
Először rendez Filmszereda – 
székelyföldi mozgóképfesztivált 
a csíkszeredai önkormányzat 
szeptember 21–30. között a Csí-
ki Moziban és az épület előtti 
téren. Tíz nap alatt huszonhat 
filmet vetítenek majd le, de 
egyebek mellett koncertek és 
közönségtalálkozók is lesznek.

A mozgóképfesztiválnak a 
polgármester, Ráduly Róbert 
Kálmán az ötletgazdája, fő-
szervezője a csíkszeredai ön-
kormányzat, társszervezője 
pedig a Csíki Játékszín. A szak-
mai partnerek Csiszér András 
és Mihály László. Prigye Kin-
ga, a csíkszeredai városhá-
za munkatársa elmondta, úgy 
tervezték, hogy napi három fil-
met vetítenek. Ezenkívül na-
ponta 15 órától gyermekeknek 
szánt rajzfilmeket is vetítenek 
(például a Legendárium mese-
filmjeit), ezek megtekintéséhez 
7 lejt kell fizetni, a csoportok-
nak kedvezményesen fejenként 
5 lej lesz a jegy ára. A többi fil-
met 16.45, 18.30, 21.15, valamint 
21.45 órától lehet majd megte-

kinteni, ezekre a belépő ára 15 
lej, illetve a 60 év fölöttieknek, a 
26 év alatti diákoknak és a fo-
gyatékkal élőknek 10 lej, kivéve 
a főfilm 18.30-as vetítése, mely-

nek megtekintése egységesen 
20 lejbe kerül. A jegyeket a Csí-
ki Játékszínben lehet majd meg-
vásárolni, vagy online a www.
bilete.ro internetes oldalról.

Csiszér András elmondta, a 
fesztivál programjába 25–26, 
többnyire új, 2015–2017-ben ké-
szült magyar és román filmet 
válogattak be, de levetítenek 

néhányat a korábbi évek jelen-
tősebb alkotásaiból is. Egyebek 
mellett látható lesz Madarász 
Isti Hurok, Kern András Gondolj 
rám, Mundruczó Kornél Fehér 
Isten, Anca Miruna Lazarescu 
Utazás apánkkal, Gárdos Péter 
Hajnali láz, valamint Ujj Mészá-
ros Károly Liza, a rókatündér 
című munkája.

Mihály László a Filmszereda 
fesztiváljellegéről beszélve ki-
emelte, hogy a Csíki Mozi előtti 
téren járulékos programokat is 
tartanak majd, így például szé-
kelyföldi zenekarok fognak kon-
certezni, és közönségtalálkozók 
is lesznek, emellett játszóhá-
zat is biztosítanak a gyerme-
keknek. A mozgóképfesztivál 
első napját a Csíki Kamaraze-
nekar filmzenékből összeállí-
tott hangversenye nyitja meg, 
majd a Brazilok című magyar 
vígjátékot lehet megtekinteni. A 
tíznapos rendezvény végén a kö-
zönség által megszavazott leg-
jobb három filmet díjazni fogják.
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08.45 Televíziós vásárlás 11.50 Lu-

cia – A sors üldözöttje 12.50 Mi-

ért éppen Alaszka? 13.50 Maigret 

14.55 Columbo 16.50 Kisvárosi 

gyilkosságok (A Midsomer-gyil-

kos ságok) 18.50 Szulejmán 21.00 

CSI: A helyszínelők 22.55 Columbo

09.05 Őrült találmányok 09.30 Szu-
perverdák születése 10.20 Légimen-
tők 10.45 Tornádómánia 11.30 Vad-
regényes építmények 13.00 Auszt-
rál aranyásók 14.30 Jeges vizek 
cow boyai 15.20 Veszélyes utakon 
16.20 A faragás királyai 16.45 Nagy, 
rossz fa 17.40  Roncstelepszökevények 
18.25 Ház mozgatók 18.50 Kamionos 
krónikák 19.40 Pontyviadal 20.25 
Jeges vizek cowboyai 21.15 Jádeláz 
23.30 Ausztrál aranyásók

06.15 Kerékpár – magazin (i.) 06.50 Szabadidő – ma-
gazin (i.) 07.25 Hungaroring – magazin (i.) 08.00 M4 
Sportreggeli 08.15 M4 Sport stúdió 08.50 Asztalitenisz 
csapat Eb (i.) 10.00 Férfi kosárlabda Eb-mérkőzés (i.) 
14.00 UEFA Bajnokok Ligája (i.) 16.05 Pecatúra – maga-
zin 16.40 Skipper – magazin 17.10  Napos oldal – magazin 
17.45  M4 Sport stúdió 20.00 Boxutca – magazin 20.40  
Játékoskijáró 21.20 M4 Sport stúdió 21.30 Férfi kosárlab-
da Eb-mérkőzés 23.15 M4 Sport stúdió 23.35 Sporthíradó 
23.50 Asztalitenisz csapat Eb

