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ég egy hete felemás érzésekkel
szemléltük az ország nagyobbik
részét uraló, hirtelen jött zord

idõjárásról szóló tudósításokat. Sokan
szörnyülködtek a közlekedés megbénulá-
sa miatt, a szociális érzékenységgel meg-
áldottak az elesettekre, a hajléktalanokra
gondoltak, míg a téli sportok kedvelõi si-
kítoztak örömükben. Még a politika ala-
kulására is kihatott az idõjárás: a kor-
mánynak ha nem is, de az idõjárásnak si-
került visszább szorítania az elégedetlen-
kedõket.

Néhány napja a Partiumba is bekö-
szöntött a havazás, az õszi vetésért aggó-
dó gazdák fellélegezhetnek, mély hótaka-
ró alatt mocorog az élet, lesz kenyérnek
való jövõre is. A már letargiába ûzõ rideg
szürkeséget téli örömök váltották fel, az

utcák megteltek hógolyózó, vidáman hó-
pelyheket kergetõ emberekkel.

Talán nemcsak a természet, de a világ
is megújul köröttünk, tisztább, fehérebb
lesz a politika, helyére kerülnek a dolgok,
ahogyan a természet is megadta a tél örö-
mét.

Csûrök mélyébõl elõkerülnek a szán-
kók, csengettyûk keltenek vidám hangu-
latot. Kiskerekiben jártunk, amikor utca-
hosszan vidám fiatalok szánkóval csilin-
gelve örültek a télnek. Tolvaj Ferenc, De-
ák Sándor, Páll Ottó és Serbán János
meglett emberekként élték újra a gyerek-
kor adta téli vígágot. Paripák sörényén
ezüstként csillogott a hópehely, csontváz-
ujjú faágakat menyasszonnyá öltöztetett
a tél.

Érmelléki Elek
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Vagyonvédelmi óvintézkedésekrõl tájékoz-
tatták az állampolgárokat december és január
folyamán a rendõrség bûnmegelõzési osztályá-

nak munkatársai a polgárközeli rendõrökkel
együtt. Az országos akció keretében megyénk-
ben Nagyváradon, Margittán, Nagyszalontán,
Belényesben és Élesden osztottak szórólapokat
és tartottak tanácsadásokat az egyenruhások.
Az volt a céljuk, hogy tudatosítsák elsõsorban
az idõsekkel: legyenek óvatosak és körültekin-
tõek, amikor idegent engednek be a lakásba.
Házalóknak ne nyissanak ajtót, hivatalos intéz-
mény vagy közszolgáltató képviselõitõl kérjék
el az igazolványt és alaposan nézzék azt meg.
Mindenkit arra biztatnak a rendõrök, hogy sa-
ját és szomszédaik anyagi helyzetérõl ne be-
széljenek idegeneknek, figyeljenek a környeze-
tükre, lakásukat biztonságos nyílászárókkal lás-
sák el, hogy megelõzzék a bajt.

Tavaly nyáron fogtak hozzá a nagyváradi
Szilvásnál a Sebes-Köröst átszelõ közúti híd
megépítésének. A pillérek állnak mindkét par-
ton, most a fém tartószerkezet összeszerelésé-
nél tartanak. Az olasz Macio cég pénzén és
megbízásából a Construcþii Bihor vállalat dol-
gozik a telepen. A városházi közlemény szerint
ªtefan Roºca fõmérnök azt ígérte, március kö-
zepére elkészül a fémváz, amit a jobb partról
fognak átemelni a másik pillérig, és április vé-
gére befejezik a betonozást is. Közben az ön-
kormányzat megbízásából a két hídfõt és a fel-

hajtó utakat is megépíti a Construcþii Bihor
meg a Városi Utak Rt. A beruházás nagyjából
kétmillió lejbe kerül (áfa nélkül).

Ügyeljenek otthonuk
biztonságára!

Alsótótfalu (Sârbi) községet ügyinté-
zés szempontjából az adóhatóság a
nagyváradi közpénzügyi felügyelõség-
hez rendelte. Ennek következtében
2012. február 1-jétõl kezdõdõen mind-
azoknak az ottani illetõségû természe-
tes és jogi személyeknek, akiknek fizet-

nivaló adójuk, illetékük van, a pénzt a
Nagyvárad Városi Kincstár számláira
kell utalniuk. A számlaszámokat (coduri
IBAN) megtalálják a pénzügyminisztéri-
umi programban, amit a kifizetési meg-
hagyások vagy átutalási lapok kitöltésé-
nél használnak, továbbá az adóhatóság

honlapján (www.mfinante.ro/ANAF/
asistenta contribuabili/Coduri IBAN/
Trezoreria operativa municipiul
Oradea). Az érintettek minden adó- és
illetéküggyel a váradi felügyelõséghez
kell hogy forduljanak, itt kell leadniuk a
bevallásokat is.

Váradra utaljanak az alsótótfaluiak
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Profitadó

A Bihar Megyei Közpénz-
ügyi Felügyelõség figyelmez-
teti az érintetteket, hogy egy
friss kormányrendelet értel-
mében a nonprofit szerveze-
teknek és a jövedelmüket
zömmel gabona-, illetve ipa-
ri növények termesztésébõl,
gyümölcs- és szõlõtermesz-
tésbõl szerzõ adózóknak feb-
ruár 25-éig be kell nyújtani-
uk a 2011-re vonatkozó jö-
vedelembevallásukat, és ki is
kell fizetniük a tavalyi jövede-
lemadójukat. Minden más
jövedelemadó-köteles szá-
mára ez a határidõ március
25.

Tavaszi
nagytakarítás

Egyelõre még tél van, de
a nagyváradi önkormányzat
már most készül a tavaszi
nagytakarításra. A takarítási,
területrendezési és partren-
dezési munkálatok elvégzés-
re a büntetés-végrehajtási in-
tézettõl kértek segítséget, a
munkálatokat húsz rab végzi
majd. Ezek a személyek
márciustól a Podului, Ogo-
rului utcán, a Szentandrási
és a Pályi úton, illetve a Se-
bes-Körös partján látnak el
köztisztasági feladatokat.

Lapunk támogatója 
a Communitas Alapítvány

Készül a híd váza



Eurorégiós és településközi
együttmûködésben pályázza
meg a nagyváradi önkormány-
zat a Magyarország–Románia
Határon Átívelõ Együttmûkö-
dés 2007–2013 programra el-
különített európai uniós alapo-
kat. A leadási határidõ január
31. volt, így a 27-ei tanácsülé-
sen feltétlenül dönteni kellett,
állják-e a városkasszából a be-
ruházásokkal járó kiadásokat.
Mivel néhány projekt doku-
mentációja az utolsó percek-
ben állt össze, az ülés kezdete
jó fél órát csúszott, és kiváltot-
ta a Demokrata–Liberális Párt
frakciójának felháborodását.
Dorin Corcheº frakcióvezetõ
bejelentette, hogy a késedel-
mes elõterjesztés miatt párttár-
saival tartózkodni fognak a ha-
tározattervezetekrõl szóló sza-
vazáskor. Mentségül a projek-
tek összeállításáért felelõs igaz-
gatóságot vezetõ Marcel Boloº
azt hozta fel, hogy valamennyi
fejlesztési tervet ismerhetik az
önkormányzati képviselõk, hi-
szen tavaly elvi beleegyezésü-
ket adták ezekhez. A határoza-
tokat végül – 6 tartózkodás
mellett – rendre elfogadta a
testület.

Több projektet Debrecen
városával együttmûködve akar
kivitelezni a váradi helyható-
ság. Ilyen például a városi wifi-
és hot spot-hálózat bõvítése, a
zsidó épített örökség bekap-
csolása a vallási turizmusba, a
rogériuszi piac átalakítása egy
modern vásárcsarnokká, to-
vábbá a Gavril Curteanu Váro-
si Kórházban és a megyei kór-
ház Fõ utcai épületében lévõ
mûtõk korszerûsítése. Bihar-
keresztes a partner a Kolozs-
vári út forgalmát a vasúti sínek
mentén, a hegyen át a Püspö-

ki útig elvezetõ, az Ecaterina
Teodoroiu utca vonalára ter-
vezett gyorsforgalmi út meg-
építésében. A 3,5 kilométe-
res, nehézgépjármû-forgalom-
ra tervezett úthoz egy viadukt
és két felüljáró is tartozik; kivi-
telezéséhez 49 magántulajdo-
nú ingatlant (zömmel telket,
de házakat is) kell kisajátítani.

A kisajátítási procedúra meg-
kezdésérõl is határozott a ta-
nács.

A Kálvária-dombra (Gom-
ba) tervezett közpark és arbo-
rétum megvalósítására Körös-
szegapáti román kisebbségi
önkormányzatával közösen
pályázik Várad. Utóbbi a közel
kétmillió euró értékû beruhá-
zás 57 százalékos önrészét
vállalta el. A tervek szerint ve-
szélyeztetett növényeket (pél-

dául tavirózsát), de szõlõtõké-
ket is telepítenének a dombol-
dalra, vízfolyásokat, tavacská-
kat, kilátókat alakítanának ki.

A vár B, C, D és E épületé-
nek renoválására egyedül pá-
lyázik a váradi önkormányzat
a Regionális Operatív Prog-
ram keretében. Az 51 millió
lejt (áfa nélkül) meghaladó ér-
tékû beruházás csaknem 95
százaléka lesz majd a vissza
nem térítendõ támogatás,
amelybõl a vár belsõ udvarát
körülvevõ épületszárnyakat le-
het rendbe hozni.

Az Ingatlankezelõség által
elõterjesztett határozati javasla-
tok között is volt beruházási
terv. Mégpedig a Kossuth utca
3. szám alatti, a Királyhágó-
melléki Református Egyházke-
rület tulajdonában lévõ épület
renoválását hagyta jóvá a ta-
nács, ezúttal egyhangúlag, bár
Corcheº megjegyezte, nem jó-
tékonysági intézmény az ön-
kormányzat. Az ülésvezetõ De-
lorean Gyula emlékeztette kép-
viselõtársát arra a tavalyi hatá-
rozatukra, mely szerint a fele-
kezeteknek apránként adott tá-
mogatás helyett egy-egy – az
egyházak által kiválasztott – in-
gatlan renoválását állja az
önkormányzat. A mintegy 126
ezer lejre (áfa nélkül) becsült
munkálatra 4 hónapot adtak, s
az Ingatlankezelõség jelzálogot
tesz a házra, amíg a költségét
vissza nem kapja.

Máté Zsófia
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Éppen egy tucat határozattervezetet terjesztett elõ
az idei elsõ tanácsülésre a nagyváradi helyhatóság
külföldi finanszírozású projektekért felelõs
igazgatósága. A parkosítástól a mûtõkorszerûsítésen
át a forgalomszámlálásig terjedõ, zömmel határ menti
együttmûködést igénylõ projektek zöld utat kaptak,
bár a késve kapott dokumentáció miatt
a demokrata–liberális párti tanácsosok tartózkodtak
a szavazáskor.

Projektözön a tanácsülésen

A D–LP-sek voksa nélkül is elfogadták a projekteket

Növényritkaságokkal tarkított pihenõparkot terveznek a Gombához

A Kossuth utcai ház új tetõt, ereszt, csatornákat, vakolást, festést kap,
az összes homlokzati nyílászárót fából készültre cserélik



4 Gazdaság Biharország / 2012. február 10.

Nagyvárad az idén egymilli-
árd lejt kevéssel meghaladó
összegbõl gazdálkodhat az
elõterjesztés szerint. Az ösz-
szeg 36 százalékkal maga-
sabb, mint amennyit 2011-
ben terveztek, és 54 százalék-
kal haladja meg azt, ami meg
is valósult. Ráadásul több,
mint amennyit a népesebb
Kolozsvár önkormányzatának
végrehajtó testülete már el is
fogadott (962 millió lej) – je-
lentette be Biró Rozália.
Mindezt ráadásul úgy akarják
elérni, hogy a saját bevételt
(amely az ötödét teszi ki a jö-
vedelmi oldalnak) mintegy 20
millió lejjel kevesebbre (meg-
közelítõleg 204 millió lej) ter-
vezték, mint tavaly. A 2011-
es szintnek szinte a duplája
(közel 363 millió lej) érkezik a
tervek szerint az állami költ-
ségvetésbõl korábban leszer-
zõdött beruházások finanszíro-

zásaként, ami a bevételek 36
százalékát teszi ki. Jelentõs
hányadot (21 százalékot) tesz-
nek ki még ezen az oldalon a
közintézmények saját bevéte-
lei is.

Európai uniós pályázatok-
kal nyert vissza nem térítendõ
támogatásokból a tavalyinak a
15-szörösét (nagyjából 166
millió lejt) igyekszik elérni eb-
ben az évben a váradi önkor-
mányzat. A keretet 5 száza-
léknyi (47 millió lej) bankköl-
csön és 2 százaléknyi, 2011-
bõl megmaradt többletjövede-
lem egészíti ki.

A kiadási oldal legfontosabb
jellemzõje, hogy kevesebb a
mûködési költség (47%), mint
amit beruházásra fordítanak
(53%). Kolozsváron 57–43 az
arány a beruházások hátrá-
nyára. A 475 millió lejt kevés-
sel meghaladó mûködési költ-
ség 44 százalékát a közintéz-

mények mûködtetése viszi el,
egyötöde a tanintézetek fenn-
tartását szolgálja, közszolgál-
tatásokra 12, szociális véde-
lemre 6 százalék (mintegy
27,5 millió lej), sport- és kultu-
rális tevékenységre 2 százalék-
nyi jut. Hét százaléknyit, 33,5
millió lejt korábbi bankhitelek
törlesztésére kell kifizetni,
ugyanis ebben az évben, s
még inkább jövõre emelkedik
legmagasabbra a város adós-
ságszolgálata (22, illetve
2013-ban 24 százalékra). Ta-
valy december végén a hely-
hatóság köztartozása 54 millió
euró volt, de a hitelek futam-
idejének lejártáig (2025-ig) a
kamatokkal együtt a 75 millió

eurót is eléri a visszaszolgálta-
tandó összeg. Tavaly az adós-
ságszolgálat 14 százalékos
volt.

A beruházásokra szánt,
megközelítõleg 539 millió lej-
nek csaknem a fele – nagyjá-
ból 262 millió lej – az állami
költségvetésbõl érkezik a már
említett EU-s pályázatokhoz
kapcsolódó nemzeti támoga-
tásként vagy önrészként. To-
vábbi egyharmadnyi részt fe-
deznek az uniós alapokból be-
jövõ, vissza nem térítendõ tá-
mogatások. Kilenc százalék-
nyit adnak hozzá a városkasz-
szából, és ugyanennyi (nem
egészen 50 millió lej) bankhi-
telt fognak felvenni.

Mivel az intézményfenntar-
tó feladathoz az állam a szük-
ségesnél kevesebb pénzt ad
(például a diáklétszám utáni fi-
nanszírozás nem elég a tanin-
tézeteknek), igyekeznek spó-
rolni a közköltségekkel – emlí-
tette meg Florea. A megyei
önkormányzattól is várnak tá-
mogatást a színház és a me-
gyei kórház mûködtetésére –
tette hozzá. Ötvenmillió lejt
igényeltek, míg tavaly „csak”
tízmilliót kértek, de mindössze
hatot kaptak.

Máté Zsófia

Több az idén a nagyváradi,
mint a kolozsvári büdzsé
Hónapokat késett tavaly a kormány a 2012-es
országos költségvetés elfogadásával, majd újabb
heteket az idén az állami leosztások közlésével.
A települési önkormányzatok ezért csak ebben
a hónapban dönthetnek saját éves büdzséjükrõl.
A nagyváradi tanács mára hívott össze rendkívüli
ülést az idei költségvetés-tervezet elfogadására,
elõzetesen Biró Rozália alpolgármester
és a gazdasági igazgatóságot vezetõ Eduard Florea
tájékoztatta a sajtót a sarokszámokról, a bevételi
forrásokról, a kiadások megoszlásáról.

Bõvebb lesz a keret, mint az elmúlt években bármikor A beruházásokra az államtól és az EU-tól jön a pénz
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Elégedetten nyugtázta a Bihar
megyei rendõrfõparancsnok, hogy
tavaly csökkent a bûnesetek száma
az elõzõ évhez képest.
Adrian Bucur január végén
értékelte az irányítása alatt álló
rendvédelmiek tevékenységét.

Csaknem ezerrel kevesebb bûncselek-
ményt jegyeztek fel 2011-ben a megyei
rendõrség statisztikájába, mint 2010-ben
(16.975-höz képest 15.942). Ezzel Bihar
országos szinten az ötödik legbiztonságo-
sabb megye, a szomszédos Szilágy és
Szatmár áll jobban nálunk. A számokból
az is kiderül, hogy a bûncselekmények
kétharmadát városi környezetben, egy-
harmadát pedig vidéken követték el. A
közlekedési balesetek száma viszont nõtt
2010-hez képest (574–609), akárcsak a
könnyebb és súlyos sérültek száma, vi-
szont kevesebben haltak meg az utakon,
mint az elmúlt hat évben bármikor (47-
en).

Ugyancsak a számok tükrében javulni
látszik a közbiztonság. A 2010-esnél ke-
vesebb utcai támadást jegyeztek fel
ugyanis (906-hoz képest 886-ot). Ezek-
nek zöme autóból lopás (502). Valame-
lyest nõtt a lopások száma kereskedelmi
egységekbõl, de kevesebb lett a rablás, a
zsebtolvajlás és a kocsilopás (számuk alat-
ta marad vagy megközelíti a félszázat).

A vidéki rendfenntartók körzetesítése
is eredményt hozott – áll a rendõrség me-
gyei parancsnokának beszámolójában. A
gyakoribb járõrözés, a 24 órás ügyelet, a
körzeti felelõsök jobb elérhetõsége követ-
keztében 200-zal kevesebb lett tavaly a
vidéken bejelentett bûnesetek száma,
mint amennyi 2010-ben volt (5259).

