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Egy excentrikus, de zseniális séf 
(Bereczki Zoltán) étterme a csőd 

szélére kerül. A bank által kiküldött hi-
telelbíráló (Balla Eszter) meghódítása  
az egyetlen út a hőn áhított pénz meg-
szerzésére, ám ő távolról sincs elájulva 
a narcisztikus szakács hókuszpókjai-
tól. Azonban most is közbeszól a szere-
lem…  Mi az édes, romantikus gasztro-
vígjáték receptje? Végy egy sztárséfet, 
adj hozzá egy gátlásos könyvvizsgáló-
lányt. A szívüket főzd puhára és hosz-
szan kavard a félreértéseket. Fűszerezd 
őket az elmúlt évtizedek legízletesebb 
slágereivel, egy csipetnyi szteppel és 

sok tánccal. Melegen ajánljuk! A ro-
mantikus, mai történetben olyan slá-
gereket hallhatunk, mint a Nem leszek 
a játékszered, Szeretlek is meg nem is 
vagy a Hadd főzzek ma magamnak. A 
fi lmet Madarász Isti (Hurok) rendezte, 
a forgatókönyvet Hegedűs Bálint írta. 
A főszereplő Bereczki Zoltán és Balla 
Eszter mellett Mészáros Bélát, Molnár 
Gusztávot, Csomós Marit és Benedek 
Tibort is láthatjuk énekes-táncos jele-
netekben. A fi lm operatőre Reich Dá-
niel. Az Egy szerelem gasztronómiája 
című alkotást július 4-én tekinthetik 
meg az érdeklődők a Petőfi  Tv-n.

Édes szerelem szteppel fűszerezve

 » Végy egy 
marcona sztár-
séfet, adj hozzá 
egy gátlásos 
könyvvizsgáló-
lányt. A szívüket 
főzd puhára és 
hosszan kavard a 
félreértéseket. 

Dalos-táncos utazás
a görög tengerpartra

C liff  Richard fi lmje igazi nyáresti 
klasszikus, amelyet ha valaki egy-

szer megnézett, biztos nem felejt el 
soha. Elvégre hol máshol látnánk egy 
csapat jóképű srácot, akik az esős 
Angliából a görög tengerpart felé tar-
tanak egy piros londoni emeletes bu-
szon? Merő szívjóságból kisegítenek 
egy lányegyüttest, akik fellépésük 
helyszínére igyekeznek. Az út során 
időről időre dalra fakadnak és táncra 
perdülnek, miközben a címadó dalon 
túl fülbemászó és játékos számok 
sorát játsszák el a Cliff  Richardot 
kísérő Shadows együttes tagjai, akik 
itt-ott váratlanul felbukkannak a 
történet során. Az 1963-ban készült 
angol zenés vígjátékot Peter Yates 
rendezte, A San Francisco-i zsaru és 
a Murphy háborúja későbbi alkotója. 
A fi lm négy betétdala is a slágerlisták 
csúcsára jutott.

A fi lm magyar változata 1979-ben 
készült Maros Gábor és Kovács Nóra 
főszereplésével. A most bemutatott 
változat azonban, amelyben felirat 
is került az elhangzó dalokra Nádasi 
Veronika fordításában, egy olyan je-
lenetet is tartalmaz, amely a korábbi 
változatból hiányzott, ezért ennek 
szinkronját utólag kellett elkészíteni. 
Az emeletes busz zuhanyzója körül 
játszódó, alig kétperces jelenetben 
Csőre Gábor és Kovács Nóra kölcsön-
zik hangjukat a két főszereplőnek. 
Szereplők: Cliff  Richard (Don), Lauri 
Peters (Barbara), Melvyn Hayes (Cy-
ril), Una Stubbs (Sandy)

 Az 1963-ban készült Nyári vakáció 
című angol zenés vígjátékot július 
17-én, kora este tekinthetik meg a 
Duna Televízió nézői.

ÚJ ÖTLETEKKEL FOLYTATJÁK A HAGYOMÁNYOKAT A HEGYVIDÉKI TELEPÜLÉSEK LAKÓI

Az újjáéledő alpesi falvak csodái

Harmóniában élnek együtt állataikkal a gazdálkodók az Alpok lábánál

A félreértések vígjátékában a csőd szélén táncoló sztárséf éttermének megmentésére készül

A kétbalkezes Kölyök beleszeret az új brigádvezetőbe, aki észre sem veszi

Elnéptelenedő alpesi kis falvak 
újjáéledése, lakóinak hétköz-
napjai elevenednek fel Az 
alpesi falvak lakói fi lmkockáin, 
amelyet július 7-től tekinthetnek 
meg az M5 csatorna nézői.

