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A határ menti kistérségek
fejlesztése érdekében szerve-
zett egyéves kutatóprogram fe-
jezõdött be a napokban,
amelynek eredményeirõl Cso-
ma Judit projektvezetõ számolt
be. A Romániai Vállalkozók
Egyesülete, valamint a Debre-
ceni Egyetem Szociológia és
Szociálpolitikai Tanszékének
együttmûködésével az Érmel-
lék tíz magyarországi és tizen-
egy romániai településén foly-
tattak kérdõíves kutatásokat. A
minimum öt fõt foglalkoztató
vállalkozásokban a munkaválla-

lók iránti szakmai, képességbe-
li elvárásokat összegezték, vala-
mint a szakkepésítést végzõ in-
tézmények kínálatát térképez-
tek fel. A kiértékelésbõl kiindul-
va javaslatokat fogalmaznak
meg arról, hogy milyen szak-
képzések iránt mutatkozik
igény, ami a vállalkozók elvárá-
sainak jobban megfelelne, és
egyúttal a munkavállalók elhe-
lyezkedési lehetõségei is bõvül-
nének. A tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy a képzések nem
követik nyomon idõben a mun-
kaerõ-piaci igényeket, ami a

szakmát kínáló szolgáltatók, in-
tézmények és a munkaadók
közötti információáramlás hiá-
nyát mutatja. Ennek feloldása
során érvényesülne az erõfor-
rások hatékonyabb felhaszná-
lása, nõne a kistérségek gazda-
sági versenyképessége. A most
elkészített kutatómunka az Ér-
mellék önfenntartását is elõse-
gítheti, valamint a határon át-
nyúló együttmûködés is erõ-
södne általa.

D. M. E.
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Kormányrendelet kiadására igyekszik rá-
venni Bihar megye tanácselnöke a végrehajtó
hatalmat és személyesen Emil Boc miniszter-
elnököt. Radu Þîrle a januári tanácsülésen je-

lentette be, hogy emlékeztetõt írt annak érde-
kében, hogy a megyei önkormányzat alkalma-
zottainak ne kelljen visszafizetniük a 2010-zel
bezárólag nekik kifizetett pótlékokat. A jutta-
tások kifizetését a számvevõszék törvénytelen-
nek ítélte, és elrendelte a teljes összeg vissza-
fizetését, bár a pótlékokról az alkalmazottak
és az önkormányzat között megkötött kollek-
tív munkaszerzõdés rendelkezett. A tanácsel-
nök most erre hivatkozva kéri a korány köz-
benjárását, vagyis hogy az érintetteket ment-
sék fel a visszafizetés alól. Ha ez nem lehetsé-
ges, akkor azt kéri Þîrle, hogy az alkalmazot-
taknak ne egy összegben, hanem négy év
alatt, évi 20 százalékos részletekben kelljen
visszaadniuk a pénzt. Többek között arra hi-
vatkozik, hogy bizonyos közintézményekben a
mai napig megkapják az ott dolgozók a náluk
kifogásolt juttatásokat.

(-fia)

Emlékeztetõ
a kormánynak

Híd az óceánon a címe an-
nak a nemzetközi projektnek,
amelynek keretében a nagyvá-
radi Emanoil Gojdu Fõgimná-
zium Chilébõl érkezett diáko-
kat látott vendégül a múlt hé-
ten. A 22 fiatal többek között
felkereste a városházát, ismer-

kedett a megyeszékhely törté-
nelmével, és felmásztak a vá-
rosháza tornyába is, ahonnan
remek kilátás nyílik a telepü-
lésre. A chileiek több európai
országot is felkeresnek, Vá-
radról Brassóba vitt tovább az
útjuk.

Chileiek látogatóban Váradon
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Többen fizettek

Nagyváradon január 10.
óta lehet kifizetni az idei
adókat és illetékeket, a pol-
gárok pedig már az elsõ na-
poktól szép számban rótták
le tartozásukat. Eddig több
mint 11 ezer magán- és
csaknem ezer jogi személy
fizetett adót. Továbbra is
kedvezmény illeti meg azo-
kat, akik teljes évi adójukat
törlesztik március 31-éig:
jogi személyek 5, természe-
tes személyek pedig 8 szá-
zalékos kedvezményt kap-
nak. Ezzel a lehetõséggel
eddig közel 7 ezer magán-
személy, illetve 180 jogi
személy élt. A tavalyi év ha-
sonló idõszakához képest
az idén csaknem egyötödé-
vel nõtt az adófizetési kedv
Nagyváradon.

Kalóz-
másolatokért
bûnvádi eljárás

A szerzõi jogok megsér-
tése gyanújával javasolja bí-
róság elé állítani a Bihar
Megyei Rendõrség csaláso-
kat felderítõ osztálya azt a
61 éves váradi férfit, aki
házilag számos zenei mû-
vet, mozifilmet és számító-
gépes programot másolt le.
A bûncselekményt azzal kö-
vette el, hogy a másolatok-
kal kereskedett is. Árukész-
letét az interneten reklá-
mozta. Természetesen nem
rendelkezett a szerzõk en-
gedélyével, és a kalózmáso-
latok eladásából szerzett
bevétele után sem adózott.
Az elcsalt jogdíjat 10 ezer
euróra becsülik a rendõrök.

Márciuska-
árusoknak

Nagyváradon a polgár-
mester határozata szerint
már kijelölték azokat a he-
lyeket, ahol február 23. és
március 2. között már-
ciuskákat, virágokat, a ta-
vaszváró nappal kapcsola-
tos tárgyakat lehet árusíta-
ni. A kereskedõk február
17-éig igényelhetik a helye-
ket, a kérvényeket a város-
háza ügyfélfogadási köz-
pontjában lehet letenni. A
város 15 pontján állíthatják
majd fel a standjukat, elsõ-
sorban a piacok mellett és
a korzón.

Lapunk támogatója 
a Communitas Alapítvány

A nagyobbik kormánypártba átigazolt Radu Þîrle az
alkalmazottak pénzéért szólalt fel



A januári tanácsülés napi-
rendi pontjai közül két határo-
zati javaslat szólt a restitúciós
hatóság elleni kereset megin-
dításáról. A megyei önkor-
mányzat a hajdani Katolikus
Kör (Szilágyi Dezsõ, ma Mos-
covei u. 5. szám, a filharmó-

nia székhelye) és az egykori
pénzügyi palota (Fõ utca 35.
szám, a volt járóbeteg-rendelõ
intézet) ügyében kívánja sür-
getni a döntést. Mindkét in-
gatlant a római katolikus egy-
ház igényelte vissza. Az épüle-
tek jelenleg a megyei tanács

fennhatósága alá tartoznak,
ám éppen a vitatott tulajdon-
jog miatt az önkormányzat
nem költhet rájuk.

Amint Szabó Ödön, a ta-
nács RMDSZ-es frakcióveze-
tõje elmondta, nem számíta-
nak gyors eredményre, ám a
közigazgatási bírósági eljárás-
ról tudni lehet, hogy záros ha-
táridõn belül ítélethez vezet-
nek. A restitúciós bizottság-
ban viszont egy-egy tagra több
száz visszaszolgáltatási dosszié
elbírálása jut, és akár egy
újabb évtized is eltelhet, amíg
ez a két iratcsomó sorra kerül.

Nem várnak tehát tovább ölbe
tett kézzel.

Radu Þîrle tanácsi elnök is
azt hangoztatta a szavazás
elõtt, hogy tûrhetetlen, hogy
magas szintû intervenciók elle-
nére sem hozott döntést az il-
letõ bizottság. Emlékeztetett
rá, hogy közbenjárására négy
évvel ezelõtt az akkori minisz-
terelnök, Cãlin Popescu
Tãriceanu is kérte a dossziék
elbírálását, ám hiába. A ta-
nács végül egyhangúlag jóvá-
hagyta a bírósági keresetek
megindítását.

Máté Zsófia
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Határozatot hozott Bihar Megye Tanácsa arról, hogy
a közigazgatási bírósághoz fordul, amiért az Országos
Restitúciós Hatóság egyházi visszaszolgáltatásokban
illetékes bizottsága indokolatlanul sokáig halogatja két
nagyváradi ingatlan ügyében a döntést. A teljes
létszámban jelen lévõ megyei önkormányzati
képviselõk egyöntetûen értettek egyet a határozati
javaslattal elsõ idei ülésükön.

Bepereli a megyei tanács
a restitúciós hatóságot

Omlik, romlik a gazdátlanul, lakatlanul álló épület

Nem költhet a megye a vitatott tulajdonviszonyú ingatlanra

A Mezõgazdasági Kifizetési
és Intervenciós Ügynökség Bi-
har megyei központja értesíti
az érdekelteket, hogy meg-
kezdte, és március 20-áig foly-
tatja a helyszíni ellenõrzést
azoknál a tehenesgazdáknál,
akik tavaly a hátrányos helyze-
tû térségekben mûködõ te-
héntartóknak járó támogatá-
sért folyamodtak. A szubven-
ció kiadásának feltétele volt

ugyanis többek között, hogy
az állat, ami után a támogatást
kérték, meglegyen a gazda-
ságban idén március 20-áig,
legyen nyilvántartásba véve a
farmjegyzékben és az állator-
vosnál, és a kérvény leadása
elõtt legalább egy, nyilvántar-
tásba is vett borjat hozzon a
világra.

Ha ezek a feltételek nem
teljesülnek 1–3 állatnál, akkor

az igénylõ kevesebb támoga-
tást kap, sõt megvonhatják tõ-
le a teljes összeget. A negye-
dik hibádzó szarvasmarha ese-
tén a gazda a következõ há-
rom évben nem kaphat ilyen
fajta támogatást. Jó, ha tudják
az érdekeltek, hogy a tehén
mindkét azonosító fülszámát
ellenõrzik az ügynökség em-
berei. Ha valamelyik azonosí-
tó hiányzik, azt a gazdának

idejében jeleznie kell az állat-
orvosnál, és másolatot kell
kérnie a fülszámról. Az állatot
„hiányzónak” minõsítik, ha
egy azonosító bilétája sincs.

Biharban 3016 tehenes-
gazda igényelte tavaly a szó-
ban forgó támogatást, 8650
szarvasmarha után. Az ügy-
nökség ellenõrei 449 véletlen-
szerûen kiválasztott farmra
szállnak ki.

Létszámot és fülszámot ellenõriznek
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Lassan, de tisztázódnak
az iskola-elõkészítõ
osztályok indulásával
kapcsolatos részletek.
A tudnivalókról a minap
tájékoztatták a sajtót
a Bihar Megyei
Tanfelügyelõségen.

Január 23-a óta mûködik a
Bihar Megyei Tanfelügyelõsé-
gen a 0800/816-259-es zöld
szám, melyen Violeta Taichiº
és Aurelia Bodea tanfelügyelõ
válaszolnak az elõkészítõ osz-
tállyal kapcsolatos kérdésekre,
naponta 9 és 17 óra között,
jelentette be Kéry Hajnal fõ-
tanfelügyelõ-helyettes.

Bihar megyében a beiskolá-
zási terv szerint összesen 291
iskola-elõkészítõ osztályt indí-
tanak a 2012/13-as tanév-
ben, ezekben 4539 gyermek
tanulhat. Ezek közül 56 lesz
magyar tannyelvû iskola-elõ-
készítõ osztály, 1001 kicsit
írathatnak be. Megyékben
307 elsõ osztályt indítanak
5719 diákkal, ezek közül 65
lesz magyar tannyelvû osztály,
ahová 1185 gyermek íratkoz-
hat. Tervezik még 2-2 német
tannyelvû islola-elõkészítõ, il-

letve elsõ osztály indítását,
szlovák nyelven pedig össze-
vont osztályokban tanulhatnak
a kicsik.

Beíratkozás több
szakaszban

A beíratkozáshoz úgyneve-
zett kerületeket hoznak létre,
ezeknek fõleg a városokban
lesz szerepük, mondta Kéry
Hajnal. Ez gyakorlatilag azt je-
lenti, hogy elsõsorban lakhely
szerint, a saját körzetükbõl fo-
gadják a beíratkozó gyerme-
keket az iskolák.

A beíratkozás több szakasz-
ban zajlik majd. Az elsõ sza-
kaszban, március 5–16. kö-
zött az iskola körzetébe tarto-
zó gyermekeket írathatják be
szüleik. A második szakasz-
ban, március 20–27. között
az iskolákban szabadon ma-
radt helyekre íratkozhatnak be
a más körzetekbe tartozók. A
harmadik szakaszban, április
23–25. között azok a gyerme-
kek íratkozhatnak be az isko-
la-elõkészítõbe, akik nem a sa-
ját körzetük iskolájába jelent-
keztek, de helyhiány miatt

nem fogadták õket, illetve
azok, akik az elsõ két szakasz-
ban sehová sem íratkoztak be.
Legvégül a negyedik szakasz-
ban, május 2–9. között azokat
a gyermekeket írathatják be
az iskola-elõkészítõbe, akik az
elsõ három szakaszban vala-
milyen okból nem jelentkeztek
még sehová. Az eredménye-
ket minden alkalommal a tan-
intézetekben függesztik ki.

Nem lesz vizsga

Az iskola-elõkészítõ osztá-
lyokba nem lesz sem felvételi,
sem egyéb vizsga. A tanter-
mek berendezését úgy alakít-
ják ki, hogy átmenet legyen az
óvoda és az iskolai tanterem
között. A gyermekek megis-
merkedhetnek a számokkal és
a betûkkel, nevelõ hatású
(csapat)játékokkal tanulhatják
például a kapcsolatteremtést,
megfigyelhetik a környezõ vi-
lágot, rajzos, zenés foglalkozá-
sokon keresztül fejleszthetik
képességeiket. A gyermekek
nem jegyeket és minõsítéseket
kapnak majd, hanem életko-
ruknak megfelelõen jutalmaz-

zák õket, például piros pon-
tokkal. A tanév végén a tanító
jelentést ír a gyermek érzelmi-
intellektuális-testi fejlõdésérõl.

Ki és hova íratkozhat?

A 2012. augusztus 31-éig a
7. életévüket betöltött gyer-
mekeket elsõ osztályba írat-
hatják szüleik, függetlenül at-
tól, jártak-e óvodába. A 2012.
augusztus 31-éig a 6. évüket
betöltött kicsiket beírathatják
elsõ osztályba, ha ebben a
tanévben iskola-elõkészítõ
óvodai csoportba jártak, vagy
ha szakemberek úgy ítélik
meg, hogy a gyermek iskola-
érett. Azokat a gyermekeket,
akik 2012. szeptember 1. és
2012. december 31. között
töltik be 6. életévüket, szülõi
kérésre és a gyermekrõl ké-
szült szakvéleménnyel iskola-
elõkészítõ csoportba írathatják
be. Ha szülõ nem kéri az isko-
la-elõkésztõ osztályt, vagy a
szakvélemény szerint a gyer-
mek még nem elég érett erre,
akkor az óvodai nagycsoport-
ban marad.

Fried Noémi Lujza

Bodea, Kéry és Taichiº. Ingyen hívható telefonszámon tájékoztat a tanfelügyelõség

Márciustól beíratkozás
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A közel félszáz ifjúsági civil
szervezet vezetõit, képviselõit a
fõszervezõ, Kiss Sándor
Elek, a VIDIFISZ elnöke kö-
szöntötte. Elmondta, az idei
immár a hetedik disznótoros
mulatságuk, amelyre azonban
a hagyományoktól eltérõen
nem a magyarlakta települések
elöljárói, hanem a ifjúsági szer-
vezetek vezetõi voltak hivatalo-
sak. A kultúrház nagytermét
megtöltõ fiatalokat Kelemen
Zoltán biharfélegyházi polgár-
mester is köszöntötte, és el-
mondta, örömükre szolgál,
hogy éppen õk lehetnek a há-
zigazdái a talán példa nélküli
megyei eseménynek. A Bihar
Megyei Területi Ifjúsági Egyez-
tetõ Tanács (BTIET) elnöke,
Debreczeni Sándor a talál-
kozó célját vázolta fel: kidol-
gozni a 2012-es évi stratégiát,
és fõleg megismerni egymást.
Bodor László, a Magyar Ifjú-
sági Értekezlet (MIÉRT) elnöke
is jelen volt a megbeszélésen.

Példaértékûnek nevezte a biha-
ri ifjúsági életet, és tudatta, a
MIÉRT támogatni fogja az itte-
ni fiatalok kezdeményezéseit.

A Bihar Megyei Ifjúsági
Szervezeti Találkozó elsõ részé-
ben az ernyõszervezetek mu-
tatkoztak be, tudatták az elmúlt
néhány év legfontosabb priori-
tásait, és ismertették a legjel-
lemzõbb programjaikat. A
VIDIFISZ-rõl Kiss Sándor Elek
beszámolójából kiderült, hogy
bár a tagszervezeteik szórakoz-
tató rendezvényeket is szervez-
tek, fõként a hagyományõrzõ
és kulturális programjaik révén
kerültek elõtérbe. A 2002-ben
létrehozott VIDIFISZ a követ-
kezõkben is ezen a területen
próbál majd aktiválni. A Ma-
gyar Ifjúsági Demokrata Szö-
vetség (MIDESZ) Bihar megyei
szervezetének elnöke, Borsi
Balázs ismertetõjében hang-
súlyozta, az 1990 januárjában
megalakult ifjúsági szervezet
nemcsak Biharban, hanem Er-

délyben is az elsõk közé tarto-
zik a rendszerváltást követõen
létrejött civil ifjúsági szférában.
Az elnök a MIDESZ több mint
két évtizedes történetét három
részre osztva ismertette: az el-
sõ tizenkét-tizennégy évben ez
a szervezet volt az, amelyik tu-
lajdonképpen egyedüliként irá-
nyította a megyei ifjúsági éle-
tet, majd az azt követõ hét-
nyolc évben háttérbe szorult, s
a jelenrõl szólva tudatta, tavaly
indult el egy megújulási hullám,
amely révén egy új csapat újult
erõvel látott munkához. A töb-
bi ernyõszervezettel pedig nem
rivalizálni, hanem a különbsé-
gek adta lehetõségek szerint
együttmûködve kell dolgozni-
uk. A MIDESZ tevékenységébe
fõleg a szórakoztató rendezvé-
nyek megszervezése tartozik.
Borsi Imre Loránd, a Bihar
Megyei Cserkész Ifjúsági Szö-
vetség elnöke a megyénkben
két éve elindult cserkészmoz-
galmat ismertette. Egymás
után alakulnak meg a cserkész-
csapatok, amelyeknek tagjai
fõként iskolás gyermekek, aki-
ket természet-, ember- és Isten-
szeretetre nevelnek. Tóth Eri-
ka, a Bihar Megyei Középisko-
lás Egyesületek Tanácsának
(MAKET) megbízott elnöke is-

mertette a szervezetük struktú-
ráját, külön kiemelve a tavaly
indult margittai és nagyszalon-
tai önálló magyar iskola diákta-
nácsait, amelyek jelentõs tá-
mogatással és új lehetõségek-
kel kezdték újra diákönkor-
mányzati tevékenységüket.

A biharfélegyházi találkozó
egyben a BTIET tisztújító köz-
gyûlése is volt. A jelenlévõk el-
nöknek újraválasztották Debre-
czeni Sándort, az alelnöki tiszt-
ségbe pedig bizalmat szavaztak
Horváth Bélának, a BI-
CSISZ alelnökének. Zárónyilat-
kozatot is elfogadtak a tanács-
kozáson. Az ernyõszervezetek
vezetõi által aláírt dokumen-
tumban leszögezik, hogy a tag-
szervezeteik tagságát és szim-
patizánsait az itthon maradásra
ösztönzik, és minden lehetsé-
ges eszközzel támogatják egy-
mást programjaik hatékony le-
bonyolításában. Ugyanakkor
megjegyzik azt is, nem értenek
egyet azzal, hogy ifjúsági szer-
vezetek „szabály-, esetleg tör-
vényellenes cselekedeteikkel,
magánakcióikkal legyenek je-
len a médiában, és másokat
nemzetiségi, faji vagy vallási
különbözõségük miatt elítélje-
nek”.

