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lelkipásztor érkeserûi szolgála-
tának kezdetekor visszaállította
az imahetek évenkénti megtar-
tását. 2003 óta a gyülekezet a
lelki élet kibontakozásán túl az
anyagi gyarapodás útjára lé-
pett, régi ingatlanokat mentet-
tek meg az enyészettõl, új pa-
rókia épült. Az elmúlt héten
megtartott mindennapi együtt-
imádkozásra az Érmelléki Egy-
házmegye mellett a nagybá-
nyaiból és a bihariból is érkez-
tek igeszóló szolgatársak. Szép
gesztusa a helyi lelkipásztor-
nak, hogy a békesség szorgal-

mazójaként évente teret bizto-
sít a helyi római katolikus plé-
bánosnak is, miközben a gyü-
lekezeti tagok önkéntességi
alapon a meghívottak meg-
vendégelésében serénykedtek.

A jól befûtött imateremben
gyûltek össze esténként a kese-
rûiek hallgatni az isteni üzene-
tet. Pénteken Erõs-Joó Béla,
Papfalva lelkipásztora hirdette
az igét, akit elkísért felesége,
Erõs-Joó Enikõ poklostelki lel-
kész is, valamint két gyerme-
kük. A János evangéliumából
vett alapige fényében a szere-
tet parancsáról beszélt, ame-

lyet Jézus lehetõségként fogal-
maz meg, egy új dimenzióba
helyezett életformát villantva
fel. „Jézus megtanít szeretni
minket, hisz õ nemcsak baráta-
iért, de ellenségeiért is képes
volt odaadni az életét” – adta át
a tiszteletes az aznapi üzenetet.

D. M. E.
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Licitálni kell a köz-
területi standokra

Nagyváradon eddig az In-
gatlankezelõséghez benyúj-
tott igénylések alapján bérel-
hettek helyet a kijelölt város-
részekben az utcai idõszakos
árusok, akik különféle jeles
napok alkalmával (Mikulás,
húsvét, nõnap stb.) kínálták
eladásra csecsebecséiket, vi-
rágaikat. Mivel azonban egy-
re több az igénylés, az Ingat-
lankezelõség elhatározta,
hogy ezentúl nyílt árverésre
bocsátja a helyeket. Április-
ban, virágvasárnap elõtt te-
hát már azok árulhatnak
majd, akik a legmagasabb
bérleti díjat ajánlják az indulá-
si árhoz viszonyítva. Az intéz-
kedés a városban található
dinnyeárusító helyekre is vo-
natkozik.

Újabb parkolók
és sportpálya

Lezárult az a nagyváradi
közbeszerzési eljárás, amely-
nek tárgyát a Rogériusz ne-
gyedbeli Sovata, Aluminei,
Tuºnadului utca és a Sebes-
Körös jobb partja által hatá-
rolt terület rendezése képez-
te. A kivitelezésre kiírt ver-
senytárgyalást a Drumuri Bi-
hor és a Ritmoteh cég társu-
lás nyerte 2,3 millió lejes (áfa
nélkül) ajánlattal. Utakat, jár-
dákat aszfaltoznak, egy újabb
sportpályát alakítanak ki, és
többek között lebontják az ott
lévõ garázsokat, amelyek he-
lyére 350 parkolóhelyet léte-
sítenek. Az önkormányzat
tervei szerint azok a lakók,
akiknek garázsát lebontják, öt
évig ingyen parkolhatnak az
új helyen.

Erdõtelepítés állami pénzbõl
Március hónapban már pályázhatnak a Vidékfejlesztési és

Halászati Kifizetési Ügynökségnél az erdõtelepítésre szánt tá-
mogatásra a mezõgazdasági területek tulajdonosai. Magán-
személyek, magánvállalkozók, ezek társulásai, jogi személyek
és önkormányzatok igényelhetik az önrész nélküli támoga-
tást, ha 0,5 hektárnál nagyobb földjükre erdõt telepítenének.
Az éves hektáronkénti summa csak attól függ, milyen dom-
borzati formán (hegy, domb, síkság) található a telek. Egy
hektárnyi lapályra például 1330 euró jár. Feltétel, hogy a föld
legalább két éve nyilvántartásban legyen a Mezõgazdasági Ki-
fizetési és Intervenciós Ügynökségnél. Az intézkedés célja a
leromlott talaj védelme, megkötése, árvizek elleni védekezés,
légszennyezettség csökkentése. Három periódusban fogadják
az idén a pályamunkákat (a második szakasz május 2–31., a
harmadik november 15. – december 14.), szakaszonként 44
millió eurót ítélnek oda. A pályázati útmutató megtalálható a
vidékfejlesztési ügynökség honlapján (www.apdrp.ro).

