.) 

12.45 Háromezer év vágyakozás (am.–auszt.) 21.30 
King – Egy kis oroszlán nagy kalandja (fr.) 11.30, 15.40, 
18.10 Legeslegjobb szülinap (ném.) 10.15 Magasságok 

(ném.) 13.10 Minden jót, Leo Grande (ang.) 17.15 Mi-
nyonok: Gru színre lép (am.) 10.00, 12.15, 16.15 Miután 
boldogok leszünk (am.) 13.40, 17.45 Nincs baj, drágám 
(am.) 10.30, 13.00, 15.30, 18.00, 20.30 Nyugati nyaralás 
(magy.) 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 Nyugati nyaralás – 
Közönségtalálkozó 18.30 Szia, Életem! (magy.) 14.40, 
19.45 Született hazudozó (fr.) 14.15 Tomboló Blöki (ang.) 
10.45 Top Gun: Maverick (am.) 13.15

RÁDIÓ
PÁTRIA RÁDIÓ

6.01 Hazai zenét játszunk 6.55 Sport 7.00 Hírek 7.05 
Világosság 7.46 Vatikáni Rádió 8.00 Hírek 8.05 Hatumák 
9.00 Hírek 9.05 Azok a hetvenes évek 10.00 Hírek 10.05 
Pentaton 11.00 Hírek 11.05 Keleten a helyzet... 12.00 Hírek 
12.05 Fülbevaló 13.00 Hírek 13.05 Vasárnap délután 14.00 
Hírek 14.05 Vasárnap délután 15.00 Hírek 15.05 Vasárnap 
délután 16.00 Hírek 16.05 Pentaton 17.00 Hírek 17.05 Reg-
geli 17.15 Reggeli 17.25 Reggeli 17.35 Zene készlet

TÉVÉ ÉS RÁDIÓ – VASÁRNAP 192022. szeptember 24.www.ujszo.com

Sabina (Kristen
Stewart), Elena
(Naomi Scott) és
Jane (Ella Ba-
linska), a három
angyal a titokzatos Charlie-nak dolgozik, akinek biz-
tonsági ügynöksége nemzetközi méretűre duzzadt és
szerte a világon ma már több Bosley (Patrick Ste-
wart) irányítja a megbízásokat. De elég csak egy
olyan Bosley, aki átáll a másik oldalra, és a világ újra
veszélybe kerül.

20.30
RTL KLUB

A film Louis de
Berniéres 1994-
ben megjelent
bestsellere alapján
készült. Az elnyo-
más ellen harcoló, elesett görög ellenállók, valamint a
több ezer olasz katona emlékének ajánlották, akiket a
német katonák kivégeztek 1943-ban. A történet 1940-
ben kezdődik: Pelagia az orvos apjával él egy kefalli-
níai faluban, ő is orvosnak készül, és éppen eljegyzi őt
első szerelme. 

21.25
DUNA TV

Dom és Letty
nászúton vannak,
Brian és Mia pedig
kiszálltak a játék-
ból. A világjáró
csapat többi tagja szétszéledt, és próbálnak a normálisra
emlékeztető életet élni. Ám egy titokzatos nő visszacsá-
bítja Domot a bűn világába, ahonnét, úgy tűnik, nincs
menekvés, sőt, arra is ráveszi, hogy árulja el a hozzá
legközelebb állókat. A kubai partoktól New York utcáin
át világszerte számos helyen folyik a hajsza.

21.45
TV2

Charlie angyalai Halálos iramban 8. Corelli kapitány mandolinja

RTL KLUB TV2 DUNA TELEVÍZIÓ DUNA WORLD M2 VIASAT3

MARKÍZA JOJ SZLOVÁK TELEVÍZIÓ 1 SZLOVÁK TELEVÍZIÓ 2 DOMA PLUS

ČT1 ČT2 FILM+ HBO ORF1 EUROSPORT

11.05 F. L. Věk 12.00 Václav
Moravec kérdései 13.00 Hír-
adó 13.05 Hogyan jutottak a
kovácsok a fújtatóhoz. Cseh
mese 14.05 A fehér dióbélről.
Cseh mese 15.10 Gyémánt
eső. Cseh mese 16.00 Volt
egyszer egy ház 17.30 Novák
dinasztia 18.25 Amit nagy-
anyáink tudtak, de mi már el-
feledtünk 18.55 Hírek és
időjárás 19.00 Híradó 19.52

Sporthíradó 20.05 Sportka és
Šance sorsolás 20.10 Az ese-
mények háttere 21.30 168 óra
21.59 Šťastných 10 sorsolás
eredményei 22.00 Játék sza-
bályok nélkül. Cseh kri-
midráma 23.35 Murdoch
nyomozó rejtélyei XV. 0.25

Oxfordi gyilkosságok IV. 

