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A kutya tudatosan  telefonált Kutya telefonált segítségért az Egyesült Államokban, amikor gazdája agyvérzést kapott. Nem egészen csoda történt:
a német juhász remek kiképzést kapott. A kutya persze csak az előre programozott segélyszám gombját képes lenyomni. Amikor észlelte, hogy

gazdája magatehetetlen, azonnal telefonált és heves ugatásba kezdett, mire a diszpécserek kiküldtek egy rendőrt, aki hívta a mentőket. MTI

Hírességek A legnagyobb fogás

A hét végén ismét összecsaptak a média és a társasági élet

szereplői Rétimajorban, a már negyedik éve megrendezett

meghívásos horgászversenyen. A legnagyobb, hatkilós halat

Besenyei Péter műrepülő-világbajnok fogta. METROPOL

A
FP

Kiállítás Eladó óriási műtárgyak Angliában

Marc Quinn művész óriási, „Planet” elnevezésű szobra az angliai Bakewell (Derbyshire)

egyik kastélykertjében, ahol a Sotheby’s aukciósház tart kiállítást eladó modern műtárgyakból,

Túl a határokon címmel. A kiállítás november 2-ig látható. AFP

FILM Cseh László és
Kamarás Iván lesz a szep-
tember 25–28. között meg-
rendezendő Moziünnep
nagykövete.

IDÉN KÉT OLYAN FILM is szere-
pel a programban, amely-
ben Kamarás Ivánt láthatja
a közönség. Fazekas Péter
Para című vígjátéka premi-
er előtt kerül a mozikba, és
a Hellboy II., amelyre szep-

tember 25-én jegyet is fog
szedni a színművész 16.45-
kor a budapesti Cinema
City Arénában.

A jegyszedők közé Cseh
Laci is beáll: vele szeptem-
ber 25-én, csütörtökön 19
órakor, valamint 27-én,
19 órakor találkozhatnak a
moziba igyekvők a Cinema
City Arénában. Nem ő az
egyetlen sportoló azonban,
aki a Moziünnep mellé

állt, Barta Nóra olimpikon
Farkasházi Rékával vállalt
jegyszedést pénteken este
6-kor a Sugár moziban.
Idén a zenészek közül az
Animal Cannibals várja a
nézőket szeptember 25-én
este 6-kor a Corvin Film pa -
lotában a Star Wars előtt.

AZ IDÉN IS TALÁLKOZHAT a
helyszínen közönség a ma-
gyar filmek alkotóival: csü-

törtökön 20.30-kor a Mű -
vész moziban, pénteken
este 7-kor a Bem moziban
Tabló-ankét Dettre Gábor -
ral, pénteken 18.30-kor
Márió, a varázsló-vetítés és
közönségtalálkozó a Mű -
vészben Almási Tamás sal,
szombaton 18.30-kor Nyo -
mozó-vetítés és ankét, míg
vasárnap a Delta alkotóival
beszélgethet a közönség
ugyanott. METROPOL

Jövő héten lesz a moziünnep

Röviden

ÖREGEDÉS Idén átlépte a húsz-
milliót Japánban a legalább
hetvenéves lakosok száma,
ami még sohasem fordult elő.
A 20,17 millió hetven év feletti
a lakosság 15,8 százaléka. MTI

HÍRESSÉGEK A Star Trek sztárja,
a homoszexuális George Takei
örök hűséget fogadott vasár-
nap szerelmének, Brad
Altmannak. A Los Angelesben

tartott sokszínű ceremónián az
Űrszekerek stábjának megany-
nyi tagja részt vett. A 71 éves
George Takei, aki a hatvanas
évekbeli tévésorozatban és
az azt követő filmekben a kor-
mányost, Mr. Sulut személyesí-
tette meg, negyedszázada él
boldog párkapcsolatban me-
nedzserével, Brad Alt man nal,
akit vasárnap óta a férjének
tudhat. MTI

John Le Carre

kis híján átállt

KÉMKEDÉS Majdnem átállt
a szovjet oldalra, amikor
a hidegháborúban a brit
titkosszolgálatnak dolgo-
zott – mondta John Le
Carre kémregényíró
a The Sunday Timesnak
adott interjúban.

– Az ideológia ugyan nem
csábított, de amikor kém-
kedik az ember és egyre
közelebb és közelebb ke-
rül a határhoz, akkor a
nagy ugrás csak egy kis lé-
pésnek tűnik. Sokszor el-
játszottam a gondolattal,
de aztán… a történet
végét már önök is kitalál-
hatják – mondta Le Carre,
aki 1959-ben állt be a brit
titkosszolgálathoz. MTI