A kommandósoknak közel 800 beve-
tésük volt tavaly, a legtöbb ebbõl járõrö-
zés (371), de 173-szor kíséretet láttak el,
92-szer konfliktushelyzetben avatkoztak
be, 56-szor razziáztak, 60 házkutatásban
és 31 letartóztatásban is részt vettek. A
helyszínelõk is valamivel többet és ered-
ményesebben dolgoztak, mint 2010-ben.
Több mint 4600-szor szálltak ki bûntett
helyszínére, közel 300 elkövetõt (2010-
ben 217-et) azonosítottak ujjlenyomat és
egyéb biometrikus adat, illetve másfél
százat fantomkép alapján, továbbá hét-
száznál több szakértõi elemzést és véle-
ményezést adtak.

A polgárközeli rendõrök 99-en vannak
Biharban, tavaly 1717 bejelentést vizs-
gáltak ki, az õket felkeresõ közel tízezer
állampolgárnak adtak tanácsot, ezenkívül
34-szer értek tetten bûnelkövetõt, s több
mint ezerszer bírságoltak. A közrend-
védelmiekkel együtt számos megelõzési
tanácsadást tartottak civil szervezetekkel
és iskolákkal együttmûködve, rendszere-
sen tájékoztatták a veszélyeztetett cso-
portokat (idõseket, diákokat, strandoló-
kat, ünnepi bevásárlókat, közutakon köz-
lekedõket stb.).

A csalásokat felderítõ részleg kevesebb
személy ellen indított ugyan bûnvádi eljá-
rást, mint 2010-ben, ám az okozott kárt
(3,2 millió lej, a 2010-esnek kb. a fele)
nagyobb mértékben téríttették meg (1,7
millió lej). Bonyolult adócsalási ügyeket is
felderítettek, amelyek összesen közel
124 millió lejes kárt okoztak, ebbõl 13
százaléknyit sikerült megtéríteni, míg
2010-ben a 78 millió lejt meghaladó kár-
nak kevesebb, mint egy százalékát sze-
rezték vissza. A csempészet – fõleg a ci-
garetta illegális kereskedelme – elleni fel-
lépések száma egyharmadával csökkent,
és kevesebb lett az elkobzott csempész-
áru mennyisége is. A korábbi drasztikus
szigorítás eredményeként a jövedéki ter-
mékekbõl (elsõsorban a dohányáruból)
befolyt bevétel nagyságrendileg is több-
szöröse lett a 2010-es évinek.

A bel- és külföldi együttmûködést sem
hanyagolták el a rendõrök: a magyar ha-
tóságokkal számos tükörakciót és közös
járõrözést szerveztek, a hazai munkaügyi,
illetve erdészeti felügyelõség ellenõreivel
pedig együtt léptek fel a feketemunka és
az illegális fakitermelés ellen.

M. Zs.

Kevesebb bûntény volt tavaly

Adrian Bucur

A bûnügyi statisztika javulást mutat 2010-hez képest Több közúti balesetben kevesebben haltak meg



A program a selejtezõk so-
rán mintegy félezer diákot
mozgatott meg Margittán és
környékén, akikbõl 74 jutott
be a döntõbe, 35 tanár/tanító
segítette õket a felkészülés-
ben. Az idén tíz település –
Albis, Bályok, Berettyószép-
lak, Érbogyoszló, Érszõllõs,
Magyarkéc, Micske, Pokloste-

lek, Tóti és a házigazda Mar-
gitta – diákjai mérték össze tu-
dásukat, tehetségüket. Elsõ-
ként Kovács Katalin köszön-
tötte a versenyzõket, felkészí-
tõ tanárokat, szülõket, nagy-
szülõket. Hangsúlyozta, hogy
a vetélkedõvel a mesék megis-
mertetése, megszerettetése a
céljuk, mert ezek olyan örök

értékek, melyek nemzeti kul-
turális örökségünk részei.
Nagy öröm a szervezõk szá-
mára, hogy a felhívásra ilyen
sokan jelentkeztek. A magyar
iskola igazgatónõje, Nagy
Gabriella, és a HJT elnöke is
köszöntötte az egybegyûlte-
ket, majd a versenyzõk kor-
osztályonként külön-külön
osztálytermekbe vonultak,
ahol három-három tagú zsûri
értékelte produkciójukat.

Eredményhirdetésre ismét
az intézmény étkezdéjében
gyûltek össze. A zsûrielnökök
igen színvonalas elõadásokról
számoltak be, de szerencsére
a Horváth János Társaságon
kívül különdíjakat ajánlott fel a

Nemzetközi Gyermekmentõ
Szolgálat Bihar megyei kiren-
deltsége, a Corvin Kiadó, a
Napsugár gyermekújság és
Pocsaly Zoltán alpolgármes-
ter, így minden arra érdemes
elõadó kapott jutalmat. Az el-
sõsök korcsoportjában Ador-
ján Johanna, a másodikosok
között Bányász Vazul lett az
elsõ, a harmadikosok közül
Kocsis Alexandrát, a negyedi-
kesek közül pedig Szûcs Jó-
zsefet találták a legjobbnak.
Emléklapot és egy könyvet
minden versenyzõ kapott, s a
szervezõk emléklappal jutal-
mazták a felkészítõ pedagógu-
sokat és a zsûri tagjait is.

Szõke Ferenc

Érsemjén azon települések közzé tarto-
zik, amely nemcsak innen származott hí-
rességekben bõvelkedik, de épített örök-
sége is számottevõ. Az utódok, a leszár-
mazottak, a falu mai lakói igyekeznek ezt
megõrizni. Balazsi József polgármester-
sége alatt számtalan múltmentõ kezde-
ményezés vált valóra: szoborparkot léte-
sítettek, múzeumot rendeztek be, színvo-
nalas néptánccsoport alakult. A régi in-
gatlanok megmentése sorában legutóbb
az egykori Szunyogh-Fuchs kúria került
közösségi tulajdonba.

Az egykori tulajdonos leszármazottjá-
nak peres úton sikerült visszaszereznie az
õsi jusst, amit hajlandó volt eladni az ön-
kormányzatnak. A hozzá tartozó mintegy

kéthektáros liget évszázados fáival külön
értéket képvisel. Rendszerint ott tartják a
falunapi rendezvények könnyedebb, szó-
rakoztató részét. A kúria, akárcsak a töb-
bi hasonló érmelléki ingatlan, eklektikus
jegyeket hordoz. A XIX. század második
felében épült, 1910-ben a Fráterek tulaj-
donába került, majd több tulajdonosvál-
tást követõen Fuchs Páltól sajátította ki a
román állam 1966-ban. A kommunista
éra alatt az épület kisebb-nagyobb külsõ
és belsõ alakításon ment át.

Az ingatlanban évek óta orvosi és fo-
gászati rendelõ mûködik. A restitúciós
törvény értelmében ezért – a tanintéze-
teknek otthont adó épületekhez hasonló-
an – csak öt évvel a visszaszolgáltatást ki-

mondó döntés után kerülhet a jogos tulaj-
donos használatába. E törvényi kitétel is-
meretében az új tulajdonos úgy döntött,
hogy értékesíti az örökséget. A 100 ezer
lejes vételárat az önkormányzat már ki is
fizette, az üresen álló épületrész haszno-
sítási módjáról még nem döntöttek.

D. M. E.
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Mesés verseny Margittán

Újabb kúriával gazdagodott Érsemjén

Hetedik alkalommal rendezte meg Kovács Katalin
tanítónõ és a Horváth János Társaság (HJT) a körzeti
mesemondóversenyt az I.–IV. osztályosok számára.
A fõszervezõ az idén segítõtársat is talált Pop Mónika
tanítónõ személyében. A civil szervezet fõképpen
az anyagi hátteret biztosította. A rendezvénynek
a magyar iskola, a Horváth János Iskolaközpont adott
otthont. A megnyitót az intézmény étkezdéjében
tartották, mely zsúfolásig megtelt a döntõbe jutott
diákokkal, felkészítõ tanárokkal, szervezõkkel, nézõkkel.

Együtt a díjazottak, a szervezõk és a felkészítõk

Egy versenyzõ sem tért haza üres kézzel



– Mit kell tudni az Arno
Marketrõl? Honnan a névvá-
lasztás?

– Néhány héttel ezelõtt vet-
tük át az üzlethelyiséget a régi
tulajdonostól, azóta elvégeztük
a felújítási munkálatokat, új
polcrendszer és padló készült,
kifesttettünk, igyekeztünk vá-
sárlóbarát környezetet kialakí-

tani. Szerettünk volna olyan
nevet választani az üzletnek,
amit a sajátunknak érezhe-
tünk, így döntöttünk az Arno
mellett, ami a mi keresztneve-
ink kezdõbetûinek az összevo-
násából alakult ki.

– A jelenlegi nehéz gazda-
sági helyzetben nem kockáza-
tos új vállalkozást indítani?

– Egy új üzlet nyitásakor ter-
mészetesen benne van a pakli-
ban, hogy nem úgy sikerül,
ahogyan azt elterveztük. Azon-
ban úgy gondoltuk, mi még fi-
atalok vagyunk, szerencsét
próbálunk, és élünk ezzel a le-
hetõséggel amely az utunkba
került. Alapos átgondolás után
úgy határoztunk, hogy belevá-
gunk és megpróbálunk egy
olyan boltot kialakítani, ahova
a vásárlók szívesen járnak.

– Milyen termékek találha-
tók a polcokon?

– Elsõsorban élelmiszer-ipa-
ri termékeket kínálunk, de

lesznek ajándéktárgyak, koz-
metikumok és különféle ház-
tartási kiegészítõk is. Továbbá
azt tervezzük, hogy hétrõl hét-
re árkedvezményes termékek-
kel örvendeztetjük meg a vá-
sárlóinkat, és természetesen a
legfõbb törekvésünk az, hogy
a klienseink vásárlóbarát ára-
kon szerezhessenek be nálunk
mindent. Mindemellett termé-
szetesen kellemes környezet,
barátságos kiszolgálás várja a
vásárlókat. Szeretettel várja a
vevõket naponta 6 és 22 óra
között.

Balázs Anita
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Új bolt a hajdúvárosban

Háztartástan szakkör indul a magyar iskolában

A foglalkozás az V.–XII.
osztályos diákok számára kí-
nál lehetõséget arra, hogy
megtanuljanak fõzni, kézi-
munkázni, varrni. „Igen nagy
az érdeklõdés, felméréseink

szerint közel 150 tanuló sze-
retne részt venni a foglalkozá-
sokon, így megpróbálunk be-
vonni más tanárokat is a prog-
ramba, hogy minden diák szá-
mára elérhetõvé tegyük a

szakkört” – tudtuk meg Jám-
bor Csillától.

A szakkör az elsõ emelet
egyik tantermében mûködik
majd, ahova már a gáztûzhely
és a mosogató is megérkezett.
A tanulni vágyók rendelkezé-
sére áll továbbá egy varrógép
is. „Az Ada gyártól érkezik az
iskolába egy szakképzett var-
rónõ, aki megtanítja majd az

érdeklõdõket a varrógép hasz-
nálatára. A lehetõség minden-
ki számára hasznos lehet, leg-
fõképpen pedig azoknak a di-
ákoknak jelenthet majd
elõnyt, akik a XII. osztály el-
végzése után esetleg varrodá-
ban szeretnének elhelyezked-
ni” – mondta el lapunknak
Jámbor Csilla.

B. A.

Február elsején megnyitotta kapuit Nagyszalonta
legújabb kereskedelmi egysége, az Arno Market.
A város szívében található épületben éveken át
üzemelt egy élelmiszerüzlet, a régi tulajdonostól
vették át néhány hónappal ezelõtt a boltot az új
ügyvezetõk. KELEMEN NOÉMIT és NAGY ÁRPÁDOT,
akik immár nemcsak a magánéletben, hanem
az üzletben is egy párt alkotnak, a nyitás kapcsán
kérdeztünk.

Új szakkörrel gazdagodott a nagyszalontai Arany
János Iskolacsoport délutáni foglalkozásainak a sora,
mondta el lapunknak Jámbor Csilla tanárnõ,
az újonnan induló háztartástan szakkör ötletadója.
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Érbogyoszló polgármestere, Gáspár
Gyula elsõ ciklusát tölti az érmelléki
település élén, gyõzelméhez
nemcsak az RMDSZ szervezte
elõválasztás megnyerésére, hanem a
román pártok színeiben indulók
legyõzésére is szüksége volt.
Az elöljáró úgy véli, a gazdasági
válság szorításában is sikerült
eredményeket felmutatnia,
ez elegendõ lehet a sikerhez
a nyáron esedékes újabb
helyhatósági választáson.

– A polgármesteri székre meglehetõ-
sen sokan pályáztak, de az elért ered-
mény önmagáért beszél, a szavazók 83
százaléka önre adta le a voksát.

– Az elõválasztáson hatan szálltunk a
ringbe, és én nyernem. A többségében
magyarok lakta községben nem volt kétsé-
ges, hogy az RMDSZ jelöltje viszi el a pál-
mát annak ellenére, hogy két román párt,
a szociáldemokraták és a liberálisok is indí-
tottak jelöltet. Az, hogy a román pártok je-
löltjei magyar emberek voltak, inkább el-
lenérzést váltott ki, mintsem megbecsülést.
Nem is hozta meg számukra a remélt si-
kert.

– Ismét közeleg a helyhatósági válasz-
tás, sokan vitatják a belsõ elõválasztások
létjogosultságát. Mi a véleménye errõl?

– A Bogyoszlón tapasztaltakból kiindul-
va teljesen eltörölném az elõválasztásokat.
Ebben a dologban a helyi választmányra
bíznám a döntést. Ha õk elégedettek a pol-
gármester munkájával, akkor indítsák a so-
ron következõ megmérettetésen, ha pedig
nem, akkor szintén õk döntsenek a jelölt
személyérõl. Az elõválasztás csak megoszt-
ja a közösséget, ugyanakkor a román pár-

tok megjelenését is generálja. Az elõzõ elõ-
választáson indulók közül többel is jó vi-
szonyban voltam, de az én gyõzelmem és
az õ sikertelenségük után megsértõdtek, és
többük felajánlkozott a román pártok szol-
gálatára. Az egyik volt RMDSZ-es polgár-
mesterjelölt például most a helyi szociálde-
mokraták elnöke.

– Jelenleg milyen a tanács összetétele?
– A községközpont Bogyoszlót a friss

népszámlálási adatok szerint 964-en lak-
ják, a másik községalkotó faluban, Albison
888-an élnek. Az RMDSZ nyolc tanácsta-
got tudhat magáénak, ketten liberálisok,
egy személy pedig szocdem.

– Melyek azok az eredmények, ame-
lyeket az önkormányzat fel tud mutatni?

– Az infrastruktúra terén több beruhá-
zást is elvégeztünk. 2009-ben elkészült az
ivóvízhálózat Albison, mindkét faluban
energiatakarékos világítótestekkel javítot-
tuk a közvilágítást, községi szinten hét kilo-
méter járdát is öntöttünk. Esõzések idején
az albisi legelõre kivezetõ út megközelíthe-
tetlen volt bármiféle jármûvel. Örömömre
szolgál, hogy mindez már a múlté, kavics-
csal szórtuk le a területet. Buszmegállókat
építettünk. Így kapásból nem is jut minden
eszembe… A kulturális élet, a sport, a ta-
nulási lehetõségek könnyítése is szerepelt
programomban. A bogyoszlói kultúrház
belsõ felújítása megtörtént, most a külsõ ta-
tarozás folyik. Mindkét falu iskolája betono-
zott sportpályával gazdagodott. Ehhez a
beruházáshoz szükséges 50-50 ezer lejt az
RMDSZ megyei tanácsi frakciójának segít-
ségével sikerült elõteremteni. Nagy szükség
is van a pályákra, hisz az idõközben meg
alakult felnõtt férfi kézilabdacsapat a me-
gyei bajnokságban szerepel. A helyi sport-
élet fellendülését jelzi, hogy a nõi kézilabda-
csapat is nemsokára bemutatkozik. A leg-
kisebbekre is gondoltunk, mindkét óvodá-
ban játszóteret alakítottunk ki. Polgármes-
terségem alatt sikerült megjelentetni Bo-
gyoszló monográfiáját, ugyanakkor Irinyi
Józsefnek szobrot emeltünk Albison. Taná-
csi határozat alapján az önkormányzat fe-
dezi a kulturális csoportok és a sportolók
utaztatását.

– Nem titkolt szándéka, hogy ismét in-
duljon a polgármesteri mandátumért. Mi
motiválja ebben?

– Számtalan olyan fejlesztés, beruhá-
zás van, amit nem lehet egy ciklusban be-
fejezni. Ezekre szeretném feltenni
a pontot. Nemsokára kezdõdik a
község utcáinak leaszfaltozása; a

Van mit folytatni Bogyoszlón

Gáspár Gyula indulna újra a polgármesteri tiszt-
ségért

A bogyoszlói községháza A polgármester üdülõtelepet álmodott ide
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Az albisi Vadrózsák, a bi-
hardiószegi Asók István Ének-
kar, a margittai Horváth Já-
nos Társaság Vegyes Kórusa,
az ottományi Nefelejcs Férfi-
kórus, a székelyhídi Búzavirág
Népdalkör és a Férfikórus, no
meg a házigazda Örökzöld
Asszonykórus tagjai adtak
egymásnak találkozót. Két
anyaországi kórus és az ér-
mihályfalvi a zord idõjárás mi-
att nem tudott részt venni, a
megjelenõk is kisebb-nagyobb
késéssel érkeztek. Emiatt a
rendezvény kezdése is csú-
szott valamelyest, de ez nem

rontotta a hangulatot, mivel
terített asztalok mellett vára-
koztak a dalosok, és a régi jó
ismerõsök találtak beszédté-
mát.

