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Egy olyan suszterről szól a 
film, aki váratlanul egy kü-
lönös képesség birtokába ke-

rül: szó szerint képes lesz más 
cipőjében járni, azaz egy rövid 
ideig belépni mások életébe. Mert 
különben az élete nem túl mozgal-
mas, naponta elvégzi a szokásos 
feladatokat, a szomszédok eltapo-
sott, eljárt sarkú cipőit javítja, ci-

pőtalpakat hoz rendbe, és közben 
meghallgatja azok történeteit, be-
számolóit családi eseményeikről, 
kapcsolataikról. Nem egy kelle-
mes munka, nem is nagyon szereti, 
amit csinál, tehát érthető, ha köz-
ben el-elmereng és szeretne egyik-

másiknak a helyében lenni. A New 
Yorkban élő suszterdinasztia ne-
gyedik leszármazottja anyjával 
lakik egy lakásban, egyetlenegy 
barátja van csupán, Jimmy, a bor-
bély. Éppen határidőre dolgozik, 
a helyi maffiavezér cipőjét talpal-

ja, amikor elromlik a cipőtalpvarró 
gép. Lemegy a pincébe szétnézni, 
mivel fejezhetné be a fontos mun-
kát. Talál is egy régiséget, még ap-
ja, nagyapja hagyatékából, ám arról 
hamarosan kiderül, hogy nem egy 
akármilyen cipőjavító masina. Az 
élete megváltozik, a kis szürke 
suszter hőssé válik, aki megpró-
bál változtatni a közösség sorsán, 
amelynek ő is tagja, jó irányba 
próbálja befolyásolni annak éle-
tét. Mágikus erejének köszönhető-
en mások cipőjében járhat, mások 
szemszögéből láthatja a világot, 
megismerheti mindazokat, aki-
ket eddig csak felületesen ismert. 
A szerepcsere persze számos bo-
nyodalmat szül. 

A 2014-es amerikai vígjáték ma 
16.05-től az M+ filmcsatornán te-
kinthető meg.
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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 Digi Sport különkiadás 13.00 Digi 
Sport hírek 13.15 Digi Sport különkiadás 14.00 Digi 
Sport hírek 14.15 Digi Sport matiné 15.00 Digi Sport hí-
rek 15.15 Digi Sport matiné 16.00 Digi Sport hírek 16.15 
Labdarúgás, 1. Liga, összefoglaló 17.00  Digi Sport hí-
rek 17.30 Labdarúgás, Román Kupa: Botoșani–Jász-
vásári CSM 19.30 Labdarúgóklub 21.00 Digi Sport hí-
rek 21.30 Digi Sport különkiadás 23.00 Digi Sport hírek 
23.30 Labdarúgás, 1. Liga, összefoglaló 00.15 Labdarú-
góklub 01.45 Digi Sport különkiadás

08.00 M4 Sportreggeli 08.50 Labdarúgás, OTP Bank Liga: 
Vasas FC–Budapest Honvéd 10.50 M4 Sportreggeli (i.) 11.35 
Kosárlabda-magazin (i.) 12.35 Sport7fő (i.) 13.40 Labdarú-
gás, OTP Bank Liga: DVSC–Újpest FC (i.) 15.45 Szabadidő 
– magazin (i.) 16.20 Hungaroring – magazin 17.55 Fradi TV 
18.25 Sporthíradó 18.45 M4 Sport stúdió 19.00 Labdarúgás, 
Magyar Kupa-negyeddöntő, 1. mérkőzés 20.45 M4 Sport stú-
dió 21.45 Labdarúgó Bajnokok Ligája: Manchester United–
Sevilla 23.35 M4 Sport stúdió 

09.05 Drónok 09.30 Úszó otthonom 
09.55 Veszélyes utakon 10.55 Kami-
onos krónikák 11.40 Pyros: tűzzel fes-
tés 12.25 Jeges vizek cowboyai 14.45 
Ausztrál aranyásók 15.30 Talajkutatók 
16.15 Veszélyes utakon 17.15 Az olaj-
város lakói 18.00 Barkácsoló bratyók 
18.25 Megaárverések 18.50 Szuperver-
dák születése 19.45 GRIP – Győzd le a 
sebességet! 20.30 Nagy, rossz fa 21.15 
Pyros: tűzzel festés 22.00 A gerendák 
királyai

06.45 Televíziós vásárlás 07.00  A 
Toledo család 07.55 A bosszú asz-
szonya 08.45 Televíziós vásárlás 
11.40 Sherlock Holmes visszatér 
12.45 Ezel 14.55 Columbo 16.50 
A farm, ahol élünk 18.50 Szulej-
mán 21.00 CSI: New York-i hely-
színelők 22.55 Columbo

Eddigi pályafutását, négy év-
tizedes életművét ünnepli ápri-
lis 7-én Nagy Feró és a Beatrice a 