10.35 Képek Franciaország-
ból 10.55 Ne hagyd magad
plusz 11.20 Ne hagyd magad
11.50 Evezés: Csehországi
VB 15.35 Hlávka Marek ka-
tolikus pap ünnepi szava
15.40 Keresztény magazin
16.05 A hit útjai 16.35 Dzsin-
gisz kán régióján át az Ork-
hon folyón 17.15 A
Windsor-dinasztia 18.00 Ka-
lauzkönyv VIII. 18.30 Az em-
beri kéz legcsodálatosabb
alkotásai 19.20 Érdekességek
a régiókból 19.50 Hírek cseh
jelnyelvben 20.00 A hét mes-
terlövész. Am. western 22.10

A fegyvertelen katona. Am.–
auszt. háborús film 0.25 Füg-
gőség 1.20 Légi katasztrófák
2.05 Babilon Berlin III. 

5.20 Hóbarát. Am. vígjáték
7.20 Táncoló talpak. Am. ani-
mációs film 9.20 Pokémon -
Pikachu, a detektív. Jap.–am.
animációs film 11.20 Éjsötét
árnyék. Am. vígjáték 13.45

Pókember - Irány a Pókver-
zum. Amerikai animációs
film 16.15 Wonder Woman.
Amerikai kalandfilm 19.00

Utazás a Föld középpontja
felé. Amerikai kalandfilm
21.00 Utazás a rejtélyes szi-
getre. Amerikai kalandfilm.
Fsz.: Dwayne Johnson, Mi-
chael Caine, Josh Hutcherson,
Luis Guzmán, Vanessa Hud-
gens 23.00 Az utolsó cser-
kész. Amerikai akciófilm 1.15

Éjszakai hajsza. Amerikai
akció film

6.00 Bűbájkarkötő. Kan. ro-
mánc 7.30 Jó a szamár is.
Belg.–fr. romantikus vígjáték
9.10 A szerelem röviden.
Ausztrál romantikus vígjáték
10.45 Életem a szörf. Am.
dráma 12.35 In the Heights –
New York peremén. Am. mu-
sical 15.00 A hobbit: Az öt
sereg csatája. Am.–új-zél.
fantasztikus kalandfilm 17.25

Dűne. Am.–kan. sci-fi dráma
20.00 Elvis. Am.–ausztr. élet-
rajzi dráma 22.40 Sárkányok
háza 23.45 Mindörökké Jack -
ass. Am. vígjáték 1.20 Mons-
ter Hunter – Szörnybiro-
dalom. Kínai–ném.–am. sci-fi
film 3.00 Sárkányok háza
4.05 Végső játszma. Fr.
dráma 

9.20 Okidoki 9.25 Turbo Tom
9.50 Mackó és a lemmingek
10.00 Szellemjárta kastély.
Ném. családi film 11.30

Sporthíradó 12.00 Labdarúgó-
világbajnokság 2022 magazin
1, 2. 12.50 Nyári GP síugrás-
ban: Hinzenbach 15.15 Lazíts,
Kevin! 15.35 Híradó 15.40

Pókember 3. Am. kalandfilm
17.50 Híradó 18.00 Vasárnapi
sport 19.15 Wachau Maraton
2022 19.30 Híradó 19.51 Idő-
járás 19.56 Friss sporthírek
20.02 ZIB magazin 20.15

Labdarúgás – UEFA: Ausztria
– Horvátország 23.30 A világ
nem elég. Am. akciófilm 1.30