Lapunk támogatója 
a Communitas Alapítvány

Megkezdõdött az olvadás
megyénkben is, ám az a követ-
kezõ napokban nem fenyeget
áradással. Pásztor Sándor, a
Körösök Vízügyi Igazgatóságá-
nak vezérigazgatója tájékoztatta
a hóhelyzetrõl a sajtót és a me-
gyei katasztrófavédelmi bizott-
ságot. A dombos-hegyes vidé-
ken felgyûlt hó fokozatosan ol-
vad, a folyók el tudják szállítani
a víztöbbletet, gyorsabb olvadás
esetére pedig a Körösök víz-
gyûjtõ medencéjében meglévõ
tározók tudják felfogni a vizet.
A Jád-völgyi, a lugosi, a telegdi
víztározókban az átlagmennyi-
ség ötöde-harmada található, a
tavaly õsszel átadott berettyó-
széplaki pedig teljesen üres, így
120 millió köbméter víznek van
még helye bennük. A legtöbb

hó a Pádis-fennsíkon található,
itt helyenként 2 méteres, ám ez
legfeljebb áprilisra fog elolvadni
– mondta a százéves mérési
adatokra alapozva az igazgató.

A vízügyi szakemberek még
az õsszel ellenõrizték a gátakat
is, sehol sincs lakott területet
veszélyeztetõ rongálódás. A
múlt héten a Fekete-Körös és a
Berettyó felsõ szakaszán állt
még a jég, más vízfolyások part
menti része lehet még jeges.
Pásztor Sándor a helyi kataszt-
rófavédelmi illetékesek felelõs-
ségét hangsúlyozta. A polgár-
mesterek intézkedjenek idõben,
fõleg a domb- és hegyvidéki te-
lepüléseken, hogy tisztítsák ki
az árkokat, lefolyókat, csator-
nákat, legyen szabad útja az ol-
vadás miatt meginduló víznek.

A vízügy felkészült az árvíz elhá-
rítására is, homokzsákok, mun-
kagépek és ehhez üzemanyag
áll rendelkezésre, ha vészjelzést
kapnak. Hidrológiai állomásaik
naponta mérik a vízszintet, a
meteorológiai állomásoktól is
megkapják az elõrejelzéseket.
Síkvidéken a pangó víz okozhat
gondot, ez ellen is helyben tud-
nak tenni az illetékesek.

Máté Zsófia

Nincs árvízveszély
Biharban

Bõvül
a temetõi
iroda

Az adminisztratív épület felújí-
tásának elsõ szakaszaként már
elkészült a tetõszerkezet a nagy-
váradi Rulikowski temetõben.
Folyamatban van a beltéri átala-
kítás, az elektromos és vízhálózat
cseréje. A beruházás tervezett ér-
téke 80.000 lej. A munkálatok
befejezése után a Teleki utcán lé-
võ önkormányzati temetkezési
vállalat is kiköltözik a felújított
épületbe, így egy helyen lehet
majd lebonyolítani a temetéssel
kapcsolatos ügyintézést.



Március 5-én kezdõdik a
beiratkozás az iskola-elõkészí-
tõ és I. elemi osztályokba,
ezért látta jónak az RMDSZ
most elindítani a kampányt.
Az ember azt tudja jól elsajátí-
tani, amit anyanyelvén tanul
meg – hangsúlyozta Derzsi
Ákos. Petõ Csilla azt tapasz-
talta, hogy az érdekeltekhez

nem jut el kellõ tájékoztatás,
nincsenek tisztában azzal,
hogy ma már az oktatás min-
den szintjén biztosítva van a
magyarul tanulás lehetõsége,
csak élni kell vele. Egyéni ér-
dek, hogy a gyermek minél
alaposabb tudást szerezzen, si-
kerélményt adjon neki a tanu-
lás, erre anyanyelvi környezet-

ben megvan minden esély.
Közösségi érdek viszont az
önazonosság megõrzése, kul-
túránk megismertetése a fel-
növõ nemzedékekkel – érvelt
a törvényhozó, aki maga is
pedagógus.

Szabó József a szülõk fele-
lõsségére tette a hangsúlyt:
rajtuk múlik, gyermeküket egy
idegen nyelvi-kulturális közeg-
be küldik-e, ahová valójában
sosem tud majd teljesen beil-
leszkedni, vagy anyanyelven
taníttatják. Nem akarnak csa-
ládi belügyekbe avatkozni, de
érveiket akár személyes talál-
kozókon is hangoztatják. Elsõ-
sorban a szórványvidéken pla-
kátokon és szórólapokon is
hirdetik majd a kampányt. A

Szövetség együttmûködik a
magyar történelmi egyházak-
kal is a magyarul tanulás nép-
szerûsítésében, errõl írásban is
megállapodtak.