Házigazdákként Szabó Ir-
ma Irén kórusvezetõ és
Porsztner Sarolta polgármes-
ter köszöntötték a vendégeket
és nyitották meg a rendez-
vényt. „Ez a találkozó építsen
hidat a képviselt települések
között, szülessenek szép em-
beri kapcsolatok, barátságok
közöttünk” – mondta a pol-
gármester asszony. Köszöne-
tet mondtak a részvevõknek,

akik a zord idõjárás ellenére
eljöttek egy közös együttlétre,
valamint a támogatóknak,
akik nélkül nem valósulhatott
volna meg a találkozó. Ki-
emelt tisztelettel üdvözölték
Nyakó Józsefet, az RMDSZ
megyei szervezetének kultúrá-
ért felelõs ügyvezetõ alelnö-
két, Oláh Sándor megyei ön-
kormányzati képviselõt, aki az
egyik fõ támogatója a találko-

zónak, valamint az egyházak
reprezentánsait.

A fellépõk repertoárjában a
népdal és a magyar nóta do-
minált. Az ismertebb dalokat
az egész terem együtt énekel-
te, afféle spontán egyesített ér-
melléki kórus alakult ki. A be-
mutatkozások után követke-
zett a nótás vacsora, ahol szin-
tén együtt dalolta az egész te-
rem a szép magyar nótákat. A
zenét a margitta csapat állan-
dó harmonikása, Tóth Dániel
biztosította. Több mint 250-en
ültek a hosszú asztalok mellett
és „valami szép magyar nótát
énekeltek”. Hangulatemelõ-
ként a finom borok szolgáltak.

Öröm volt látni az egyetér-
tést, az egy húron pendülést.
A szemlélõnek önkéntelenül
az jutott eszébe, hogy talán a
magyarnak énekelve kellene
politizálnia ahhoz, hogy össze
tudjon tartani.

szefi

Kórustalálkozó Szalacson
Magyar nóta szólt a hétvégén a szalacsi kultúrházban,
második alkalommal gyûltek itt össze a környék
kórusai és népdalkörei. A helybeli asszonykórus
és az RMDSZ itteni szervezetének elnöksége egy év
kihagyás után ismét megrendezte a kórustalálkozót.
Tíz csapat kapott meghívót, hét tett eleget
a felkérésnek.

A szalacsi asszonykórus

A résztvevõk népes tábora a fehér asztal mellett

Szabó Irma és Porsztner Sarolta

közel 13 kilométeres összutca-
hossz rendbetétele 14,6 millió
lejbe kerül. Tetemes beruházás a

15 kilométernyi dûlõút aszfaltozása is.
Tervezzük a csatornázással egy idõben a
víztisztító berendezés megépítését. Tit-
kolt vágyam a víz kivezetése az albisi er-
dészházhoz. Nemcsak a panoráma gyö-
nyörû, a régi pajták is egyedivé teszik a
környéket. A közelben két tó is található,
amibõl amúgy négy is van a községben.
Egy ottani turisztikai program kivitelezé-
sén ügyködöm, aminek érdekében jókora

területet beltelekké minõsítettünk át.
Fontos szerepet tölt be a község életében
a több mint húszéves testvérkapcsolat a

francia Bondues településsel. Március
elején várjuk az ottaniak küldöttségét,
akik ígéretük szerint egy kisbuszt hoznak
ajándékba. További testvér-települési
kapcsolat felvétele van folyamatban a
magyarországi Fülöppel, valamint az ot-
tani Bogyoszlóval. Ez utóbbiak már meg
is hívtak bennünket a nyári hagyomány-
õrzõ aratófesztiválra. Persze ennél mi
többre törekszünk, közös pályázatok ré-
vén a további infrastruktúrafejlesztés a
célunk.

D. Mészáros Elek
Tábla jelzi az irányt a franciaországi testvértele-
pülés felé
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Leégett egy asztalosmûhely Nagysza-
lontán múlt csütörtök reggel. A tûzoltó-
ság bár teljes erejével kivonult, és még
Tenkérõl is kaptak segítséget – onnan is
küldtek egy osztagot tûzoltóautóval –,
mégsem sikerült eloltani a lángokat.
Eredménynek számít azonban, hogy a
tûz nem terjedt át a mûhely elõtt álló
magánházra és a szomszédos ingatla-
nokra sem. Személyi sérülés nem tör-
tént, az anyagi kár azonban óriási: oda-
vesztek a gépek, a raktár teljesen ki-
égett, és az épület is tulajdonképpen
összeomlott.

A történetnek ezzel tulajdonképpen
vége – ám mégis sokkal elõbbre mutat
ez, mint amennyire elsõ pillantásra tû-
nik. A kiérkezõ tûzoltóautókat ugyanis,
amikor kifogyott belõlük a víz, a közel-
ben nem volt honnan utántölteni. Az ut-
ca végében a földbõl kiálló tûzcsap – a
szemtanúk elmondása szerint – használ-
hatatlan volt, nem volt víz a vezetékben.
A másik utcai csap pedig a mínusz 10
Celsius-fok alatti hõmérsékleten telje-
sen elfagyott. Egy jó kilométernyire lévõ
másik tûzcsapból sikerült valahogy újra-
tölteni a kocsikat, amelyekbõl valójában
csak azt az épületrészt locsolták, amely
a lakóházhoz kapcsolódott. A raktár és
a mûhely pedig csak égett és égett.
Porig.

Reggel nyolc óra elõtt haladtam el az
utca mellett, amelyben még javában lán-

golt az épület, hatalmas füst lepte el az
eget, kilométerekrõl látni lehetett. Vö-
rös megkülönböztetõ jelzésével éppen
elõttem kanyarodott ki az utcából az
egyik tûzoltóautó, vélhetõen utántölteni
vitték. Mögötte döcögtem én. A több év-
tizedes kivénhedt járgány a Tenkei úton
harminccal (azaz óránkénti harminc ki-
lométeres sebességgel) robogott, maga
mögött olyan füstöt hagyva, hogy alig
lehetett látni valamit tõle. Nyilván ta-
posták szerencsétlen gépkocsinak a gáz-
pedálját, de az már csak ennyire volt ké-
pes. A sietség és a gyorsaság pedig itt
két teljesen párhuzamos dolgot jelent.
Jaj annak, akinek gyorsan segítségre
van szüksége!

Délután négy elõtt értem vissza Sza-
lontára. Az égõ mûhely mellett lakik
egyik rokonunk, akitõl még reggel meg-
kaptuk az értesítést, hogy semmi bajuk
sincs, ám mégis arra kanyarodtam, hogy
meggyõzõdjem, épségben vannak. Hála
Istennek, nem esett bántódásuk, a há-
zukban sem esett kár, csupán a garázsuk
teteje és a galambdúc szenvedte meg a
történteket. A raktár és az asztalosmû-
hely a szó szoros értelmében hamuvá, il-
letve izzó, füstölõ parázzsá vált. Lánglo-
vagok felügyelték a terepet, keresték az
esetlegesen megmaradt tûzgócokat. Ket-
ten. Néhány munkás az elszenesedett
gerendákat fûrészelte szét. Másik három
tûzoltó pedig az utcán cigarettázott.

Bár hivatalosan még nem közölte a
tûzoltóság, mi okozhatta a tüzet, a hely-
színen azt beszélték, minden bizonnyal
szándékos gyújtogatás történt. Mivel a
lángok reggel fél hatkor csaptak fel,
amikor még nem kezdték el a munkát,
az áram a fõkapcsolótól le volt kapcsol-
va, a fûtés pedig központi rendszerrel
van megoldva, nem maradt más lehetõ-
ség.

Elképesztõ, hogy micsoda pusztításra
képes a tûz. Riporterként bõven volt
már alkalmam hasonló esetekhez, azon-
ban mindig elborzaszt a látvány, ami fo-
gad. Talán akkor sem lehetett volna el-
oltani a lángokat, ha a közelben lévõ ut-
cai tûzcsap nem csak szárazon hörög.
Mindenesetre sokaknak el kellene gon-
dolkodniuk az eseten – hiába a tûzoltók
odaadása, rozoga jármûveikkel ha min-
dent meg is tennének, a kocsikázás, mi-
re vízre lelnek, idõbe telik. Ilyenkor pe-
dig minden egyes perc számít.

Szinte hallom, amint az illetékesek
magyarázzák, nem tehetnek róla, hogy
elfagyott a tûzcsap. Nyilván nem, de el-
végre azért van a városnak katasztrófa-
védelmi szakembere (?), vagy azért van-
nak a hatóságoknak szakértõik, hogy ki-
találjanak valamit az ilyen esetekre is.
Mert hát – közhely, tudom, de – ami
megtörténhet, az elõbb-utóbb meg is
történik.

Borsi Balázs

Tûz a fagyban
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– Miért lett tanár, és miért
az anyanyelv oktatását válasz-
totta hivatásául?

– Eleinte inkább idegenveze-
tõ akartam lenni, de az egyete-
mi évek alatt változott a véle-
ményem. Talán tudat alatt már
a középiskolai évek alatt is ezt
akartam, hiszen nagyszerû pél-
daképeim voltak: Papp Géza,
Papp Attila, Gúti Antal. Sze-
rencsés az a város, melynek
ilyen irodalomtanárai voltak.
Nõvéremnek is szerepe van eb-
ben, hiszen általa lettem rend-
szeres olvasó és könyvtárláto-
gató.

– Tantárgy a magyar nyelv
és irodalom, vagy több ennél?

– Szerintem mindenképpen
több egy átlagos tantárgynál,
hiszen anyanyelvünkrõl van
szó. Bár nem velünk születik,
de születésünk után ez az elsõ
dolog, amit elkezdünk tanulni,
és örök értékünk marad. Azok-
nak is, akiket a sors kiszakít
anyanyelvi környezetébõl. Ezt
nem lehet elfelejteni, örök pe-
csétként belénk ivódik. Magyar-
órán nem csak a tanterv által
elõírt ismereteket tanítjuk meg.
Lehetõség szerint szót ejtünk
nemzetünk történelmérõl, a
magyar kulturális sajátosságok-
ról, néphagyományokról, mû-
vészettörténetrõl is. Ezenkívül
talán a legfontosabb dolog az,
hogy tudatosítsuk és erõsítsük
tanulóink nemzeti identitását.
Az irodalmi mûvek elemzése az

önmegismeréshez is vezet, hi-
szen ezek által jobban megért-
jük önmagunkat, személyisé-
günket, reakcióinkat. A magyar
nyelv és irodalom óra vélemé-
nyem szerint általános nevelést
kell hogy adjon a diákoknak, és
bizonyos szinten jellemformáló
szerepe van. A másik igen fon-
tos feladatunk az olvasás meg-
szerettetése, de sajnos ez mos-
tanság kemény dió. A mai diá-
kok közül sokan értelmetlennek
tartják az olvasást. Egyszerûbb
beütni az internetes keresõbe
az adott téma kulcsszavát, és
megvan a válsz. A gond csak
az, hogy ez nem mindig hiteles.
A pontos és tárgyszerû infor-
mációkat a könyvekben talál-
hatjuk. Sokszor felolvasunk ma-
gyarórán, hogy a tanuló leg-
alább így találkozzon az eredeti
szöveggel. Én remélem, hogy a
KÖNYV nem fog megszûnni,
vissza fog térni az olvasás szere-
tete az emberekbe, és akkor új-
ra felértékelõdik. Természete-
sen vannak most is rendszere-
sen olvasó gyerekek, de sajnos,
õk képviselik a kisebbik tábort.
Akik most nem olvasnak,
elõbb-utóbb rájönnek majd,
hogy nagy értéket dobtak el
maguktól.

– Mi a helyzet az írással?
– Hasonló, mint az olvasás-

sal. Ma már nem írnak a gyere-
kek – legalábbis a többség –
szépen megszerkesztett, igé-
nyes leveleket. Az sms és az e-

mail tele van rövidítésekkel, né-
ha hibákkal, de õk megértik
egymást. Az internetes nyelv-
használatot rétegnyelvként kell
kezelni, tehát nem hunyhatunk
szemet felette, de a maga he-
lyén kell alkalmazni. Ennek elle-
nére, ha kell és akarnak, tud-
nak aránylag helyesen írni. Ta-
lán az is közrejátszik ebben,
hogy az érettségin számot kell
adni írástudásról is. Ezenkívül
több tanulmányi verseny van,
amely a helyesírási tudást céloz-
za meg. Ezeken elég sok diák
részt vesz, szép eredményeink
vannak.

– Van arra is idõ, hogy a
szép magyar beszédre is ok-
tassák a tanulókat?

– A felolvasás, a dramatizá-
lás, a szövegértelmezés mind
ezt szolgálja. Szerencsések va-
gyunk, mivel ezen a tájegysé-
gen talán a legszebben beszélik

anyanyelvünket, így már ott-
honról sem „üres tarisznyával”
jönnek a diákok. Természete-
sen mindig akad finomítani va-
ló, de alapjában véve meg va-
gyok elégedve.

– Az önálló magyar iskola
elõnyt jelent-e az anyanyelv
oktatásában?

– Úgy gondolom, minden
tantárgy oktatásában elõnyt je-
lent. Természetesen a magyar
nyelv estében is. Jó a fegyelem,
felszabadultak vagyunk, taná-
rok és diákok egyaránt. Itthon
érezzük magunkat, nincs bizal-
matlan kontroll. A vezetõség
mindenben támogat bennün-
ket. Szabadon rendezhetjük
tanórán kívüli tevékenységein-
ket. Ha sikerül felépíteni az új
épületszárnyat, egy váltásban
dolgozhatunk, és akkor minden
álmunk teljesül.

Szõke Ferenc

Margittán született, ott tanult érettségiig, majd
1994-ben sikeresen felvételizett a Babeº–Bolyai
Tudományegyetem magyar–francia szakára,
de „elcsábult” a magyar–néprajz szakra, ahol
diplomázott. Visszaemlékezései alapján talán
az egyedüli hiányosság az volt, hogy nagyon kevés
idõ jutott a módszertanra, ezt késõbb gyakorló
tanárként autodidakta módon kellett elsajátítania.
1999-ben diplomázott, és versenyvizsgával került
Tótiba. Tanárrá érésének fontos állomásaként tekint
a Bisztra-parti községre, melyhez nagyon szép
emlékek kötik. Margittára 2006-ban került, õsztõl
Horváth János Iskolaközpont tanári karát erõsíti.

Az irodalom jellemformáló
Interjú Szabó Melinda magyartanárnõvel
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Kulin György csillagász Nagyszalontán
született 1905. január 28-án, gyermekko-
rát érettségiig szülõvárosában töltötte,
majd tanulmányait Budapesten végezte,
ahol a matematika–fizika szakon szerzett
diplomát. Késõbb fordult a csillagászat fe-
lé, és lett az amatõr csillagászat atyja, e tu-
dományág népszerûsítésében úttörõ szere-
pet vállalt. Nevéhez több felfedezés is fûzõ-
dik, többek között az 1936-ban Szalonta
névre keresztelt kisbolygóé.

A hajdúváros neves szülöttének emléké-
re a nevét viselõ csillagászkör alakult a mi-

nap az Arany János Iskolaközpontban. A
kör alakuló ülésén elsõként Kiss Mária, a
tanintézet aligazgatója köszöntötte a meg-

jelenteket, majd Kiss Annamária, az isko-
laközpont diákja idézte fel a tudós életpá-
lyáját. A visszatekintés percei után
Dánielisz Endre helytörténész személyes
élményei nyomán elevenítette fel Kulin
György alakját, majd Mészár Julianna
igazgatónõ mondta el ünnepi gondolatait.

Az alakuló gyûlés rövid sétával zárult, a
résztvevõk ellátogattak a Kulin-házhoz,
ahol megkoszorúzták az emléktáblát, majd
a szoborparkban a neves tudós bronzmá-
sánál is elhelyezték a tisztelet virágait.

B. A.

Iskolai csillagászkör alakult Nagyszalontán

Kezdés
a Szacsvay
Akadémián

Koszta Lászlónak, a törté-
nelemtudományok doktorá-
nak, a Szegedi Tudomány-
egyetem Történeti Intézete
tanszékvezetõ egyetemi do-
censének Szent királyok és
pogány lázadók a XI. száza-
di Magyarországon címmel
tartott értekezésével vette
kezdetét Nagyváradon a
Szacsvay Akadémia idei tör-
ténelmi elõadás-sorozata. Az
elõadót Szabó Ödön, a
Szacsvay Akadémiát megala-
pító Bihar megyei RMDSZ-
szervezet ügyvezetõ elnöke
köszöntötte, és elmondta: a
pedagógusok számára ismét
elismerik a részvételt. A tör-
ténelmi modul két félévbõl
áll, 17 elõadást hallgathatnak
meg az érdeklõdõk, akiknek
múlt szerdán a Biharhoz is
sok szállal kötõdõ uralkodó-
ról, I. Gézáról beszélt részle-
tesen Koszta László.

F. N. L.

Zilahy Lajosról
rövidfilmben

A pályázatra olyan, 3–5 perc
hosszúságú rövidfilmeket vártak
a szervezõk, amelyek Zilahy La-
jos életét és munkásságát, illet-
ve az író és szülõvárosa kapcso-
latát mutatják be. A felhívásra –
talán a meglehetõsen rövid le-
adási határidõ miatt – mindösz-
sze két alkotás érkezett, az
egyik Szilágyi Norbert, a másik
pedig a Nagy Zsombor–Drãgan
Dániel páros munkája.