Végzetes vonzerő. Am. thril-
ler 3.25 Bridget Jones babát
vár. Ang. vígjáték 

9.10 Lovaglás, Global Cham-
pions Tour, New York, Díjug-
ratás 10.30 Tenisz, Laver
kupa, London, 2. nap 12.00

Kerékpár – Világbajnokság
Elite 13.00 Tenisz, Laver
kupa, London, 3. nap 15.00

Tenisz, Laver kupa, London,
3. nap 17.00 Tenisz, Laver
kupa, London, 3. nap 19.00

Tenisz, Laver kupa, London,
3. nap 21.00 Kerékpár 23.00

Az Eurosport hírei – A nap
legfontosabb eseményei
23.05 Elektromos Túraautó
0.00 Lovaglás, Global Cham-
pions Tour, New York 0.45

Kerékpár 1.30 Tenisz, Laver
kupa, London, 3. nap 3.00

Kerékpár 4.30 Tenisz, Laver
kupa, London, 3. nap 

  5.00 Fókusz Plusz 
  6.10 Teleshop
  6.45 Kölyökklub
  9.15 Teleshop
10.05 A Muzsika TV bemu-

tatja! 
10.35 A nép szolgája II. 
 11.20 Az Év Hotele 
12.05 XXI. század – 

a legendák velünk
élnek 

12.40 Házon kívül 
13.15 Bírónő, kérem! Ame-

rikai krimisor., 12.
14.30 Bírónő, kérem! Ame-

rikai krimisor., 13.
15.40 Tintaszív. Német–

amerikai–angol 
kalandfilm

18.00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19.00 Tehetség első látásra 
20.30 Charlie angyalai.

Amerikai kalandfilm.
Fsz.: Kristen Stewart,
Naomi Scott, Ella
Balinska, Patrick 
Stewart

23.05 Haláli bábjáték.
Amerikai akcióvígjá-
ték

  1.05 Nico. Amerikai akci-
ófilm

  3.20 Nyomtalanul V. Ame-
rikai krimisor., 5.

  4.30 Nevess csak! XIII.
Kan. sor., 25.

  4.50 Nevess csak! XIII.
Kan. sor., 13.

  6.10 Grimm-mese II. 
  6.35 Magyar népmesék 
  7.30 Mesék Mátyás király-

ról 
  7.45 Éljen Julien király!

Amerikai animációs
sor., 15.

  8.10 Éljen Julien király!
Amerikai animációs
sor., 16.

  8.35 Hupikék törpikék 
  9.10 Ej, mi a kő! 
  9.45 Több mint TestŐr

XIV. 
10.25 SuperCar VI. 
 11.00 Életmódi III. 
 11.40 Formula E magazin

II. 
12.15 Csapdába csalva II. 
12.55 A mag. Kanadai–

német–amerikai–
angol film

15.50 Bérgyilkos a szom-
szédom. Am. vígjáték

18.00 Tények 
18.45 Tények Plusz 
19.15 Sztárban sztár leszek!

III. 
21.45 Halálos iramban 8.

Amerikai akciófilm.
Fsz.: Vin Diesel,
Jason Statham,
Dwayne Johnson

  0.55 Jason Bourne. Kínai–
amerikai akciófilm

  3.30 Rex felügyelő XI.
Osztrák–olasz akció-
sor., 3.

  4.30 Sztereó Láz 

  8.05 Világ-Vallás
  8.21 De őszintén!
  8.30 Isten kezében
  8.56 Keresztény könnyű -

zenei koncertklipek
  9.00 Lét-Ige – protestáns

magazin
  9.30 Találkozás
  9.46 Jó embert keresünk!
10.00 Katolikus krónika
10.30 Szertartás közvetítés

2022
12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó
12.50 Jó ebédhez szól a

nóta
13.25 Főmenü
14.25 Ez a villa eladó.

Magy. film
15.00 Egy Perc Híradó
15.45 Édes anyanyelvünk
16.10 Hogy volt?!
17.05 Zenés Önök kérték

válogatás
17.25 Borbás Marcsi sza-

kácskönyve
18.00 Híradó
18.45 Családi kör
19.45 Magyarország, sze-

retlek!
21.25 Corelli kapitány man-

dolinja. Am.–ang.–fr.
film

23.30 Kenó
23.35 Duna – időjárás
23.36 Nápoly bűnös utcái.

Ol. film
  1.10 Callas és Onasszisz.