B. B.

Ifjúsági vezetõk egymás közt
Rendhagyó találkozót szervezett a közelmúltban
a Vidéki Ifjúsági Szövetség (VIDIFISZ)
Biharfélegyházán. A megye szinte valamennyi ifjúsági
szervezetének a képviselõit látták vendégül
a kultúrházban, ahol tanácskozással kezdõdött, majd
hagyományos disznótoros vacsorával folytatódott,
és mulatsággal ért véget a találkozó.



Mi másképp látunk a címe annak
a fotókiállításnak, amelyet a román
fotográfia hónapja alkalmából
rendezett immár hagyományosan
a margittai Helios Fotóklub. Ennek
négy oszlopos tagja állította ki
válogatott, illetve tematikus
munkáját a mûvelõdési ház
elõcsarnokában: Antal Julianna,
dr. Kékedi Imre, Pósán Lajos
és dr. Sorin Tabacu. A tárlat
március 1-jéig látható.

A megnyitón a már megszokott törzs-
közönséget elsõként Bradács Alíz Ildikó
körzeti RMDSZ-elnök, a Helios alapító
tagja köszöntötte. Kiemelte, hogy a hazai
fotózás ünnepi hónapja alkalmából or-
szágszerte rendezett kiállítások fõ védnöke
a kulturális minisztérium és a Nemzeti Va-
gyonügynökség, és élvezi a Nemzetközi
Fotószövetség jóváhagyását. A fotóklub
alapító elnöke, Pósán Lajos is üdvözölte a
hûséges érdeklõdõket, és sajnálatát fejezte
ki, amiért számuk nem gyarapodik. Külö-
nösen azon intézmények képviselõit hiá-
nyolta, melyeket a klub által készített vagy
feljavított fotók díszítenek. Hangsúlyozta,
nem erõszakkal akarnak közönséget hódí-
tani, de a szépet és jót csak akkor lehet ér-
tékelni, ha látják – érvelt az elnök, majd
bemutatta saját fotóit, melyek nagyrészt
portrék.

Dr. Kékedi Imre alelnök azt taglalta,
mit is fed a kiállítás címe, mit lát másként

a fotós, és kihez képest. Más fotóshoz,
vagy a kiállítás szemlélõjéhez képest? –
talán mindkettõ igaz. A leglényegesebb,
hogy egy jó fotónak mondanivalója is
van. Az alelnök kiállított fényképei Olasz-
országban készültek, és igazi forró, medi-
terrán hangulatot árasztottak. Antal Juli-
anna képei Auschwitzban és Birkenau-
ban készültek. Képeiben benne rejlett a
koncentrációs táborok minden borzalma,

a szemlélõ szinte a helyszínen érezte ma-
gát. A felhõtlen olasz tájak mellett még
komorabb hatást keltettek. Dr. Sorin Ta-
bacu az angol életmódot, utcákat és köz-
lekedést mutatta be fotóival. Mint mond-
ta, aki szeret fotózni, az talál alkalmat és
idõt is egy „beszélõ kép” elkészítésére.

A mûvelõdési ház igazgatónõje, Deme-
ter Veronica csellózenével színesítette a
megnyitót. Pósán Lajos elmondta, hogy a
Helios Fotóklub 2004-ben alakult meg
nagyjából 15 taggal, jelenleg hét állandó
tagjuk van, a fent említetteken kívül Papp
Gábor, s visszavárják Koszta Józsefet, aki
szintén az alapítók között volt. Ez a törzs-
gárda viszi a vállán a klubot, és rendez ki-
állításokat itthon és külföldön egyaránt,
számos hazai és külföldi díjat nyertek
mind csapatban, mind egyénileg, s várják
az új tagokat, korosztálytól függetlenül.

Szõke Ferenc

Új történelmi elõadás-sorozat indul
Nagyváradon az RMDSZ Bihar megyei
szervezete által elindított Szacsvay Aka-
démián. Az elõadók úgy világítanak rá
fontos történelmi eseményekre, hogy
személyiségekhez kötik a történéseket. A
Történelem és személyiségek elnevezé-
sû modul szerdán Koszta Lászlónak, a
Szegedi Tudományegyetem Történeti In-
tézete tanszékvezetõ egyetemi docensé-
nek Szent királyok és pogány lázadók a
XI. századi Magyarországon címû elõ-
adásával kezdõdött el az Ady Endre Gim-
náziumban.

Az újabb magyarságtörténeti sorozat
összesen tizenhét elõadásból áll, vala-
mennyit az Ady gimnáziumba szervezik.

Olyan elõadók is visszatérnek Nagyvá-
radra, kik az elõzõ, Mérlegen a magyar
történelem címû sorozatban is részt vál-
laltak, mint Zsoldos Attila, Oborni Teréz,
Gebei Sándor, Gerõ András, Szarka
László, a tudományos tanácsadó Rom-
sics Ignác vagy Rainer M. János. Az elõ-
adók között megtaláljuk például Besse-
nyei Józsefet, a Magyar Tudományos
Akadémia doktorát, az egri Eszterházy
Károly Fõiskola Középkori és Újkori Ma-
gyar Történelem Tanszékének profesz-
szorát, Kalmár János kandidátust, az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Kara Középkori és Kora
Újkori Magyar Történeti Tanszékének ha-
bilitált egyetemi docensét, Csorba Lász-

lót, az MTA doktorát, a Magyar Nemzeti
Múzeum fõigazgatóját, Balogh Margit
kandidátust, az MTA Történettudományi
Intézetének tudományos fõmunkatársát,
az MTA Társadalomkutató Központjának
igazgatóját, Földes Györgyöt, az MTA
doktorát, a budapesti Politikatörténeti In-
tézet fõigazgatóját, valamint Erdõdy Gá-
bort, az MTA doktorát, az ELTE BTK Új-
és Jelenkori Magyar Történeti Tanszé-
kének vezetõ professzorát.

A következõ elõadás keretében febru-
ár 15-én, szerdán 18 órától éppen
Zsoldos Attila akadémikus, az MTA Tör-
ténettudományi Intézete Középkori Osz-
tályának vezetõje értekezik II. András és
IV. Béla címmel.
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Másképp látnak Margittán

Történelmünkrõl személyiségeken át



Borsi Imre Loránd vázolta
fel szóban és kivetített képek-
kel, mibõl áll a cserkészség,
milyen követelményeknek kell
eleget tenniük a tagoknak.
Közben Horváth Bélával
együtt szívesen válaszolt is a
feltett kérdésekre, közösen.
Kérdésekben nem volt hiány,
minden apró részlet érdekelte
a kisdiákokat. A toborzó elsõ-
sorban az elemistáknak szólt,

de a szervezetben szívesen lát-
nak elsõsöket és hatodikosnál
idõsebbeket, akár nagyszülõ-
ket is. A cserkészet életforma,
a tagok viselkedését és erköl-
csi rendjüket a cserkészek tíz
parancsa egyértelmûen meg-
határozza. Hitvallásuk: „Isten,
haza, embertársak”. Köszöné-
sük: Jó munkát! Buzdító jel-
szavuk: Légy résen! A cser-
kész tiszteletet, alázatot, szere-

tetet kell hogy mutasson em-
bertársai és környezete iránt.
Becsületesnek kell lennie, aki
példakép mások elõtt, több,
mint egy átlagember, mond-
ták a toborzók. Sokat kirán-
dulnak és szórakoznak, de be
kell tartani a fegyelmet. Sze-
retni kell a természetet,
amelyben élünk és meghatá-
rozza létünket. Csapatban, és
nem egyénben kell gondol-
kozni, mert a munka úgy
eredményes. Fél évi cserkész-
kedés után letehetõ az eskü,
és ekkor a cserkész megkapja
a szövetségtõl ingyen az
egyenruháját. Aki nem cser-
készhez illõ módon viselkedik,
bármikor kizárható a szövet-
ségbõl.

A gyerekeknek tetszett a
bemutató, igen sokan határoz-

tak úgy, hogy belépnek a szö-
vetségbe. Margittán Tõtõs
Norbert lesz a parancsnokuk,
segítõtársa Galambos Edina.
Hétvégén már megtartják az
elsõ közös foglalkozást. Borsi
Loránd elmondta, hogy Ro-
mániában van egy magyar és
egy román cserkészszövetség,
de ezek Bihar megyét nem
érintették. Ezért határoztak
úgy, hogy saját szervezetet
alapítanak 2010-ben; ennek
már nyolc helyi szervezete
van: Belényesújlak, Érkörtvé-
lyes, Érsemjén, Köröstárkány,
Margitta, Nagyszalonta, Pap-
tamási, Szalacs. A jövõben,
ha igény van rá, igyekeznek
más településeken is megala-
kítani a szervezetet, és teljessé
tenni a megyei hálózatot.

Szõke Ferenc
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Toboroztak Margittán

Borsi és Horváth minden kérdésre szívesen válaszolt

Sok kisdiák érdeklõdött 

Életképek Nagyszalontán
Rendhagyó kiállítás nyílt a magyar kultúra napja alkalmából a

nagyszalontai RMDSZ-székház kistermében. Az Életképek címet
viselõ tárlat az elmúlt esztendõ legemlékezetesebb pillanatait rög-
zítõ fotókat fûzte csokorba. Kulturális rendezvények, sportprog-
ramok, kiállítások, fesztiválok képkockái sorakoztak a falakon.

A tárlatnyitón Török László polgármester köszöntötte a meg-
jelenteket, akik között örömmel üdvözölt olyanokat, akik a meg-
örökített felvételeken is láthatók. Az érdeklõdõk is, fiatalok és
idõsek egyaránt, boldogan fedeztek fel ismerõs arcokat, baráto-
kat, rokonokat a kiállított képeken. Stílusosan a megnyitó részt-
vevõirõl is készült egy közös kép, majd mindenki sorra aláírta azt
az ívet, amely bekeretezve felkerült a kiállítóterem falára, mintegy
emlékéül az elsõ nagyszalontai Életképek kiállításnak.

Balázs Anita

A Bihar Megyei Cserkész Ifjúsági Szervezet (BICSISZ)
a Horváth János Iskolaközpontban tartotta meg
margittai toborzó-alakuló ülését. A megyei
szervezetet Borsi Imre Loránd elnök és Horváth Béla
alelnök képviselte. A leendõ cserkészek, igen sokan,
az intézmény étkezdéjében gyûltek össze tanítóik
kíséretében.
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Margitta és Érszõlõs között
balra vezet a kövesút Kraszna-
szolnokháza felé. Tábla jelzi a
letérõt, de mi tovább megyünk
Érszõlõsre. Az Illyés házaspár
szívélyesen fogad a református
parókián, a férj, Tamás hama-
rosan átenged feleségének,
Zsuzsanna asszonynak, akivel
a papi irodában ismerkedünk.
A három gyermekkel megál-
dott család legkisebbike nyûg-
lõdik, lázas, az édesapa gondja-
iba veszi.

Zsuzsanna a kárpátaljai
Nagydobronból jelentkezett a
kolozsvári Protestáns Teológiá-
ra. Nem volt számára teljesen
idegen a környezet, habár hal-
lomásból, de már kialakult ben-
ne némi kép az itteni életfor-
máról, az emberek habitusáról
nõvére révén, aki szintén lelki-
pásztornak tanult Kolozsváron.
Teológiai tanulmányait meg-
elõzõen egy hároméves kate-
kétaképzésen vett részt, majd
egy évig a nagydobroni gyüle-
kezetben a fiatalok lelki életét
istápolta. Szülõfaluja a maga

hatezer lakosával Kárpátalja
legnagyobb színmagyar közsé-
ge, ahol a tiltások ellenére ke-
mény makacssággal õrizték re-
formátus hitüket. Az államha-
talom számon tartotta, ki jár
templomba, a tanárok a falu-
ban cirkálva még azt is megles-
ték, hogy melyik diákjuk vesz
részt a karácsony esti kántálá-
son. „A sztálini örökség kellõs
közepében nõttünk fel, úgy ér-
zem, nehezebb volt egyenes
derékkal magyarnak lenni,
mint Erdélyben” – véli vendég-
látóm.

Az ideológiai nevelésen túl
hadgyakorlatokat tartottak az
iskolában, a hõs szovjet elvtár-
sakra mint követendõ példákra
gyerekként valósággal felnéz-
tek. Naponta ezt sulykolták be-
léjük, teljes gõzzel folyt az agy-
mosás. Ilyen körülmények kö-
zött a magyarok még inkább
összezártak, az egyház volt az a
közösség, ahol csírányi esélyét
látták a megmaradásnak.

Bár a két erdélyi egyházke-
rület támogatta az elszakadt ré-

szekrõl teológián tanulókat, a
hatályos törvények viszont
megnehezítették az itt-tartóz-
kodást, félévente kellett hosz-
szabbítani az engedélyeket.
Hazajárni is csak ritkán lehe-
tett, mert ha egyszer átlépték a
határt, a tartózkodási engedély
elveszítette érvényességét, és
lehetett újra kezdeni az enge-
délyszerzési procedúrát. A bü-
rokratikus ügyintézés ellenére a
kisebbségi létbõl egy másik ha-
sonló kisebbségi létbe kerülés a

fiatal papnövendék számára az
otthonosság érzését nyújtotta
már az elsõ pillanattól. „Barát-
ságosak az erdélyi emberek” –
sommáz Zsuzsanna. Olyannyi-
ra, hogy élete párját is itt talál-
ta meg, szilágysomlyói születé-
sû férje egy évvel fölötte járt a
teológián.

A család elõbb a Szatmár
megyei Kismajtényba került,
majd pedig a férj az érszõlõsi
gyülekezet pásztorlását vállalta
el. A teológia elvégzése után

Illyés Zsuzsanna református tiszteletes

Még a csorgóról kell hordani a vizet Sok felekezetû kis falu

Dombok mögötti élet
A hajdanvolt érmelléki mocsárból szelíd szirénként
kiemelkedõ domboknál megtorpan a nyargaló pusztai
szél, akárcsak a magyar hegemónia. Az ökörnyelvnyi
széles földsáv még õrzi a csíkászok ivadékait, de alig
néhány tíz kilométernyire már bomlik az egyensúly,
telepesek teremtik a számunkra nem túl hízelgõ
etnikai arányt. A dombok rejtekében nem könnyû
a megmaradás, a mégis helyben maradók még több
érzéssel vallják: „Erõs vár a mi Istenünk”.
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közel tíz évig nem szolgálhatott
lelkészként, 2009-ben keresték
meg a szolnokháziak és hívták
meg lelkipásztoruknak. Így lett
az Érmelléki Református Egy-
házmegye legkisebbik gyüleke-
zetének a lelkipásztora, ahová
hosszú idõre nem merészke-
dett fõállású papnak senki.
Többnyire más gyülekezetbõl
be-beszolgált valaki, vagy pedig
teológiai hallgatók szólták az
igét.

Sokat sejtetõ adat, hogy 15
év alatt 17 palástos fordult meg
a gyülekezetben. El is terjedt a
mondás, miszerint aki éhen
akar halni, az menjen Szol-
nokházára papnak. A fiatal
papnõ elsõdlegesen a szolgálat
felelõsségére gondolt, így nem-
csak a „túléljük valahogy” pesz-
szimizmusával vetette bele ma-
gát a 44 tagú gyülekezet pász-
torlásába, hanem a lelki épülé-

sen túl a kis közösség anyagi
gyarapodásán is munkálkodott,
amire ráadásként a tucatnyinál
alig több lélekszámú sándorfalvi
gyülekezetet is megkapta.

Lassan döcögünk a köves-
úton, csak az irányjelzõ tábla,
no meg a tiszteletesnõ szavá-
ban bízva nem fordulunk visz-
sza, mert jól tudjuk, hogy a
dombok között van a rejtõzkö-
dõ falucska, Szolnokháza.
Elõbb jobb oldalt sejlik fel az
egyik templom tornya, majd el-
lenkezõ irányban a többi, míg-
nem teljesen kitárulkozik ter-
mészet adta szépségében. Még
így a lagymatag, hó nélküli tél-
ben is békességet áraszt a mély
völgy, a dombok szelíden ívelt
vonulata. El is hiszem Nagy Já-
nosnak, a falu érdekeit az
érszõlõsi önkormányzatban
képviselõ tanácstagnak, hogy
az utóbbi idõben egyre több

idegen vásárol házat a faluban,
van közöttük, aki csak a hétvé-
gét tölti itt, de olyan is akad, aki
végleg otthonra lelt Szolnok-
házán. Érdekes kontrasztot al-
kotnak a faluban a még malter-
szagú házak és a kidõlt kerítésû,
lakatlan porták. Élet és elmúlás,
jövõ és múlt metszéspontjai. 

Nagy János évtizede abba-
hagyta a gyári munkát, 25
hektáros gazdaként igyekszik
eltartani a családját. Míg õ a
barázdát szeli traktorával, addig
felesége a margittai piacon
árulja az öt tehén adta tejet, tú-
rót, tejfölt. A tanácsos, aki a
gyülekezet presbitere is, büsz-
kén újságolja, hogy a templom
mellé sikerült egy szép kiállású
gyülekezeti termet is felhúzni-
uk, berendezniük. A templom
szomszédságában lévõ iskola
és kultúrház az egyház földjére

épült, abban reménykednek,
hogy a területért kapnak némi
kárpótlást, abból felújíttatnák
az istenházát. Emellett földjük
is van a reformátusoknak, az
után is befolyik némi pénz a
közösbe.

A falu lélekszáma a kétszáz-
hoz közelít, valamivel több a
magyar, mint a román. Cigány
viszont egy sincs a faluban,
heccelik is õket, hogy milyen
falu az, amelyik nem bír eltarta-
ni egyetlen romát sem. Feleke-
zet viszont négy is van, a refor-
mátus mellett római katolikus,
görög katolikus és ortodox li-
turgia szerint folynak az alkal-
mak.

A tanácsos örül, hogy bár
kevesen vannak, nincsenek ma-
gukra hagyva. Sikerült a falu ut-
cáit lekövezniük, nemsoká bein-
dul a vízhálózat és a szennyvíz-
elvezetõ-rendszer kiépítése. Az
oktatással vannak gondok, hisz
nincs magyar nyelvû tanítás az
egy tanerõs iskolában. Nagy
mégis optimista, úgy érzékeli,
egyre több fiatal keresi szülõfa-
lujában a boldogulását. Az õ lá-
nya egyetemen tanul tovább,
míg fia tõle lesi el a gazdálko-
dás minden csínját-bínját.

A falu szélén gyorsan kanya-
rog a megduzzadt patakocska,
hangos csobogással riasztani
próbálja a köddel közelgõ es-
tét. A dombok mögött felgyúl-
nak a fények, az aszfaltúton su-
hanó autókban ülõk mit sem
sejtenek errõl.

D. Mészáros ElekA dombok is kínálnak megélhetést

A katolikus templom és az iskola Nagy János a református istenháza elõtt

Elhanyagolt porta van nem kevés 
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Erdélyi József személyes tra-
gédiája, hogy a társadalmi igaz-
ságszolgáltatás szép szándéka
költészetében jobboldali esz-
mékkel párosult. Politikai útté-
vesztése a harmincas évek má-
sodik felében általános szellemi
válságot tükrözött. A költõ
„osztályharcos” verseivel – Lo-
vaspóló a Vérmezõn, Tiborc a
villamoson stb. – egyszerre
szerezte meg a baloldali és libe-
rális irodalom rokonszenvét és
a konzervatív tábor neheztelé-
sét. Más részrõl a liberális iro-
dalmi körök érzékenységét sér-
tõ nyilatkozataival és antiszemi-
tának minõsülõ verseivel igen
sok ellenséget szerzett magá-
nak a baloldalon és az urbánu-
sok táborában.

A bûnhõdés esztendei

A Lovaspolóért felfüggesz-
tett börtönbüntetést kapott. Ak-
koriban a Népszava riportere
szinte hõsnek titulálta a költõt.
Ez történt 1937 áprilisában. Rá
négy hónappal, mikor megje-
lent a Solymosi Eszter vére cí-
mû költemény, azt írták: Erdé-
lyi, mint költõ, halott. A népi
mozgalom köreiben sem helye-
selték ennek a versnek a meg-
írását, de változatlanul nagy
költõnek tekintették, s nem kí-
vánták, hogy kiszoruljon a szel-
lemi életbõl.