A szervezõk nevében Cseke
Sándor köszöntötte a résztve-
võket, s néhány gondolatban
felidézte Zilahy Lajos filmek-
hez fûzõdõ viszonyát, majd a
pályamunkák bemutatása elõtt
a jelenlévõk megtekinthették
az író egyik legnépszerûbb al-
kotását, a Halálos tavasz cí-
mû mozifilmet.

Ezután az alkotók maguk is
szóltak néhány szót rövidfilm- jükrõl, amelyet megtekintett a

közönség és a zsûri. Az utóbbi
tagjai – Órás Andrea diáktaná-
csi elnök, Cseke Sándor, Kõ-
rösi Györgyi és Szél Zoltán fo-
tós – értékelték és rangsorol-
ták az alkotásokat, majd ered-
ményt hirdettek. A grémium
3–1 arányú döntése értelmé-
ben a 2012-es rövidfilm-pá-
lyázat gyõztese Nagy Zsombor
és Drãgan Dániel párosa lett,
a fiatalok munkájuk elismeré-
seként 200 lejjel gazdagodtak.

Balázs AnitaA Magyar Házban vetítették le a pályamunkákat

A nagyszalontai Midesz kezdeményezésére tavaly
útnak indított  amatõrfilm-fesztivál folytatásaként
a szervezet az idén rövidfilm-pályázatot hirdetett
Zilahy Nagyszalontán címmel. A beérkezett filmeket
pénteken este vetítették le az érdeklõdõknek
a Magyar Házban, és ekkor hirdettek eredményt,
díjazták a gyõzteseket.

A gyõztes páros



A téli hideg sok helyen meg-
nehezítette az alapozást, voltak
azonban olyan csapatok, ame-
lyeknél kivételesen örültek a
vastag hótakarónak, ugyanis
emiatt helyben tudtak olyan
erõnléti edzéseket végezni,
amelyekre másként csupán ma-
gaslati edzõtáborban lett volna
lehetõségük.

Hegyközpályiban átszervezik
a focicsapatot, az õszi idényhez
képest tucatnyi új játékos érke-
zett, s legalább annyian hagyták
el a klubot. Muzsnay Zsolt veze-
tõedzõ alapos felkészülést terve-
zett a Kinder tagjainak. Az új já-
tékosok között van Kiss Ervin, a
2009–2010-es idény gólkirá-

lya, aki a visszavágókon a Mi-
hályfalváról érkezõ Emil Popa
oldalán rúghatja ismét a gólokat
az ellenfeleknek. „Mi nem tûz-
tük ki célul a bajnokság meg-
nyerését, ám a csapat eredmé-
nyes szereplése meghozta az ét-
vágyunkat. Ám az elsõ helynél
fontosabb, hogy ütõképes csa-
patot alakítsunk ki” – vélekedik
Papp György, a pályi együttes
elnöke. A Kinder a harmadik
helyen áll a tabellán, egyetlen
ponttal lemaradva az éllovas Vá-
radalpár és a második Bihar-
szentadrás mögött.

Az újonc Borsi Viitorul szá-
mára más az idei cél: szeretné-
nek bennmaradni a megyei elsõ
osztályban. A csapat jól zárta az
õszi idényt, 20 pontot szerzett,
ezzel a nyolcadik a rangsorban.
A téli szünetben azonban nyolc
játékos is eligazolhat Borsról,
helyükre pedig új embereket
kell találni, hogy ifj. Duca Miklós
edzõ együttese ne gyengüljön
meg számottevõen.

Biharon a helyi Földvár újjá-
építésén fáradoznak. A tavalyi
idényt az elõkelõ ötödik helyen

záró együttes õsszel jóval a tudá-
sa alatt teljesített, így sokáig az
utolsó helyen állt. Az edzõváltás
jót tett a gárdának, így ifj. Popo-
vits Pál vezetésével összekapták
magukat a bihariak: a tabella
14. helyére kapaszkodtak fel, és
innen várják a visszavágókat. A
bihariaknál is több a távozó,
mint az érkezõ játékos, egyelõre
az ifjúsági csapat tehetségeit
hívták meg a felkészülésre.

Székelyhídon akad ok aggo-
dalomra, mivel a Törekvés foci-
csapata jól kezdte ugyan a baj-
nokságot, ám az õszi idény má-
sodik felében már nem nyert
mérkõzést, így visszaesett a 13.
helre, s egy ponttal elõzi csak
meg a kiesõ helyeken álló biha-
riakat és az utolsó elõtti Liberty
FC csapatát. A téli szünetben
mindenképpen erõsíteni kell,

hogy a csapat ne essen ki a me-
gyei másodosztályba.

Ha minden a tervek szerint
alakul, a megyei elsõ osztály ta-
vaszi idénye március 10-én kez-
dõdik. Az elsõ forduló párosítá-
sa: Papfalvai Viitorul–Hegyköz-
pályi Kinder, Madarászi SK–
Borsi Viitorul, Bondoraszói Po-
iana–Váradalpári Tricolorul,
Nagyváradi Luceafãrul–Bihari
Földvár, Székelyhídi Törekvés–
Vaskohsziklási VSK, Vaskohi
Biharea–Keményfoki Victoria,
Élesdi Körös–Céckei Locadin,
Nagyszalontai Liberty–Bihar-
szentandrási Criºul. Az élen: 1.
Alpár (32 pont), 2. Szentandrás
(32), 3. Pályi (31), (…), 8. Bors
(20), (…), 13. Székelyhíd (14),
14. Bihar (13), 15. Liberty (13),
16. Papfalva (5).

Hajdu Attila
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Bõ egy hónap van még a tavaszi idény megkezdéséig.
A Bihar megyei labdarúgó-bajnokságok résztvevõi
a felkészülés felénél tartanak, többen a bajnoki cím
megszerzéséért küzdenek, mások viszont azért, hogy
elkerüljék a kiesést. Körülnéztünk a megyei elsõ
és másodosztályban szereplõ azon csapatok háza
táján, amelyek magyarlakta településeket képviselnek.

Fél távnál tart a megyei
focicsapatok felkészülése

Több százan vettek búcsút Vancea Pál-
tól, Románia elsõ karate-világbajnokától,
aki január 27-én, pénteken saját kezével
vetett véget életnek. A Hegyközszáldobá-
gyon megtartott gyászszertartáson jelen
volt az országos és a nemzetközi karate-
szövetség vezetõje. A család megrendülten
állt a 47 éves kiváló sportember ravatala

mellett, akinek búcsúlevelét felolvasták az
egybegyûlteknek, ám abból nem derült ki,
mi volt az oka megmagyarázhatatlan tetté-
nek. A mestert tapssal búcsúztatták csalá-
di házától, majd a temetõben elsõként ta-
nítványai, majd a családtagjai köszöntek el
tõle, végül pedig a barátok, ismerõsök és
a tisztelõk rótták le kegyeletüket.

Búcsú 

A hó sokat segít a labdarúgók felkészülésében

A pályiak saját mûfüves pályájukon
készülnek a visszavágókra
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Szállóigék
Seneca római államférfi, sztoikus filo-
zófus, költõ és Néró nevelõje volt. Két
bölcs gondolatát idézzük a rejtvényben
a vízsz. 1., illetve a függ. 1. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Angol mérföld
(1609,3 m). 14. Mártás. 15. Õsi mitikus
történet. 16. Szivárványhártya. 18.
Francia hármas. 20. Erõs önhittség. 21.
Tréfás ötlet, bemondás. 22. Idejében
megy. 24. Sárkánygyík becézve. 26.
Ókori római pénz. 27. Repülõ csészeal-
jak – röv. 28. Jégkorong. 29. Az elekt-
romos áramerõsség és a feszültség mér-
tékegységének betûjelei. 30. A szerelem
jelképe. 31. A finnek nemzeti eposza.
33. Emésztõnedv. 35. Egy szállítmány
(rég.). 37. Sáncol (sakkban). 38. A
Mephisto írója (Klaus, 1906–1949). 40.
…-ra várva – S. Beckett abszurd drámá-
ja. 42. Fogazott levelû fa. 43. Összeom-
lás. 45. Rágcsálva fogyasztott forró égö-
vi izgatószer. 47. Hazai autó. 48. Sike-
res. 50. Helyet foglal. 52. Románia au-
tójele. 53. Különös (biz.) 54. Magasan.
55. Éneklõ szócska. 56. Haknizni kezd!
57. …-tenger – lefolyástalan sós tó a

Jordán-völgyben. 58. Lugas része! 59.
Balladában van! 61. Körmével horzsol.
63. Csíkszeredai képzõmûvész, famet-
szõ, illusztrátor (László). 65. Lusta. 67.
Nick … – amerikai színész. 69. Fafúvós
hangszer. 70. … Vilmos – F. Schiller
színmûve.

FÜGGÕLEGES: 2. Nevezetes. 3.
Egy kissé. 4. Titkon figyel. 5. Páratlan
gésa! 6. Mexikói népcsoport. 7. A lég-
nyomás egysége. 8. Kerti szerszám. 9.
Megrovó szavakkal illetsz. 10. Kiejtett
mássalhangzó. 11. Építõjáték. 12. Vil-
lanykörte. 17. Enyhe délnyugati szél
(rég.). 19. Jó eredmény. 23. Udvarias
férfi. 25. Színvonalas. 27. … Bence –
Nyirõ József regénye. 28. Fél tucatot.
29. Szignál. 30. Semmibe vett ember.
31. Hadapród. 32. Szárít. 34. Coelho
brazil író személyneve. 36. Dél-ázsiai
mérges kígyó. 39. Nyakláncon viselt, kõ-
vel kirakott ékszer. 41. A hideg évszakot
tölti. 44. Ékszer. 46. Város Zala megyé-
ben, a Kerka patak partján. 49. Verdi
operája V. Hugo drámája nyomán. 51.
Fájdalmat okoz. 54. Erõsen (zenében).
55. Mérlegel. 56. Vagdalt hús. 57.
Csöndes szavú. 58. Sovány ló. 60. Len-

gyel sci-fi-író. 62. Amerikai költõ, író
(1809–1849). 64. Francia szó. 66. A
tallium vegyjele. 68. Innen távolabb.

Barabás Zsuzsa

Elõzõ heti rejtvényünk (Vélemény) he-
lyes megfejtése a következõ: „A fontos
az, hogy az ember megállja a helyét
ott, ahova állítják.”

Ezt hallotta?…
Egy dúsgazdag üzletembernek

azt mondja az ügyvédje:
– Két hírem is van az ön

számára, egy rossz és egy nagyon
rossz. Melyikkel kezdjem?

– A rosszal – feleli a férfi.
– A felesége talált egy félmillió

dollárt érõ képet.
– Ez lenne a rossz hír? És mi az,

ami ennél rosszabb?
– Az, hogy a kép önrõl és a

barátnõjérõl készült.

☺

A feleségem tegnap éjjel
rendõrnõnek öltözött, és kacéran
így szólt:

– Uram, le van tartóztatva!
– De miért? – kérdeztem.
– Azt hallottam, hogy túl jó az

ágyban – kuncogott.
Aztán két perc múlva bizonyíték

hiányában ejtette a vádakat.

☺

Börtönorvos a páciensnek:
– Van egy jó és egy rossz hírem!

Melyikkel kezdjem?
– A jó hírrel!
– Nos, hamarosan letelik a bün-

tetése!
– De doktor úr, én életfogytiglant

kaptam!
– Na, ez a rossz hír…

☺

– Drágám, elromlott a fék az
autómon – telefonál a feleség a fér-
jének. – El tudsz jönni értem?

– Persze, hol vagy?
– A munkahelyem mellett a pék-

ségben.
– És az autód?
– Itt van velem az is.
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Egész héten
a Hollywood Multiplex moziban

A szingli fejvadász 
(One for the Money) 
amerikai vígjáték

Stephanie Plum teljesen le van égve.
Mivel sürgõsen pénzre van szüksége
meggyõzi hanyag unokatestvérét, hogy
adjon neki munkát a vállalatában óva-
dékbehajtó ügynökként. Stephanie elsõ
megbízásával rögtön a környék legna-
gyobb simlise, az ex-zsaru és gyilkossági
gyanúsított Joe Morelli nyomába szegõ-
dik – annak Joe Morellinek, aki a gimi
idején elcsábította, majd lepattintotta. 

Idõjárás
Rendkívüli hi-

degre kell felké-
szülnünk a követ-
kezõ napokban.
Elsõsorban a hét
végén a hõmérõ
higanyszála a nappali órákban sem
emelkedik majd a pozitív tartományba,
–7, –9 Celsius-foknál nem lehet több.
Éjszaka akár –20 foknál is hidegebb le-
het, a fagyos idõben csapadékra nem
kell számítani. A hét elejétõl kezdve
lassú enyhülés várható, éjszaka „csak”
–15, –12 Celsius-fokos lesz a hideg,
nappal 0, –4 fok lehet. Az enyhüléssel
azonban újabb hófelhõk is érkeznek,
így a fehér takaró tovább hízhat.

Február 12., vasárnap
Lívia – a Líviusz férfinév nõi párja, amely-
nek jelentése tisztázatlan, talán: ólomszür-
ke, kékes, vagy: irigy, rosszakaratú.
Lídia – görög–héber eredetû bibliai név,
jelentése: az ókori Lüdiából (Lídia, Kis-
Ázsia) való nõ, születés, istentõl született.

Február 13., hétfõ
Linda – a -lind, -linde, -linda végû, ösz-
szetett, germán eredetû neveknek (Ade-
linda, Belinda, Ermelinda, Relinda) az ön-
állósult becézõje. A névelem jelentése:
hársfából készült pajzs.
Ella – az -ella végû magyar nõi nevek
önállósult becézõje. Más feltevés szerint
az Erzsébet és a Heléna nõi nevek önál-
lósult becézõje; az angolban a germán
Alia névbõl származó, önálló névként
tartják számon. Jelentése: minden(ség).

Február 14., kedd
Bálint – a latin Valentinus családnévbõl
származik. Alapszavának, a latin valens
szónak a jelentése: erõs, egészséges.
Konrád – germán eredetû, jelentése:
merész és tanács(adó).

Február 15., szerda
Kolos – a német Klaus név magyar for-
mája, ez pedig a Nikolaus (magyarul:
Miklós) név rövidülése. Jelentése: az isko-
lához tartozó, tanító, tanuló.

Georgina – A Georgius (György) férfi-
név latin nõnemû alakjának a továbbkép-
zése. Jelentése: földmûves, gazdálkodó.

Február 16., csütörtök
Julianna – a Juliánusz férfinév latin ere-
detijének a nõi párja, aminek a jelentése:
Julius nemzetséghez tartozó, ragyogó,
Jupiternek szentelt.
Lilla – a Lídia és a Lívia régi magyar be-
cézõje. Csokonai Vitéz Mihály szólította
így Julianna nevû múzsáját, és a név a
Lilla-dalok hatására vált népszerûvé.

Február 17., péntek
Donát – latin eredetû, jelentése: istentõl
ajándékozott.
Alex – a görög Alexisz, Alexiosz (latinul:
Alexius) név, illetve az Alexander rövidü-
lése. Jelentése: védõ, harcra kész férfi.

Február 18., szombat
Bernadett – a Bernát férfinév francia
megfelelõjének nõi párja, germán–fran-
cia eredetû, jelentése: erõs.

Névnapok és jelentések

Orvos-önéletrajz

Dr. Kiss András Egy váradi orvos visz-
szaemlékezései címû önéletrajzi könyvé-
nek dedikálással egybekötött bemutatóját
tartják február 11-én, szombaton
délután 4 órától
a nagyváradi Ady
Endre Gimnázium
dísztermében. A
nagyváradról el-
származott, ám
magát ma is ízig-
vérig váradinak tar-
tó belgyógyász-kar-
diológus magánki-
adásban megjelent
könyvét Szilágyi
Aladár méltatja. A kötet megvásárolható
Nagyváradon a Garasos híd melletti Lib-
ris Antica könyvesboltban, megrendelhe-
tõ a www.konyvmester.ro honlapon, illet-

ve a dedikálás napján megvásárolható a
helyszínen is.

Vészhelyzeti ügyelet
a fagyban

Február 2-ától 12-éig állandó ügyeletet
helyezett készültségbe Nagyvárad önkor-
mányzata. A Szociális és Közösségi Ügyek
Hivatala és az Ingatlankezelõség alkalma-
zottai, éjszaka pedig az õrök fogadják tele-
fonon az állampolgári bejelentéseket, és
segítenek, hogy senkinek se essen baja a
kemény hidegben. Az elöljárók kérik a já-
rókelõket, értesítsék az ügyeletet, ha utcán
fekvõ embereket látnak, vagy ha olyan
idõs, beteg emberrõl tudnak, akinek gon-
dot okozhat a lakás fûtése, az önellátás. A
szolgálatosok segítenek. A telefonszámok
a következõk: 0259/441-677, 0259/
431-433, 0359/465-434.

Névnapjukat
ünneplõ
olvasóinknak
sok boldogságot
kívánunk!



16 Szélrózsa Biharország / 2012. február 10.

Hozzávalók: A tor-
tillalaphoz: 50 dkg liszt; 1
teáskanál sütõpor; 1 teás-
kanál só; 0,5 dl olaj; 3 dl
langyos víz. A töltelékhez:
4 db felsõ csirkecomb; íz-
lés szerint kömény; 4-5
evõkanál krémsajt; 1 fej
vöröshagyma; 1 gerezd
fokhagyma; olaj, só, bors;
kaliforniai paprika.