Ol. film 

  5.35 Itthon vagy!
  5.55 Magyar világ
  6.20 Élő egyház
  6.45 Esély
  7.10 Világ
  7.35 Noé barátai
  8.05 Ízőrzők 
  8.40 Kontúr
  9.25 Borbás Marcsi sza-

kácskönyve
  9.55 Főmenü
10.55 Magyar világ
 11.25 Hazajáró
12.00 Teremtő erő. Magy.

film
13.00 Híradó
13.25 Magyarország Ma
13.45 Álmok álmodói
14.00-22.00 M4 SPORT+

14.00 Kékek
14.30 Bringasport
14.50 Jégkorong Erste Liga
17.40 Vívás
18.15 Simple Liga
20.20 Kézilabda-mérkőzés

(ism.)
22.05 Sorsukat, hitüket vál-

lalók - Keresztények
Szíriában és Iraki
Kurdisztánban

23.00 A Nagyok
23.35 Hogy volt?!
  0.30 Öt kontinens
  1.00 Híradó
  1.30 MMA portré
  2.25 Ez a villa eladó.

Magy. film
  3.40 Világörökség Portu-

gáliában

  5.45 Rajzfilmek
10.05 44 csacska macska
10.45 Alvin és a mókusok

II.
 11.00 Lassie
 11.45 Szikra történetei
12.10 Dzsungelbanda -

Mentés indul! III.
13.00 Power Players
13.25 Botcsinálta boszi II.
13.55 Gortimer Gibbon

nem hétköznapi ka-
landjai

14.50 Hófehérke - A
Grimm testvérek me-
séje nyomán. Ném.
mese

16.20 Chuggington pálya-
udvar VI.

16.45 Nils Holgersson cso-
dálatos utazása

17.00 Pán Péter legújabb
kalandjai

17.35 44 csacska macska
18.00 Alvin és a mókusok

II.
18.15 Buddy, a karácsonyi

juhászkutya Kan.
családi film

19.40 A Muszklétások
19.58 Bogyó és Babóca
20.10 Stiló
20.40 Ez így ok?
21.19 Minden vagy semmi.

Ang.–fr. film
23.25 Filmklub
23.50 Elektrip
  2.25 Europe in Concert
  3.05 Akusztik

  5.05 Jóbarátok IX., 17.
  5.30 Teleshopping
  6.05 Jóbarátok IX., 15.
  6.35 Jóbarátok IX., 16.
  7.05 Jóbarátok IX., 17.
  7.35 Jóbarátok IX., 18.
  8.00 Agymenők IX., 8.
  8.30 Agymenők IX., 9.
  9.00 Agymenők IX., 10.
  9.25 Ide süss! V., 6.
10.30 Ide süss! V., 7.
 11.30 Doktor House VIII.,

19.
12.30 Doktor House VIII.,

20.
13.25 Doktor House VIII.,

21.
14.25 Zene és szöveg.

Amerikai vígjáték
16.45 Azt beszélik. Ameri-

kai vígjáték
18.50 Venom. Amerikai ka-

landfilm
21.00 Pókember - Irány a

Pókverzum. Ameri-
kai akciófilm. Fsz.:
Liev Schreiber, 
Mahershala Ali, 
Shameik Moore,
Brian Tyree Henry

23.25 Pókember 2. Ameri-
kai kalandfilm. Fsz.:
Tobey Maguire, 
Kirsten Dunst, 
James Franco

  2.05 Ide süss! V., 6.
  2.50 Ide süss! V., 7.
  3.40 Elfeledve II., 7.
  4.20 Elfeledve II., 8.

  5.10 Családi esetek
  6.00 Híradó
  6.55 Szomszédok. Szlov.

vígjátéksorozat
  7.45 Tom és Jerry
  7.50 Winnetou 3. - Winne-

tou halála. Német ka-
landfilm

  9.55 Rendőrakadémia 3. –
Újra kiképzésen.
Amerikai vígjáték

 11.40 Kivételes Nikol.
Szlovák krimisor., 
4.

13.00 Politikai párbeszéd
13.50 Az Amazonas kincse.

Amerikai akcióvígjá-
ték

16.00 Felsőalsó IX. Szlo-
vák vígjátéksor., 7.

17.30 Felsőalsó IX. Szlo-
vák vígjátéksor., 11.

19.00 Híradó
20.05 Időjárás
20.20 Sport
20.30 Az arcod ismerősen

hangzik
23.00 Love Island II.
  0.35 Amerikai Hófehérke.