Belépett a Nemzeti Front ne-
vû kisebb szélsõjobboldali párt-
ba. 1944 õszén ez késztette ar-
ra, hogy – a politikai következ-
ményektõl tartva – Nyugatra tá-
vozzék. 1945 õszén titokban
hazatért; Árpádon s a közeli ta-
nyákon rejtették el az egykori
iskolatársak, segítségre kész föl-
dijei. 1947-ben feladta magát a
budapesti népbíróságon. Há-
roméves börtönbüntetése egy-
harmadának letöltése után sza-
badult. Évekig hallgatnia kellett,
majd lassan visszatalált az iro-

dalmi életbe, és a magyar lírát
további tíz kötettel gazdagította.
Öregkori versei a hajdani pa-
raszti humánum hangján szólal-
nak meg, s bennük oly gyakran
tûnnek föl gyermek- és ifjúkorá-
nak tájai, emberei, emlékei,
hogy e kötõdésben már-már
képzeletvilágának rabságát ér-
zékeli a költõ.

1954-ben a Csillag címû fo-
lyóirat kezdte közölni a verseit,
és kiadták Visszatérés címû kö-
tetét. Kényszerû visszavonulása
után önkritikusan ítélte meg po-
litikai múltját, közéleti szerep-
vállalást viszont keresve is alig
találunk e költõi periódus versei
között. E téren az 1945-ös ce-
zúra véglegesnek bizonyult. Ta-
lán csak a személyes hitelû bûn-

bánat-versei a szabályt nyoma-
tékosító kivételek: „Megtaga-
dom magamban azt a költõt, /
ki különbséget tett nép s nép
között, / ki vak dühében téve-
lyegve olykor / ártatlanokat
sértett, üldözött.” (Visszatérés).

Kései költészete gyermek- és
ifjúkori emlékeinek nosztalgikus
bemutatásában és a természet
bensõséges költõi ábrázolásá-
ban bontakozott ki. 1945 utáni
korszakában, elveszítve a köz-
vetlen társadalmi motivációt, el-
hallgatnak e líra korábbi indula-
tos hangjai, s egyben megszû-
nik plebejus radikalizmusa is. E
periódus értéke inkább csak
egy sajátos szemlélet követke-
zetessége: népmesei bánat,
nosztalgikus hangulatiság.

Ami maradandó

Ha elkészítjük pályafutásá-
nak és életmûvének mérlegét –
néhány évig tartó eltévelyedé-
sének és az akkoriban írott, mi-
nõségileg feledhetõ, eszmeileg-
emberileg felróható verseinek
kivételével –, mégiscsak mara-
dandót alkotott. Irodalomtörté-
neti érdeme, hogy Erdélyi újra
érvényt szerzett a kötött, ma-
gyaros formának, a zárt szerke-
zetnek, a mûvészien egyszerûsí-
tett nyelvnek. „Hatalmas költõi
feszültség, amely a legkisebb
kapacitású formákban zsúfoló-
dott föl” – írta róla Németh
László. Törekvése és szerepe a
nagy zenészkortársak közül Ko-
dályéra emlékeztet; Erdélyitõl
származik A szarvasokká vált
fiúk címû román kolinda fordí-
tása Bartók Béla gyûjtésébõl,
melyet aztán Bartók tovább csi-
szolt a maga zeneszerzõi szük-
séglete szerint.

Méltatói közül Illyés Gyula így
írt róla: „Erdélyi erejét, az egy-
szerûséget legfontosabbnak én
nem a forma, a kép és versalko-
tás egyszerûségében látom.
Ezeket nem õ teremtette, s iga-
zuk van azoknak a csak külsõsé-
get látó kritikusoknak, akik ezen
az alapon Petõfi hatását emle-
gették, ahogyan Petõfinél is jog-
gal emlegethetnének további
hatásokat ad infinitum. (…) Ké-
szen kapták a formát. Tárgyuk
fõleg a népi élet. Temperamen-
tumuk harcias. Szemléletük tár-
gyias, azaz pontosabban szólva,
hasonlataikat nem az absztrakt,
hanem a természet világából ve-
szik. Ez utóbbi, jelentéktelennek
látszó s valóban véletlenül oda-
vetett megállapításon elindulva
vélem én Erdélyi igazi, belsõbb
egyszerûségét, erejét s régies
formái ellenére is elevenre ta-
pintó korszerûségét magamnak
megmagyarázni.”

Szilágyi Aladár 
összeállítása

Dél-Bihar eltévelyedett fia (2.)

Erdélyi József költõ

Erdélyi József mellszobra Vésztõ-Mágoron
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Az igazi havazás tájainkon
még várat magára.
Fagyráncosította
szántásokon botorkál
a kis „sereg”, mígnem
felsejlik Bokor Szilárd
domboldalba vájt,
nádfedeles pajtája.
A mögötte lévõ tenyérnyi
halmot elfoglalja az Ordas
nemzetség, menten ki is
tûzik a gyõzelmi zászlót.

Hat éve hagyományszerûen
összegyûlnek a Pusztai Farka-
sok hagyományõrzõ íjászai
Szalacson a Bokor család birto-
kolta szõlõhegyen egy kis test-
mozgással egybekötött újév-kö-
szöntõre. A hidegebb idõre
várva vasárnap ejtjük meg a
közös „hadgyakorlatot”, ami-
hez kurázsiul fakulacs rejtette
szilvórium szolgál. Persze egy
kortyintásnyinál többet nem
engedélyeznek a nemzetség-
fõk, hisz õk tudják leginkább,
mennyire veszélyes az õsök
fegyvere, az íj.

A Pusztai Farkasok 2007
óta jogilag bejegyzett formáció,
azóta számtalan rendezvényen
megmutatták az õsi virtust. Idõ-
közben három nemzetségbe ta-
gozódtak, az érmihályfalviak a
Kartal (sas), a szalacsiak, kiske-
rekiek és a székelyhídiak a Tu-
rul (kerecsensólyom), míg a

nagyváradiak és környékbéliek
a már említett Ordas (vadfar-

kas) nevet vették fel. Ez utóbbi-
ak hetente két alkalommal tar-
tanak edzéseket, nyaranta az
állami egyetem sportpályáján,
télen pedig a Lorántffy Zsu-
zsanna Református Gimnázium
tornatermébe fogadják be õket.

Erdélyi és magyarországi ha-
gyományõrzõ egyesületekkel
elõ kapcsolatot tartanak fenn.
Ott voltak 2007-ben az Ópusz-
taszeren megrendezett nemzeti
íjászünnepségen, amelyre a
pozsonyi csata 1100. évfordu-
lója adott alkalmat. Azóta
évente megrendezik a honfog-
lalás emlékét éltetõ, pártpoliti-
ka-mentes nagyszabású ese-

ményt, amelyre az elmúlt év-
ben közel kétezer hagyomány-
õrzõ érkezett szerte a Kárpát-
medencébõl.

A Pusztai Farkasok igyekez-
nek autentikus X. századi öltö-
zéket magukra ölteni, aminek
értéke fegyverzettel együtt eléri
a háromezer lejt. Tagjaik kö-
zött a legfiatalabb alig hatesz-
tendõs, de hatvanötödik életé-
vét betöltött vezéríjász is van
soraikban.

Elõször távoli, több száz mé-
ternyire lévõ célpontok felé su-
hannak a nyílvesszõk, majd kö-
zelebbi célzott lövéseket adnak
le, azután pedig nyílzáporsze-
rûen a távolra lövést gyakorol-
ják. Mire a vesszõk összeszedé-
sével végzünk, már a nap is
magasan jár, az arcpaskoló hi-
deg szél az étvágyat is meghoz-
za. Elõkerül a szõttesek rejtette
elemózsia: füstölt kolbász, sós
szalonna, túró, hagyma. A test-
mozgás, a friss levegõ megtet-
te hatását, mintha mindenki
kettõ helyett enne. Kis pihenõ,
kedélyes beszélgetés után a
délutáni hadgyakorlat követke-
zik. A kirakott célpontok újab-
bakkal gyarapodnak, lángoló
tányérként a dombperemen
még elidõz a nap.

Érmelléki Elek

Célbalövést gyakoroltak

A Pusztai Farkasok Ordas nemzetsége tartott „hadgyakorlatot”

Autentikus öltözetet viselnek

Szalacson köszöntötték
az új évet az íjászok
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– Kérlek, mutatkozz be
néhány mondatban lapunk
olvasóinak!

– Az Arany János Iskola-
csoport XI. osztályos tanulója
vagyok. Szabadidõmben szíve-
sen olvasok, szeretek görkor-
csolyázni, futni, úszni és fino-

makat enni is, a kedvenc éte-
lem a brassói és a sajtos rizot-
tó, a kedvenc italom pedig a
narancslé. Van egy boxer ku-
tyám és egy lovam, velük szin-
tén nagyon szeretek sok idõt
tölteni, mert mindig jókedvre
derítenek.

– Mi motivált, amikor je-
lentkeztél a Karácsony Szé-
pe versenyre?

– Úgy gondoltam, hogy ez
nagy kihívás, ugyanakkor re-
mek szórakozás is, szerettem
volna kipróbálni magam eb-
ben a mûfajban. Szerencsére
a szüleim és a barátaim is na-
gyon támogattak, így bátran
vágtam bele a versenybe. Per-
sze azért izgultam, hogy vajon
hogyan fogok szerepelni,
mert nagyon sok szép lány
volt a mezõnyben, de bíztam
magamban.

– Mit éreztél, amikor meg-
tudtad, hogy nyertél?

– Olyan fantasztikus érzés
volt, amelyre, remélem, min-
dig emlékezni fogok. Nagyon
boldog voltam, hogy engem
választottak a legszebbnek, de
azért nem szeretnék manöken
vagy fotómodell lenni, nem
tudom magam elképzelni eb-
ben a szakmában, engem az
orvostudomány és a színház
jobban vonz.

– Érettségi után tehát az
orvosira szeretnél menni?

– Igen, bár kicsi korom óta
a legnagyobb álmom az volt,
hogy színházban szerepeljek,
mostanra mégis az a kép ala-
kult ki bennem, hogy az orvo-
sira menjek. Azt tervezem,
hogy jelentkezem a marosvá-
sárhelyi Orvosi és Gyógysze-
részeti Egyetemre, ugyanis
szeretnék sebész lenni. Pár év
múlva sikeres sebészként sze-
retném megállni a helyem,
embereken segíteni, gyógyíta-
ni, de azért az életembõl ak-
kor sem hiányozhat majd a
színház, az mindig egy örök
szerelem lesz.

Balázs Anita

A nagyszalontai MIDESZ szervezésében karácsony táján
immár hagyományosan minden évben egy népszerû
szépségverseny keretében mérik össze adottságaikat
a város leányai. Nem volt ez másképp 2011
karácsonyán sem, a helyi kultúrházban kilenc ifjú hölgy
mutatkozott be szabadidõ-, estélyi és fürdõruhában.
A legszebbnek járó elismerést a 17 éves BAGOSI
SZINDY érdemelte ki, akit a napokban a gyõzelmérõl
és a jövõbeli terveirõl kérdeztünk.

Zilahy
rövidfilmen

A Magyar Ifjúsági Demok-
rata Szövetség (MIDESZ)
nagyszalontai szervezete ha-
gyományteremtõ szándékkal
rövidfilm-pályázatot hirdet,
amit a neves szalontai szü-
löttrõl, Zilahy Lajosról neve-
zett el. Az író, publicista, aki
a Magyar Tudományos Aka-
démia tagja is volt, jeleske-
dett a filmkészítésben, sõt
Pegazus néven saját filmvál-
lalatot alapított és vezetett.
Õ maga is rendezett, A szûz
és a gödölye, valamint a
Tûzmadár címû mûveibõl
készített filmet.

A nagyszalontai MIDESZ
meghirdeti az elsõ Zilahy
Lajos Kisfilmkészítõ Pályá-
zatát, melyre diákok vagy
diákcsapatok benevezését
várják. A pályázat témája
és az elkészítendõ rövidfil-
mek címe: Zilahy Nagysza-
lontán. A rövidfilm hossza
3 és 5 perc közötti. Az al-
kotásban párbeszédnek kell
elhangzania. A pályamûvet
CD-n vagy DVD-n AVI for-
mátumban a nagyszalontai
Magyar Házban kell leadni,
és kötelezõen csatolni kell
hozzá a forgatókönyvet
nyomtatott formában. 

A pályázók jelentkezési
lapot igényelhetnek a
midesz@yahoo.com e-mail
címen. Bõvebb felvilágosí-
tás kérhetõ e-mailen, vala-
mint Laczikó Csaba szalon-
tai MIDESZ-elnöktõl a
0751/805-599, illetve
Cseke Sándor programko-
ordinátortól a 0745/518-
491 telefonszámon.

A pályázati határidõ
február 3., 16 óra.
Ugyanaznap 19 órától nyil-
vános rendezvény kereté-
ben vetítik le az elkészített
filmeket, és zsûri értékeli a
pályamunkákat. A legjobb
rövidfilm készítõje 200
lejes jutalomban részesül. 

Orvosnak készül
a legszebb
nagyszalontai lány
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Márkus, a piros-kék együt-
tes 19 éves csatára alapembe-
re és gólkirálya volt a korosz-
tályos válogatottnak, ám még-
sem került be az tavaly nyári
Európa-bajnokságon szerepelt
együttesbe. Játékára most
Emil Sãndoi, az U 20-as válo-
gatott szövetségi kapitányra
tartott igényt. Szintén bekerült
a keretbe a Bihar FC másik
tagja, Alexandru Florean, ám
az utolsó pillanatban Márkus
átkerült a felnõtt csapatba, mi-
vel megsérült a Bukaresti
Sportul Studenþesc csatára,
Curelea, így õ nem utazhatott
a törökországi edzõtáborba.
Az elsõ felkészülési találkozón
még nem kapott bizonyítási
lehetõséget a fiatal csatár.

Az utánpótlás-válogatott
tagja, Alexandru Florean há-
rom felkészülési meccsen öl-
tötte magára a válogatott
mezt. Az elsõ két találkozón
(az orosz élvonalban szereplõ
Amkar Perm, majd a Moszk-
vai Szpartak II ellen), amelyek

döntetlennel zárultak (0–0 és
1–1) kezdõ volt, míg az ör-
mény bajnok Nefcsi Baku elle-
ni összecsapáson csereként lé-
pett pályára, de sikerült gólt
szereznie. A váradi focista a
második félidõben állt be, s a
81. percben szerezte a romá-
nok második találat a 4–0-val
véget ért meccsen.

A Bihar FC két játékosa
nem Váradon, hanem a Nagy-
szalontai Liberty Focisulinál
kezdte pályafutását, onnan ke-
rült tavaly nyáron a piros-ké-
kekhez. Márkust az Oþelul
Roºutól szerzõdtették 12 éve-
sen a szalontaiak, elsõ edzõje
ifj. Duka Miklós volt, aki rend-
kívül örült, hogy volt tanítvá-
nya bekerült a válogatottba.
„Márkus tehetséges futballista,
már tavaly is megérdemelte
volna, hogy részt vegyen a ha-
zai rendezésû Európa-bajnok-
ságon, ám az U 19-es váloga-
tott szövetségi kapitánya más-
képp gondolta. Bízom benne,
hogy nemcsak bekerül majd a

felnõtt nemzeti csapatba, ha-
nem idõvel meghatározó játé-
kosává is válik majd” – véleke-
dik egykori tanítványáról
Duka, aki jelenleg a Borsi
Viitorul szakvezetõje.

A moldvai (Roman) szárma-
zású Florean ugyancsak a
Libertyhez került hat évvel ez-
elõtt, majd országos bajnoki
címet szerzett a klub ifjúsági A
korosztályú együttesével.
Mindkét labdarúgó szép jövõ
elé néz, vallják a szakembe-
rek, kérdéses, hogy tavasszal
láthatjuk-e õket a váradi csa-
patban, mivel a válogatott tag-
ság megnöveli értéküket, s
nem kizárt, hogy élvonalbeli
vagy külföldi klubok jelentkez-
nek majd értük.

Nyolc év szünet után került
ismét bihari focista a román
felnõtt labdarúgó-válogatott
keretébe. 2004 elején a Bihar
FC védõje, a szalontai szárma-
zású Dorin Mihuþ kapott bizo-
nyítási lehetõséget a Cipruson
megtartott felkészülési tornán,
amelyen bombagólt lõtt a ma-
gyar válogatott elleni mérkõ-
zésen. Sajnos a mérkõzés
nem számít hivatalos találko-
zónak, így nem kerül be az év-
könyvekbe.

Az utolsó olyan váradi lab-
darúgó, aki a Bihar FC tagja-
ként hivatalosan pályára lé-
pett a román válogatottban

Ioan Zare volt. Õ 1984. ápri-
lis 11-én Izrael ellen játszott a
váradi Bihar FC stadionban,
majd tagja volt annak a keret-
nek, amely részt vett az 1984-
es, Franciaországban megren-
dezett Európa-bajnokságon.
Az utóbbi években akadt még
váradi származású labdarúgó,
köztük Bãrcãuan (Dinamo),
Bundea (Craiovai U), Lincar
(Steaua) és M. Popa (Temes-
vári Poli), akik magukra öltöt-
ték a címeres mezt, ám egyi-
kük sem a Bihar FC tagjaként
tehette meg ezt.

Hajdu Attila

Bihariak a fociválogatottban

Márkus Adrian a labdával

Annak ellenére, hogy a Bihar FC csak
a másodosztályban szerepel, a csapat két játékosa,
Márkus Adrian és Alexandru Florean is bekerült
a román labdarúgó-válogatottba. Elõbbi a felnõtt
kerettel, utóbbi az U 20-as gárdával utazott el
a törökországi edzõtáborba.

Alexandru Florean (baloldalt, fehérben) már magára ölthette a válogatott
mezét, és gólt is lõtt

Legutóbb Ioan Zare személyében
volt váradi tagja a román válogatott
keretnek
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Vélemény
Gróf Bánffy Miklós (1873–1950) politi-
kus, író gondolatát idézzük a rejtvény-
ben a vízsz. 1. és függ. 36. alatt.

Vízszintes: 13. Bejárat. 14. Merevsé-
ge enyhül. 15. Sziget a Kaliforniai-öböl-
ben, a Colorado torkolatánál. 16. Adott
szintnél alacsonyabban. 18. Csoport fel-
bomlik (rég.) 20. Épület maradványa.
21. Sorba tesz. 22. Vés. 24. Ugyanaz –
röv. 25. Kossuth-díjas balett-táncos, ko-
reográfus (Imre, 1930–1999). 27. Az
asztácium vegyjele. 28. Magyar … – a
második magyar nyelvû lap volt, Bécsben
jelent meg (1786–1834). 30. A vérkép-
zésben fontos szerepet játszó fém. 31.
Kicsinyítõ képzõ. 32. Csongor jobbágya
Vörösmarty drámájában. 34. Rádióloká-
tor. 36. Ókori görög napisten. 38. Szó-
rakozóhely. 40. A földtörténeti ókor be-
fejezõ szakasza. 41. Egyes hangszerek
tartozéka. 42. Hirtelen harag. 45. Per-
metben van. 46. Pataki Attila zenekara.
48. Levegõ. 49. A Nagykunság legjelen-
tõsebb városa. 51. Mûsorszóró. 53.
Amerikai technikus, az elektromágneses

távíró feltalálója (1837). 54. YR. 55. El-
adásra szánt termék. 56. A ló patáját vé-
di. 57. … Pacino – amerikai színész. 58.
Kosárban van! 59. Éneklõ szócska. 60.
Te és õ. 61. Lom betûi. 62. Lakoma.
64. Kõszál. 67. Termõföld. 69. Bontó.
71. Trója város másik neve Homérosz
költeményében. 73. Kerti szerszám.

Függõleges: 1. Arany Jánosnál „boros-
tyánt arat”. 2. Egy harapásnyi. 3. Fény-
elnyelõ. 4. Horony. 5. Állatház. 6. …
Paulo – Brazília legnagyobb városa. 7.
Szegélydísz. 8. Baromfi gyomra. 9. Hol
betûi. 10. Azonos mássalhangzók. 11.
…-ház – angol uralkodócsalád (XV: sz.).
12. Hazai terepjáró. 17. Jarno – olasz
Forma–1-es autóversenyzõ. 19. Monda-
beli brit király, Shakespeare tragédiájá-
nak hõse. 23. Illatos korai virág. 26.
Áramlást szabályozó szerkezet. 28. Kez-
dõdik a kalamajka! 29. Részben kiadó!
31. A hinduizmus ok-okozati törvénye.
32. A mellkas alkotórésze. 33. Ruhada-
rab. 35. Õrlemény. 37. Kozmetikai ké-
szítmény. 38. Dél-afrikai holland. 39.
Szoknya jelzõje is. 43. Német névelõ.
44. Változatosan színez. 47. …-vevés –
üzlet. 50. Rendezetlen sor! 52. Mûsze-

rész. 53. Éjfélig. 56. A legalsó indiai
kaszt tagja (ék. f.). 57. Brazília szövetsé-
gi állama. 58. Tejtermék. 59. Szín. 61.
Zsiradék. 63. A Maros „testvére”. 65.
Vissza: lételem. 66. Taszít. 68. Mûvészi
alkotás. 70. Indulatszó. 72. Hollandia
nemzetközi autójele.