Elkészítés: A tor-
tillához a lisztet elkeverjük
a sóval majd a sütõporral,
majd hozzáöntjük az olajat
és a víz egy részét (nagyjá-
ból a harmadát). Miután
kicsit elkevertük, aprán-
ként hozzáadjuk a mara-
dék lisztet, és rugalmas, de
nem ragadós tésztát gyú-
runk belõle. Az így kapott
tésztát nyolc egyforma

részre vágjuk, majd fél
órát pihentetjük. Ez után
lisztezett vagy olajozott
deszkán vékonyra kinyújt-
juk, és serpenyõben mind-
két oldalát megsütjük (2-3
perc alatt). A töltelékhez a
csirkecombot kifilézzük, és
a húst 2 centis kockákra
vágjuk. A hagymát vékony
félkarikákra vágjuk. A húst
a fokhagymával, sóval és
borssal összedolgozzuk.
Egy serpenyõben olajat
hevítünk, és megpároljuk
a hagymát, s amikor már
majdnem barna, rádobjuk
a húst, és azt is megpirít-
juk. Közben mokkáskanál-
nyi köményt dobunk rá, és
hozzákeverjük a krémsaj-
tot. Szükség esetén még
adunk hozzá sót és borsot.

Az így elkészített ragut a
tortillalapokba töltjük a csí-
kokra szeletelt paprikával
együtt.

Ínyenceknek 

Csirkés torillatekercs
köménnyel

Évelõ, vadon termõ gyógynövény. Ha-
tóanyagát a párlófû, a rózsafélék család-
jába tartozó növény szárított virágos, föld
feletti része szolgáltatja. Jellegzetes, eny-
he szaga és húzós, kesernyés íze van.
Összehúzó, epemûködést szabályzó és
epehajtó, étvágyjavító, vizelethajtó és
gyulladásgátló hatása van.

Teáját belsõleg vastagbélgyulladás,
hasmenés esetén alkalmazzák, fertõzõ

hasmenésnél is igen hatékony, akár az
antibiotikum. Egy teáskanálnyi szárított
apróbojtorjánt 2 deciliter vízzel leforrá-
zunk, 15 percig állni hagyjuk, leszûrjük,
majd naponta két-három alkalommal fo-
gyasztjuk. Gyomorfekélyt enyhít, ha or-
báncfûvel egyenlõ arányban összekever-
ve leforrázzuk, húsz percig állni hagyjuk,
majd leszûrjük, és a levet éhgyomorra, ét-
kezések között elkortyolgatjuk.

Külsõleg a tea toroköblögetéssel segít
a hangszálak gyulladásánál, valamint to-
rok-, szájnyálkahártya- és ínygyulladásnál
is. Nehezen gyógyuló sebek kezelésére,
enyhe felületi bõrgyulladásoknál (kamasz-
kori aknés kiütések) borogatószerként és
makacs reumás betegségeknél fürdõkúra-
ként is kiválóan alkalma. Összehúzó és
fertõtlenítõ hatása lábszárfekély és arany-
ér-bántalmaknál is segít.

Jövõ héten az apró szulák gyógyhatá-
sait ismertetjük.

KOS: A legjobb ötlet az lenne, ha
ezen a héten sportolna, és olyan

dolgokat iktatna be a hétköznapi prog-
ramjába, amelyeket eddig nem végzett.

BIKA: Kreatív lesz, ennek köszönhe-
tõen ügyesen old meg feladatokat,

amelyet a felettese díjazni fog. Olyan dolog-
ról hallhat, amibe érdemes belevágni.

IKREK:  A felettesét ezen a héten di-
csérje, ne mondjon neki ellent, mert

ennek nem lesz jó vége. Ha szeretne elad-
ni valamit, akkor erre ez a legjobb idõszak.

RÁK: A héten egyetlen rossz lépés
miatt a baleseti sebészeten talál-

hatja magát. Talán ezen a héten kétszer
is kell ugyanabban az ügyben fáradnia.

OROSZLÁN: Amennyiben házas,
partner, most nem kíváncsi arra,

hogy önnel mi történt, inkább egy baráttal
beszéljen a gondjairól.

SZÛZ: Ezen a héten szinte az ujjai
között folyik ki a pénz, de az is meg-

történhet, hogy a házas- vagy élettársával
adódnak feszültségek.

MÉRLEG: Ha nincs munkája, és
olyasmit ajánlanak, amiben van az

ön számára némi zavaró tényezõ, akkor a
válaszadással várjon még egy hetet.

SKORPIÓ: Csak és kizárólag olyan
dologba menjen bele, amihez ért.

Még akkor is, ha nagyon jó üzletnek látszik,
jobban teszi, ha nem egyedül vágna bele.

NYILAS: Csupán csak a jó szándék
vezérli akkor, amikor felettesét

megpróbálja felvilágosítani valamirõl. Fõ-
nöke ezért megharagudhat önre.

BAK: Szerelmi kapcsolatában a távol-
ság okozza a legnagyobb problémát.

Esetleg valamelyikük megsértõdik, és a ma-
gyarázkodás csak tovább ront a helyzeten.

VÍZÖNTÕ: Gyermeke és házastár-
sa az ön boldogságának és izgal-

mainak egyaránt a forrásai. Még az is le-
het, hogy ajándékkal kedveskednek.

HALAK: A szíve csordultig van sze-
retettel, szerelemmel, és várja,

hogy viszonozzák az érzéseit. Úgy érezhe-
ti, hogy a viszonzás nem olyan mélységû,
mint amire számított.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (10.)
Apróbojtorján vagy palástfû (Agrimoniae herba)



A hét színésze – Lindsay Lohan
Szerda, TV 2 – 22:00 
Anya, lánya, unokája (amerikai vígjáték)

2012. február 11–17.Ingyenes tévémûsor-melléklet

A hét filmje: 
A városban, 
Szerda – Duna TV, 22:30

A hét sporteseménye:
Szánkó Világbajnokság,
Vasárnap – Eurosport, 14:45

A hét dokumentumfilmje: 
Madagaszkár,
Szombat – MTV 1, 15:10



06:30 Magyar gazda
06:55 A rejtélyes XX. század
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
14:20 Családom és egyéb ember-

fajták (amerikai sorozat)
14:45 Melissa és Joey (amerikai s.)
15:10 Madagaszkár (angol

természetfilm)
16:05 Koldus és királyfi (amerikai–

magyar–angol családi vígj.)
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 
23:00 A zöld sárkány gyermekei

(magyar filmdráma) 
00:35 Sporthírek
00:45 Eric Clapton – Crossroads

(angol 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;
21:10 Nappalok és éjszakák
(francia romantikus filmdráma)
Fsz.: Stéphane Freiss, Claire
Nebout; 22:45 Profik; 23:50 Az
égbolton túl (mexikói krimi);
01:35 Bajnokok Ligája-magazin;
02:00 Noktürnök
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Architextúrák;
08:30 Szentek és mesterségek;
09:00 Mitica esetei; 10:00 Légy férfi,
Grace! (francia s.); 11:10 Suceavai
CSU–Bjelovar RK (Horvátország).
Kézilabda Challenge Kupa nyolcad-
döntõ élõ; 12:30 Olimpiai magazine;
13:00 29 Angerer; 14:00 Római rej-
télyek (angol s.); 15:10 Egy nyár
visszhangjai (amerikai–kanadai
filmdráma); 17:00 Jegyezd meg!;
18:00 Román útlevél; 19:00 Nuovo
Circo; 20:00 Razushow; 21:00 CSI:
Helyszínelõk (amerikai s.); 22:00
Híradó; 23:00 Gitárok ideje; 24:00
Csillagközi romboló (amerikai s.);
00:55 Bukaresti CSM–Zilahi HC. Nõi
kézilabda EHF Kupa, nyolcaddöntõ;
02:20 Olimpiai magazin

Antena 1
07:00 Figyelõ; 10:00 Támadás
Rommel ellen (amerikai
akciófilm) Fsz.: Richard Burton,
John Colicos, Ben Wright;
11:45 Premier. Riport; 13:00
Figyelõ; 14:00 Menyasszonyt a
fiamnak! Reality show; 16:00
Figyelõ; 17:00 Menyasszonyt a
fiamnak! Reality show; 19:00
Figyelõ; 20:20 A Sakál (amerikai
akciófilm) Fsz.: Bruce Willis,
Richard Gere, Sidney Poitier;
23:15 Corelli kapitány
mandolinja (amerikai
filmdráma) Fsz.: Nicolas Cage,
Penelope Cruz, Christian Bale;
02:00 Figyelõ; 02:45 Film :
Támadás Rommel ellen (amerikai
akciófilm, ismétlés)

PRO TV
07:00 Híradó, Mi történik doki?;
10:00 Mi történik, doki?; 10:45 Fo-
gadj az életre!; 13:00 Híradó; 13:05
A dögös és a dög (amerikai ro-
mantikus vígjáték) Fsz.: Paris Hil-
ton, Joel David Moore, Christine
Lakin; 15:00 Valami bûzlik (ameri-
kai–kanadai kalandfilm) Fsz.:
Dean Cain, Anne Marie DeLuise;
17:00 Alaszka (amerikai kaland-
film); 19:00 Hírek; 20:30 A Specia-
lista (amerikai akciófilm) Fsz.:
Sylvester Stallone, Sharon Stone,
Rod Steiger; 22:45 Az elsõszülött
(amerikai thriller) Fsz.: Elisabeth
Shue, Steven Mackintosh,
Kathleen Chalfant; 00:45 A Speci-
alista (amerikai akciófilm, ismét-
lés)

HBO
06:00 Natalee Holloway (am.
filmdráma); 07:25 Szerelem olasz
módra (am. romantikus vígjáték);
09:15 Kutyák és macskák – A
rusnya macska bosszúja (am.
vígjáték); 10:30 A varázslótanonc
(am. kalandfilm); 12:20 Modern
család (am. s.); 13:25 Pokolfajzat
(am. akciófilm); 15:25 Keserédes
(thaiföldi–amerikai romantikus
vígjáték); 17:15 Az élet fája (am.
filmdráma); 19:35 Nevelésbõl
elégséges (am. s.); 20:00
Megvilágosultam (am. s.); 20:30
Törtetõk (am. s.); 21:00 Hamlet 2.
(am. vígjáték); 22:35 Kalózrádió
(brit vígjáték); 00:50 A gyilkos
bennem van (am. krimi); 02:40 28
nap (am. filmdráma)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10 Gar-
field és a valós világ (amerikai animá-
ciós film); 12:40 Molly és Emily
(amerikai filmdráma) A kis Molly
családja próbál megbirkózni a má-
sodik világháború okozta nehézsé-
gekkel. Befogadnak egy angol kis-
lányt, akit a bombázások elõl küld-
tek Amerikába.; 14:15 Smokey és a
Bandita 2. (amerikai akció-vígjá-
ték); 16:10 Maffiózó vagyok, drá-
gám! (német vígjáték); 18:15 Szüle-
tett bankrablók (amerikai vígjáték);
20:00 Mint-a-kép (amerikai romanti-
kus vígjáték); 22:00 Szeretném, ha
szeretnél (amerikai-német romanti-
kus vígjáték); 24:00 Balhés tesók
(amerikai vígjáték); 01:30 Pénz be-
szél (amerikai filmdráma)

RTL Klub – 20:30

A kölyök 
(amerikai vígjáték)
Russ Duritz, imidzsügyi
tanácsadónak minden-
kirõl megvan a vélemé-
nye, és mindenkinek el
is mondja. Ám negyve-
nedik születésnapja kö-
zeledtével furcsa dol-
gok történnek vele. Be-
költözik hozzá egy kis-
fiú, aki kétballábas, elûzhetetlen, Rustynak hívják,
és zavarba ejtõen hasonlít kéretlen szállásadójára. 

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; 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
NCIS: Los Angeles (amerikai
sorozat); 02:00 Törvény és
rend (amerikai sorozat)

Eurosport
09:30 Síugrás – Vk., HS 145, selejte-
zõ; 10:00 Alpesi síelés – Vk., férfi, le-
siklás, élõ; 11:15 Csupa sport – Euro-
sport bizalmas; 11:45 Északi összetett
síelés – Világkupa, Gundersen, élõ;
12:30 Biatlon – Világkupa, férfi, üldö-
zéses, élõ; 13:15 Sífutás – Világkupa,
nõi, 15km, klasszikus, élõ; 14:30 Biat-
lon – Világkupa, nõi, üldözéses, élõ;
15:15 Sífutás – Világkupa, férfi, 30km,
klasszikus, élõ; 16:30 Síugrás – Világ-
kupa, HS 145, selejtezõ; 17:00 Síug-
rás – Világkupa, csapat, HS 145, élõ;
18:45 Tenisz – WTA torna, elõdöntõ;
20:30 Labdarúgás – Afrikai nemzetek
kupája, 3. hely újrajátszás, élõ; 23:00
Futsal – Eb., döntõ; 24:00 Küzdõspor-
tok – Szuperkombat, döntõ; 01:45 Sí-
ugrás – Világkupa, csapat, HS 145

06:30 Távoli utakon
07:00 Gazdakör 
07:25 Rajzfilmek
08:45 Daktari (amerikai sorozat)
09:40 Csavargó kutya (amerikai

családi kalandfilm)
11:15 Vigyázó király (magyar

dokumentumfilm)
12:10 Családi krónikák
12:40 Duna anzix
13:02 Híradó 
13:15 Határtalanul magyar
13:45 Vannak vidékek 
14:15 Vissza Sherwoodba!

(kanadai sorozat)
15:10 Munka-Társ
15:40 Heuréka! Megtaláltam!
16:10 Törzsasztal
17:25 A Maharadzsa lánya (olasz–

német–amerikai dráma)
19:00 Híradó 
19:30 Pannonia 3 keréken 
20:00 Lovagias ügy (magyar színházi

felvétel)
22:00 A szerelem határai (angol

életrajzi dráma)
23:00 Dunasport
00:10 Rumba (francia–kanadai

vígjáték) 
01:25 Lassú vírus (magyar

kisjátékfilm)

Duna TV
07:00 Látlelet a Földrõl
07:25 Tv2 matiné
11:00 Babavilág
11:30 Tûsarok
12:00 9 hónap
12:30 Bajnokok Ligája magazin
13:00 Egy tini naplója (német s.)
13:30 Gyilkos számok (amerikai s.)
14:30 TopSpeed
15:00 Autóguru (magazinmûsor) 
15:30 Xena (amerikai sorozat)
16:30 Bûbájos boszorkák (amerikai

sorozat)
17:30 13-as raktár (angol sorozat) 
18:30 Hawaii Five-0 (amerikai s.) 
19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 Zathura – Az ûrfogócska

(amerikai fantasztikus
kalandfilm)

22:30 Cloverfield (amerikai
akciófilm) Öt New York-i
fiatal búcsúbulit rendez,
ugyanezen az éjszakán egy
felhõkarcoló méretû szörny
támad a városra. A baráti
társaság videókamerájának
szemszögébõl látjuk a
történteket.

00:15 War, Inc. – Jó üzlet a háború
(amerikai akciófilm)

TV 2
07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:30 Asztro Show
12:30 Házon kívül
12:55 Autómánia
13:30 Jéglovagok
15:30 Eltûntnek nyilvánítva

(amerikai–kanadai 
sorozat)

16:30 Õslények kalandorai (angol
sorozat)

17:35 Csaó, Lizzie! (amerikai
családi vígjáték) Lizzie
és barátai a sikeres
érettségi után Rómába
utaznak vakációzni.
Legnagyobb
megdöbbenésükre
a lányt rendre
összekeverik egy
népszerû olasz
popduó nõi sztárjával.

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 A kölyök (amerikai 

vígjáték)
22:35 ValóVilág – Aréna
23:45 Álomcsapda

(amerikai–kanadai–ausztrál
thriller)

02:20 Fókusz Plusz

RTL Klub
06:30 Fõtér
07:55 Ma reggel 
09:00 Rajzfilmek
11:40 Enid Blyton kalandfilm

sorozata (angol sorozat)
12:05 Az utolsó mohikán
12:30 Sarah Jane kalandjai (angol

sorozat)
13:01 Madárerdõ (magyar dokf.)
13:45 Kismaszat és a Gézengúzok

(magyar ifjúsági film)
15:00 Bors néni (magyar mesejáték)
16:10 A falu jegyzõje (magyar s.)
17:15 Tizenkét hónap az erdõn
17:40 Magyarország története
18:05 Balázs Fecó 60, születésnapi

koncert
18:55 Otthonod a kávéház
19:25 Mi micsoda
19:50 Esti mese
20:15 Szerelmem, Afrika

(német–olasz sorozat)
21:00 Híradó este
21:35 Szeretettel: Angelina Jolie
22:05 Szerelmi kém (olasz

romantikus vígjáték)
23:40 Gasztroangyal
00:30 Montalbano felügyelõ (olasz

sorozat)
02:20 A zöld sárkány gyermekei

(magyar filmdráma)
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06:30 Magyar gazda
07:00 Zöld Tea
07:25 Delta 
07:55 Ma reggel
10:05 Engedjétek hozzám
10:05 Így szól az Úr!
10:10 Katolikus krónika
11:05 A sokszínû vallás
11:15 Evangélikus magazin
11:50 Útmutató
12:15 Ábrám Tibor portré
12:45 Báthory István és az unitáriusok
13:01 Hírek
13:05 Szellem a palackból...
13:35 Anno
14:05 Fapados szerelem (magyar

játékfilm)
15:35 Út Londonba
16:05 Telesport – Sport 7
16:40 Maradj talpon!
18:10 Retró kabaré
19:05 Rex Rómában (osztrák s.) 
19:55 A Lényeg
20:30 Híradó este
21:15 Magyarország, szeretlek!
22:30 A kód neve: Merkúr

(amerikai akciófilm)
00:20 12 majom (amerikai

fantasztikus kalandfilm)
02:30 Gyõri Filharmonikusok

koncertje, 1. rész

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. 6/49- és Noroc-sorsolás;
19:45 Sport; 20:00 Híradó;
21:00 Éjszakák és nappalok
(francia romantikus filmdráma)
Fsz.: Stéphane Freiss, Claire
Nebout; 22:50 100%-ban
szavatolt; 23:50 Danutz Kft.
Szórakoztató szupermarket
(ismétlés); 01:50 Ha szeretné
újra látni (ismétlés); 02:05
Találkozunk a TVR-nél