Kéri Hajnal arra hívta fel a
figyelmet, hogy a megyei beis-
kolázási tervben még nincs le-
szögezve, hány magyar iskola-
elõkészítõ és elsõ osztály in-
dul, tehát az igények függvé-
nyében alakítják ezek számát.
Március 15-éig a lakhely sze-
rinti körzeti iskolába lehet be-
íratkozni, 20. és 27-e között
körzeten kívüli iskolába. A fe-
lekezeti tanintézeteket nem
sorolták körzethez, ezek az
egész megyébõl fogadhatnak
tanulókat, 5-étõl kezdve.

M. Zs.
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Magyarul tanuljon a gyerek

A múlt héten fogadta el a törvényho-
zás alsóháza azt a jogszabály-módosítást,
ami RMDSZ-es képviselõk – többek kö-
zött a Bihar megyei Derzsi Ákos és Petõ
Csilla – javaslatára lehetõvé teszi a ma-
gyar nyelvû felnõttképzést. A munkavál-
laló érdekeit szolgálja, ha a szakmai tan-
folyam vagy továbbképzés anyagát pon-
tosan megérti, így tudja a legjobban elsa-
játítani – hangsúlyozták váradi sajtótájé-

koztatójukon a képviselõk. Derzsi ezt ne-
vezte az idei törvényhozási ciklus eddigi
legfontosabb jogszabályának. A kisebbsé-
gi nyelvek mellett valamely világnyelven
is indíthatnak tanfolyamokat az ezzel fog-
lalkozó cégek, civil szervezetek vagy ala-
pítványok. Az egyetlen feltétel, hogy a
tananyagot román fordításban jóvá kell
hagyatni a Szociális szolgáltatások Ügy-
nökségével.

A magyar (vagy más idegen nyelvû)
képzést írásban kell kérni, nincs létszám-
korlát, tehát elvileg egyvalaki is bejelenthe-
ti igényét erre, a szolgáltató nem utasíthat-
ja vissza. Az elõfordulhat – gazdasági meg-
fontolásokból –, hogy a tanfolyam elindítá-
sával megvárják több igénylõ jelentkezé-
sét. A képzés során kötelezõen román
nyelven is megtanítják a szakkifejezéseket.

(-fia)

Indulhat az anyanyelvû felnõttképzés

Minden magyar gyermek számít mottóval a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség kampányt indított,
amelyben arra biztatja elsõsorban a szórványvidéken
élõ magyar és a vegyes családokat, hogy anyanyelven
taníttassák gyermekeiket. A nagyváradi
kampányindító sajtóértekezleten DERZSI ÁKOS
és PETÕ CSILLA parlamenti képviselõ,
KÉRY HAJNAL megyei fõtanfelügyelõ-helyettes
és SZABÓ JÓZSEF váradi önkormányzati képviselõ
beszélt a részletekrõl.
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Tavaly újították meg
a vadásztársaságok a tíz évre szóló
engedélyüket a Területi Erdészeti
és Vadászati Felügyelõségen.
Amint az intézmény fõfelügyelõ-
helyettese, TIMÁR MIKLÓS
beszámolójából kiderült, hatszor
annyi társaság szerzett engedélyt
2011-ben, mint eddig.

A Nagyváradi Területi Erdészeti és Va-
dászati Felügyelõség négy megye (Bihar,
Szatmár, Szilágy és Arad) 587 200 hek-
tárnyi erdejében folyó gazdálkodást ellen-
õrzi. Harminc állami és 18 magánerdé-
szetet, továbbá 983 fakitermelõ és fafel-
dolgozó vállalkozást felügyel. Az állami
hatóság tavalyi tevékenységébõl Timár
Miklós fõfelügyelõ-helyettes azt emelte ki,
hogy elkezdõdtek a Nagyszalonta melletti
102,5 hektáros, a város tulajdonában lé-
võ, mezõgazdasági hasznosításra alkal-
matlan területen az erdõtelepítés talaj-elõ-
készítõ munkái. A beruházást a Környe-
zetvédelmi Alapból finanszírozzák 2,5
millió lej értékben.