Barabás Zsuzsa

Elõzõ heti keresztrejtvényünk (A neve-
tésrõl) megfejtése a következõ: „Az a
nap, amelyik nevetés nélkül telik el, el-
vesztegetett idõ.”

Ezt hallotta?…
Két barátnõ bizalmasan beszélget

a házasságról. Az egyik ezt mondja
elérzékenyülve:

– Tudod, ha a férjem meghalna,
én biztos, hogy soha többé nem
mennék férjhez.

A másik bólogat:
– Igen, megértelek. Egyszer bõven

elég volt.

☺

Egy házaspárnak elszökik a kutyá-
ja. Az asszony javasolja a férjének,
hogy adjon fel egy hirdetést a helyi
újságban. Meg is jelenik a hirdetés,
két hétig nem jelentkezik senki.
Megkérdezi a feleség a férjétõl:

– Mondd csak, milyen szöveget te-
tettél be az újságba?

– Hát azt, hogy „Bodri, lábhoz!”…

☺

Nõ a férjének:
– Legközelebb, ha borotválkozol,

próbálj két-három milliméterrel kö-
zelebb állni a pengéhez!

☺

Szent Péter kinéz a mennyország
ablakán és megszemléli a két bejára-
ti ajtót. A Papucsférjek felirat elõtt
hosszú sor kígyózik, amit elégedet-
ten nyugtáz, majd meglepve tapasz-
talja, hogy valaki beállt a „Nem pa-
pucsférjek” ajtó elé. Odalebeg, és
megkérdezi a bátor embert:

–  Fiam, mit csinál maga ebben a
sorban?

– Én? Nekem az asszony mondta,
hogy ide álljak!
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Egész héten
a Hollywood Multiplex moziban

A bûn hálójában 
(Haywire) 
amerikai akcióthriller

Mallory Kane magasan képzett ügy-
nök, aki az amerikai kormány részére
megbízásokat teljesítõ biztonsági válla-
latnak dolgozik, és a világ legveszélye-
sebb sarkaiban hajt végre feladatokat.
Egy sikeres akció után azonban gyil-
kossággal vádolják, és hamarosan pro-
fi bérgyilkosok hada kezdi üldözni,
akik minden trükkjét ismerik. Mallory
rádöbben: valaki elárulta.

Idõjárás
Borult, felhõs és

mínusz fokokkal
alaposan megtûzdelt hét elé nézünk.
Szombaton, úgy tûnik, az éjszakai le-
hûlés eléri a legalacsonyabb értéket,
–10 Celsius-fokra kell számítani. A kö-
vetkezõ napokban enyhülés kezdõdik,
de a hõmérõ higanyszála most is bõ-
ven 0 fok alatt marad. Napközben –1
és –3, éjszaka –6 és –8 fok közötti ér-
tékekkel kell számolni. Hidegérzetün-
ket fokozza majd a folyamatosan bo-
rult égbolt is. Hét vége felé nagyobb
különbség lesz a nappali és éjszakai
hõmérséklet között. Elõbbi enyhülni,
utóbbi süllyedni fog.

Február 5., vasárnap
Ágota – az Agáta régebbi magyar for-
mája, mely a görög eredetû Agatha név-
bõl származik. Jelentése: a jó.
Ingrid – északi germán eredetû, össze-
tett név. Az elsõ elem Ingwio germán is-
tenség nevét rejti, a második elem jelen-
tése: lovas, lovaglás, vagy: szép.

Február 6., hétfõ
Dorottya – görög eredetû, jelentése: is-
ten ajándéka. A magyar név a latin
Dorothea változatból származik.
Dóra – a Dorottya önállósult becézõje.

Február 7., kedd
Rómeó – a latin Romaeus név olasz for-
mája. Jelentése: római vagy a Római Bi-
rodalomból származó. A késõ középkor-
ban így nevezték a Rómába vagy a Szent-
földre zarándoklókat is.
Tódor – a görög eredetû Teodor név ma-
gyar rövidülése. Jelentése: isten ajándéka.

Február 8., szerda
Aranka – magyar név, az arany szó ki-
csinyítõ képzõs származéka, az Aurélia
magyarítása.
János – bibliai név, a héber Johanan gö-
rög Johannesz változatából (ill. ennek a
hasonló hangzású latin Johannes formá-
jából) származik. Jelentése: Jahve meg-
kegyelmezett.

Február 9., csütörtök
Abigél – héber eredetû bibliai név, jelen-
tése: az apa öröme.
Alex – A görög Alexisz, Alexiosz (latinul:
Alexius) névnek, ill. az Alexander névnek
a rövidülése. Jelentése: védõ, harcra kész
férfi.

Február 10., péntek
Elvira – vitás eredetû; lehet a nyugati gót
Alwara név spanyol formája, ennek a je-
lentése: mindent megõrzõ, vagy: akit az
ereklye megvéd. Lehet arab eredetû, ekkor
jelentése: fenséges, fennkölt, hercegnõ.

Február 11., szombat
Bertold – germán eredetû, elemeinek je-
lentése: fényes, híres, uralkodó, tevé-
keny, egyes magyarázatok szerint: pom-
pával uralkodó.
Marietta – a héber eredetû Mária név
olasz kicsinyítõs változata.

Névnapok és jelentések

Hajdúvárosi mozis hétvége

Február 2-án, csütörtökön délben
ismét kitárul a mozgóképek világa Nagy-
szalontán. A Morgen Filmszínház, mely a
Zilahy Lajos Mûvelõdési Házban üzemel,
egy kedves rajzfilmmel indította a mozis
hétvégét. Egon és Dönci története Ma-
gyar Ádám munkája, 2007-ben készült,
nincs benne szöveg, mindent hangeffek-
tusokkal fejeznek ki.

A Morgen Filmszínház ötletgazdái el-
sõsorban a diákoknak olyan alkotásokat
is kínálnak, melyek alapjai a tananyagban
is szereplõ kötelezõ olvasmányok. Feb-
ruár 3-án, pénteken 12 órától Ser-
giu Nicolaescu 1980-ban készült filmjét
láthatja a közönség, az Ultima noapte
de dragoste, întâia noapte de rãzboi
címmel, amely Camil Petrescu azonos cí-
mû regényét viszi a filmvászonra. A mo-
zis hétvége harmadik filmje igazi cseme-

ge: vasárnap, február 5-én 18 óra-
kor vetítik az Amintiri din epoca de aur
(Emlékek az aranykorból) címû alkotást.
Cristian Mungiu története egy kétrészes
komédia, mely a ’80-as évek Romániájá-
ban játszódik.

Leckekoncert Nagyszalontán

Február 10-én harminctagú zene-
kar érkezik a nagyszalontai Zilahy La-
jos Mûvelõdési Házba, hogy a komoly-
zenei koncertek világába kalauzolja a
fiatal hajdúvárosi közönséget. A Nagy-
váradi Filharmónia zenekarát a kar-
mester mellett elkíséri egy narrátor,
aki a felcsendülõ dallamokat elmagya-
rázza, megértésüket megkönnyíti,
megtanítja a közönséget arra, hogyan
kell a komolyzenei koncerteken visel-
kedni.

Névnapjukat
ünneplõ
olvasóinknak
sok boldogságot
kívánunk!
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Hozzávalók: 60 dkg
burgonya meghámozva,
2×2 centis kockákra vágva;
6 dl leszûrt zöldség- vagy
húsleves; 4 dkg hideg vaj
felkockázva; 3 evõkanál
olaj; fél fej kelkáposzta vé-
konyan fellaskázva; só és
frissen õrölt bors; a tálalás-
hoz olívaolaj. A konfitált
fokhagymához: 2 fej fok-
hagyma; 2 dl olaj vagy ol-
vasztott libazsír.

Elkészítés: A burgo-
nyát az alaplében körülbe-
lül 15 perc alatt lefedve pu-
hára fõzzük. A konfitált
fokhagymához az olajat
vagy libazsírt felmelegítjük,
beletesszük a gerezdjeire
szedett, héjas fokhagymát,

és 20 percig alacsony lán-
gon sütjük. Ha kész, szûrõ-
kanállal kiszedjük a zsira-
dékból, és ha kicsit kihûlt,
eltávolítjuk a héját. A meg-
fõtt burgonya felét szûrõ-
kanállal kivesszük, turmix-
gépbe tesszük, és annyi fõ-
zõlevet adunk hozzá,
amennyi ellepi. Simára pü-

résítjük, közben belekever-
jük a hideg vajat. Egy nagy
serpenyõt szárazon felfor-
rósítunk, és amikor már
szinte füstöl, hozzáadjuk az
olajat és a kelkáposztát.
Néhány percig pirítjuk,
amíg a levelek kissé össze-
esnek és enyhén karamel-
lizálódnak, de még ropo-
gósak. Sózzuk-borsozzuk.
A pirított kelkáposzta
egyik felét és az egészben
hagyott, leszûrt burgonya-
kockákat beleforgatjuk a
pürébe. Tálaláskor rátesz-
szük a kelkáposztacsíkok
másik felét, a konfitált fok-
hagymát, és végül meglo-
csoljuk olívaolajjal. Bármi-
lyen húsétellel tálalható.

Ínyenceknek 

Kelkáposzta-fõzelék
konfitált fokhagymával

Ismert fûszernövény,
nevezik még ánizsmagnak,
illatos vagy közönséges
ánizsnak, bécsi vagy édes-
köménynek. A Földközi-
tenger mellékérõl szárma-
zik, de már nagyon sokfe-
lé termesztik, így nálunk
is. 

Egyéves, lágy szárú nö-
vény. A legtöbb talajon jól
fejlõdik, meleg- és táp-
anyagigényes. Magról sza-
porítható; március köze-
pén – április elején 30–40
cm-es sortávolságra vetik.
A fõ- és mellékernyõk éré-
sekor, általában júliustól
aratják, és cséplés után
szellõs helyen tárolják.

Fûszerként szürkésbar-
na, 3,5–5 mm hosszú ter-
mését (Anisi fructus) hasz-
náljuk; ezen gyakran a ko-
csány is megmarad. Illata

jellegzetes, kellemes, a kö-
ménymagéra emlékeztetõ,
de annál erõsebb; íze éde-
sen aromás. Étvágyjavító,
emésztést serkentõ, vér-
tisztító, hurutoldó, ideg-
erõsítõ, felfúvódást szünte-
tõ, gyomor-, bél- és epe-
bántalmak elleni szerként
is használják. A gyermek-
gyógyászatban mint szél-
hajtó szinte nélkülözhetet-
len. Gyógyszerekhez ízja-
vítónak adják. Emellett kö-
högéscsillapító, köptetõ,
szélhajtó, nõgyógyászati
és férfiproblémákat enyhí-
tõ hatása miatt is kedvelt.

Egy teáskanálnyi magot
leforrázunk, 10–20 percig
hagyjunk ázni. A tink-
túrából naponta legfeljebb
háromszor fogyasszuk fél-
egy teáskanálnyit. Ösztro-
géntartalma miatt migré-

nes fejfájást, nagyobb
mennyiség émelygést,
hányingert okozhat. A
bõrt érzékenyítõ és/vagy
enyhén irritáló hatása mi-
att tartós, több hetes hasz-
nálata nem ajánlott.

Kenõcsként vagy bor-
szeszes oldatban fejtetvek
ellen is alkalmazzák; a há-
ziállatok féregûzõ szerei-
nek egyik alkotója.

A következõ héten az
apróbojtorján gyógyhatá-
sait ismertetjük.

Gyógynövény-ábécé (9.)
Az ánizs (Pimpinella anisum)

KOS: Kiderül, hogy akiért tûzbe tet-
te volna a kezét, most nem áll ki ön

mellett. Ezt a csalódást nehezen tudja fel-
dolgozni, de lesznek segítõi, akik ön mel-
lett állnak.

BIKA: Beválnak azok a megérzé-
sei, hogy semmi sem változik, és

munkahelyén kétszínû alakok érvényesül-
nek. Elõfordulhat, hogy a pénze kevesebb
lesz, mint eddig volt.

IKREK: Egyszerre több vasat tart a
tûzben. Megtörténhet, hogy a mun-

kában olyan feladatot vállal, amellyel ne-
vetségessé teszi magát, és hiteltelennek
fogják tartani.

RÁK: Pénz áll a házhoz, és jó be-
szélgetés egy régi ismerõssel. Ám

aggódhat egy olyan személy egészségi ál-
lapota miatt, aki nagyon közel áll a szívé-
hez.

OROSZLÁN: Ne hozzon ezen a hé-
ten olyan döntést, amely kihat a

megélhetésére. Vigyázzon az értékeire.
Olyan hírt közölhetnek önnel, amely miatt
ideges lesz.

SZÛZ: Olyan új dolgokat várnak ön-
tõl, amelyekkel munkahelyén erõ-

sítheti a pozícióját. Hanyagolnia kell egy
olyan személyt, akivel remekül kijöttek
egymással.

MÉRLEG: Ön pénzéhes. Ami telje-
sen normális, hiszen váratlan ki-

adásai akadtak, amelyek miatt muszáj
lesz tárgyalnia valakivel, akit ki nem áll-
hat.

SKORPIÓ: Több embernek okoz
csalódást, és ön is csalódik. Sokak-

ban megváltozik az önrõl kialakított kép.
A felettesei sincsenek megelégedve az ön
teljesítményével.

NYILAS: Olyan a héten, mint egy
felbolydult méhkas. Mindez valaki

miatt, aki elcsavarta a fejét, és akivel
munkakapcsolatban áll. Ha utazást ter-
vez, csak menjen.

BAK: A munkahelyén rázós lesz ez
a hét, mert olyan dolgok kerülnek

terítékre, amelyek mélyen felkavarják.
Leginkább a pénzügyeit érintik ezek a
közlések.

VÍZÖNTÕ: Elõfordulhat, hogy a
munkahelyén olyan változások tör-

ténnek, amelyek nem töltik el kitörõ
örömmel. Még az is lehet, hogy gyorsan új
állás után kell néznie.

HALAK: Partnerének egészségi
problémái vannak; sokkal többet

dolgozik a korábbinál sokkal kevesebb
pénzért. Muszáj, mert most minden fillér-
re szükségük van.

Heti horoszkóp



A hét színésze – Mark Ruffalo
Hétfõ, Duna TV – 22:30 
Már nem lakunk itt (amerikai–kanadai filmdráma)

2012. február 4–10.Ingyenes tévémûsor-melléklet

A hét filmje:
Tiszta ügy
Vasárnap – RTL Klub, 23:25

A hét sporteseménye:
Futsal Európa-bajnokság
Szerda – Eurosport, 12:00

A hét dokumentumfilmje:
A vadonmentõ akció
Szombat – MTV 1, 15:10



06:30 Magyar gazda
06:55 Barangolások öt kontinensen
07:25 Anno
07:55 Ma Reggel
10:00 Delta (tudományos magazin)
10:30 Mozdulj!
11:00 Aranymetszés
11:55 Angi jelenti
12:30 Most a Buday!
13:01 Hírek
13:05 Múlt-kor
13:35 Zöld Tea
14:05 Táplálkozási piramis
14:20 Családom és egyéb

emberfajták (amerikai s.)
14:45 Melissa és Joey (amerikai s.)
15:10 A vadonmentõ akció (angol

természetfilm)
16:05 A legjobb korban (német

tévéfilm)
17:40 A Szövetség
18:35 Gasztroangyal
19:30 SzerencseSzombat Luxor,

Ötöslottó és Joker sorsolása
20:30 Híradó este
21:15 A Dal. Eurovízió 2012 – hazai

elõdöntõ 2.
23:00 Székely János: Caligula

helytartója (színházi felvétel)
00:45 Magyar Rádió Szimfonik Live

(magyar koncertfilm)

MTV 1

RTV 1
07:00 Disney klub; 08:10 Az idõ és
az ember; 09:30 Babavarázs; 10:00
Légy szülõ, légy okos!; 10:30 Fura
professzor; 11:00 Ahogy meg van
írva; 11:30 e-Fórum; 12:00 Pro
patria; 12:30 Az én Európám; 13:00
Nagyvárosi kaland; 14:00 Híradó;
14:30 Euro 2012-magazin; 15:00
Egyszer az életben; 17:00
Találkozunk a TVR-nél; 18:45
Teleenciklopédia; 20:00 Híradó;
21:00 Elfeledett feleségek
(amerikai filmdráma) Fsz.: Molly
Ringwald, Mark Humphrey,
Shannon Sturges; 22:45 Profik;
23:50 Az árvaház
(spanyol–mexikói thriller); 01:35
Euro 2012-magazin; 02:00
Noktürnök
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RTV 2
08:00 Architextúrák; 08:30 Szentek
és mesterségek; 09:00 Mitica esetei;
10:00 Légy férfi, Grace! (fr. s.);
11:10 Harvey utolsó esélye (angol-
am. romantikus dráma, ismétlés);
13:00 Katherine Jenkins-koncert;
14:00 Római rejtélyek (angol s.);
15:00 Szélességek; 15:10 Megsze-
gett ígéret: Emily visszatér (am.
filmdráma); 17:00 Román útlevél;
18:00 Kolozsvári U–Volgográdi Dina-
mo. Nõi kézilabda Kupák Kupája-
nyolcaddöntõ – élõ; 19:30 Szélessé-
gek; 20:00 Razushow; 21:00 CSI:
Helyszínelõk (amerikai s.); 22:00
Híradó; 23:00 Gitárok ideje; 24:00
Csillagközi romboló (am. s.); 00:55
Római rejtélyek (angol s.);
01:50CSI: Helyszínelõk (am. s.)