RTV 2
08:00 Jegyezd meg!; 09:00 Román
útlevél; 10:10 Légy férfi, Grace!
(francia s.); 11:00 Motormágia; 11:30
Nõi sikerek; 12:00 Bortestvérek; 12:30
Jamie Amerikában; 13:00 Peter
Greenaway és a kísérleti film Buka-
restben; 14:00 Római rejtélyek (an-
gol s.); 15:00 Ha nem tudná…; 15:10
Palira vettem a papát (am. vígjáték);
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 Árvíz
(kanadai akciófilm); 21:50 Divatvilág;
22:00 Híradó; 23:00 Nyalóka. AG
Weinberger mûsora; 24:00 Csillagkö-
zi romboló (amerikai s.); 00:55 Ró-
mai rejtélyek (angol s.); 01:50 Árvíz
(kanadai akciófilm, ismétlés)

Antena 1
07:00 Figyelõ; 10:00 Az ezeregy
éjszaka meséi (amerikai kaland-
film, befejezõ rész); 12:00 Herku-
les (amerikai s.); 13:00 Figyelõ;
13:30 Gabi Firea Show. Szórakoz-
tató mûsor; 16:00 Figyelõ; 16:30
Game Show: SuperBingo Metropo-
lis, élõ; 19:00 Figyelõ; 20:20
Quantum csendje (amerikai–an-
gol akciófilm) Fsz.: Daniel Craig,
Olga Kurylenko, Mathieu
Amarlric; 22:30 A kém, aki szere-
tett engem (amerikai akciófilm)
Fsz.: Roger Moore, Barbara
Bach, Curd Jurgens; 01:15 Arat a
vihar (amerikai kalandfilm) Fsz.:
John Wayne, Ray Milland; 03:45
Az ezeregy éjszaka meséi (ameri-
kai kalandfilm, ismétlés)

PRO TV
07:00 Híradó, Mi történik, doki?;
10:00 Anna Karenina (amerikai
filmdráma) Fsz.: Jacqueline Bisset,
Christopher Reeve, Paul Scofield;
13:00 Hírek; 13:15 Parancsoljanak,
kérem!; 17:00 Nászfrász (amerikai
romantikus vígjáték) Fsz.: Robin
Williams, Mandy Moore, John
Krasinski; 19:00 Hírek; 20:30 Fél-
holt (amerikai–német akciófilm)
Fsz.: Steven Seagal, Morris Chest-
nut, Ja Rule; 22:30 Karácsonyi
rémálom (amerikai–kanadai–német
thriller) Fsz.: Kim Basinger, Lukas
Haas, Craig Sheffer, Jamie Star;
00:30 Félholt (amerikai–német ak-
ciófilm, ismétlés); 02:30 Karácso-
nyi rémálom (amerikai–kana-
dai–német thriller, ismétlés)

HBO
06:00 Törvényszéki héják (ameri-
kai vígjáték); 07:55 Visszaszámlá-
lás (am. dokf.); 09:25 Isten kegyel-
mébõl (amerikai filmdráma); 11:05
Spangol – Magamat sem értem
(amerikai romantikus vígjáték);
13:15 Berlini vegyespáros (német
romantikus vígjáték); 14:50 Fõ ut-
ca (amerikai filmdráma); 16:20
Könnyû nõcske (amerikai roman-
tikus vígjáték); 17:55 Frost/Nixon
(amerikai–angol–francia filmdrá-
ma); 20:00 Loverboy (román ro-
mantikus film); 21:40 Szerencse
(amerikai s.); 22:45 Boardwalk
Empire – Gengszterkorzó (ameri-
kai s.); 00:45 A túlvilág szülötte
(amerikai horror); 02:15 Loverboy
(román romantikus film)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10 Azok
a csodálatos férfiak... (amerikai–an-
gol vígjáték); 13:45 Mint-a-kép (ame-
rikai romantikus vígjáték) Kate erõ-
feszítései dacára képtelen feljebb
lépni a vállalati ranglétrán. Barátnõ-
je praktikusnak tûnõ tanácsot ad:
béreljen fel egy pasit…; 15:45 Sze-
retném, ha szeretnél (amerikai–né-
met romantikus vígjáték); 17:45 Akit
Buldózernek hívtak (olasz–NSZK
akció-vígjáték); 20:00 Bombajó bok-
szoló (olasz akció-vígjáték); 22:00
Kelly hõsei (jugoszláv–amerikai há-
borús filmdráma); 00:45 Harcosok
esküje – Nareshuan király (thaivani
háborús filmdráma); 02:40 Hegyla-
kó 3. – A mágus (kanadai-francia-
angol kalandfilm)

TV 2 – 21:05

27 idegen igen 
(amerikai romantikus vígjáték)
Amikor Jane húga, Tess iránt saját fõnöke, George
lobban szerelemre (s, akibe titkon Jane is szerelmes),
hõsnõnk kénytelen felülvizsgálni eddigi „örökké-
csak-koszorúslány“ életstílusát. Egész élete csak arról

szólt, hogy mindenkit
boldoggá tegyen maga
körül, ráadásul huszon-
hét különbözõ koszorús-
lányruha lapul szekré-
nyében, így mindezt bi-
zonyítani is tudja. 

AXN
07:00 The Amazing Race;
09:00 Androméda (amerikai
sorozat); 11:00 Az elveszett
világ (amerikai sorozat); 13:00
Merlin (amerikai sorozat);
15:00 Táncolj, ha tudsz! Reality
Show; 16:00 Extrém
házalakítás; 18:00 Trinity
kórház (amerikai sorozat);
19:00 NCIS (amerikai
sorozat); 20:00 CSI: New
York-i helyszínelõk (amerikai
sorozat); 21:00 Philadelphia
(amerikai drama) Fsz.: Tom
Hanks, Denzel Washington;
23:25 Zoom; 23:40 Gyilkos
elmék (amerikai sorozat);
01:40 CSI: New York
(amerikai sorozat)

Eurosport
09:00 Alpesi síelés – Vk., férfi, ösz-
szetett lesiklás, élõ; 10:15 Északi
összetett síelés – Vk., HS 140;
10:45 Alpesi síelés – Vk., nõi, szla-
lom, 1. futam, élõ; 11:45 Északi
összetett síelés – Vk., Gundersen,
élõ; 12:15 Sífutás – Vk., nõi,
4×5km, klasszikus, élõ; 13:15 Biat-
lon – Vk., vegyes, váltó, élõ; 14:45
Szánkó – Világbajnokság, csapat,
váltó, élõ; 15:45 Síugrás – Világku-
pa, HS 145 élõ; 17:30 Sífutás – Vi-
lágkupa, nõi, 4x5km, klasszikus;
18:00 Atletika – Terem találkozó,
élõ; 19:30 Tenisz – WTA torna, dön-
tõ; 20:30 Labdarúgás – Afrikai
nemzetek kupája, döntõ, élõ; 23:00
Boksz – Bigger’s Better, nehézsúly;
00:30 Síugrás – Világkupa, HS 145

06:30 Ezer év szentjei 
07:00 Gazdakör 
07:25 Rajzfilmek
09:05 Daktari (amerikai sorozat) 
10:00 Isten kezében
10:30 Élõ egyház
11:00 Világ-nézet
12:00 Isten kezében
12:30 Új nemzedék
13:02 Híradó
13:20 Élõ népzene
13:50 Lyukasóra
14:20 Rosszcsont kalandjai

(amerikai sorozat)
15:20 Csellengõk
15:50 Arcélek
16:20 Hazajáró 
16:50 Múltidézõ
17:20 Valamit visz a víz (magyar

filmdráma)
19:00 Híradó 
19:30 Heti Hírmondó
20:00 Önök kérték!
21:05 Mága Zoltán – Budapesti újévi

koncert (magyar koncertfilm)
22:00 Klubszoba
22:55 Dunasport
23:10 Porrá leszünk (angol sorozat) 
01:00 Rost Andrea énekel (magyar

koncertfilm)
01:30 Múltidézõ (ismétlés)

Duna TV
06:45 Reggeli gondolatok
07:15 Egzotikus Ázsia
07:45 TV 2 matiné
10:30 Nagy Vagy! 
11:30 Mosoly Road Show 2011
12:30 Stahl konyhája (ismétlés)
13:00 Kalandjárat (ismétlés)
13:30 Több mint TestÕr
14:00 Simlis Jack, a karibi szuper-

kém (amerikai–új-zélandi s.)
14:35 A kiválasztott – Az amerikai

látnok (amerikai sorozat)
15:35 Monk – Flúgos nyomozó (am. s.) 
16:35 Bûbájos boszorkák (am. s.)
17:35 Zathura – Az ûrfogócska

(amerikai fantasztikus
kalandfilm, ismétlés) 

19:30 Tények
20:00 Napló (mérlegen a valóság)
21:05 27 idegen igen (amerikai

romantikus vígjáték)
23:00 Frizbi Hajdú Péterrel
24:00 Célkeresztben (amerikai s.) 
01:00 A gonosz csábítása

(amerikai pszichothriller)
Mary szobalányként dolgozik
Dr. Jekyll szolgálatában. Egy
nap szembesül a férfi csen-
des vágyakozásával, sötét
énjének érzéki csábításával,
kettejük borzalmas titkával.

TV 2
07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:10 Trendmánia
11:50 Teleshop 
12:45 Törzsutas 
13:15 Havazin
13:50 Jéglovagok
16:00 Eltûntnek nyilvánítva

(amerikai–kanadai sorozat)
17:00 Vagány nõk klubja

(amerikai vígjáték)
Sidda Walker sikeres
drámaírónõ
a Broadway-n. Egy
interjú során
boldogtalan
gyermekkoráról mesél.
Édesanyja
felháborodottan
olvassa a sorokat több
ezer kilométerrel
távolabb. Újra felizzik
kettejük között a régi
feszültség. 

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Cobra 11 (német sorozat)
21:00 ValóVilág – Aréna
23:55 Grimm

(angol–cseh–amerikai
fantasztikus kalandfilm)

02:15 Portré 

RTL Klub
06:30 Fõtér
07:55 Ma reggel 
09:00 Rajzfilmek
11:35 Enid Blyton kalandfilm

sorozata (angol sorozat) 
12:00 Az utolsó mohikán (anim. s.)
12:25 Sarah Jane kalandjai (angol s.)
13:01 Engedjétek hozzám
13:05 „Így szól az Úr!“
13:15 Katolikus krónika
14:05 A sokszínû vallás
14:20 Evangélikus magazin
14:50 Útmutató
15:20 Ábrahám Tibor portré
15:45 Báthory István és az unitáriusok
16:00 Musica Historica
16:20 Tizenkét hónap az erdõn
16:45 Magyarország története
17:10 A Dal – Eurovízió 2012 – hazai

elõdöntõ
18:55 Otthonod a kávéház
19:20 Mi micsoda
19:45 Esti mese
20:10 Szerelmem, Afrika (német s.)
21:00 Híradó este
21:35 A Lényeg
22:00 Eric Clapton – Crossroads

(angol koncertfilm)
23:50 Fapados szerelem (magyar

játékfilm)
01:20 Bízzál bennem (olasz s.)
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06:30 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:05 A Silla királyság ékköve (dél-

koreai sorozat) 
11:10 Rex Rómában (osztrák–né-

met–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
01:35 Sporthírek
01:45 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 A politikus lánya
(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 s.); 08:50
Peter Greenaway és a kísérleti film
Bukarestben (ismétlés); 09:50 29
Angerer (ismétlés); 10:50 Vallomá-
sok; 11:50 Bazár; 12:25 Egy óra biz-
nisz; 14:00 Teleshop; 14:35 Együtt
Európába; 15:30 Teleshop; 16:00
Fraser és a farkas (kanadai–ameri-
kai s.); 17:00 Vallomások; 18:00 Hír-
adó; 18:30 Razushow; 19:30 Aréna
(ismétlés); 20:25 Egy óra biznisz;
21:10 Szórakoztató mûsor; 22:00 Hír-
adó; 23:00 Teremtsd meg a pénzt;
23:35 Egy új kezdet (amerikai–brit
vígjáték) Fsz.: John Krasinski, Ma-
ya Rudolph, Jeff Daniels; 01:10 Au-
tómánia; 02:00 Razushow (ismétlés);
02:50 Egy óra biznisz (ismétlés)

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. Reality show; 16:00
Figyelõ; 17:00 Közvetlen
kapcsolat; 19:00 Figyelõ; 20:20
A harc mestere 2 – Az árulás
(amerikai akciófilm) Fsz.:
Wesley Snipes, Amy Esterle,
Anna Mae Rutledge; 22:15
Figyelõ; 23:45 Pacatos Show;
01:00 Visszaszámlálás:
Jeruzsálem (amerikai thriller)
Fsz.: Kim Little, Clint
Browning, Aviad Har-Zion;
03:00 Figyelõ

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?;
A könyvhozó; 10:00 Három
barát (francia vígjáték) Fsz.:
Mathilde Seigner, Pascal
Elbe, Kad Merad; 12:00 Fiatal
és nyughatatlan (amerikai
sorozat); 13:00 Hírek; 13:45
Mosolypasztillák; 14:15
Nászfrász (amerikai
romantikus 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 Dexter (amerikai
sorozat); 24:00 Három barát
(francia vígjáték, ismétlés);
02:00 Híradó

HBO
06:00 Frost/Nixon (amerikai–an-
gol–francia filmdráma); 08:05 Ro-
mazsaruk (magyar dokumentumfilm);
09:00 A barátnõm pasija (amerikai
romantikus vígjáték); 10:25
Kardiofitnesz (olasz vígjáték);
11:50 Nagyfiúk (amerikai vígjáték);
13:35 Crulic (román dokumentum-
film); 14:50 Az aranykezû sebész
(amerikai filmdráma); 16:20 Apja
lánya (francia filmdráma); 18:05 A
buborék srác (amerikai vígjáték);
19:30 Felvétel indul!; 20:00 Szeren-
cse (amerikai s.); 21:00 A dolgok
állása (amerikai–angol thriller);
23:10 Megvilágosultam (amerikai
s.); 23:40 Törtetõk (amerikai s.);
00:10 Bunyó (amerikai akciófilm);
01:55 Új úton (francia filmdráma)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Kelly hõsei (jugoszláv–amerikai
háborús filmdráma); 13:55 Akit
Buldózernek hívtak (olasz–NSZK
akció–vígjáték); 16:10 Bombajó
bokszoló (olasz akció–vígjáték);
18:10 Marabunta – Gyilkos han-
gyák (amerikai akciófilm); 20:00
A tuti balhé (amerikai akciófilm);
22:00 Rés a pajzson (amerikai ak-
ciófilm) Deakins õrnagy terroris-
ták kezére játszik egy tömeg-
pusztító fegyvereket szállító gé-
pet, társát pedig katapultálja.
Hale túléli a merényletet, és
bosszút esküszik.; 23:50 Fekete
kutya (amerikai–angol–francia ak-
ciófilm); 01:30 Az arany utcában
(amerikai akciófilm)

Duna TV – 22:30

Vivaldi 
(olasz filmdráma)
Vivaldi Genovában vár-
ja egy hajó megérkezé-
sét. Boldog, hiszen éle-
tének nagy szerelmét
és fiukat látja nemsoká-
ra. Ám rövidesen min-
den reménye meghiú-
sul, ugyanis megtudja,
hogy a hajó a viharban
elsüllyedt. Túlélõ nem
maradt...

AXN
07:00 American Idol; 08:00 Az el-
veszett világ (amerikai sorozat);
09:00 Ügyvédek (amerikai soro-
zat); 10:00 A férfiak a szõkéket
szeretik (amerikai sorozat); 11:00
Merlin (amerikai sorozat); 12:00
Elveszett világ (amerikai soro-
zat); 13:00 Ügyvédek (amerikai
sorozat); 14:00 American Idol.
Reality; 15:00 A férfiak a szõkéket
szeretik (amerikai sorozat); 16:00
CSI: New York (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 Atletika – Terem találkozó, Né-
metország; 10:15 Labdarúgás – Afri-
kai nemzetek kupája, Egyenlítõi Gui-
nea, döntõ; 11:30 Sífutás – Vk., Cseh
Köztársaság, nõi, 4×5km, klasszikus;
12:15 Síugrás – Vk., Németország,
HS 145; 13:30 Biatlon – Világkupa,
Finnország, vegyes, váltó; 14:30 Lab-
darúgás – Afrikai nemzetek kupája,
Egyenlítõi Guinea, döntõ; 15:45 Snoo-
ker – Wales-i open, UK, 1. nap, élõ;
18:45 Labdarúgás – Eurogólok; 19:45
Labdarúgás – Afrikai nemzetek kupá-
ja, Egyenlítõi Guinea, döntõ; 21:00 Sí-
ugrás – Világkupa, Németország, HS
145; 21:45 Csupa sport – Wattok;
22:00 Pankráció; 23:30 Snooker –
Wales-i open, UK, 1. nap; 01:30 Lab-
darúgás – Eurogólok

06:30 Gazdakör
06:40 Híradó
07:00 Közbeszéd (ismétlés)
07:30 Híradó 
07:40 Élõ egyház
08:00 Pannonia 3 keréken
08:30 Híradó
08:35 Sólyom és galamb (olasz s.)
09:30 Híradó
09:35 Térkép (ismétlés)
10:05 MacGyver (am.–kanadai s.)
11:00 Család-barát
12:00 Magyar elsõk
12:20 Kisváros (magyar sorozat)
13:02 Híradó
13:20 Kívánságkosár
15:15 Heti Hírmondó (ismétlés)
15:45 Csellengõk (ismétlés)
16:15 Klubszoba (ismétlés)
17:10 Magyar történelmi arcképcsarnok
17:20 Sipan ura (spanyol dokf.)
18:20 Kisváros (magyar sorozat)
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 Vivaldi (olasz filmdráma)
00:40 Sportaréna 
01:35 Déva titka (német-román dokf.)