Papp László Budapest Sportaré-
nában. A jubileumra időzítve egy 
koncertlemez is megjelent. „A 

Beatrice ma is a rockrajongóknak 
szól, az életérzés rendszerek fe-
lett jár. Az 1978-ban született 

Jerikó az emberek között lévő fa-
lak ledöntésére hívta fel a figyel-
met, és ma is nagyon érvényes, 
akárcsak a Nagyvárosi farkas 
vagy a Nem kell!, amely a fia-
talok lázadását mutatja meg” – 
mondta Nagy Feró az MTI-nek. 
A Beatrice 1969-ben Csuka Mó-
nika vezetésével alakult meg, a 
zenekarhoz Nagy Feró 1971-ben 
csatlakozott. A diszkós, funkos 
időszak után a Rice ma ismert 
rockos, punkos, sanzonos zenéje 
és arculata 1978-ban alakult ki, 
akkor lett Nagy Feró „a nemzet 
csótánya”. Az akkori felállásból 
Miklóska Lajos (basszusgitár), 
Gidófalvy Attila (billentyűs hang-
szerek) és Donászy Tibor (dob, 
ütőhangszerek) a múltidézésre 
április 7-én az Aréna színpadá-
ra is fellép, Lugosi László gitá-
ros 2015-ben elhunyt. A 72 éves 
Nagy Feró mai társai közül La-
czik Ferenc basszusgitáros már 
csaknem 25 éve a Beatrice tag-
ja, fia, a dobos Hunor nyolc éve 

zenél velük, Tari Viktor (gitár, 
zongora) két évvel ezelőtt csat-
lakozott, a legfrissebb ricés pe-
dig az idén belépett Kékkői Zalán 
gitáros, ő a családjával külföld-
re költözött, a friss koncertleme-
zen és az áprilisi koncerten még 
hallható Magasvári Viktort vál-
totta. Az első 40 év – Live! című, 
a HammerWorld által most ki-
adott koncertlemezen régebbi és 
újabb Beatrice-számok egyaránt 
szerepelnek, a felvétel tavaly 
novemberben a Barba Negra Mu-
sic Clubban készült. A Beatrice 
még sohasem játszott a Sport-
arénában, a hely elődjében, a 
Budapest Sportcsarnokban is 
csak egyszer, 1991-ben. A zene-
kar legutóbb 2011-ben adott ki 
új dalokat, Vidámság és rock & 
roll címmel, a folytatás idén ősz-
re várható. Szintén CD-megjele-
nés előtt áll Nagy Feró 1986-ban 
bakeliten kiadott szólólemeze, a 
Hamlet, illetve az anyag új fel-
vétele.

Beatrice – lemez és koncert az évfordulóra

Április elején a Budapest Sportarénában szülinapozik a Beatrice
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Egy New York-i suszter megváltozott élete

A cipőbűvölő

A hétköznapi suszterből váratlanul hős lesz

Max Simkin amióta él, 

cipőket javít. A közép-

korú férfi az anyjával 

lakik, és abban a bolt-

ban dolgozik, amit apja, 

Abraham hagyott hátra, 

amikor titokzatos mó-

don eltűnt. Unalmas 

élete egy csapásra 

megváltozik, amikor 

varrógépe lerobban.

Szemfényvesztők 2
am.–francia misztikus akciófilm, 2016

A négy lovas (Jesse Eisenberg, 
Woody Harrelson, Dave Fran-
co, Lizzy Caplan), valamint 
az előző részben rendőrnyo-
mozóként feltűnő, titokzatos 
és karizmatikus Dylan (Mark 
Ruffalo) ismét feladja a kö-
zönségnek a leckét, miközben 
tovább feszegetik a színpadi il-
lúziókeltés határait, és bejárják 
az egész földtekét. 
Egy évvel azután, hogy lóvá
tették az FBI-t, és elnyerték 
a tömegek csodálatát Robin 
Hoodot idéző nagyszabású 
mutatványaikkal, az illuzionis-
ták új előadással rukkolnak elő, 
azt remélve, hogy felfedhetik 
egy számítógépes guru piszkos 
üzelmeit.  Látványos eltűné-
sük mögött ugyanis nem más 
áll, mint Walter Mabry (Daniel 
Radcliffe), a zseniális informa-
tikus, aki erőszakkal ráveszi a 
lovasokat, hogy egy minden 
eddiginél veszélyesebb trükköt 
mutassanak be. Nincs más 
választásuk, mint végrehajtani 
egy utolsó, példátlanul nehéz 
mutatványt. 

Rendező: Jon M. Chu 
Szereplők: Mark Ruffalo, 
Jesse Eisenberg, Woody Harrelson

Mai ajánlatunk

Film+, 19.35

Alkotók:

Rendező: Thomas McCarthy
Főszerepben: Adam 
Sandler, Steve Buscemi, Dustin 
Hoffman, Method Man