Antena 1
07:00 Figyelõ; 10:00 Gólyák télen
(román vígjáték) Fsz.: Draga Oltea-
nu Matei, Marin Moraru, Emil Hos-
su; 11:45 Premier. Riport; 13:00 Fi-
gyelõ; 14:00 Menyasszonyt a fiam-
nak! Reality show; 16:00 Figyelõ;
17:00 Az ezeregy éjszaka meséi
(amerikai kalandfilm) Fsz.: Alan
Bates, James Frain; 19:00 Figyelõ;
20:20 Rajtaütés (arubai–hongkon-
gi–amerikai akciófilm) Fsz.: Jean-
Claude Van Damme, Rob Schnei-
der; 22:20 Amerikai pite 2. (ameri-
kai vígjáték) Fsz.: Jason Bigs,
Alyson Hannigan, Tara Reid; 00:30
Rajtaütés (arubai–hongkongi–ame-
rikai akciófilm, ismétlés); 02:15 A
Báró és a kölyök (amerikai filmdrá-
ma) Fsz.: Dan Albright, Johnny Cash

PRO TV
07:00 Híradó, Mi történik doki?;
10:00 Lois és Clark (amerikai s.);
11:00 Egy új kezdet (amerikai-né-
met dráma, ismétlés); 13:00 Hír-
adó; 13:15 Bagger Vance legendája
(amerikai filmdráma) Fsz.: Will
Smith, Matt Damon, Charlize
Theron; 16:15 Harry Potter és tûz
serlege (amerikai kalandfilm) Fsz.:
Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Em-
ma Watson; 19:00 Hírek; 20:30
Életre-halálra (amerikai akciófilm)
Fsz.: Tommy Lee Jones, Wesley
Snipes, Robert Downey Jr.; 23:30
A fej nélküli lovas legendája (ame-
rikai–német thriller) Fsz.: Johnny
Depp, Christina Ricci, Miranda
Richardson; 01:15 Életre-halálra
(amerikai akciófilm, ismétlés)

HBO
06:00 Kasza-kõ (amerikai vígjá-
ték); 07:35 A nevem Khan (indiai
romantikus dráma); 10:15 A hihe-
tetlen család (amerikai animációs
film); 12:10 Modern család (ame-
rikai s.); 13:15 A barátnõm pasija
(amerikai romantikus vígjáték);
14:40 A fantasztikus Róka úr
(amerikai animációs film); 16:05
Az informátor! (amerikai vígjá-
ték); 17:55 55 Tron: Örökség
(amerikai sci-fi akciófilm); 20:00
Megvilágosultam (amerikai s.);
20:30 Törtetõk (amerikai s.);
21:00 Ilyen az élet (amerikai víg-
játék); 22:55 Eredet (ameri-
kai–angol sci-fi); 01:20 Lepattint-
va (amerikai romantikus víg-
játék)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Édes kis malackám (amerikai-an-
gol vígjáték); 13:10 Vadnyugati ga-
liba (amerikai vígjáték); 14:55 Cápa
csali (amerikai-dél-koreai animációs
film); 16:20 Nagy zûr Korzikán
(francia akció-vígjáték); 18:10 Apó-
sok akcióban (amerikai akció-víg-
játék); 20:10 A csábítás elmélete
(amerikai romantikus vígjáték);
22:00 Szívtiprók (amerikai romanti-
kus vígjáték) Van egy nagyszerû
nõi csapat: Maxine, Angela, Ulga,
Page, Wendy és Jane. Eme hat
csábos név mögött mind össze-
sen két személy rejtõzik.; 00:20
Buliszerviz 3: A gólyák éve (ameri-
kai vígjáték); 02:10 Az ügynökség
(amerikai filmdráma)

TV 2 – 20:35

Számkivetett 
(amerikai
kalandfilm)
Chuck Noland karrierje
csúcsán álló topmene-
dzsert az ünnepek elõtti
utolsó szolgálati útján szörnyû baleset éri. Senki
sem éli túl a viharba keveredett gép lezuhanását,
csak õ marad életben, valahol Malajzia felé a szét-
szórt szigetek világában. Barátnõje, Kelly hiába
várja vissza, a hatóságok szerint nem élte túl senki
a szerencsétlenséget. Chuck minden érzékét latba
veti a trópusi szigeten az életben maradásért.

AXN
07:00 The Amazing Race; 09:00
Androméda (amerikai sorozat);
11:00 Elveszett világ (amerikai
sorozat); 13:00 Merlin
(amerikai sorozat); 15:00
Táncolj, ha tudsz! Reality Show;
16:00 Extrém házalakitás; 17:00
Rush – A hajsza (ausztrál
sorozat); 18:00 Szellemekkel
suttogó (amerikai sorozat);
19:00 NCIS (amerikai sorozat);
21:00 NCIS: Los Angeles
(amerikai sorozat); 22:00
Törvény és rend (amerikai
sorozat); 23:00 Gyilkos elmék
(amerikai sorozat); 01:00
Született szinglik (amerikai
sorozat); 02:00 NCIS: Los
Angeles (amerikai sorozat)

Eurosport
09:30 Snooker – Német mesterek, 3.
nap; 10:30 Síugrás – Világkupa, HS
134, selejtezõ; 11:30 Alpesi síelés –
Világkupa, nõi, lesiklás, élõ; 12:45 Sí-
futás – Világkupa, férfi, 15km, sza-
badstílusú, élõ; 13:45 Sífutás – Világ-
kupa, nõi, 10km, szabadstílusú, élõ;
14:30 Biatlon – Világkupa, nõi, üldö-
zéses, élõ; 15:15 Síugrás – FIFA nõi
világkupa, élõ; 16:15 Biatlon – Világ-
kupa, férfi, üldözéses; 17:00 Snooker
– Német mesterek, elõdöntõ; 18:00
Labdarúgás – Afrikai nemzetek kupá-
ja, Egyenlítõi Guinea, negyeddöntõ,
élõ; 23:00 Snooker – Német meste-
rek, elõdöntõ, élõ; 00:30 Síugrás –
Világkupa, HS 134; 01:30 Labdarú-
gás – Afrikai nemzetek kupája,
Egyenlítõi Guinea, negyeddöntõ

06:30 A Szentgyörgyi Vásár
07:00 Gazdakör 
07:25 Rajzfilmek
09:05 Daktari (amerikai s.)
10:00 Mesék a folyópartról (angol

animációs film)
11:20 A Káli-medence kincsei

(magyar ismeretterjesztõ film)
12:05 Családi krónikák
12:40 Duna anzix
13:02 Híradó 
13:15 Határtalanul magyar
13:45 Vannak vidékek 
14:15 Vissza Sherwoodba!

(kanadai s.)
15:05 Munka-Társ
15:35 Heuréka! Megtaláltam!
16:10 Törzsasztal
17:10 A pármai kolostor 2. (francia-

olasz filmdráma)
19:00 Híradó 
19:30 Pannonia 3 keréken 
20:00 Pygmalion (magyar

tévéjáték)
22:00 Szeretni jobb (amerikai

vígjáték)
23:20 Dunasport
23:40 Kiáltás és kiáltás (magyar

filmdráma) 
01:15 A szembejövõ ember (magyar

dokumentumfilm)

Duna TV
07:00 Látlelet a Földrõl
07:25 Tv2 matiné
11:30 Babavilág
11:30 Tûsarok
12:00 9 hónap
12:30 Egy tini naplója (német s.)
13:30 Gyilkos számok (amerikai

sorozat)
14:30 TopSpeed
15:00 Autóguru (magazinmûsor) 
15:30 Xena (amerikai s.)
16:30 Bûbájos boszorkák (amerikai

sorozat)
17:30 13-as raktár (angol sorozat) 
18:30 Hawaii Five-0 (amerikai

sorozat) 
19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 Számkivetett (amerikai

kalandfilm)
23:15 Solo – A tökéletes fegyver

(mexikói-amerikai akciófilm)
Solo profi harcos, nincs csa-
ládja, nincsenek barátai, sõt
még személyazonossága
sincs. De ezt az emberszabá-
sú fegyvert úgy programoz-
ták, hogy képes legyen tanul-
ni – akár az emberi élet tiszte-
letét is. 

01:00 Maradj! (amerikai dráma)

TV 2
07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:30 Asztro Show
12:30 Házon kívül
12:50 Autómánia
13:25 Jéglovagok
15:25 Eltûntnek nyilvánítva

(amerikai-kanadai sorozat)
16:25 Õslények kalandorai (angol

sorozat)
17:25 Segítség, felnõttem!

(amerikai vígjáték)
Josh, a tizenhárom éves
kamasz élete egy
csapásra megváltozik,
amikor egy csodálatos
szerkezet negyed
dollárért teljesíti
a kívánságát, mégpedig
azt, hogy felnõtt
lehessen. Másnap
harmincas
fiatalemberként ébred.

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 Verdák (amerikai animációs

film)
22:55 ValóVilág – Aréna
00:10 Hannibál ébredése (angol-

cseh-francia thriller)
02:30 Fókusz Plusz

RTL Klub
06:30 Fõtér
07:55 Ma reggel 
09:00 Rajzfilmek
11:20 Enid Blyton kalandfilm

sorozata (angol sorozat)
11:50 Amika (belga sorozat)
12:00 Az utolsó mohikán
12:25 Sarah Jane kalandjai (angol

sorozat)
13:01 Hogy volt!?
13:50 A fantasztikus nagynéni

(magyar tévéfilm)
15:30 Kántor (magyar sorozat)
16:15 Tizenkét hónap az erdõn
16:45 Magyarország története
17:10 Balázs Fecó 60, születésnapi

koncert
18:25 Európa pályaudvarai
18:55 Mi micsoda
19:25 Süsü, a sárkány kalandjai
19:55 Esti mese
20:10 Szerelmem, Afrika (német-

olasz sorozat)
21:00 Híradó este
21:35 Mocorgó (magyar tévéfilm) 
22:55 Zátóra
23:50 A legjobb korban (német

tévéfilm)
01:25 Gasztroangyal
02:10 Montalbano felügyelõ (olasz

sorozat)

MTV 2
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06:30 Magyar gazda
07:00 Zöld Tea
07:25 Delta 
07:55 Ma reggel
10:05 Engedjétek hozzám
10:15 Így szól az Úr!
10:20 Katolikus krónika
10:50 Útmutató
11:30 Református magazin
11:55 Evangélikus ifjúsági mûsor
12:05 Böszörményi Gergely portré
12:30 Tiszán inneni református

gyûjtemény
13:01 Hírek
13:05 Zegzugos történetek
13:35 Anno
14:05 Õsz, kikerics, Görgény
14:35 A Hamis Izabella (magyar

krimi)
15:55 EURO 2012 Labdarúgó Eb.

magazin
16:55 Kelet-Nyugat ALL-STAR

Kosárlabda Gála – élõ
19:05 Rex Rómában (osztrák s.) 
19:55 A Lényeg
20:30 Híradó este
21:15 Magyarország, szeretlek!
22:30 Születtem Magyarországon

(Cseh Tamás emlékest)
24:00 Rochester grófja – Pokoli kéj

(amerikai filmdráma)

MTV 1

RTV 1
07:00 Disney-klub; 08:10
Hitvilág; 10:00 Dana kertjében;
10:35 A falu élete; 13:00 Sajtó
és hatalom; 14:00 Híradó; 14:30
12 asztal. Gasztronómiai
vetélkedõ; 15:10 Folklórkincs;
17:00 Danutz Kft. Szórakoztató
szupermarket; 19:00 A nagy
húzás. Joker-, Lottó 5/40-, 6/49-
és Noroc-sorsolás; 19:45 Sport;
20:00 Híradó; 21:00 Az utolsó
hercegnõ (koreai–kínai
történelmi filmdráma) Fsz.:
Hiroyuki Shimosava, Cecilia
Cheung; 23:05 100%-ban
szavatolt; 00:15 Danutz Kft.
Szórakoztató szupermarket
(ismétlés); 02:05 Találkozunk a
TVR-nél

RTV 2
08:00 Razushow; 09:00 Román útle-
vél; 10:10 Légy férfi, Grace! (francia
s.); 11:00 Motormágia; 11:30 Nõi sike-
rek; 12:00 Bortestvérek; 13:00 Bob
Marley-koncert – Live at Rainbow;
14:00 Római rejtélyek (angol s.);
15:00 Ha nem tudná…; 15:10 Az is-
merõs arc (amerikai filmdráma);
16:45 Ha nem tudná…; 17:00 Mitica
esetei; 18:00 Természet és kaland;
18:30 Csavargó pecás; 19:00 Széles-
ségek; 19:30 Nagylábon; 20:10 Vera
Cruz (amerikai western); 21:50 Di-
vatvilág; 22:00 Híradó; 23:00 Nyaló-
ka. AG Weinberger mûsora; 24:00
Csillagközi romboló (amerikai s.);
00:55 Római rejtélyek (angol s.);
01:50 Szélességek; 02:15 Bob
Marley-koncert (ismétlés)

Antena 1
07:00 Figyelõ; 10:00 Az ezeregy
éjszaka meséi (amerikai
kalandfilm, ismétlés); 12:00
Herkules (amerikai sorozat);
13:00 Figyelõ; 13:30 Gabi Firea
Show. Szórakoztató mûsor; 16:00
Figyelõ; 16:30 Game Show:
SuperBingo Metropolis, élõ; 19:00
Figyelõ; 20:20 Kull, a hódító
(amerikai kalandfilm) Fsz.: Kevin
Sorbo, Tia Carerre, Thomas Ian
Griffith; 22:20 Halálos merülés
(amerikai katasztrófafilm) Fsz.:
Michael Dudikoff; 00:15 Kull, a
hódító (amerikai kalandfilm,
ismétlés); 02:00 A Nílus
hercegnõje (koprodukciós
kalandfilm) Fsz.: Linda Cristal,
Pierre Brice, Armando Francioli

PRO TV
07:00 Híradó, Mi történik, doki?;
10:00 Harry Potter és tûz
serlege (amerikai kalandfilm,
ismétlés); 13:00 Hírek; 13:15
Parancsoljanak, kérem!; 17:15
Apa lettem, kisapám! (amerikai
vígjáték) Fsz.: Eddie Griffin,
Anthony Anderson, Michael
Imperioli; 19:00 Hírek; 20:30
Jackie Chan: Újabb
rendõrsztori (hongkongi–kínai
akciófilm) Fsz.: Jackie Chan,
Nicholas Tse, Charlie Yeung;
22:45 Az ördög ügyvédje
(amerikai thriller) Fsz.: Richard
Gere, Laura Linney, John
Mahoney; 00:15 Egy veszélyes
ember (amerikai akciófilm,
ismétlés); 02:00 Híradó

HBO
06:00 Botrányos pomponlányok
(amerikai életrajzi dráma); 07:30
Mesterlövészek (amerikai vígjá-
ték); 09:00 Anyát a Marsra (ameri-
kai animációs film); 10:30 Ilyen az
élet (amerikai vígjáték); 12:25 Ka-
pitány és katona: A világ túlsó ol-
dalán (amerikai kalandfilm); 14:40
Egy egyedülálló férfi (amerikai
filmdráma); 16:20 Shrek a vége,
fuss el véle (amerikai animációs
film); 17:55 Kettõs játék (amerikai
krimi); 20:00 Az élet fája (ameri-
kai filmdráma); 22:20 Szerencse
(amerikai s.); 23:25 Boardwalk
Empire – Gengszterkorzó (ameri-
kai s.); 01:15 Halálos iram (ameri-
kai akciófilm); 03:00 Salt (ameri-
kai akciófilm)

Film +
11:10 Cápa csali (amerikai-dél-koreai
animációs film); 12:40 Tökös csöves
akcióban (francia vígjáték); 14:20 A
csábítás elmélete (amerikai roman-
tikus vígjáték) Jane egy szerelmi
csalódást követõen egy férfi maga-
zinban, álnéven teszi közzé nagy-
szabású elméleteit a férfiakról. Ha-
marosan az egész világ a titokzatos
tudósnõ elméletein csámcsog.;
16:05 Madonna – Ki ez a lány?
(amerikai romantikus vígjáték);
17:50 Szívtiprók (amerikai romanti-
kus vígjáték); 20:10 Aranyesõ
Yuccában (olasz western-vígjáték);
22:00 Halálhágó (amerikai akció-
film); 00:30 Bevetési parancs (ame-
rikai akciófilm); 02:10 Üvöltés 4.: A
vérfarkasklán (angol horror)

Duna TV – 21:05

Amerikai
éjszaka 
(francia–olasz
filmdráma)
A filmrendezõ Ferrand
a Bemutatom Pamelát
címû új alkotását forgatja. A munka rengeteg le-
mondással és konfliktussal jár, a forgatás minden-
napjait állandó viták, a filmesek és a színészek kö-
zötti összecsapások, a szereplõk közötti nézetelté-
rések kísérik. A fõszereplõ ideg-összeroppanásból
épült fel, a másik színész állandóan részeg... 

AXN
07:00 The Amazing Race; 09:00
Androméda (amerikai sorozat);
11:00 Az elveszett világ
(amerikai sorozat); 12:00 Merlin
(amerikai sorozat); 14:00 NCIS
(amerikai sorozat); 15:00
Táncolj, ha tudsz! Reality Show;
16:00 Extrém házalakítás; 18:00
Trinity kórház (amerikai
sorozat); 19:10 NCIS (amerikai
sorozat); 20:10 CSI: New York-i
helyszínelõk (amerikai
sorozat); 21:10 A boldogság
nyomában (amerikai életrajzi
drama) Fsz.: Will Smith, Jaden
Smith; 23:10 Zoom; 23:30
Gyilkos elmék (amerikai
sorozat); 01:30 CSI: New York
(amerikai sorozat)

Eurosport
09:30 Síugrás – Világkupa, HS 134;
10:30 Sífutás – Világkupa, férfi, üldö-
zéses, élõ; 11:45 Alpesi síelés – Vi-
lágkupa, férfi, összetett lesiklás, élõ;
13:00 Alpesi síelés – Világkupa, nõi,
szuper-G, élõ; 14:15 Biatlon – Világ-
kupa, Norvégia, nõi, tömegrajt, élõ;
15:00 Síugrás – FIFA nõi világkupa,
Hinzenbach, Ausztria, élõ; 16:00 Biat-
lon – Világkupa, Norvégia, férfi, tö-
megrajt, élõ; 17:00 Snooker – Német
mesterek, Németország, döntõ; 18:00
Labdarúgás – Afrikai nemzetek kupá-
ja, Egyenlítõi Guinea, negyeddöntõ,
élõ; 23:00 Snooker – Német meste-
rek, Németország, döntõ, élõ; 00:30
Síugrás – Világkupa, HS 134; 01:30
Labdarúgás – Afrikai nemzetek kupá-
ja, Egyenlítõi Guinea, negyeddöntõ

06:30 Töredékek 
07:00 Gazdakör 
07:25 Rajzfilmek
08:20 Daktari (amerikai s.) 
09:10 Hal, madár, ember (szingapúri

ismeretterjesztõ film)
10:00 Isten kezében
10:30 Élõ egyház
11:00 Világ-nézet
12:00 Gyertyaszentelõ Boldogasz-

szony-napi szentmise 
12:30 Beavatás
13:02 Híradó
13:15 Élõ népzene
13:45 Nyelvõrzõ
14:15 Rosszcsont kalandjai (am. s.)
15:15 Csellengõk
15:45 Szerelmes földrajz
16:15 Hazajáró 
16:45 Múltidézõ
17:20 Fûszer és csemege (magyar

filmdráma)
18:35 Gyöngyhalászat Bahreinben
19:00 Híradó 
19:30 Heti Hírmondó
20:00 Önök kérték!
21:05 Amerikai éjszaka (francia-

olasz filmdráma)
23:00 Klubszoba
23:55 Dunasport
00:10 Porrá leszünk (angol s.) 

Duna TV
06:45 Reggeli gondolatok
07:15 Egzotikus Ázsia
07:45 Tv2 matiné
10:00 Ability – a képességek próbája
10:55 Nagy Vagy! 
11:50 Stahl konyhája (ismétlés)
12:20 Kalandjárat (ismétlés)
12:50 Több mint TestÕr
13:20 Simlis Jack, a karibi

szuperkém (amerikai-új-
zélandi s.)

13:50 A kiválasztott – Az amerikai
látnok (amerikai s.)

14:50 Monk – Flúgos nyomozó
(amerikai s.) 

15:50 Bûbájos boszorkák (am. s.)
16:50 Számkivetett (am. kalandfilm) 
19:30 Tények
20:00 Napló (mérlegen a valóság)
21:05 A kismenõ (amerikai

romantikus vígjáték)
23:00 Frizbi Hajdú Péterrel
24:00 Célkeresztben (amerikai s.) 
01:00 Farkas (amerikai horror) Will

Randall üzleti útjáról
hazafelé véletlenül elüt egy
farkast. Amikor kiszáll, hogy
megnézze elpusztult-e az
állat, az megmarja. Ezzel
drámai változások
következnek be az életében.

TV 2
07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:35 Teleshop 
12:30 Törzsutas 
12:50 Havazin
13:20 Jéglovagok
15:25 Eltûntnek nyilvánítva

(amerikai-kanadai 
sorozat)

16:25 Döglött akták (amerikai
sorozat)

17:20 Átkozott boszorkák
(amerikai romantikus
vígjáték) Sally és
Gillian boszorkányok.
Egy apró gond van
csak a csodás
örökséggel: egy átok,
miszerint az a férfi, aki
a család egyik
nõtagjába beleszeret,
idõ elõtt meghal.