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 Aktív Extra (ismétlés)
07:25 Tények reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája (ismétlés)
10:50 Teleshop
11:30 Kegyes hazugság (amerikai

filmdráma) Dr. David Henry
maga segíti világra gyerme-
két. Néhány percre rá felesé-
ge megszüli az ikertestvérét.
Az orvos rájön, hogy a kicsi
Down-kóros, ezért arra kéri a
nõvért, hogy vigye intézetbe.

14:10 Marina (amerikai–mexikói s.)
15:10 EZO.TV Jósok, látók, médiumok!
16:20 Rex felügyelõ (osztrák s.)
17:20 La Pola (kolumbiai sorozat) 
18:25 Eva Luna (amerikai–mexikói

sorozat) 
19:30 Tények
20:30 Aktív 
21:30 Jóban Rosszban (magyar s.) 
22:05 NCIS (amerikai sorozat)
23:00 NCIS: Los Angeles (amerikai

sorozat)
24:00 Aktív 
01:05 Tények este
01:40 EZO.TV Jósok, médiumok!
02:10 Életfogytig zsaru (amerikai

sorozat)

TV 2
06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt, skacok!
08:40 Reflektor Reggel
08:50 Reggeli – Csak csajok
09:25 A szerelem rabjai (argentin

sorozat) 
10:20 Második esély (amerikai–

mexikói–kolumbiai sorozat)
11:20 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 A szív útjai (török 

sorozat) 
15:10 Trükkös halál (amerikai

sorozat)
16:10 Sue Thomas – FBI (amerikai

sorozat)
17:15 Az éden titkai (görög

sorozat) 
18:25 Sarokba szorítva (amerikai

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

sorozat)
22:00 ValóVilág – Aréna
23:10 Nagyágyúk (amerikai

sorozat)
00:10 Reflektor
00:25 Angyalok háborúja 4. –

A felkelés (amerikai 
thriller)

RTL Klub
06:25 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:00 Budapest természeti értékei
10:25 Társbérletben a tárgyakkal
10:50 Nekem ne lenne hazám?
11:00 Válaszd a tudást!
12:05 Magyar rock
13:01 Híradó délben
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer nap
14:20 Magyar évszázadok
14:45 Idõutazók
15:30 Fõtér
17:05 Hogy volt!?
18:20 English 4U
18:45 Família Kft. (magyar sorozat) 
19:10 Angyali érintés (amerikai

sorozat)
19:55 Esti mese
20:15 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Rocca parancsnok (olasz s.)
22:25 Maradj talpon! 
23:15 Stingers (ausztrál sorozat)
24:00 Drága doktor úr (olasz s.)
01:00 Az Este
01:30 On The Spot: New York

(magyar dokumentumfilm) 
02:20 Sant’ Angelo – Egy kórház

hétköznapjai (olasz sorozat)

MTV 2
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06:30 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:05 A Silla királyság ékköve

(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 Schmidt története (amerikai

vígjáték) Fsz.: Jack
Nicholson, Kathy Bates,
Hope Davis, Dermot
Mulroney, Howard

23:20 Az ESTE
23:55 Tudorok (amerikai sorozat)
00:50 Barangolások öt kontinensen

Irán
01:20 Esély
01:55 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 A
politikus lánya; 18:25 A palota
legendái (koreai sorozat); 19:45
Sport; 20:00 Híradó; 21:00 UEFA-
stúdió Bajnokok Ligája; 21:40
Leverkusen–Barcelona: Bajnokok
Ligája nyolcaddöntõ labdarúgó-
mérkõzés, élõ; 23:50 Gól gól után;
00:20 Psych – dilis detektívek
(amerikai sorozat); 01:10 Replay;
02:20 Ha szeretné újra látni

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 Szélességek;
14:00 Parlamneti pártok eleménye;
14:35 Együtt Európába; 15:30
Teleshop; 16:00 Fraser és a farkas;
17:00 Vallomások; 18:00 Hírek; 18:30
A ház kulcsa (olasz filmdráma) Fsz:
Kim Rossi Stuart, Charlotte
Rampling; 20:25 Egy óra biznisz;
21:30 Szélességek; 22:00 Híradó;
23:00 Túlélõ a nagyváros dzsungelé-
ben; 23:35 Finálé (angol filmdráma)
Fsz.: Tim Woodward, Jane Asher;
01:15 Továbbállók; 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
Mint a kámfor (amerikai
krimi) Fsz.: George
Clooney, Jennifer Lopez,
Dennis Farina; 22:15
Figyelõ; 23:00 Pacatos Show;
01:00 Mint a kámfor
(amerikai krimi, ismétlés);
03:00 Lale Devri (amerikai
sorozat); 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 nyugha-
tatlan (amerikai s.); 17:00 Híradó;
17:45 Happy Hour; 19:00 Hírek; 20:30
Úszó erõd (amerikai akciófilm) Fsz.:
Steven Seagal, Patrick O’Neil,
Tommy Lee Jones; 22:30 Híradó;
23:00 Dexter (amerikai s.); 24:00
Õrültek háza (amerikai thriller) Fsz.:
Joshua Leonard, Jordan Ladd,
Natasha Lyonne; 02:00 Hírek; 03:30
CSI: Miami helyszínelõk (amerikai
s.); 04:30 Románia, szeretlek!; 05:30
Mosolypasztillák; 06:00 Happy Hour

HBO
06:00 Az informátor! (amerikai
vígjáték); 07:45 Az elveszettek
földje (amerikai kalandfilm);
09:25 A negyedik (amerikai sci-
fi, akciófilm); 11:15 Anyát a
Marsra (amerikai animációs film);
12:45 Morgen (amerikai
filmdráma); 14:25 A
varázslótanonc (amerikai
kalandfilm); 16:15 Férfit látok
álmaidban (amerikai filmdráma);
17:55 Valentin-nap (amerikai
romantikus vígjáték); 20:00 The
Orange British Academy Film
Awards 2012; 22:05 Borgiák
(amerikai sorozat); 00:55 Eredet
(amerikai–angol sci-fi); 03:20 Éli
könyve (amerikai akciófilm);
05:15 Oxigén (román rövidfilm)

Film +
06:10 Bazi nagy gringó lagzi (ko-
lumbiai – amerikai vígjáték);
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10 Al-
kímia (amerikai romantikus vígjá-
ték); 12:45 Mr: Elszánt, a balfék
(amerikai vígjáték); 14:25 Hûsé-
ges nõcsábász (amerikai vígjá-
ték); 16:25 Férjhez mész, mert azt
mondtam (amerikai romantikus
vígjáték); 18:20 A pofátlan (ameri-
kai vígjáték); 20:00 Újjászületett
harcos (finn–holland–kínai akció-
film); 22:00 Alien – A nyolcadik
utas: a Halál (angol–amerikai sci-
fi); 00:15 Kéjutazás (amerikai hor-
ror); 02:00 A félelmek iskolája 2.
Beépülve (amerikai akciófilm);
03:35 Alien – A nyolcadik utas: a
Halál (angol-amerikai sci-fi)

TV 2 – 22:00 

Kettõt
találhatsz 
(amerikai
romantikus vígjáték) 
Gray tragikus körülmények között veszítette el a
võlegényét. A néhai szerelme barátai felajánlják
neki, hogy költözzön hozzájuk, így könnyebben
fel tudja dolgozni a helyzetet. Sam és Dennis
mindent megtesznek azért, hogy felvidítsák, Fritz
viszont közömbösnek tûnik iránta. Késõbb
azonban a látszólag felszínes playboy életet élõ
fiatalember megnyílik Gray elõtt. 

AXN
07:00 American Idol (reality Show);
08:00 Elveszett világ (amerikai s.);
09:00 Ügyvédek (amerikai s.);
10:00 A férfiak a szõkéket szeretik
(amerikai s.); 11:00 Merlin (ameri-
kai s.); 12:00 Elveszett világ (ame-
rikai s.); 13:00 Ügyvédek (amerikai
s.); 14:00 American Idol (reality
Show); 15:00 A férfiak a szõkéket
szeretik (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 Szellemekkel
suttogó (amerikai s.); 22:00 Felejt-
hetetlen (amerikai s.); 23:00 Elve-
szett lány (amerikai s.); 00:10 Szel-
lemekkel suttogó (amerikai s.);
01:10 Felejthetetlen (amerikai s.)

Eurosport
09:30 Labdarúgás – Eurogólok;
10:30 Snooker – Walesi open,
Newport, 1: nap; 12:30 Tenisz –
WTA torna, Doha, Katar, 1: nap;
14:30 Tenisz – WTA torna,
Doha, Katar, 2: nap – élõ; 16:15
Snooker – Walesi open,
Newport, 2: nap – élõ; 18:45
Csupa sport – Wattok; 19:00
Síugrás – Vk, Klingenthal,
Németo:, HS 140, selejtezõ –
élõ; 20:00 Snooker – Walesi
open, Newport, 2: nap; 21:00
Snooker – Walesi open,
Newport, Egyesült Királyság, 2:
nap – élõ; 24:00 Tenisz – WTA
torna, Doha, Katar, 2: nap; 01:30
Síugrás – Vk, Klingenthal,
Németo:, HS 140, selejtezõ

07:00 Közbeszéd
07:30 Híradó
07:35 Roma Magazin
08:00 Domovina
08:30 Híradó
08:35 A férfi a legjobb orvosság (s.)
09:30 Híradó
09:35 Térkép
10:05 MacGyver (amerikai sorozat)
11:00 Család-barát
12:00 Magyar elsõk
12:20 Kisváros (magyar sorozat)
13:00 Híradó – Déli
13:20 Kívánságkosár
15:15 TÉRkép ráadás
15:45 Múltidézõ
16:15 Sportaréna
17:10 Bacchus vitézei
18:20 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 Mátkaság és legényélet (angol–

amerikai romantikus vígjáték) 
00:20 Dunasport
00:20 Magyar Jazz Ünnep

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 A meztelen bomba (amerikai

film)
14:10 Marina (amerikai–mexikói s.) 
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 Kettõt találhatsz (amerikai

romantikus vígjáték) Fsz.:
Jennifer Garner, Timothy
Olyphant, Kevin Smith, Sam
Jaeger, Juliette Lewis 

00:30 Aktív
01:30 Tények Este
01:55 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok! 
02:40 Nexxt (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 Válogatás az Országos Ter-

mészetfilm-fesztivál filmjeibõl
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 Pódium Patt – Takács Katalin

mûsora
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 Schmidt története (ismétlés)
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06:30 Kárpát Expressz 
06:55 Ma Reggel
10:10 A Silla királyság ékköve

(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 
21:15 Párizsi helyszínelõk (francia

sorozat)
22:00 On The Spot
23:00 Az Este
23:30 KorTárs
00:05 Kukkoló kultúra
01:10 Szellem a palackból...

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia, nap
mint nap; 10:10 A palota legendái
(koreai s.); 11:25 Te ítélj!; 12:20 Ha
szeretné úja látni; 12:40 A palota le-
gendái (koreai s.); 14:00 Híradó;
14:45 Teleshop; 15:30 Emberek,
mint mi; 16:00 Együttélés; 17:00 Hír-
adó; 17:30 A politikus lánya (ame-
rikai s.); 18:25 A palota legendái
(koreai s.); 19:45 Sport; 20:00 Hír-
adó; 20:44 Dr: House (amerikai s.);
21:31 UEFA-stúdió Bajnokok Ligája;
21:40 AC Milan–Arsenal: Bajnokok
Ligája nyolcaddöntõ labdarúgó-mér-
kõzés, élõ; 23:50 Gól gól után;
00:20 Psych – dilis detektívek
(amerikai s.); 01:10 Nyitott szem-
mel; 02:00 Ha szeretné újra látni;
02:10 La vie en rose; 03:00 Híradó
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Fraser
és a farkas; 09:10 A ház kulcsa;
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 Büszkeség
(német filmdráma); 20:30 Egy
óra biznisz; 21:10 Szórakoztató
showmûsor; 22:00 Híradó;
23:00 Bortestvérek; 23:35 Az
utolsó támadás (brit–ír
thriller) Fsz.: Stephen Rea,
Alfred Molina; 01:25 Az élet
megy tovább; 03:00 Egy óra
biznisz; 03:40 Szórakoztató
showmûsor

Antena 1
06:00 Figyelõ; 10:00 Sajtó-
visszhangt; 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 Tiszta ügy (olasz
krimi) Fsz.: Franco Nero,
Natasha Richardson, Fernando
Rey; 03:00 Lale Devri (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 sorozat); 13:00 Hírek;
14:15 Sötét titkok (amerikai
thriller) Fsz.: Rachel Hunter, June
Squibb, Robert Pine, Tippi
Hedren; 16:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai sorozat);
17:00 Híradó; 17:45 Happy Hour;
19:00 Hírek; 20:30 Sötét titkok
(amerikai thriller) Fsz.: Rachel
Hunter, June Squibb, Robert
Pine, Tippi Hedren; 22:30 Híradó;
23:00 Dexter (amerikai sorozat);
24:00 Én a kém (ismétlés); 02:00
Híradó; 03:30 Dexter (amerikai
sorozat); 04:30 Apropo TV

HBO
06:00 Valentin-nap (am. romantikus
vígjáték); 08:05 Victoria (román do-
kumentumfilm); 09:05 Diploma után
(am. vígjáték); 10:35 A vakáció fele
(francia filmdráma); 12:15 Kettõs já-
ték (am. krimi); 14:20 Bõrfejek (am.
romantikus drama); 16:15 Mamma
mia! (am. zenés film); 18:05 Marma-
duke – A kutyakomédia (am. csalá-
di vígjáték); 19:35 Nevelésbõl elég-
séges (am. s.); 20:00 Loverboy (ro-
mán romantikus film); 21:40 Sze-
rencse (am. s.); 22:45 Spartacus –
Az aréna istenei (am. s.); 00:35
Jackass 3D (am.–román akciófilm);
02:10 Koldusbottal Beverly Hillsben
(am. vígjáték); 03:50 Hétmérföldes
szerelem (am. romantikus vígjáték);
05:30 Filmek és sztárok

Film +
05:35 Dirty Dancing (amerikai
sorozat); 06:30 A pofátlan
(amerikai vígjáték); 08:05
Televíziós vásárlás; 11:10
Ember a Holdon
(angol–német–japán vígjáték);
13:25 A tuti balhé (amerikai
akciófilm); 15:25 Banditák
(amerikai akció-vígjáték); 17:40
Az elnök emberére talál
(amerikai –német vígjáték);
19:45 Piedone Hongkongban
(olasz akció-vígjáték); 22:00
Pofa be! (francia akció-
vígjáték); 23:40 Milliókért a
pokolba (amerikai akciófilm);
01:55 Csapdában (amerikai
akciófilm); 03:40 Míg felkel a
nap (amerikai horror)

Duna TV – 22:30 

A városban 
(spanyol
filmdráma)
Irene együtt reggelizik
a férjével és a kislányá-
val, de láthatóan titkol
valamit mindkettõjük és
talán saját maga elõtt
is. A szereplõk vala-
mennyien ismerik egymást, barátok és rokonok.
Mégis, mire eltelik egy év, és életükben sok miden
megváltozik, szinte semmivel sem tudnak egymás-
ról többet, mint a történet kezdetén.