07.00  Digi Sport hírek 10.15 Digi Sport matiné 11.00 
Digi Sport hírek 11.15 Digi Sport matiné 12.00 Digi 
Sport hírek 12.15 Labdarúgóklub 13.00 Digi Sport hí-
rek 13.15 Digi Sport különkiadás 14.00 Digi Sport hí-
rek 14.15 Digi Sport különkiadás 15.00 Digi Sport hí-
rek 15.15 Digi Sport matiné 16.00 Digi Sport hírek 16.15 
Digi Sport matiné 17.00  Digi Sport hírek 17.30 Európai 
labdarúgás 19.00 Digi Sport hírek 19.30 Labdarúgó-
klub 21.00 Digi Sport hírek 21.15 Digi Sport különkiadás 
22.00 Kickboxing – Superfight Series Glory 44 22.45 
Digi Sport különkiadás 23.00 Digi Sport hírek 23.30 
Kickboxing Glory 44

Filmszereda Csíkszeredában

A Csíki Mozi lesz az első Filmszereda – székelyföldi mozgóképfesztivál helyszíne
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Showtime 
– Végtelen 
és képtelen

amerikai vígjáték, 95 perc, 2002 

A Los Angeles-i zsaruk legke-
ményebb nyomozója, Mitch 
Preston egy nap azon veszi 
észre magát, hogy a narkó-
sok, maffiózók és bérgyilko-
sok helyett sokkal ravaszabb 
és kegyetlenebb népséggel 
kell szembenéznie: a tévések-
kel. Egy rámenős producer az 
évszázad műsorára készül. 
Ennek érdekében a kelletlen 
nyomozó mellé szerződteti a 
kétballábas Trey Sellarst, aki 
mindig a reflektorfénybe vá-
gyott. Dörögnek a pisztolyok, 
forognak a kamerák, élet és 
játék, műsor és valóság vég-
képp összekeveredik. 

Rendező: Tom Dey
Szereplők: Robert De Niro, 
Eddie Murphy, Rene Russo, 
William Shatner, Frankie 
Faison, Rachael Harris, Mos 
Def, Kadeem Hardison, Joy 
Bryant

Mai ajánlatunk

Viasat3, 22.00

Két világ találkozik és is-
meri meg egymást, és az 
őrült, vicces és meghatá-

rozó közös élmények nyomán 
kapcsolatukból meglepetéssze-
rűen barátság lesz, amely szinte 
érinthetetlenné teszi őket a kül-
világ számára. Philippe, a gaz-
dag francia arisztokrata párizsi 
lakosztályában állandó ápolót 
keres maga mellé. Egy baleset 
következtében ugyanis nyak-
tól lefelé megbénult, csak a fejét 
tudja önállóan mozgatni. Az ál-
lásra rengetegen jelentkeznek, 
köztük sok a jól képzett ápoló, 
de vannak képzetlenek is. Közé-
jük tartozik Driss, egy szenegáli 

származású magas fiatalember, 
aki igazából nem is az állásra 
akar jelentkezni, csak arra van 
szüksége, hogy igazolást adja-
nak róla: jelentkezett az állásra, 
mert a harmadik elutasított je-
lentkezés a feltétele annak, hogy 
munkanélküli-segélyt kapjon. Phi -
lip pe-et bosszantja a fiatalem-
ber műveletlensége és arrogan-
ciája, de azt mondja neki, hogy 
másnap reggel 9-kor megkapja 
a papírt. Másnap reggel elmegy 
az igazolásért. Yvonne, egy idő-

sebb nő megmutatja neki a lakás 
helyiségeit. Drisst sokkolja a für-
dőszoba látványa, ami ápolóként 
járna neki. Philippe próbaidő-
re felajánlja Drissnek az állást. 
Driss kihívásnak fogja fel a dol-
got, bár a betanulásnál már az 
egészségügyi harisnya felhúzá-
sát is nehezen hajtja végre. Kü-
lönös párost alkotnak ketten, 
Driss, a bűnözőmúlttal és bör-
tönnel a háta mögött egy telje-
sen más életstílust ismer meg, és 
ugyanúgy Philippe is, a gazdag-

ságba és jólétbe született arisz-
tokrata férfi.

A 2011-es francia dráma ma  
23.25-től a Duna Televízióban 
látható.

A 2011-ben készült film megtörtént eseményt dolgoz fel

Életrevalók

A két, egymástól teljesen eltérő életmódot folytató ember igaz baráttá válik

Az ejtőernyős baleset 

után tolószékbe került 

gazdag arisztokrata, 

Philippe felfogadja ott-

honi segítőnek a külvá-

rosi gettóból jött Drisst. 

Azt az embert, aki most 

szabadult a börtönből, 

és talán a legkevésbé 

alkalmas a feladatra.

Alkotók:

Rendező: Olivier Nakache, 
Eric Toledano
Szereplők: François Cluzet, 
Omar Sy, Anne Le Ny, Audrey 
Fleurot, Joséphine de Meaux