M i kell vajon ahhoz, hogy az 
Alpok ne csak képeslapok 
hátterét adja?  Emberek, 

akik itt maradnak, és olyanok, akik 
ide jönnek. Akik folytatják a hagyo-
mányokat, akik új ötleteket valósí-
tanak meg, akik lehetővé teszik a 

csodát. Hogy az Alpok továbbra is 
lakható és virágzó maradjon. A so-
rozat olyan példákat mutat be, ahol 
a nehézségek ellenére sikeresen 
valósították meg e nemes célt.  A 
Francia Alpokban van egy kivételes 
hegyi falu, ahol három orvos is ellát-
ja a betegeket, többnyire felváltva. 
Ez a gyakorlat nagyban hozzájárul 
ahhoz, hogy itt kisebb mérvű az 
elvándorlás, és az idősek is bizton-
ságban érzik magukat. Ostanában, 
egy kis olasz hegyi faluban egykor 
több mint ezren éltek. Húsz évvel 
ezelőtt már csak öten. De néhány 

évvel ezelőtt visszatért ide az élet. 
Újra vannak beköltözők. Megnyílt 
egy közösségi tér, a pékségben ke-
nyér sül, s ami a legfontosabb: is-
mét van kiért jöjjön az iskolabusz. 
Bezau egy Bregenzi-erdei falu. 
Greußlingék itt élnek már négy 
generáció óta. S ahogy a felmenő-
ik, ők is minden évben elindulnak 
a hegyi legelőre, ahol öt hónapon 
át élnek az állataikkal, és gazdál-
kodnak az alpesi réteken. A gesz-
tenye évszázadokon át a bergelli 
gazdák értékes tápláléka volt. Ma 
viszont már leginkább a régi kultú-
ra megőrzése a cél, megélni senki 
sem tud már belőle. Az itt élők ra-
gaszkodnak lakóhelyükhöz, annak 
ellenére, hogy a természeti kataszt-
rófák néhanapján őket sem kerülik 
el. A Karavankák osztrák oldalán 
élő Zdravko nem a földművelést 
választotta először. Színházi ren-
dezőként beutazta a világot. Bécs, 
Berlin, Rio de Janeiro – mindenhol 
jól érezte magát , csak  Karintiában 
nem. Amikor viszont meghalt az 
édesapja, hazajött és átvette a ta-
nyát a vele járó összes felelősség-
gel. Pár éve vége lett a magányos 
életnek is, mióta a lett származású 
Marikával együtt osztoznak a gaz-
dálkodás nehézségein. A 2019-ben 
készült ötrészes Alpesi falvak lakói 
című német ismeretterjesztő fi lm-
sorozatot július 7-től szerdánként 
délben sugározza az M5 csatorna.

 » Megnyílt 
egy közösségi 
tér, a pékségben 
kenyér sül, s ami 
a legfontosabb: 
ismét van kiért 
jöjjön az iskola-
busz.

A nemrég eltávozott, feledhetetlen 
színésznőre, a magyar színját-

szás nagyasszonyára emlékezik az 
M5 csatorna péntek esténként ezen 
a nyáron. Drámai szerepek és kacag-
tató fi lmvígjátékok felváltva követik 
egymást, megmutatva Törőcsik Mari 
ezer arcát. A Kölyök kétbalkezes árva 
lányát, a tragikus sorsú Édes Annát, 
Szöszit, a bohókás fi atal fodrászlányt 
a Házasságból elégséges című fi lm-
ből, Violát, a félénk színésznőt az 
Othello Gyulaházán című alkotásból, 
Terézt a Teketóriából, melyet férje, 
Maár Gyula rendezett, a Csapd le csa-
csi! bölcs mamáját vagy A turné című 
fi lm öregedő díváját.

A sorozat első fi lmje a megun-
hatatlan Kölyök. Kölyök (Törőcsik 

Mari), a kedves, kócos, kétbalkezes 
kislány beleszeret új brigádvezetőjé-
be, Gordon Jóskába (Szabó Gyula), 
aki sajnos észre sem veszi. A lánynak 
nagyon rosszul esik ez a mellőzés, és 
mint annyi minden mást az életében, 
ezt is hűbelebalázs módjára akarja 
megoldani, majdnem a Dunába fúl. 
Szerencsére arra jár a jóképű Kondor 
Géza (Zenthe Ferenc), aki megmenti, 
majd elviszi táncolni, felébresztve 
ezzel Gordon Jóska szerelmét… Az él-
vezetes vígjáték az 50-es, 60-as évek 
fordulójának egyik legnagyobb fi lm-
sikere volt. A fi lm férfi  főszereplője 
Szabó Gyula.

A kölyök című alkotás, Törőcsik 
Mari főszereplésével, július 2-án este 
tekinthető meg az M5-ös csatornán.

Törőcsik Mari ezer arca