Amerikai vígjáték
  2.45 Az Ezüst-tó kincse.

Ném. kalandfilm

  5.30 Híradó
  6.20 Krimihíradó
  6.50 Híradó
  7.35 A Mancs őrjárat. Ka-

nadai–amerikai ani-
mációs sor., 8.

  8.05 SpongyaBob Kocka-
nadrág IX. Amerikai
animációs sor., 8

  8.30 Gondolkozz kutyául!
Amerikai vígjáték

10.20 Warcraft. Kanadai–
amerikai fantasztikus
kalandfilm

12.55 A világ nem elég.
Angol–amerikai
kémfilm

15.45 Új kert
16.50 A nyaralóban
17.50 Lakásmustra
19.00 Krimihíradó
19.30 Híradó
20.25 Sport
20.30 Időjárás-jelentés
20.35 Árok. Amerikai sci-fi

akcióthriller
22.45 Árny a felhők között.

Amerikai horror
  0.35 Igaz történetek.

Szlov. sorozat
  3.15 Híradó
  3.45 Lakásmustra

  6.50 Rajzfilmek
  7.45 Patrick, a postás: 

Különleges posta-
szolgálat III.

  8.10 Múmin-völgyi kalan-
dok III. 

  8.35 Csodálatos „N“ stú-
dió

  9.00 Čeky zenei laborja
  9.35 Autószalon
10.00 A szárnyakon
 11.00 Szlovákia képekben
 11.25 A világ képekben
 11.55 5 perc múlva 12
13.10 Polgár az ajtó mögött
13.40 Pénz
14.05 Agatha Christie: 

Poirot IV. 
15.10 Aranyidők
16.20 A Jastraba rét kaszá-

lása. Szlov. tragiko-
média

17.40 Hajrá a kertbe
18.15 A konyhám titka
19.00 Híradó
19.55 Sporthíradó
20.35 Sisi 
22.25 A Jastraba rét kaszá-

lása. Szl. tragikomédia
23.45 Híradó
  0.40 Sporthíradó
  1.05 Hondo. Am. western

  7.30 Extrémen a hegyek-
ben

  8.00 Élő körkép
  8.35 Kapura
  9.25 Farmmagazin
  9.55 Horgász magazin
10.35 Kölykök - az álcázás

mesterei
 11.35 Família
12.50 Őrangyalok
13.20 Genius loci
13.35 Elhatározottak ván-

dorolni
14.00 Vallási műsor
14.40 100 év a mennybe
15.30 Szigetek
15.55 Szlovákiát építjük II.
16.25 Manifesztum
16.40 Televíziós klub sike-

teknek: Különleges
kiadás

17.20 Família
17.50 Fenomén21
18.25 Esti mese
19.10 Rajzfilmek
20.10 Az én kivándorlóm
20.40 Radio Devín gála-

koncert
21.50 Egy gyors pont. Am.

dráma
23.40 Iris Domancova őran-

gyalai

  5.25 Feleségcsere: Auszt-
rália

  6.15 Feleségcsere: Auszt-
rália

  7.05 Társadalmunk krémje
  8.10 Főzzünk együtt!
  9.35 Szerelem és más

bajok, 42-44.
12.15 Szerelem és más

bajok, 45.
13.20 Szerelem és más

bajok, 46.
14.15 Partra vetett rejtély.

Am. thriller
16.00 Vihar után. Kanadai

romantikus film
18.00 Feleségcsere: Auszt-

rália
20.25 Voyo news
20.30 Ördögi csapda. Ame-

rikai thriller. Fsz.:
Isabelle Huppert,
Chloë Grace Moretz,
Maika Monroe

22.35 Partra vetett rejtély.
Am. thriller

  0.35 Ördögi csapda. Ame-
rikai thriller

  2.15 Partra vetett rejtély.
Amerikai thriller

  3.40 A történetem. Cseh
romantikus dráma

  5.15 Lakásmustra
  6.10 Dobj mormotát
  6.50 Dobj mormotát
  7.40 Vásároljunk szigetet!

II. 
  8.05 Vásároljunk szigetet!

II. 
  8.45 Házak a tóparton II.
  9.45 Lakásmustra
10.55 Rönkházmánia II. 
12.00 Szalvéta nélkül
14.10 Inkognitó
15.25 Különösen veszélyes.

