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Oscar-életmûdíjra is jelölték a magyar kaszkadõrt

Interjú az Oroszlánnal
Pintér „Oroszlán” Tamás igazi veterán kaszkadõr. Az õ keze alól került ki a szakma összes 
nagy neve, megjárta Hollywoodot, és közel hetvenévesen is fogathajtóversenyre jár. 

– Sosem fél?
– Aki azt állítja, hogy nem fél, az 
hazudik. Az a bátor, aki legyõzi 
a félelmet. Egyszer egy lóval 
üldöztem egy vonatot, és lees
tem a sínek közé. Nem volt raj
tam semmilyen védõfelszerelés. 
Na, az nem bátorság, az már 
hülyeség volt. Azt nem csinál
nám még egyszer.

– Mitõl lesz valaki jó 
kaszkadõr?

– Jó idegek kellenek, sportoló
múlt, és persze jó színésznek is 
kell lenni. Mindenki a tanítvá
nyom volt, aki ma a szakmában 
van. A legismertebbek Gulyás 
Kiss Zoltán és Piroch Gábor, aki 
rengeteget szerepel hollywoodi 
produkciókban. 

– Ön is megjárta Hollywoodot.
– Igen, sok amerikai filmben 

szerepeltem, például A kated
rálisban, vagy a Cyranóban 
Depardieu-vel, a Vörös zsaruban 
Schwarzeneggerrel. Menahem 
Golannál külön stábom volt, 
õ jegyzi többek közt a Delta 
Kommandó címû filmeket. Ott 
akciórendezõ voltam, de például 
most az Operában tervezem a 
Trisztán és Izolda egyes jelene
teit. Senki sem készített annyi 
filmet, mint én. Ezért terjesz
tettek fel a kaszkadõrök Oscar
életmûdíjára!

– Akinek hivatalból kell esni, 
összetörnie magát, hogyan bir-
kózik meg a hétköznapi sérülé-
sekkel?

– Mint egy átlagember. Aki 
fél a tûtõl, az akkor is fél, ha 
kaszkadõr. De nem történik 
velem már olyan sok baleset, 
mint régen. Anno szinte az 

összes csontom eltört, volt nyolc 
agyrázkódásom. Volt idõ, ami
kor a mentõsök elõre köszöntek 
az utcán, és csak annyit kérdez
tek: mikor jössz megint?� B.�E.

Pintér „Oroszlán” Tamás lovat hajt az ügetõn
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Ördög Nóra: Nincs idõm készülni az ünnepre!
Nagy a sürgölõdés a Csillag szü
letik háza táján. Ördög Nóra, 
a mûsor csinos háziasszonya 
sem pihen ezekben a hetekben. 
Varga Viktor, egykori kiscsillag 
kiállításának a megnyitóján, a 
róla készült festmény elõtt csíp
tük el Nórit.  – Tetszik a rólam 
készült kép, nagyon hasonlít. 
Nem is tudom, hogy eddig szüle
tette rólam festmény – lelkende
zett Nóri. – Ezekbõl a képekbõl 
megválogatnám ugyan, hogy a 
lakásomban melyiket és hová 
tehetném ki, de biztos találnék 
egykettõnek helyet. Az ottho
nomban a falat fotók és szemé
lyes dolgok díszítik – vallotta 
be a mûsorvezetõ, ami annyira 
nem meglepõ, hiszen Nóra párja 
Nánási Pál fotós, aki mostaná
ban valószínûleg keveset látja 

kedvesét, hiszen Nórinak sok 
munkája van a Csillag szüle
tikkel. – Szabadidõt csak ügye
sen, okosan tudok szorítani, de 
azért sikerül. A döntõ után pár 

nap alatt kell bepótolnom az 
egykét elmulasztott hónapot. 
A karácsonyt  azonban minden
áron hagyományosan, családi 
körben fogom ünnepelni.� GYF

Ördög Nóra falát többek között saját arcképe díszíti
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Energiaital hashajtóval
A sztárok néha ijesztõ módszerrel érik el a 
karcsúságot. A bájos kislányból anorexiássá 
lett Mary-Kate Olsen fogyókúra nélkül töké
letesen nézett ki, ám mostanában szokatlan 
diétára állt rá. A kávéfüggõ szõkeség annyi
ra nem bír leszokni az erõs feketérõl, hogy 
mást nem is fogyaszt – attól ugyanis étvágy
talanságot és anyagcserét remél. Beyoncé 
Knowles, a kerek idomairól híres énekesnõ 
is egyféle íz mellett tette le voksát: legutóbbi 
filmjéhez úgy hozta formába magát, hogy 
két hétig semmilyen szilárd ételt nem evett, 
szinte csak juharszirupot, citromot, cayenne 
borsot és vizet fogyasztott. A déli szépség 
azt állította, hogy éhséget nem érzett, csak 
energiát. Paris Hilton idegrendszerre ható 
gyógyszerrel szabályozta az étvágyát, holott 
a pirulát a hiperaktív gyerekek álmosításá
ra használják az orvosok. Britney Spears 
pedig egyszerûen nem evett semmit napo
kig, csak energiaitalokat döntött magába, 
hashajtóval. � Tóth�Noémi