19:30 RTL Klub 
Híradó

20:00 Cobra 11 (német 
sorozat)

20:55 ValóVilág – Aréna
23:25 Tiszta ügy (amerikai 

krimi)
01:40 Portré 

RTL Klub
06:30 Fõtér
07:55 Ma reggel 
09:00 Rajzfilmek
11:20 Enid Blyton kalandfilm

sorozata (angol s.) 
11:45 Amika (belga s.)
11:55 Az utolsó mohikán (anim. s.)
12:25 Sarah Jane kalandjai (angol s.)
12:50 Hagyományok õrzõi
13:01 Engedjétek hozzám
13:15 Katolikus krónika
14:05 A sokszínû vallás
14:25 Református magazin
14:50 Evangélikus ifjúsági mûsor
15:00 Böszörményi Gergely porter
15:25 Tiszán inneni református

gyûjtemény
15:55 Arcok és városok
16:25 Tizenkét hónap az erdõn
16:50 Magyarország története
17:15 A Dal – Eurovízió 2012 – hazai

elõdöntõ
18:45 Európa pályaudvarai
19:15 Mi micsoda
19:40 Esti mese
20:05 Szerelmem, Afrika (német s.)
21:00 Híradó este
21:35 A Lényeg
22:00 A Hamis Izabella (magyar krimi)
23:20 Kebelbarátnõk (angol anim. vígj.)
00:10 Sárkányszív (am. akciófilm)

MTV 2



06:30 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:10 Afrika gyöngyszeme

(portugál sorozat) 
11:10 Rex Rómában (osztrák-

német-olasz sorozat) 
12:00 Út Londonba
12:30 Napirend elõtt
13:01 Hírek
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Roma Magazin
14:30 Domovina
15:00 Múlt-kor
15:25 A Szövetség
16:20 Angyali érintés (amerikai s.)
17:10 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
17:50 MM. A megoldások magazinja
18:40 Család csak egy van

(ausztrál sorozat) 
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó este
21:15 Kékfény
22:10 Hacktion (magyar sorozat)
23:05 Az Este
23:35 Aranymetszés
00:35 Múlt-kor
01:05 Zöld Tea
01:30 Sporthírek
01:40 Család csak egy van

(ausztrál sorozat)

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia, nap
mint nap!; 10:10 A palota titkai
(dél-koreai sorozat); 11:20 Sajtó
és hatalom (ismétlés); 12:20 Ha
szeretné újra látni; 12:40 A palota
legendái (koreai sorozat,
ismétlés); 14:00 Híradó; 14:45
Teleshop; 15:30 Krónika (magyar
nyelvû mûsor); 17:00 Híradó;
17:30 Anna Pavlova – a fehér
hattyú (amerikai sorozat); 18:30
A palota legendái (koreai
sorozat); 19:45 Sport; 20:00
Híradó; 21:00 Premier plan; 22:00
Nyitott szemmel; 23:10 Replay;
00:30 Noktürnök; 01:30 Psych –
Dilis detektívek (amerikai
sorozat); 02:15 Nyitott szemmel
(ismétlés); 03:20 Híradó
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Fraser és a
farkas (kanadai-amerikai sorozat);
08:50 Egészségpasztilla; 09:10 Az
ismerõs arc (amerikai filmdráma,
ismétlés); 10:50 Vallomások; 11:50
Bazár; 12:25 Egy óra biznisz; 14:00
Teleshop; 14:35 Együtt Európába;
15:30 Teleshop; 16:00 Fraser és a
farkas (kanadai-amerikai sorozat);
17:00 Vallomások; 18:00 Híradó;
18:30 Razushow; 19:30 Aréna (is-
métlés); 20:25 Egy óra biznisz; 21:10
Szórakoztató mûsor; 22:00 Híradó;
23:00 Teremtsd meg a pénzt; 23:35
Parkolópályán (amerikai romanti-
kus vígjáték) Fsz.: Samantha
Morton, Illeana Douglas; 01:25 Au-
tómánia; 02:00 Razushow (ismétlés);
02:50 Egy óra biznisz (ismétlés)

Antena 1
06:00 Figyelõ; 08:00 Jó
reggelt!; 10:00 Sajtófigyelõ
Mircea Badeaval; 10:50
Menyasszonyt a fiamnak!;
11:30 Knight Rider
(amerikai sorozat); 13:00
Figyelõ; 14:00 Menyasszonyt
a fiamnak. Reality show;
16:00 Figyelõ; 17:00
Közvetlen kapcsolat; 19:00
Figyelõ; 20:20
Menyasszonyt a fiamnak!
Reality show; 22:15 Figyelõ;
23:45 Pacatos Show; 01:00
2012 – Supernova
(amerikai akciófilm) Fsz.:
Brian Krause, Heather
McComb, Najara
Townsend; 03:00 Figyelõ

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 A sztáraim és
én (francia vígjáték) Fsz.: Kad
Merad, Catherine Deneuve,
Emmanuelle Béart; 12:00
Fiatal és nyughatatlan
(amerikai sorozat); 13:00 Hírek;
13:45 Mosolypasztillák; 14:15
Apa lettem, kisapám!
(amerikai vígjáték, ismétlés);
16:00 Fiatal és nyughatatlan
(amerikai sorozat); 17:00
Híradó; 17:45 Happy Hour;
19:00 Hírek; 20:30 Fogadj az
életre!; 22:30 Híradó; 23:00 CSI:
Miami (amerikai sorozat);
24:00 A sztáraim és én
(francia vígjáték, ismétlés);
02:00 Híradó

HBO
06:00 Kettõs játék (am. krimi);
08:05 05 Marmaduke – A kutyako-
média (am. családi vígjáték); 09:30
Ki az a Clark Rockefeller? (am.
életrajzi dráma); 11:00 Keresés (ro-
mán dokf.); 11:35 Szívbõl jövõ zene
(am. dokf.; 12:10 Az élet fája (am.
filmdráma); 14:30 Aranyhaj és a
nagy gubanc (am. animációs film);
16:10 A vakáció fele (fr. filmdráma);
17:50 Az elveszettek földje (am. ka-
landfilm); 19:30 Felvétel indul!; 20:00
Szerencse (am. s.); 21:00 Az angol,
aki dombra ment fel és hegyrõl jött
le (angol romantikus vígjáték);
22:35 Megvilágosultam (am. s.);
23:05 Törtetõk (am. s.); 23:40 Halál-
futam (amerikai akciófilm); 01:20
Kalózrádió (brit vígjáték)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10 Ma-
donna – Ki ez a lány? (amerikai ro-
mantikus vígjáték); 12:55 Settenke-
dõk (amerikai thriller) Daisy,a sike-
res krimiszerzõ egy idegösszeom-
lást követõen elhatározza, hogy
szembenéz a félelmeivel. Az éjsza-
kát egyedül akarja eltölteni tenger-
parti házában. Ott azonban egy ra-
jongójába botlik.; 14:30 Nagy zûr
Korzikán (francia akció-vígjáték);
16:20 Az oroszlán (francia kaland-
film); 18:20 Aranyesõ Yuccában
(olasz western-vígjáték); 20:10 Tel-
hetetlen ûr (amerikai sci-fi); 22:00
Domino (francia-amerikai-angol ak-
ciófilm); 00:20 Született gyilkosok
(amerikai akciófilm); 02:25 Fejva-
dászat (amerikai-kanadai akciófilm)

Duna TV – 22:30

Már nem
lakunk itt 
(amerikai–kanadai
filmdráma)
Jack és Terry, illetve
Hank és Edith középosztálybeli házaspár. Sok kö-
zös vonásuk van. Jack és Hank egyetemi tanár,
Terry és Edith fõállású anya. A két család jó barát-
ságban van egymással, gyakran összejárnak.
Edith úgy érzi, hogy a férje elhanyagolja, és vi-
szonyba keveredik Jackkel. Az érzelmes és sebez-
hetõ Terry pedig Hankkel szûri össze a levet.

AXN
07:00 American Idol; 08:00 Az elve-
szett világ (amerikai sorozat);
09:00 Ügyvédek (amerikai soro-
zat); 10:00 A kiválasztott – Az ame-
rikai látnok (amerikai sorozat);
11:00 Merlin (amerikai sorozat);
12:00 Elveszett világ (amerikai so-
rozat); 13:00 Ügyvédek (amerikai
sorozat); 14:00 American Idol.
Reality; 15:00 A kiválasztott – Az
amerikai látnok (amerikai sorozat);
16:00 NCIS: Los Angeles (amerikai
sorozat); 17:00 Az elveszett világ
(amerikai sorozat); 18:00 Merlin
(ausztrál sorozat); 19:00 CSI: New
York (amerikai sorozat); 23:00
NCIS (amerikai sorozat); 24:00
CSI: New York (amerikai sorozat);
02:45 NCIS (amerikai sorozat)

Eurosport
09:30 Labdarúgás – Afrikai nemzetek
kupája, Egyenlítõi Guinea, negyed-
döntõ; 12:00 Snooker – Német mes-
terek, Németo., döntõ; 12:30 Síugrás
– Világkupa, HS 134; 14:30 Biatlon –
Világkupa, Norvégia, nõi, tömegrajt;
15:15 Biatlon – Világkupa, Norvégia,
férfi, tömegrajt; 16:00 Labdarúgás –
Afrikai nemzetek kupája, Egyenlítõi
Guinea, negyeddöntõ; 18:30 Labda-
rúgás – Eurogólok; 19:30 Futsal –
Eb., Horváto., negyeddöntõ, 1. mér-
kõzés, élõ; 21:00 Síugrás – Világku-
pa, HS 134; 21:45 Csupa sport –
Wattok; 22:00 Pankráció; 23:30 Csu-
pa sport – Eurosport bizalmas; 24:00
Futsal – Európa bajnokság, Horváto.,
negyeddöntõ, 2. mérkõzés; 01:00
Labdarúgás – Eurogólok

06:30 Gazdakör
06:40 Híradó
07:00 Közbeszéd (ismétlés)
07:30 Híradó 
07:40 Kisváros (magyar s.)
08:30 Híradó
08:40 MacGyver (am.-kanadai s.)
09:30 Híradó
09:35 Térkép (ismétlés)
10:05 Sólyom és galamb (olasz s.)
11:00 Család-barát
12:00 Élõ egyház (ismétlés)
13:02 Híradó
13:20 Kívánságkosár
15:15 Heti Hírmondó (ismétlés)
15:45 Csellengõk (ismétlés)
16:15 Klubszoba (ismétlés)
17:10 Fejezetek Magyarország

közlekedéstörténetébõl
17:45 A szén – Egy õsi anyag a XXI.

században
18:20 Kisváros (magyar s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:10 Térkép
20:40 MacGyver (am.-kanadai s.)
21:30 A férfi a legjobb orvosság (s.)
22:15 Hírek
22:30 Már nem lakunk itt (am.-

kanadai dráma)
00:15 Sportaréna 

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 Aktív Extra (ismétlés)
07:25 Tények reggel
08:00 Mokka
10:25 Stahl konyhája (ismétlés)
10:45 Teleshop
11:30 Támadás Rommel ellen

(amerikai háborús filmdrá-
ma) Líbia, 1943. Háromévnyi
sivatagi hadviselés után
Rommel zseniális stratégiá-
jának köszönhetõen a pán-
célos hadosztály reményte-
len helyzetbe hozta az ango-
lokat.

14:10 Marina (amerikai-mexikói s.)
15:10 EZO.TV Jósok, látók, médiumok!
16:20 Rex felügyelõ (osztrák-

német-olasz s.)
17:20 La Pola (kolumbiai s.) 
18:25 Eva Luna (amerikai-mexikói

s.) 
19:30 Tények
20:30 Aktív 
21:30 Jóban Rosszban (magyar s.) 
22:05 NCIS (amerikai s.)
23:00 NCIS: Los Angeles (am. s.)
24:00 Aktív 
01:05 Tények este
01:40 EZO.TV Jósok, médiumok!
02:10 Életfogytig zsaru (amerikai s.)

TV 2
07:05 Jó reggelt, skacok!
08:40 Reflektor Reggel
08:50 Reggeli – Csak csajok
09:25 A szerelem rabjai (argentin s.) 
10:20 Második esély (amerikai-

mexikói-kolumbiai s.)
11:20 Top Shop
13:10 Asztro Show
14:10 A szív útjai (török s.) 
15:10 Trükkös halál (amerikai s.)
16:10 Sue Thomas – FBI (am. s.)
17:15 Az éden titkai (görög s.) 
18:25 Sarokba szorítva (amerikai s.)
19:30 RTL Klub Híradó
20:15 Fókusz
21:20 Barátok közt (magyar s.)
22:00 ValóVilág – Aréna
23:10 Nagyágyúk (amerikai s.)
00:15 Reflektor
00:35 Áldott gyermek (amerikai-

kanadai thriller) Paul nehéz
helyzetben van, lánya,
Monica ugyanis minden
barátnõjét elüldözi. Saraht
mégis feleségül veszi.
Monica persze azonnal
akcióba lép, és bár a
házasságot nem tudja
megakadályozni, a
legvégsõkig is képes
elmenni.

RTL Klub
06:25 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:00 Budapest természeti értékei
10:25 Társbérletben a tárgyakkal
10:50 Nemzeti értékeink
11:00 Válaszd a tudást!
12:00 Magyar rock
13:01 Híradó délben
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Járóföld
14:25 Az irodalom nyelve
14:30 Mulandóság – Õszentsége a

XIV. Dalai Láma élettörténete
(olasz dokumentumfilm)

15:30 Fõtér
16:55 Hogy volt!?
18:20 English 4U
18:45 Família Kft. (magyar s.) 
19:10 Angyali érintés (amerikai s.)
19:55 Esti mese
20:20 Veszélyes szerelem (am. s.)
21:00 Híradó este
21:30 Rocca parancsnok (olasz s.)
22:25 Maradj talpon! 
23:20 Stingers (asztrál s.)
24:00 Drága doktor úr (olasz s.)
01:00 Az Este
01:30 On The Spot: A Francia Ide-

genlégió (magyar dokf.) 
02:20 Sant’ Angelo – Egy kórház

hétköznapjai (olasz s.)

MTV 2
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06:30 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:05 Afrika gyöngyszeme

(amerikai sorozat)
11:00 Mindenbõl egy van
12:00 Kékfény
13:00 Hírek
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Srpski Ekran
14:25 Unser Bildschirm
14:55 KorTárs
15:25 Hacktion (amerikai sorozat)
16:35 Angyali érintés (amerikai

sorozat)
17:10 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
17:50 MM
18:45 Család csak egy van
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó este 
21:15 Isten hozta az Isten háta

mögött (francia vígjáték)
Fsz.: Dany Boon, Kad
Merad, Zoé Félix,
Anne Marivin, Philippe
Duquesne 

23:05 Az ESTE
23:40 Tudorok (amerikai sorozat)
00:30 A rejtélyes XX. század
01:00 Esély
01:35 Család csak egy van

MTV 1

RTV 1
07:00 Reggeli híradó; 08:00
Románia nap mit nap; 10:10 A
palota titkai (koreai sorozat);
11:25 Premier plan; 12:20 Ha
szeretné úja látni; 12:40 A palota
titkai (koreai sorozat); 14:00
Híradó; 14:45 Teleshop; 15:30
Európai roma; 16:00 Magyar
nyelvû mûsor; 17:00 Híradó; 17:30
Anna Pavlova – a fehér hattyú
(ameikai sorozat); 18:25 A palota
legendái (koreai sorozat); 19:45
Sport; 20:00 Híradó; 21:10
Második nekifutás (francia
thriller) Fsz.: Daniel Auteuil,
Monica Bellucci; 23:50 Angela
Gheorghiu; 01:00 Psych – dilis
detektívek (amerikai sorozat);
01:50 Replay

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Fraser és a
farkas; 09:00 Ma a holnapról; 09:30
Teremtsd meg a pénzt; 10:00
Aurómánia; 10:30 Légy formában!;
10:55 Vallomások; 11:55 Bazár;
12:25 Egy óra biznisz; 13:30 Szé-
lességek; 14:00 Parlamneti pártok
eleménye; 14:35 Együtt Európába;
15:30 Teleshop; 16:00 Fraser és a
farkas; 17:00 Vallomások; 18:00 Hí-
rek; 18:30 Az utolsó nap (német
filmdráma); 20:25 Egy óra biznisz;
21:30 Szélességek; 22:00 Híradó;
23:00 Túlélõ a nagyváros dzsunge-
lében; 23:35 A musicalsztár (ame-
rikai vígjáték) Fsz.: Ben Stiller,
Jason Schwartzman; 01:05
Parkolópályán; 02:50 Egy óra biz-
nisz; 03:40 Szórakoztató mûsor

Antena 1
06:00 Figyelõ; 10:00
Sajtófigyelõ; 10:50
Menyasszonyt a fiamnak;
11:30 Knight Rider (amerikai
sorozat); 13:00 Figyelõ; 14:00
Menyasszonyt a fiamnak:
Reality show; 16:00 Figyelõ;
17:00 Barátok között; 19:00
Figyelõ; 20:20 Twister
(amerikai katasztrófafilm)
Fsz.: Helen Hunt, Bill Paxton,
Philip Seymour Hoffman;
22:00 Lale Devri (amerikai
sorozat); 23:00 Figyelõ; 23:45
Pacatos Show; 01:00 Utcai
igazság (amerikai akciófilm,
ismétlés); 03:00 Figyelõ;
03:45 Közvetlen kapcsolat

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Parancsoljanak,
kérem!; 11:00 Mosolypasztillák;
12:00 Fiatal és nyughatatlan
(amerikai s.); 13:00 Hírek; 13:30
Mosolypasztillák; 14:00 Románia,
szeretlek!; 15:00 Apropo TV; 16:00
Fiatal és nyughatatlan (amerikai
s.); 17:00 Híradó; 17:45 Happy
Hour; 19:00 Hírek; 20:30 Ragado-
zók (amerikai kalandfilm) Fsz.:
Michael Douglas, Val Kilmer, Tom
Wilkinson; 22:30 Híradó; 23:00
CSI: Miami helyszínelõk (amerikai
s.); 24:00 Ragadozók (ismétlés);
02:00 Hírek; 03:30 CSI: Miami
helyszínelõk (amerikai s.); 04:30
Románia, szeretlek!; 05:30 Mosoly-
pasztillák; 06:00 Happy Hour

HBO
06:00 Berlini vegyespáros (német
romantikus vígjáték); 07:40 Honnan
tudod? (amerikai romantikus vígjá-
ték); 09:40 Ízek, imák, szerelmek
(amerikai filmdráma); 12:00 Mamma
mia! (amerikai zenés film); 13:55 Dr.
Dolittle: Millió dolláros szõrmókok
(kanadai–amerikai vígjáték); 15:20
Drágám, a kölykök összementek!
(amerikai vígjáték); 16:55 Ahol a va-
dak várnak (amerikai kalandfilm);
18:35 Csajvadászat (svéd vígjáték);
20:00 Új úton (francia filmdráma);
21:45 Borgiák (amerikai s.); 00:20 A
rosszakaró (francia vígjáték); 01:45
Cyrus (amerikai vígjáték); 03:15 A
dolgok állása (amerikai–angol
thriller); 05:20 Az erotika, mint vállal-
kozás (szlovák dokumentumfilm)

Film +
05:15 Édes kis malackám
(amerikai – angol vígjáték); 08:05
Televíziós vásárlás; 11:10
Settenkedõk (amerikai thriller);
12:55 Az oroszlán (francia
kalandfilm); 15:00 Bûnjelek
(kanadai thriller); 16:45
Telhetetlen ûr (ameriaki sci-fi);
18:30 Láncreakció: Veszélyben a
Föld (amerikai katasztrófa film);
20:10 Kaméleon – A rejtelmek
szigete (amerikai akció-thriller);
22:00 Ragadozó 2. (amerikai sci-
fi akciófilm); 24:00 Vírus –
Pusztító idegen (francia-angol-
német akciófilm); 01:45 A
félelmek iskolája (amerikai
akciófilm); 03:40 Ragadozó 2.
(amerikai sci-fi akciófilm)

M1 – 21:15 

Isten hozta
az Isten
háta
mögött 
(francia vígjáték) 
Philippe Abrams egy posta alkalmazottja. Felesé-
ge, Julie egy idõ óta rosszkedvû, és úgy gondolja,
hogy egy riviérai állomáshely tenne csak jót rom-
ló kedélyének. Férje mindent elkövet, hogy telje-
sítse felesége kérését, de egy ostobaság miatt
nem délre, hanem a távoli északra helyezik.

AXN
07:00 American Idol (reality Show);
08:00 Elveszett világ (amerikai s.);
09:00 Ügyvédek (amerikai s.);
10:00 A kiválasztott – az amerikai
látnok (amerikai s.); 11:00 Merlin
(amerikai s.); 12:00 Elveszett világ
(amerikai s.); 13:00 Ügyvédek
(amerikai s.); 14:00 American Idol
(reality Show); 15:00 00 A kiválasz-
tott – Az amerikai látnok (amerikai
s.); 16:00 NCIS: Los Angeles
(amerikai s.); 17:00 Elveszett világ
(amerikai s.); 18:00 Merlin (ameri-
kai s.); 19:00 CSI (amerikai s.);
21:00 Szellemekkel suttogó (ame-
rikai s.); 22:00 Gyilkos elmék
(amerikai s.); 23:55 Zoom; 00:10
Szellemekkel suttogó (amerikai
s.); 00:40 CSI (amerikai s.)