Amerikai akcióvígjá-
ték

17.30 Csupasz pisztoly 2 és
1/2. Am. vígjáték

19.30 Profik II. Szlovák
vígjátéksor., 8.

20.30 Jégkorszak 4. – Ván-
dorló kontinens. Am.
animációs kaland-
filmvígjáték

22.20 Ted 2. Am. vígjáték
  0.45 OKTAGON Magazin
  1.25 Pompeji. Kan. ka-

tasztrófafilm
  3.10 Mozimagazin
  3.20 Vásároljunk szigetet!

II. 
  3.35 Házak a tóparton II. 
  4.20 Lakásmustra



PANORÁMA20 2022. szeptember 24. www.ujszo.com

A Nemzetközi Roma Szövetség 
(IRU) elnöki tisztségét is újra meg-
pályázó Cioaba, a „romák nemzet-

közi királya” a nagyszebeni Turnul 
Sfatului lapnak felidézte: hat éve In-
dia külügyminisztere India gyerme-

romát, ám szerinte azóta sem tör-
-

sük ügyében.
„Nemzetközi bírósághoz fordu-

lunk, ha nem ismernek el bennünket 
-

gyan azt már évtizedek óta ígérik, 
mert nemzetközi elismerést aka-
runk. Nem akarunk Indiába menni, 

nem akarunk nyomást gyakorolni 
az indiai kormányra, hogy segítsen 
minket, csak nemzetközi képvisele-
tet akarunk, hogy ne legyünk többé 

nem tartozunk közéjük, az angolok 
azt mondják, nem tartozunk közé-
jük. Amikor jók vagyunk, mindenki 
a magáénak tart, amikor rosszak, ak-
kor pedig mindenki elüldöz” – idézte 
a roma királyt a G4Media.

-
ként – elhunyt apjától, Florin Cio-

nemzetközi királya címet. A teme-
tésen az elhunyt uralkodó kisebbik 

-
-

met kapta.

-
ta magát romának a legutóbbi nép-
számláláson. 

A szociológusok szerint az – iden-
titását a társadalmi megbélyegzés 
miatt nem szívesen vállaló – közös-
ség tagjainak száma ennek többszö-

Akkor Privigyén címmel nyílt kiállítás az Almafa Galériában (Galéria Jabloň) a 70-es és 80-as évek lakberendezéséből. Persze, nem csak Privigyén volt ez 
úgy, ahogy a kiállításon láthatjuk, néhányan még emlékezhetünk arra, amikor valaki a szomszéd lakásába nyitott be, mert mindegyik otthon olyan egyforma 
volt, főleg a lakótelepeken. Lehet, hogy ez legenda, a kiállításon viszont valós berendezési tárgyakat mutatnak be: panelkonyhát, panelszobákat, panelfa-
lakat. Felhívás keringőre az ötödik x-en túliaknak: tessék megnézni, el lehet merengeni az életünkön. (TASR-felvétel)

MTI-TUDÓSÍTÁS

Bukarest. A romániai romák 
ultimátumban követelik In-
diától, hogy külföldön élő di-
aszpóraként ismerje el őket, 
ellenkező esetben nemzetközi 
bírósághoz fordulnak – közölte 
a román G4Media.ro hírportál 
Dorin Cioabára hivatkozva.

NAPTÁR
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Szombat: Gellért, Mercédesz
A Gellért a germán eredetű 
Gerhardból származik, 
a jelentése gerely, dárda + 
erős, merész. A Mercédesz 
a María de las Mercedes 
(Fogolykiváltó Szűz Mária) ki-
fejezésből származik.