AXN
07:00 American Idol (reality Show);
08:00 Elveszett világ (amerikai s.);
09:00 Ügyvédek (amerikai s.);
10:00 A férfiak a szõkéket szeretik
(amerikai s.); 11:00 Merlin (ameri-
kai s.); 12:00 Elveszett világ (ame-
rikai s.); 13:00 Ügyvédek (amerikai
s.); 14:00 American Idol (reality
Show); 15:00 A férfiak a szõkéket
szeretik (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 Csupa sport – Wattok; 09:45
Síugrás – Vk, Klingenthal, Németo:,
HS 140, selejtezõ; 10:45 Snooker –
Walesi open, Newport, 2: nap; 12:30
Tenisz – WTA torna, 2: nap; 14:30 Te-
nisz – WTA torna, 3: nap – élõ; 16:15
Snooker – Walesi open, Newport 3:
nap – élõ; 18:45 Síugrás – Vk,
Klingenthal, Németo:, HS 140 – élõ;
20:50 Csupa sport – Szerdai váloga-
tás; 20:55 Lovaglás – Díjlovagló mes-
terek; 21:55 Lovaglás – Lovas klub;
22:00 Vitorlázás – Yacht klub; 22:05
Golf – Golf klub; 22:10 Csupa sport –
Szerdai válogatás; 22:15 Snooker –
Walesi open, Newport, 3: nap – élõ;
24:00 Síugrás – Vk, Klingenthal,
Németo:, HS 140; 01:15 Snooker –
Walesi open, Newport, 3: nap

07:00 Közbeszéd
07:30 Híradó
07:35 Unser Bildschirm
08:30 Híradó
08:35 Mad Men – Reklámõrültek (s.)
09:30 Híradó
09:35 Térkép
10:05 MacGyver (amerikai sorozat)
11:00 Család-barát
12:00 Magyar elsõk
12:20 Kisváros (magyar sorozat)
13:00 Híradó 
13:20 Kívánságkosár
15:15 Munka-Társ
15:40 Heuréka! Megtaláltam!
15:45 Önök kérték!
16:40 Talpalatnyi zöld
17:10 Magyar történelmi arcképcsarnok
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 A városban (spanyol filmdrá-

ma) Fsz.: Fsz.: Mónica Ló-
pez, Eduard Fernández 

00:20 Dunasport
00:30 Új régi hang

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 Winnetou (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 s.)
22:05 Anya, lánya, unokája

(amerikai vígjáték) Fsz.:
Jane Fonda, Lindsay Lohan,
Felicity Huffman, Dermot
Mulroney, Cary Elwes 

00:20 Doktor House (amerikai s.) 
01:20 Tények Este
01:55 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok! 
02:30 Anya, lánya, unokája

(ismétlés)

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)
11:25 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 
00:15 Reflektor
00:35 Az eltûntek (amerikai thriller)

Fsz.: Cate Blanchett,
Val Kilmer, Tommy Lee
Jones, Jenna Boyd, Simon
Baker 

RTL Klub
06:35 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:00 Idõutazás
10:25 Tudástár 2011 
10:50 Bali, az istenek szigete
11:00 Válaszd a tudást! Junior
12:05 Magyar válogatott
13:01 Híradó délben
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer nap
14:40 Mérföldkövek a magyar

technika történetében 
15:10 Kamaszkorunk legszebb nyara
15:40 Valaki
16:00 Barangolások öt kontinensen 
16:25 Múlt-kor
17:00 Szellem a palackból...
17:30 Világokon át
18:10 English 4U
18:25 Família Kft (magyar s.)
18:50 Angyali érintés (amerikai s.)
19:40 Esti mese
20:15 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
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.)
01:00 Az Este
01:30 Kukkoló kultúra
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06:30 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:10 A Silla királyság ékköve

(amerikai sorozat)
11:10 Van képünk hozzá
12:00 Párizsi helyszínelõk (francia

sorozat) 
13:01 Híradó 
13:20 Kárpát Expressz
13:55 Slovenski Utrinki
14:25 Kvartett
14:55 Angi jelenti Mit eszik a pék?
15:25 Négy szellem
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 
21:15 Elcserélt lányok (amerikai

sorozat) 
22:00 Fábry
23:20 Az Este
23:55 Eladó az egész világ! (angol

vígjáték) Fsz.: Richard E.
Grant, Rachel Ward, Richard
Wilson, Jacqueline Tong

01:25 Sporthírek
01:35 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 Az
elveszett lovas legendája
(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; 03:00
Sport

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Fraser és a
farkas; 09:10 Büszkeség; 10:50 Val-
lomások; 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 A rejtelmes sziget (brit ka-
landfilm) Fsz: Kyle MacLachlan,
Patrick Stewart; 20:05 Egészség-
pasztilla; 20:25 Egy óra biznisz;
21:10 Szórakoztató showmûsor;
22:00 Híradó; 23:00 ITzón@; 23:35
Mesterlövész (amerikai kalandfilm)
Fsz.: Michael Dudikoff, Valerie
Wildman; 01:10 Az utolsó támadás;
02:50 Egy óra biznisz; 03:40 Szóra-
kozató mûsor; 04:25 Vallomások

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 Hóhatár – A félelem
felpörget (amerikai
akciófilm), 2002: Fsz.: Rufus
Sewell, Devon Sawa,
Bridgette Wilson; 22:15
Figyelõ; 23:10 Pacatos Show:
Szórakoztató mûsor; 01:00
Hóhatár – A félelem
felpörget (ismétlés); 03:45
Közvetlen kapcsolat

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Sötét titkok (ismét-
lés); 12:00 Fiatal és nyughatatlan
(amerikai s.); 13:00 Hírek; 13:30 Mo-
solypasztillák; 14:15 Felszarvazták
õfelségét! (francia–olasz–né-
met–spanyol vígjáték) Fsz.: Louis
De Funès, Yves Montand; 16:00 Fia-
tal és nyughatatlan (amerikai s.);
17:00 Híradó; 17:45 Happy Hour;
19:00 Hírek; 20:00 Gyilkosságra
kényszerítve (kanadai akciófilm;
22:00 Steaua–Twente: Európa Liga
labdarúgó-mérkõzés; 22:30 Híradó;
23:00 Dexter (amerikai s.); 24:00
Zsarolási hálózat (kanadai–amerikai
thriller); 02:00 Híradó; 03:30 Európa
Liga labdarúgó-mérkõzés; 05:00 Mi
történik, doki?; 05:30 Mosolypasztillák

HBO
06:00 Marmaduke – A kutyakomé-
dia (am. családi vígjáték); 07:30
Rock and Roll Hírességek Csarnoka
– 25: évforduló (am. koncertfilm;
09:50 Az edzõ (am. vígj.); 11:15
Könnyû nõcske (am. romantikus
vígj.); 12:50 Mesterlövészek (am.
vígj.); 14:20 Az esküvõi tort (fr.
vígj.);  15:50 A nevem Khan (indiai
romantikus drama); 18:30 Bûnös-
nek nyilvánítva (am. életrajzi
dráma); 20:00 Az élet mindennél fon-
tosabb (am.–izraeli dokumentumfilm);
21:30 A titkos rend (am. thriller);
23:00 A fiúk nem sírnak (am. film-
dráma); 01:00 Boardwalk Empire –
Gengszterkorzó (am. sorozat);
03:00 Flypaper (am. vígj.); 04:25
Hamlet 2 (amerikai vígjáték)

Film +
05:05 Férjhez mész, mert azt
mondtam (amerikai romantikus
vígjáték); 06:40 Mesék a folyópart-
ról (angol animációs film); 08:05 Te-
levíziós vásárlás; 11:10 Tüzes hó
(amerikai katasztrófafilm); 12:50
Piedone Hongkongban (olasz ak-
ció-vígjáték); 15:00 Az elnök em-
berére talál (amerikai–német víg-
játék); 17:05 Padlógáz (amerikai
–német vígjáték); 20:30 Ping-
Pong: Az ököl színre lép (ameri-
kai–hongkongi akciófilm); 22:00
Ököljog (amerikai akciófilm);
23:40 Kickboxer (amerikai akció-
film); 01:30 Bérgyilkos ösztön
(amerikai akciófilm); 03:05 Ököl-
jog (amerikai akciófilm); 04:35 Tü-
zes hó (amerikai katasztrófafilm)

Film+ – 15:00 

Az elnök
emberére
talál 
(amerikai-német vígjáték)
Az egykori elnök, Monroe Cole (Gene Hackman)
vidékre költözik pihenni. Néhány lelkes lakó azon-
ban felkéri polgármesternek. Monroe habozik, ám
amikor meglátja a szép Sallyt (Maura Tierney), a
vére felpezsdül, és elfogadja a posztot. A sima gyõ-
zelem helyett azonban véres küzdelem vár rá,
ugyanis a barkácsbolt tulajdonosa, Harry Harrison
(Ray Romano) az utolsó pillanatban jelölteti magát.

AXN
07:00 American Idol (reality Show);
08:00 Elveszett világ (amerikai so-
rozat); 09:00 Ügyvédek (amerikai
sorozat); 10:00 A férfiak a szõké-
ket szeretik (amerikai sorozat);
11:00 Merlin (amerikai sorozat);
12:00 Elveszett világ (amerikai so-
rozat); 13:00 Ügyvédek (amerikai
sorozat); 14:00 American Idol
(reality Show); 15:00 A férfiak a
szõkéket szeretik (amerikai soro-
zat); 16:00 CSI (amerikai sorozat);
17:00 Elveszett világ (amerikai so-
rozat); 18:00 Merlin (amerikai so-
rozat); 19:00 CSI (amerikai soro-
zat); 20:00 NCIS (amerikai soro-
zat); 21:55 Zoom; 22:10 Gyilkos el-
mék (amerikai sorozat); 00:10 Fe-
lejthetetlen (amerikai sorozat)

Eurosport
09:30 Síugrás – Vk,
Klingenthal, Németo:, HS
140; 11:00 Snooker –
Walesi open, Newport, 3:
nap; 12:30 Tenisz – WTA
torna, Doha, Katar, 3: nap;
14:30 Tenisz – WTA torna,
Doha, Katar, nyolcaddöntõ
– élõ; 16:15 Snooker –
Walesi open, Newport, 4:
nap – élõ; 18:45 Tenisz –
WTA torna, Doha, Katar,
nyolcaddöntõ – élõ; 21:00
Snooker – Walesi open,
Newport, 4: nap – élõ;
24:00 Póker – Európai
pókerverseny; 01:00 Tenisz
– WTA torna, Doha, Katar,
nyolcaddöntõ

07:00 Közbeszéd
07:30 Híradó
07:35 Horvát krónika
08:00 Ecranul nostru
08:30 A király kalóza
09:30 Híradó
09:35 Térkép
10:05 MacGyver (amerikai sorozat) 
11:00 Család-barát
12:00 Magyar elsõk
12:20 Kisváros (magyar sorozat)
13:00 Híradó – Déli
13:20 Kívánságkosár
15:15 Élõ népzene 
15:45 Arcélek
16:15 Nonius Senior
17:10 A tudomány mûhelyében
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.)
22:30 Híradó
22:35 A kanyaron túl (magyar

játékfilm)
24:25 Dunasport
00:30 Pengetõ
01:35 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 Az égbõl pottyant család

(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 s.)
22:00 40 éves szûz (amerikai

vígjáték) Fsz.: Steve Carell,
Leslie Mann, Catherine
Keener, Elizabeth Banks

00:15 Aktív
01:15 Tények Este
01:40 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok! 
02:15 40 éves szûz (amerikai

vígjáték, ismétlés)

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 
23:00 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 Néprajzi értékeink Cigánykincsek
11:00 Tudásakadémia Junior
12:00 Magyar retro
13:01 Híradó délben
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer nap
14:20 Szép otthonok, remek házak
14:40 Mérföldkövek a magyar

technika történetében
15:15 Kamaszkorunk legszebb nyara
15:30 Esély
16:00 KorTárs
16:25 Aranymetszés
17:30 Világokon át
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
01:00 Az Este
01:30 Lebegés

MTV 2



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

(amerikai sorozat)
11:10 Fábry
12:30 Zegzugos történetek
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 Michael Bolton koncertje a

londoni Royal Albert Hallban

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 Hazudj
nekem! (amerikai romantikus víg-
játék) Fsz.: Brandon Routh, Steve
Sandvoss; 00:55 Szusi; 01:10
Sukiyaki Western Django (japán
kalandfilm); 02:45 Ha szeretné újra
látni; 03:15 Híradó; 04:10 Te ítélj!
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Fraser és a
farkas; 09:00 Egészségpasztilla;
09:10 A rejtelmes sziget; 10:50
Vallomások; 11:55 Bazár; 12:30
Egy óra biznisz; 13:30 Szélessé-
gek; 14:00 Teleshop; 14:35 Együtt
Európába!; 15:30 Teleshop; 16:00
Fraser és a farkas; 17:00 Vallomá-
sok; 18:00 Híradó; 18:30 A rejtel-
mes sziget (brit kalandfilm);
20:00 Egészségpasztilla; 20:25
Egy óra biznisz; 21:10 Topping;
22:00 Híradó; 23:00 Van, akinek
tetszik…; 24:00 Csillagközi rom-
boló (amerikai sorozat); 00:55
Csavargó pecás; 01:30 Mesék a
vadnyugatról; 03:00 Egy óra biz-
nisz; 03:45 Topping; 04:30 Van,
akinek tetszik

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Felszarvazták
õfelségét! (ismétlés); 12:00
Fiatal és nyughatatlan
(amerikai sorozat); 13:00
Híradó; 13:30 Mosolypasztillák;
14:15 Zsarolási hálózat
(ismétlés); 16:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai
sorozat); 17:00 Híradó; 17:45
Happy Hour; 19:00 Híradó; 20:30
Románia tehetségei; 22:45 A
kabalapasi (kanadai romantikus
vígjáték) Fsz.: Dane Cook,
Jessica Alba, Ellia English,
Connor Price, Chelan
Simmons; 00:45 Híradó; 02:30
Apropo TV; 05:30 Mosoly-
pasztillák; 06:00 Happy Hour

HBO
06:00 Apja lánya (francia filmdrá-
ma); 07:45 A fantasztikus Róka úr
(am. animációs film); 09:10 Az infor-
mátor! (am. vígjáték); 10:55 Az an-
gol, aki dombra ment fel és hegyrõl
jött le (angol romantikus vígjáték);
12:30 Egy egyedülálló férfi (am.
filmdráma); 14:10 A hihetetlen család
(am. animációs film); 16:05 A herceg-
nõ (svéd filmdráma); 17:40 A negye-
dik (am. sci-fi akciófilm); 19:30 Fil-
mek és sztárok; 20:00 A Föld invázi-
ója – Csata: Los Angeles (am. sci-
fi); 22:00 Válaszcsapás (am. s.);
23:40 Közellenségek (am. krimi);
01:55 Ellenséges terület 3: – A ko-
lumbiai túsz (am. akciófilm); 03:30
Halálfutam (am. akciófilm); 05:20
Keresés (román dokumentumfilm)

Film +
06:00 Banditák (amerikai
akció-vígjáték); 08:05
Televíziós vásárlás; 11:10
Padlógáz 2: (amerikai –német
vígjáték); 12:50 Hindenburg
(amerikai filmdráma); 15:10 Az
utolsó piszkos tánc (amerikai
romantikus dráma); 17:05
Ping-Pong: Az ököl színre lép;
18:35 Pofa be! (francia akció-
vígjáték); 20:15 Halálos hajsza
(amerikai akciófilm); 22:00
Drágán add az életed
(amerikai akciófilm); 00:30
Terrorcsapda (amerikai
akciófilm); 02:05 Kontroll
(amerikai akciófilm); 03:55
Drágán add az életed
(amerikai akciófilm)

Duna TV – 22:30 

Lone Star – Ahol
a legendák születnek 
(amerikai krimi) 
Egy texasi kisvárosban a
seriffnek, Sam Deeds-
nek kell kiderítenie egy
negyven éve a sivatag-
ban rejtõzõ titokzatos
csontváz kilétét. Sam
kénytelen beleásni magát lakóhelye történelmébe,
és ahogy mozaikszerûen összeállítja a darabokat,
egyre több mindent tud meg saját apjáról is, a legen-
dás Buddy Deedsrõl, aki egykor maga is seriff volt.

AXN
07:00 American Idol (reality Show);
08:00 Elveszett világ (amerikai s.);
09:00 Ügyvédek (amerikai s.); 10:00
A férfiak a szõkéket szeretik (ame-
rikai 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
férfiak a szõkéket szeretik (ameri-
kai s.); 16:00 CSI New York (ameri-
kai s.); 17:00 Elveszett világ (ameri-
kai s.); 18:00 Merlin (amerikai s.);
19:00 CSI New York (amerikai s.);
20:00 NCIS: Los Angeles (amerikai
s.); 21:00 Visszaszámlálás (ameri-
kai s.); 22:10 Gyilkos elmék (ameri-
kai s.); 23:20 NCIS: Los Angeles
(amerikai s.); 00:20 Visszaszámlá-
lás (amerikai s.);; Eurosport

Eurosport
09:30 Szánkó – Vb, Altenberg,
Németo:; 10:30 Síugrás – Vk,
Klingenthal, Németo:, HS 140; 11:30
Snooker – Walesi open, Newport, 4:
nap; 13:00 Tenisz – WTA torna, Do-
ha, Katar, nyolcaddöntõ; 14:30 Sí-
ugrás – Vk, Klingenthal, Németo:,
HS 140; 15:30 Sífutás – Vk,
Szklarska Poreba, Lengyelo: – élõ;
17:00 Tenisz – WTA torna, , ne-
gyeddöntõ – élõ; 19:00 Síugrás –
Vk, HS 213, selejtezõ – élõ; 20:00
Snooker – Walesi open, negyeddön-
tõ; 21:00 Snooker – Walesi open,
negyeddöntõ – élõ; 24:00 Síugrás –
Vk, Oberstdorf, Németo:, HS 213,
selejtezõ; 00:30 Tenisz – WTA tor-
na, egyeddöntõ; 01:30 Snooker –
Walesi open, negyeddöntõ

07:00 Közbeszéd
07:30 Híradó
07:35 Slovenski Utrinki
08:00 Kvartett
08:30 Híradó
08:35 „Si momentum queris

circumspice“
09:30 Híradó
09:35 Térkép
10:05 MacGyver (amerikai sorozat) 
11:00 Család-barát
12:00 Magyar elsõk
12:30 Kisváros (magyar sorozat)
13:00 Híradó – Déli
13:20 Kívánságkosár
15:40 A székely apostol
16:00 Hogy volt!?
17:10 Jelentés a jázminok földjérõl
17:40 Ízõrzõk
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 Sólyom és galamb (olasz s.)
22:20 Híradó
22:30 Lone Star – Ahol a legendák

születnek (amerikai krimi)  
00:40 Dunasport
00:45 Beavatás

Duna TV
07:00 TotalCar
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája 
10:40 Babapercek
11:00 Teleshop
12:15 Fesd újra, Van Gogh!

(amerikai film) Van Gogh,
akinek életében csak
egyetlenegy képet sikerült
eladnia, döbbenten értesül
róla, hogy mára, mint az
egyik legnagyszerûbb festõt
tartják õt számon, s az
alkotásai hatalmas összeget
érnek

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

sorozat)
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
01:45 Odaát (amerikai sorozat)
02:35 Autómánia

RTL Klub
06:35 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:00 Natúra
10:25 Kõ, papír, olló
10:50 Jelfák
11:00 Válaszd a tudást! Junior
12:00 Magyar bulizene
13:01 Híradó délben
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer nap
14:25 Homokzene mesék Muszorgszkij
14:30 Mérföldkövek a magyar

technika történetében
15:05 Kamaszkorunk legszebb nyara
15:35 Vigyázz! Kész! Jazz!
16:10 A tánc legendája
16:35 Pecatúra
17:00 Sírjaik hol domborulnak...
17:25 Világokon át
18:15 English 4U
18:45 Família Kft. (magyar sorozat)
19:10 Angyali érintés (amerikai s.)
19:50 Esti mese
20:20 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
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.)
00:55 Az Este

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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