Eurosport
09:30 Labdarúgás – Eurogólok;
10:30 Labdarúgás – Afrikai
nemzetek kupája, Egyenlítõi
Guinea, negyeddöntõ 13:00
Csupa sport – Wattok; 14:00
Tenisz – WTA torna, Párizs,
Franciaország, 2. nap, élõ;
19:45 Csupa sport – Wattok;
20:00 Snooker – Német
mesterek, Berlin, Németország,
döntõ; 21:30 Csupa sport –
Eurosport bizalmas; 22:00
Boksz; 24:00 Rali –
Interkontinentális verseny,
Skócia; 00:30 Snooker – Német
mesterek, Berlin, Németország,
döntõ; 01:30 Tenisz – WTA
torna, Párizs, Franciaország, 2.
nap

07:00 Közbeszéd
07:30 Híradó
07:35 Kisváros (magyar s.)
08:15 Kisenciklopédia
08:30 Híradó
08:35 MacGyver (amerikai sorozat)
09:30 Híradó
09:35 Térkép
10:05 A férfi a legjobb orvosság
11:00 Család-barát
11:55 Roma Magazin
12:20 Domovina
13:00 Híradó – Déli
13:20 Kívánságkosár
15:15 Napok, évek, századok
15:45 Múltidézõ
16:15 Sportaréna
17:10 Korea, Kína és Japán

kultúrájának története
17:55 Zebra
18:15 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Alkotmány utca
20:10 Térkép
20:40 MacGyver (amerikai sorozat)
21:30 Mad Men – Reklámõrültek

(amerikai sorozat)
22:15 Híradó
22:30 Garázs (ír filmdráma) 
24:00 Magyar Jazz Ünnep 2011

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 TotalCar
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája 
10:40 Babapercek
11:00 Teleshop
12:35 Illegális kivándorló (amerikai

film)
14:10 Marina (amerikai-mexikói

sorozat) 
15:10 EZO:TV Jósok, látók, médiumok! 
16:20 Rex felügyelõ (osztrák

sorozat)
17:20 La Pola (olasz sorozat)
18:20 Update Konyha
18:25 Eva Luna (olasz sorozat)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:30 Jóban Rosszban (magyar

sorozat)
22:00 A mesterlövész (amerikai –

bolgár – angol akciófilm)
Fsz.: Wesley Snipes, Eliza
Bennett, Velizar Binev,
Ralph Brown, Charles Dance 

00:40 Propaganda
01:40 Tények Este
01:55 EZO:TV Jósok, látók, médiumok!
02:30 Balra a nap nyugszik

(amerikai film)

TV 2
06:55 Top Shop
07:20 Trendmánia 
07:50 Fókusz Reggel
08:40 Reflektor Reggel
08:50 Reggeli – Csak csajok
09:30 A szerelem rabjai (mexikói

sorozat)
10:20 Második esély (mexikói

sorozat)
11:35 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 A szív útjai (mexikói sorozat)
15:15 Trükkös halál (amerikai

sorozat)
16:15 Sue Thomas – FBI (ameikai

sorozat)
17:15 Az éden titkai (olasz 

sorozat)
18:20 Sarokba szorítva (amerikai

sorozat)
19:30 RTL Klub Híradó
20:15 Fókusz
21:20 Barátok közt (magyar

sorozat) 
22:00 ValóVilág Összefoglaló – élõ 
23:10 Házon kívül 
23:45 XXI. század – a legendák

velünk élnek
00:20 Reflektor
00:35 A Grace klinika (amerikai

sorozat)

RTL Klub
06:35 Kárpát Expressz
07:00 Hogy volt!?... Extra
07:55 Ma Reggel
10:00 A madárgyûrûzés 100 éve
10:25 Álmok mai álmodói – tudós

fiatalok
10:50 Nemzeti értékeink
11:00 Tudásakadémia Junior
12:00 Magyar pop
13:00 Híradó 
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Járóföld
14:20 Háttértudomány, „Parányi

vámpírok“
14:55 Fõtér
16:25 Hogy volt!?
17:45 Delta
18:10 English 4U
18:40 Família Kft (magyar sorozat)
19:00 Angyali érintés (amerikai s.)
19:35 Esti mese
20:15 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Rocca parancsnok (am. s.)
22:20 Maradj talpon!
23:15 Stingers (amerikai sorozat)
24:05 Drága doktor úr (olasz s.)
01:00 Az Este
01:30 Isten hozta az Isten háta

mögött (ismétlés)

MTV 2



06:30 Kárpát Expressz 
06:55 Ma Reggel
10:10 Afrika 

gyöngyszeme (amerikai
sorozat)

11:00 Magyarország, 
szeretlek!

12:15 Útravaló
12:30 Átjáró
13:01 Híradó délben 
13:25 Hrvatska krónika
14:25 Ecranul nostru
14:55 Most a Buday! 

Fõzzünk együtt!
15:25 Gasztroangyal
16:20 Angyali érintés (amerikai

sorozat) 
17:10 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat) 
17:55 MM
18:40 Család csak egy van
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó este 
21:05 Párizsi helyszínelõk (francia

sorozat)
22:00 On The Spot
23:00 Az Este
23:30 KorTárs
24:00 Macskás hölgyek (kanadai

dokumentumfilm)
01:15 Zegzugos történetek

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia, nap
mint nap; 10:10 A palota legendái
(koreai sorozat); 11:25 Te ítélj!;
12:20 Ha szeretné úja látni; 12:40
A palota legendái (koreai
sorozat); 14:00 Híradó; 14:45
Teleshop; 15:30 Emberek, mint mi;
16:00 Együttélés; 17:00 Híradó;
17:30 Anna Pavlova – a fehér
hattyú (amerikai sorozat); 18:25 A
palota legendái (koreai sorozat);
19:45 Sport; 20:00 Híradó; 21:00
Dr: House (amerikai sorozat);
22:50 Sushi; 23:10 Új szerelem
(amerikai filmdráma) Fsz: (ashley
Judd, Jason T: Davis; 00:45
Psych – dilis detektívek (amerikai
sorozat); 01:50 Közérdek; 02:15 La
vie en rose; 03:15 Híradó
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Fraser és a
farkas; 09:10 Az utolsó napok;
11:00 Vallomások; 11:55 Bazár;
12:25 Egy óra biznisz; 14:00
Szentek és mesterségek; 14:35
Együtt Európába; 15:30 Teleshop;
16:00 Fraser és a farkas; 17:00
Vallomások; 18:00 Híradó; 18:30
Az utolsó napok (német
filmdráma); 20:05
Egészségpasztilla; 20:30 Egy óra
biznisz; 21:10 Szórakoztató
showmûsor; 22:00 Híradó; 23:00
Bortestvérek; 23:35 B-Girl
(amerikai kalandfilm) Fsz.: Julie
Ulrich, Missy Yager; 01:15 A
musicalsztár (ismétlés); 02:35
Adrenalitica; 02:50 Egy óra biznisz;
03:40 Szórakoztató showmûsor

Antena 1
06:00 Figyelõ; 10:00
Sajtóvisszhangt; 10:50
Menyasszonyt a fiamnak!
Reality show; 11:30 Knight
Rider (amerikai sorozat);
13:00 Figyelõ; 14:00
Menyasszonyt a fiamnak!
Reality show; 16:00 Figyelõ;
17:00 Közvetlen kapcsolat;
19:00 Figyelõ; 20:20 Ujjat húzol
a szõkékkel? Szórakoztató
mûsor; 21:50 Mr: Bean
(amerikai vígjáték) Fsz:
Rowan Atkinson; 22:15
Figyelõ; 23:10 Pacatos Show:
Szórakoztató mûsor; 01:00
Knight Rider (amerikai
sorozat); 03:45 Közvetlen
kapcsolat

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Lois és Clark
(ismétlés); 11:00 Mosolypasztillák;
12:00 Fiatal és nyughatatlan
(amerikai s.); 13:00 Hírek; 14:15 A
múlt vétkei (amerikai thriller)
Fsz.: Lauralee Bell, Rebecca
Jenkins, Woody Jeffreys; 16:00
Fiatal és nyughatatlan (amerikai s.);
17:00 Híradó; 17:45 Happy Hour;
19:00 Hírek; 20:30 A király
nevében 2 (kanadai–német
akciófilm) Fsz.: Dolph Lundgren,
Natassia Malthe, Lochlyn Munro;
22:30 Híradó; 23:00 Dexter
(amerikai s.); 24:00 A király
nevében (ismétlés); 02:00 Híradó;
03:30 Dexter (amerikai s.); 04:30
Apropo TV

HBO
06:00 Ahol a vadak várnak
(amerikai kalandfilm); 07:40 Ilyen a
formám (amerikai romantikus
vígjáték); 09:25 Államtrükkök
(amerikai-emirátusokbeli
akciófilm); 11:10 Tron: Örökség
(amerikai sci-fi akciófilm); 13:15 Az
edzõ (amerikai vígjáték); 14:40
Páros mellékhatás (amerikai
vígjáték); 16:35 Hihetetlen Hulk
(amerikai akciófilm); 18:25 A
hercegnõ (svéd filmdráma); 20:00
Az élet fája (amerikai filmdráma);
22:20 Szerencse (amerikai s.);
23:25 Spartacus (amerikai s.);
01:15 Válások (francia vígjáték);
02:55 A kidobóember (angol krimi);
04:25 Ellenséges terület 3: – A
kolumbiai túsz (amerikai akciófilm)

Film +
05:25 Dirty Dancing (amerikai s.);
06:25 Bûnjelek (kanadai thriller);
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Láncreakció: Veszélyben a Föld
(amerikai katasztrófa film); 12:45
Gyilkos fullánk (amerikai
katasztrófa film); 14:20 DOA: Élve
vagy halva (amerikai-német
akció-vígjáték); 15:55 Kaméleon –
A rejtelmek szigete (amerikai
akcióthriller); 17:40 Szerencse
dolga (amerikai vígjáték); 19:55
Piedone, a zsaru (olasz NKSZ
akció-vígjáték); 22:00 Gagyi lovag
(amerikai vígjáték); 23:45 A
templomos lovagok öröksége
(német kalandfilm); 03:25 A
nemzet színe-java (francia-angol-
német vígjáték)

Duna TV – 22:30 

Cselek 
(lengyel filmdráma) 
Nyári szünet van. Ste-
fek egy kis lengyel falu-
ban él anyjával és nõvé-
rével. Az apja évekkel
ezelõtt eltûnt, Stefek egyetlen emléke róla egy
gyûrött, összefirkált fénykép, amit mindig magánál
tart. Egy nap a fiú fejébe veszi, hogy a férfi, aki
minden reggel vele együtt száll fel a vonatra, nem
más, mint az édesapja. Nap mint nap várja, hogy
a férfi felismerje õt – mindhiába. Stefek ezért úgy
dönt, hogy a saját eszközeivel kísérti meg a sorsot.

AXN
07:00 American Idol (reality Show);
08:00 Elveszett világ (amerikai s.);
09:00 Ügyvédek (amerikai s.);
10:00 A kiválasztott – Az amerikai
látnok (amerikai s.); 11:00 Merlin
(amerikai s.); 12:00 Elveszett világ
(amerikai s.); 13:00 Ügyvédek
(amerikai s.); 14:00 American Idol
(reality Show); 15:00 A kiválasztott
– Az amerikai (amerikai s.); 16:00
NCIS: Los Angeles (amerikai s.);
17:00 Elveszett világ (amerikai s.);
18:00 Merlin (amerikai s.); 19:00
CSI (amerikai s.); 21:00 Törvény
és rend (amerikai s.); 22:00 NCIS:
Los Angeles (amerikai s.); 23:00
Gyilkos elmék (amerikai s.); 24:00
Törvény és rend (amerikai s.);
01:00 NCIS (amerikai s.)

Eurosport
09:30 Olimpiai játékok – Olimpia
magazin; 10:00 Snooker – Német
mesterek, Berlin, Németország,
döntõ; 12:00 Futsal – Európa
bajnokság, negyeddöntõ, 4:
mérkõzés; 13:00 Tenisz – WTA
torna, Párizs, 2: nap; 14:00 Tenisz –
WTA torna, 3: nap, élõ; 18:00
Labdarúgás – Afrikai nemzetek
kupája, elõdöntõ, élõ; 23:00 Csupa
sport – Szerdai válogatás; 23:05
Lovaglás – Vk, Bordeaux, díjugratás;
00:05 Lovaglás – Lovas klub; 00:10
Golf – Európa torna, Katar mesterek,
Doha, Katar; 00:40 Golf – Golf klub
0:45 Vitorlázás – Yacht klub; 00:50
Csupa sport – Szerdai válogatás;
01:00 Labdarúgás – Afrikai
nemzetek kupája, elõdöntõ

07:00 Közbeszéd
07:30 Híradó
07:35 Kisváros (magyar sorozat)
08:15 Kisenciklopédia
08:30 Híradó
08:40 MacGyver (amerikai sorozat)
09:30 Híradó
09:35 Térkép
10:05 Mad Men – Reklámõrültek

(amerikai sorozat)
11:00 Család-barát
12:00 Unser Bildschirm
12:30 Srpski Ekran
13:00 Híradó 
13:20 Kívánságkosár
15:15 Munka-Társ
15:45 Önök kérték!
16:40 Talpalatnyi zöld
17:10 Oslo, a tenger városa
17:25 Bábel tornya
18:15 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Alkotmány utca
20:30 MacGyver (amerikai sorozat)
21:30 A király kalóza (francia s.)
22:20 Híradó
22:30 Cselek (lengyel filmdráma) 
00:05 Dunasport
00:10 Kortárs Jazz Estek Balogh Kál-

mán és a Gipsy Cimbalom Band

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 TotalCar
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája 
10:40 Babapercek
10:40 Teleshop
12:15 A vad Kurdisztánon át

(amerikai film)
14:10 Marina (amerikai-mexikói

sorozat) 
15:10 EZO:TV Jósok, látók, médiumok! 
16:20 Rex felügyelõ (osztrák

sorozat)
17:20 La Pola (olasz sorozat)
18:20 Update Konyha
18:25 Eva Luna (olasz sorozat)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:30 Jóban Rosszban (magyar

sorozat)
22:05 A Szmokinger (amerikai

akció-vígjáték) Fsz.: Jackie
Chan, Jennifer Love Hewitt,
Jason Isaacs, Ritchie Coster

23:55 Doktor House (amerikai
sorozat)

00:55 Aktív
01:55 Tények Este
02:30 EZO:TV Jósok, látók, médiumok! 
03:05 Babavilág

TV 2
06:55 Top Shop
07:20 Trendmánia 
07:50 Fókusz Reggel
08:40 Reflektor Reggel
08:50 Reggeli – Csak csajok
09:30 A szerelem rabjai (mexikói

sorozat)
10:20 Második esély (mexikói

sorozat)
11:10 Jópofa kofa
11:35 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 A szív útjai (mexikói sorozat)
15:15 Trükkös halál (amerikai

sorozat)
16:15 Sue Thomas – FBI (amerikai

sorozat)
17:15 Az éden titkai (olasz 

sorozat)
18:20 Sarokba szorítva (amerikai

sorozat)
19:30 RTL Klub Híradó
20:15 Fókusz
21:20 Barátok közt (magyar

sorozat) 
22:00 ValóVilág Összefoglaló – élõ 
23:30 Gyilkos elmék (amerikai

sorozat) 
01:05 Reflektor
01:20 Virtuális hajnal (amerikai

film) 

RTL Klub
06:35 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:00 Idõutazás
10:25 Tudástár 2011 
11:00 Válaszd a tudást! Junior
12:05 Magyar válogatott
13:01 Híradó délben
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer nap
14:25 A múzsa csókja Karinthy

Frigyesné
14:40 Mérföldkövek a magyar techni-

ka történetében Galamb József
15:10 Kamaszkorunk legszebb nyara:

Amerika
15:40 Valaki
16:00 A rejtélyes XX. század
16:25 Múlt-kor
17:00 Zegzugos történetek
17:15 Mindentudás Egyeteme
18:25 Família Kft (magyar sorozat)
18:50 Angyali érintés (amerikai s.)
19:40 Esti mese
20:15 Veszélyes szerelem (am. s.)
21:00 Híradó este
21:35 Rocca parancsnok (olasz s.)
22:20 Maradj talpon! 
23:15 Stingers (amerikai s.)
24:00 Drága doktor úr (olasz s.)
00:50 Az Este
01:20 Macskás hölgyek
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06:30 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:10 A Silla királyság ékköve

(amerikai sorozat)
11:05 Poén Péntek L’art pour l’art

Társulat
12:00 Párizsi helyszínelõk (francia

sorozat) 
13:01 Híradó 
13:20 Kárpát Expressz
13:55 Rondó
14:25 Alpok-Duna-Adria
14:55 Angi jelenti Mit eszik a pék?
15:25 Négy szellem
16:20 Angyali érintés (amerikai s.)
17:10 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
17:55 MM
18:40 Család csak egy van
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó este 
21:15 Elcserélt lányok (amerikai

sorozat) 
22:00 DTK
22:50 Az Este
23:30 November (amerikai film-

dráma) Fsz.: Courteney Cox,
James LeGros, Michael Ealy,
Nora Dunn, Anne Archer 

00:50 Sporthírek
01:00 Család csak egy van 

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia,
nap mint nap; 10:10 A palota
titkai (koreai sorozat); 11:25
Az idõ és az ember; 12:20 Ha
szeretné újra látni; 12:40 A
palota legendái (koreai
sorozat); 14:00 Híradó; 14:45
Közérdek; 15:15 Teleshop;
15:30 Akzente; 17:00 Híradó;
17:30 Joker-, Lottó 5/40-, Lottó
6/49-, Noroc-sorsolás; 18:25
A palota titkai (koreai
sorozat); 19:45 Sport; 20:00
Híradó; 21:00 Te ítélj! Élõ
közv.; 22:10 Exkluzív: A
Román Televízió
dokumentumfilmjei; 23:20
Nagyvárosi kaland; 00:15
Profik; 01:15 Folklórkincs

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Fraser és a
farkas; 09:10 Drágakövek; 10:50
Vallomások; 11:55 Bazár; 12:25
Egy óra biznisz; 13:15 Szórakoztató
mûsor; 14:00 Parlamenti pártok
emelvénye; 14:35 Együtt Európába;
15:30 Teleshop; 16:00 Fraser és a
farkas; 17:00 Vallomások; 18:00
Híradó; 18:30 Házfoglalók
(spanyol vígjáték) Fsz: Nao Albet,
Ángel de Andrés López); 20:05
Egészségpasztilla; 20:25 Egy óra
biznisz; 21:10 Szórakoztató
showmûsor; 22:00 Híradó; 23:00
ITzón@; 23:35 Kolumbusz napja
(amerikai thriller) Fsz.: Val
Kilmer, Mark Helgenberger; 01:15
B-Girl; 02:50 Egy óra biznisz; 03:40
Szórakozató mûsor

Antena 1
06:00 Figyelõ; 08:00 Jó
reggelt!; 10:00
Sajtóvisszhang; 10:50
Menyasszonyt a fiamnak!
Reality-show; 11:30 Ujjat
húzol a szõkékkel?; 13:00
Figyelõ; 14:30 Ujjat húzol a
szõkékkel?; 16:00 Figyelõ;
17:00 Közvetle kapcsolat:
Hírmagazin; 19:00 Figyelõ;
20:20 Jane Doe (amerikai
akciófilm) Fsz.: Teri
Hatcher, Rob Lowe,
Christina Cox; 22:15 Figyelõ;
23:10 Pacatos Show:
Szórakoztató mûsor; 01:00
Lale Devri (amerikai
sorozat); 03:45 Közvetlen
kapcsolat

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 A múlt vétkei
(ismétlés); 12:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai sorozat);
13:00 Hírek; 13:30
Mosolypasztillák; 14:00 Lányok
pórázon: Francia–olasz vígjáték)
Fsz.: Louis de Funes, Noelle
Adam, Paul Preboist; 16:00 Fiatal
és nyughatatlan (amerikai
sorozat); 17:00 Híradó; 17:45
Happy Hour; 20:45 A fülke
(amerikai thriller) Fsz.: Collin
Farrell, Kiefer Sutherland, Forest
Whitaker; 22:30 Híradó; 23:00
Dexter (amerikai sorozat); 24:00
Ökölvívás: Bajnokok éjszakája –
Bute utódai; 01:30 Híradó; 03:00 A
fülke (ismétlés); 06:00 Happy Hour

HBO
06:00 A hercegnõ (svéd filmdrá-
ma); 07:35 Spangol – Magamat
sem értem (am. romantikus vígjá-
ték); 09:45 Az élet fája (am. filmdrá-
ma); 12:15 Natalee Holloway (am.
filmdráma); 13:40 Shrek a vége,
fuss el véle (am. animációs film);
15:15 Inkognitó (francia filmdrá-
ma); 16:50 Botrányos pomponlá-
nyok (am. életrajzi dráma); 18:20
Lottószelvény (am. vígjáték); 20:00
Crulic (román dokumentumfilm);
21:20 Egy egyedülálló férfi (am.
filmdráma); 23:00 Aki csak arra
gondol (norvég vígjáték); 00:35
Boardwalk Empire – Gengszter-
korzó (am. s.); 02:25 Lepattintva
(am. romantikus vígjáték); 04:15
Halálos iram (am. akciófilm)

Film +
06:00 Szerencse dolga
(amerikai vígjáték); 08:05
Televíziós vásárlás; 11:15
Nem én vagyok Rappaport
(amerikai film); 13:50
Piedone, a zsaru (olasz
NKSZ akció-vígjáték); 15:55
Régi jó cimborák (amerikai
kalandfilm); 18:15 Gagyi
lovag (amerikai vígjáték);
20:00 Vadászpilóták
(kanadai akciófilm); 22:00
Veszett vad (amerikai
akciófilm); 23:45 A
határvonal (amerikai-
mexikói thriller); 01:30
Mongol (amerikai film);
03:40 Fivér (japán-ameikai
film)

MTV 1 – 23:30 

November 
(amerikai filmdráma) 
Sophie Jacobs egy Los
Angeles-i fotós, akinek
barátja fegyveres rablás
áldozata lett november
7-én. A nõ fájdalma az
idõ múlásával sem csil-
lapodik, hiába próbálja
feledni a tragédiát. So-
phie pszichológus segítségére szorul, ám ekkorra
már a képzelet és a valóság olyan szövevényes há-
lót fon köré, amelybõl képtelen kitörni.