Vasárnap: Eufrozina, Kende
Az Eufrozina a görög mitoló-
giában a három Grácia 
egyikének a neve. Jelentése: 
öröm, vidámság. A Kende
a régi magyar Kündü sze-
mélynévből jött létre, ami egy 
ótörök méltóságnévből szár-
mazik. Levédiában és Etel-
közben az ősmagyar törzs-
szövetség fejét nevezték így.

MAI ÉVFORDULÓINK
125 éve, szeptember 24-én 
született Sinka István posztu-
musz Kossuth-díjas költő, író.

75 éve, szeptember 24-én 
született Mihály Tamás, 
az Omega basszusgitárosa.

365 éve, szeptember 25-én 
született Thököly Imre, Fel-
ső-Magyarország és Erdély 
fejedelme, a Habsburgok el-
leni harc egyik vezéralakja.

125 éve, szeptember 25-én 
született William Faulkner 
Nobel-díjas amerikai író.

125 éve, szeptember 25-én 
született Rákóczi János cuk-
rász és mesterszakács, a Rá-
kóczi-túrós és a Rákóczi-ros-
télyos megalkotója.

90 éve, szeptember 25-én 
született Glenn Gould kana-
dai zongoraművész, a múlt 
század egyik legnagyobb ha-
tású pianistája.

NAPI VICC
– Vádlott, miért ad elő nekem 
ma a történtekről a tegnapitól 
teljesen eltérő történetet?
– Azért bíró úr, mert a tegna-
pit nem hitte el...

ORVOSMETEOROLÓGIA
Marad a szokat-
lan hideg, fel-
léphetnek ízületi 
bántalmak, vér-
nyomás-inga-

dozás. Az arra hajlamosak fej-
fájással küszködhetnek, idegi 
feszültség is jelentkezhet.
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VRÁTNA
JASNÁ

Vasárnap
21 °C 6 °C

Változóan felhős égbolt, napköz-
ben megnövekszik a felhőzet.
Pozsony 17 °C
Érsekújvár 18 °C
Losonc 18 °C
Kassa 14 °C

Előrejelzés
Szombat
Gyűgy 20 °C
Dunaszerdahely 19 °C
Komárom 20 °C
Ógyalla 19 °C
Léva 19 °C
Nagymihály 18 °C
Nagyrőce 15 °C

Rozsnyó 15 °C
Szenc 19 °C
Csorbató 7 °C
Párkány 19 °C
Nagyszombat 19 °C
Losonc 18 °C
Tőketerebes 18 °C

Hétfő
19 °C 6 °C

Túlnyomórészt borús idő,
sok helyen gyenge esővel.
Pozsony 19 °C
Érsekújvár 17 °C
Losonc 17 °C
Kassa 15 °C

Mai időjárás
Változóan felhős égbolt,
reggel helyenként köd várható.
A nappali hőmérséklet
12 és 20 fok között alakul.

Nappali hőmérséklet Éjszakai hőmérséklet

20 °C
12 °C

12 °C
4 °C

Helsinki
8 °C

Madrid
24 °C

Athén
23 °C

ddMadMaddddrid

Időjárás a kiemelt üdülőhelyeken
Veľká Rača 10 °C
Csorbató 7 °C
Bachledova dolina 9 °C
Mýto pod Ďumbierom 12 °C
Martinské hole 10 °C
Krahule 12 °C
Donovaly Záhradište 10 °C

Čičmany 12 °C
Malinô Brdo 11 °C
Kubínska hoľa 9 °C
Pezinská Baba 15 °C
Jahodná 13 °C
Drienica 12 °C
Poľana 10 °C

Európai nagyvárosok időjárása

Szélirány:
Gyenge, 
déli szél.

Vízállás
Duna
Pozsony – 320 cm Medve – 230 cm
Komárom – 235 cm Párkány – 170 cm
Bodrog
Bodrogszerdahely – 325 cm

Budapest
21 °C

Róma
24 °C

Varsó
16 °C

Párizs
19 °C

London
15 °C

Oslo
16 °C

POPRÁD

16 °C16

LOSONC

18 °C

ZSOLNA

18 °C

TRENCSÉN

17 °C

KASSA

18 °C

ÉRSEKÚJVÁR

19 °C

Berlin
20 °C

EPERJES

17 °C

Moszkva
8 °C

POZSONY

19 °C