AXN
07:00 American Idol (reality Show);
08:00 Elveszett világ (amerikai
sorozat); 09:00 Ügyvédek
(amerikai sorozat); 10:00 A
kiválasztott – Az amerikai
(amerikai sorozat); 11:00 Merlin
(amerikai sorozat); 12:00 NCIS
(amerikai sorozat); 13:00
Ügyvédek (amerikai sorozat);
14:00 American Idol (reality Show);
15:00 A kiválasztott – Az amerikai
(amerikai sorozat); 16:00 CSI
(amerikai sorozat); 17:00
Elveszett világ (amerikai sorozat);
18:00 Merlin (amerikai sorozat);
19:00 NCIS (amerikai sorozat);
21:55 Zoom; 22:10 Gyilkos elmék
(amerikai sorozat); 00:10 NCIS
(amerikai sorozat)

Eurosport
09:30 Tenisz – WTA torna,
Párizs, 3: nap; 11:00
Labdarúgás – Afrikai nemzetek
kupája, elõdöntõ; 14:00 Tenisz –
WTA torna, Párizs,
Franciaország, 3: nap; 15:00
Tenisz – WTA torna, Párizs,
Franciaország, nyolcaddöntõ,
élõ; 18:45 Tenisz – WTA torna,
Párizs, Franciaország,
nyolcaddöntõ; 20:00 Tenisz –
WTA torna, Párizs,
Franciaország, nyolcaddöntõ,
élõ; 23:30 Csupa sport –
Eurosport bizalmas; 24:00 Póker
– Európai pókerverseny; 01:00
Csupa sport – Wattok; 02:00
Tenisz – WTA torna, Párizs,
Franciaország, nyolcaddöntõ

07:00 Közbeszéd
07:30 Híradó
07:35 Kisváros (magyar sorozat)
08:30 Híradó
08:40 MacGyver (amerikai sorozat)
09:30 Híradó
09:35 Térkép
10:05 A király kalóza (angol s.) 
11:00 Család-barát
12:00 Horvát krónika
12:30 Ecranul nostru
13:00 Híradó – Déli
13:20 Kívánságkosár
15:15 Élõ népzene 
15:45 Szerelmes földrajz
16:15 Törzsasztal
17:40 Valóságos kincsesbánya
18:15 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Alkotmány utca
20:10 Térkép
20:30 MacGyver (amerikai sorozat)
21:30 Nyolc évszak (magyar s.)
22:25 Könyvhalász
22:30 Híradó
22:35 Nyugattól keletre, avagy a mé-

dia diszkrét bája (magyar vígj.)
24:45 Dunasport
00:55 Pengetõ
02:00 Térkép

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 TotalCar
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája 
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
12:20 Nyomoz a páros –

Vadászidény (amerikai film) 
14:10 Marina (amerikai-mexikói

sorozat) 
15:10 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok! 
16:20 Rex felügyelõ (osztrák

sorozat)
17:20 La Pola (olasz sorozat)
18:20 Update Konyha
18:25 Eva Luna (olasz sorozat)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:30 Jóban Rosszban (magyar

sorozat)
22:00 Egetverõ haderõ (ameriaki

akciófilm) Fsz.: Michael
Edward Rose, Larry The
Cable Guy, Bill Engvall,
Keith David, Danny Trejo 

23:50 Aktív
00:50 Tények Este
01:25 EZO:TV Jósok, látók, médiumok! 
02:00 Segíts magadon!

TV 2
06:55 Top Shop
07:20 Trendmánia 
07:50 Fókusz Reggel
08:40 Reflektor Reggel
08:50 Reggeli – Csak csajok
09:30 A szerelem rabjai (mexikói

sorozat)
10:20 Második esély (mexikói

sorozat)
11:35 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 A szív útjai (mexikói 

sorozat)
15:15 Trükkös halál (amerikai

sorozat)
16:15 Sue Thomas – FBI (amerikai

sorozat)
17:15 Az éden titkai (olasz 

sorozat)
18:20 Sarokba szorítva (amerikai

sorozat)
19:30 RTL Klub Híradó
20:15 Fókusz
21:20 Barátok közt (magyar

sorozat) 
22:00 ValóVilág Összefoglaló – élõ 
23:00 Dr: Csont (amerikai 

sorozat)
23:55 Tudorok (amerikai sorozat)
01:25 Reflektor
01:40 Infománia

RTL Klub
06:35 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:00 Természetfilmesek és egyéb

állatfajták
10:25 TED
10:50 Világvédett lehetne Pincefalu –

Hajós
11:00 Tudásakadémia Junior
12:00 Magyar retro
13:01 Híradó délben
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer nap
14:20 Magyar elsõk
14:40 Mérföldkövek a magyar

technika történetében
15:15 Kamaszkorunk legszebb nyara
15:30 Esély
16:00 KorTárs
16:25 Aranymetszés
17:15 Mindentudás Egyeteme
18:10 English 4U
18:35 Família Kft (magyar sorozat)
18:55 Angyali érintés (amerikai s.)
19:50 Magyar népmesék
20:15 Veszélyes szerelem (am. s.)
21:00 Híradó este
21:35 Rocca parancsnok (olasz s.)
22:20 Maradj talpon! 
23:15 Stingers (amerikai sorozat)
24:00 A Szövetség
00:50 Az Este

MTV 2



06:25 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:10 A Silla királyság ékköve

(amerikai sorozat)
11:05 DTK
12:10 Õsz, kikerics, Görgény
12:30 Múzeumtúra
13:01 Híradó délben
13:20 Kárpát Expressz
13:55 P’amende 
14:25 Esély
14:55 Valóságos kincsesbánya
15:25 Elcserélt lányok (amerikai

sorozat)
16:10 Angyali érintés (amerikai

sorozat)
17:00 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
17:45 MM
18:40 Család csak egy van
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó este 
21:05 Poén Péntek Szálka
22:10 Mindenbõl egy van
23:05 Az Este
23:40 Négy szellem
24:35 Családom és egyéb ember-

fajták (amerikai sorozat)
01:00 Melissa és Joey 
01:20 Sporthírek
01:35 „Esély a lángok között“

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia, nap
mint nap; 10:10 A palota legendái
(koreai s.); 11:25 100%-ban szava-
tolt; 12:20 Ha szeretné úja látni;
12:40 A palota legendái (koreai s.);
13:40 Folklórkincs; 14:00 Híradó;
14:45 Közelebb; 15:15 Teleshop;
15:30 Parlamenti pártok emelvénye;
16:00 Románia parlamentje; 17:00
Híradó; 17:30 La vie en rose; 18:25
A palota legendái (koreai s.); 19:45
Sport; 20:00 Híradó; 21:00 Egyszer
az életben: Best of; 23:10 Mint egy
hulla (amerikai thriller) Fsz.: Cary
Elwes, Brian Cox, Andie McDo-
well; 00:55 Keane Line at the 02;
01:55 Te ítélj!; 03:15 Híradó; 04:10
Angela Gheorghiu; 05:10 A palota tit-
kai; 06:15 Teleshop

8 PÉNTEK / FEBRUÁR 10. Tájoló

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Fraser és a
farkas; 09:00 Egészségpasztilla;
09:10 Házfoglalók; 10:50 Vallomá-
sok; 11:55 Bazár; 12:30 Egy óra
biznisz; 13:30 Szélességek; 14:00
Teleshop; 14:35 Együtt Európába!;
15:30 Teleshop; 16:00 Fraser és a
farkas; 17:00 Vallomások; 18:00
Híradó; 18:30 Amerika szélén
(amerikai filmdráma) Fsz.: James
McDaniel, Irene Bedard; 20:25
Egy óra biznisz; 21:10 Topping;
22:00 Híradó; 23:00 Van, akinek
tetszik…; 24:00 Csillagközi rom-
boló (amerikai s.); 00:55 Csavargó
pecás; 01:25 Kolumbusz napja
(ismétlés); 02:55 Egy óra biznisz;
03:40 Topping; 04:35 Van, akinek
tetszik

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Lányok pórázon
(ismétlés); 12:00 Fiatal és nyug-
hatatlan (amerikai s.); 13:00 Hír-
adó; 13:30 Mosolypasztillák; 14:00
Tanár úrnak szeretettel 2 (ameri-
kai filmdráma) Fsz.: Sidney
Poitier, Daniel J: Travanti; 16:00
Fiatal és nyughatatlan (amerikai
s.); 17:00 Híradó; 17:45 Happy
Hour; 19:00 Híradó; 20:30 A követ-
kezõ három nap (amerikai thriller)
Fsz: (russell Crowe, Elizabeth
Banks, Michael Buie; 23:15 Garni-
zóna (amerikai filmdráma) Fsz:
(richard Gere, Debra Winger,
David Keith; 02:00 Film A követke-
zõ három nap (ismétlés); 04:15 Ta-
nár úrnak szeretettel (ismétlés)

HBO
06:00 Drágám, a kölykök össze-
mentek! (am. vígjáték); 07:35 Az es-
küvõi torta (francia vígjáték); 09:35
Aranyhaj és a nagy gubanc (am. ani-
mációs film); 11:15 Párterápia (am.
akcióvígjáték); 12:55 Fogtündér
(am.–kanadai vígjáték); 14:40 Visz-
szanyal a plágium (am. vígjáték);
16:10 Dr: Dolittle: Millió dolláros
szõrmókok (kanadai–am. vígjáték);
17:35 Ilyen az élet (am. vígjáték);
19:30 Filmek és sztárok; 20:00
Boardwalk Empire – Gengszterkor-
zó (amerikai s.); 22:00 Gyémántrab-
lás (am. akciófilm); 23:25 A kaptár –
Túlvilág (kanadai horror); 01:00 Az
utolsó ház balra (am. horror); 02:50
Nindzsagyilkos (am. akciófilm);
04:30 Flypaper (am. vígjáték)

Film +
06:10 A vadnyugat fiai
(amerikai akciófilm); 08:05
Televíziós vásárlás; 11:10
Kölyökpilóta (amerikai
kalandfilm); 12:50 Tûzpróba
(amerikai romantikus
dráma); 14:35 Ennivaló a
csaj (amerikai vígjáték);
16:20 A mágus (ameriaki
film); 18:25 Anthony Zimmer
(német film); 20:00 Fegyenc
(amerikai akciófilm); 22:00
300 (amerikai akciófilm);
00:10 Messze fuss, soká
maradj! (amerikai akciófilm);
02:20 Ballistic: Robbanásig
feltöltve (amerikai akciófilm);
03:55 300 (amerikai
akciófilm)

Duna TV – 22:30

A kígyó 
(francia thriller)
Vincent látszólag bol-
dog életet él. Sikeres
fotós, gyönyörû háza,
csinos – és gazdag – fe-
lesége, valamint helyes
gyerekei vannak. Az idill azonban apránként szer-
tefoszlik. Kiderül, hogy az asszony válni akar, és a
gyerekeket magával vinné Münchenbe. Az igazi
gondok azonban akkor kezdõdnek, mikor felbuk-
kan Vincent egykori osztálytársa, Plender, aki
más emberek megzsarolásából él.

AXN
07:00 American Idol (reality Show);
08:00 Elveszett világ (amerikai s.);
09:00 Ügyvédek (amerikai s.); 10:00
A kiválasztott – Az amerikai látnok
(amerikai s.); 11:00 Merlin (amerikai
s.); 12:00 Elveszett világ (amerikai
s.); 13:00 Ügyvédek (amerikai s.);
14:00 American Idol (reality Show);
15:00 A kiválasztott – Az amerikai
látnok (amerikai s.); 16:00 CSI New
York (amerikai s.); 17:00 Elveszett
világ (amerikai s.); 18:00 Merlin
(amerikai s.); 19:00 CSI New York
(amerikai s.); 20:00 NCIS: Los An-
geles (amerikai s.); 21:00 Vissza-
számlálás (amerikai s.); 22:10 Gyil-
kos elmék (amerikai s.); 23:10
NCIS: Los Angeles (amerikai s.);
00:10 Visszaszámlálás (amerikai s.)

Eurosport
09:30 Csupa sport – Wattok; 10:30
Biatlon – Vk, Oslo, Norvégia, férfi, tö-
megrajt; 11:15 Biatlon – Vk, Kontiolah-
ti, férfi, sprint, élõ; 12:30 Szánkó – Vb,
Altenberg, kettõs, 1: futam, élõ; 13:00
Szánkó – Vb, Altenberg, kettõs, 2: fu-
tam, élõ; 14:00 Biatlon – Vk, Kontio-
lahti, nõi, sprint, élõ; 15:30 Tenisz –
WTA torna, negyeddöntõ, élõ; 19:00
Síugrás – Vk, Willingen, Németo., HS
145, selejtezõ, élõ; 20:00 Atlétika –
Terem találkozó, élõ; 22:00 Favágó-
verseny – Vb, Hollandia; 23:00 Futsal
– Európa bajnokság, elõdöntõ, 2:
mérkõzés; 23:45 Futsal – Európa baj-
nokság, elõdöntõ, 1: mérkõzés; 00:30
Biatlon – Vk, Kontiolahti, Finno., nõi,
sprint; 01:30 Síugrás – Vk, Willingen,
Németo., HS 145, selejtezõ

07:00 Közbeszéd
07:30 Híradó
07:35 Kisváros (magyar sorozat)
08:15 Kisenciklopédia
08:30 Híradó
08:40 MacGyver (amerikai sorozat)
09:30 Híradó
09:35 Térkép
10:05 A világ felfedezése 
11:00 Család-barát
12:00 Rondó
12:30 Alpok-Duna-Adria
13:00 Híradó – Déli
13:20 Kívánságkosár
15:15 Nyelvõrzõ
15:40 Pannonia 3 keréken
16:10 Tíztánc Európa-bajnokság
17:05 Az állatok világa
17:30 100 éve történt
17:40 Ízõrzõk: Révfülöp
18:15 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 MacGyver (amerikai sorozat)
21:30 Sólyom és galamb (olasz s.)
22:20 Híradó
22:30 A kígyó (francia thriller)

Fsz.: Clovis Cornillac, Yvan
Attal, Pierre Richard 

00:30 Dunasport

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 TotalCar
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája 
10:40 Babapercek
11:00 Teleshop
12:35 Az alkusz nem alkuszik

(amerikai film) Bill Campbell
manhattani tõzsdeügynök
épp egy nagy jelentõségû
tárgyalásra indul, amikor
segélykérõ hívást kap a
húgától. 

14:10 Marina (amerikai-mexikói
sorozat) 

15:10 EZO:TV Jósok, látók, médiumok! 
16:20 Rex felügyelõ (osztrák

sorozat)
17:20 La Pola (olasz sorozat)
18:20 Update Konyha
18:25 Eva Luna (olasz sorozat)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:30 Jóban Rosszban (magyar s.)
22:05 Megasztár 6.
23:55 Aktív
00:35 Grimm (amerikai s.)
01:35 Tények Este
02:10 EZO:TV Jósok, látók, médiumok! 
03:10 Alexandra Pódium

TV 2
06:55 Top Shop
07:20 Trendmánia 
07:50 Fókusz Reggel
08:40 Reflektor Reggel
08:50 Reggeli – Csak csajok
09:30 A szerelem rabjai (mexikói

sorozat)
10:20 Második esély (mexikói

sorozat)
11:10 Jópofa kofa
11:35 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 A szív útjai (mexikói sorozat)
15:15 Trükkös halál (amerikai

sorozat)
16:15 Sue Thomas – FBI (am. s.)
17:35 Az éden titkai (olasz sorozat)
18:30 Sarokba szorítva (amerikai

sorozat)
19:30 RTL Klub Híradó
20:15 Fókusz
21:20 Barátok közt (magyar

sorozat) 
22:00 ValóVilág Összefoglaló – élõ 
23:00 CSI: Miami helyszínelõk

(amerikai sorozat)
00:15 Ments meg! 
01:15 Reflektor
01:30 Törzsutas
01:55 Odaát (amerikai sorozat)
02:45 Autómánia

RTL Klub
06:35 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:00 Natúra
10:25 Kõ, papír, olló
10:50 Jelfák, Állva halnak –

Alcsutdoboz
11:00 Válaszd a tudást! Junior
12:00 Magyar bulizene
13:01 Híradó délben
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer nap
14:25 Magyarországi néptáncok

Ecsedi táncok
14:30 Mérföldkövek a magyar

technika történetében
15:05 Kamaszkorunk legszebb nyara
15:35 Vigyázz! Kész! Jazz!
16:10 A tánc legendája
16:35 Innováció az emberért
17:00 Sírjaik hol domborulnak...
17:25 Alma Mater
18:15 English 4U
18:45 Família Kft. (magyar sorozat)
19:10 Angyali érintés (amerikai s.)
19:50 Esti mese
20:20 Veszélyes szerelem (am. s.)
21:00 Híradó este 
21:35 Rocca parancsnok (olasz s.)
22:25 Maradj talpon! 
23:15 Stingers (amerikai sorozat)
00:10 Drága doktor úr (olasz s.)

MTV 2

Antena 1
06:00 Figyelõ; 08:00 Jó reggelt!;
10:00 Sajtófigyelõ; 10:50
Menyasszonyt a fiamnak!; 11:30
Knight Rider (amerikai sorozat);
13:00 Figyelõ; 14:00
Menyasszonyt a fiamnak!; 16:00
Figyelõ; 17:00 Közvetlen
kapcsolat; 19:00 Figyelõ; 20:20
Halálos iramban (amerikai
akciófilm) Fsz: Eva Mendes,
Tyrese Gibson, Paul Walker,
Cole Hauser; 22:20 A sárkány
árnyéka (hongkongi akció-
vígjáték); 00:15 Halálos
iramban (amerikai akciófilm,
ismétlés); 02:15 Figyelõ; 03:15 A
sárkány árnyéka (hong-kongi
akció-vígjáték, ismétlés); 05:00
Közvetlen kapcsolat
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