Tavaly jártak le a tíz évre szóló vadá-
szati engedélyek, és a felügyelõségen
nagy érdeklõdés mutatkozott a vadászte-
rületek iránt. A területi hatóság aláren-
deltségébe a négy megyében összesen
225 vadászterület tartozik (Biharban 69,
Szatmárban 49, Szilágyban 33, Aradban
74), ezekre összesen 72 társaság, közöt-

tük számos újonnan alakult, kapott enge-
délyt. Megyénkben például a korábbi
négy helyett 23 szervezhet vadászatokat.
A fõfelügyelõ-helyettes érdeklõdésünkre
azt is elmondta, hogy a szerzõdés szerint
az engedély birtokában lévõ vadásztársa-
ság feladata lesz a következõ tíz évben az
adott területen élõ vadállomány gondozá-
sa, felvigyázása is. Hozzátette még több

erdész-vadász kollégája véleményét, mi-
szerint az újsütetû kompániák nem lesz-
nek hosszú életûek, nincs kellõ ismere-
tük, tapasztalatuk a vadgazdálkodáshoz.
Ez a tevékenység az elsõ négy-öt évben
nem hoz hasznot, s úgy vélik, az alapítók
célja a legtöbb esetben a gyors profitszer-
zés volt a vadásztatás által.

Az erdészeti felügyelõség természete-
sen tavaly is igyekezett fellépni az illegális
fakitermelés ellen. Emberei a csendõr-
séggel, rendõrséggel közösen hatszáznál
több alkalommal ellenõrizték a közutakon
szállított, illetve a lerakatokban, fûrészte-
lepeken tárolt fa eredetét. Az utakon
1228, a raktárakból 62 köbméter kétes
eredetû fát koboztak el, az elõbbi helyszí-
neken 331 és fél ezer, az utóbbiakon 288
ezer lej pénzbírságot róttak ki. Ezenkívül
19 büntetõ feljelentést tettek (16-ot Bi-
harban), 22 szabálysértési eljárást indítot-
tak (6-ot megyénkben) összesen 26 ezer
lej értékû bírsággal, és további 1830 köb-
méter fát koboztak el.

Tapasztalatuk szerint azoknak az erdõ-
tulajdonosoknak van félnivalójuk a fatol-
vajoktól, akik nem kötöttek szolgáltatási
szerzõdést egy erdészettel. A káron kívül
még büntetésre is számíthatnak, hiszen
törvény kötelezi a tulajdonost a megbízás
kiadására. Ráadásul szolgáltatási szerzõ-
dés hiányában nem vághat ki fát a saját
erdejébõl a tulajdonos.

Máté Zsófia

Megsokasodtak a vadászok

Az Európai Unió tagországaként Ro-
mániának is be kell tartania a környezet-
barát hulladékgazdálkodásra vonatkozó
elõírásokat. Ezen a területen hatalmasak
még a lemaradások. Bihar megye sem
érte még el az uniós szintet, de legalább
azt sikerült elérni 2011-ben, hogy a tele-
pülések 80 százalékában van szervezett
hulladékgyûjtés. Ciupleu Mónika, a Bi-
har Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ség hulladékgazdálkodási és természetvé-
delmi irodavezetõje számolt be a napok-
ban az állami intézmény tavalyi tevékeny-
ségérõl.

Még a szervezett szemétgyûjtést sem
sikerült teljes egészében meghonosítani
Bihar megyében, eközben már a szelek-
tív hulladékgyûjtés elterjesztésén is dol-

goznak. A megyeszékhelyen történtek
elõrelépések, a közintézményekben és a

tömbháznegyedekben elhelyezték a sár-
ga, zöld, kék kukákat, amelyekbe az újra-
hasznosítható hulladékot (papírt, mû-
anyagot, fémet, üveget) kellene rakni.
Kérdés, mennyi ideig tart az emberek
szemléletváltása, ameddig a mindennapi
rutin részévé válik a környezettudatos
életmód.

Addig is meg kell oldani a hulladéktá-
rolás feladatát. A megye egyetlen kör-
nyezetbarát szeméttelepét (Nagyvárad
közelében) folyamatosan fejlesztik, tavaly
adták át a szilárd hulladékot válogató
gépsort. Két elavult szeméttelep mûköd-
tetését engedélyezte az EU 2017-ig
(egyik az érmihályfalvi), a többit már be-
zárták, és az utolsó kettõre is ez vár.

(-fia)

Még tanulnunk kell a szelektív hulladékgyûjtést
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Régi terve a nagyváradi pol-
gármesternek, hogy a belváro-
si parkolási gondokat többszin-
tes garázsokkal oldja meg. Ed-
dig még egyetlen ilyen létesít-
mény sem készült el, de állító-
lag jövõre már állni fognak. Az
egyik a bíróság mögött, a jár-
ványkórház helyén, a másik
pedig a Kossuth (Independen-
þei) utcában, a felszíni parkoló
telkén. Mivel a Körös-parti te-
lek 70 százaléka a városé, 30
százaléka pedig az RDS-RCS
távközlési és kábelszolgáltató
cégé, a közös érdek összehoz-
ta a feleket. A több hónapig
tartó tárgyalásba bevonták a
Körösök Vízügyi Igazgatóságát
is, mivel a mélygarázshoz köz-
vetlenül a folyómeder mellett
kell ásni. Az eredmény együtt-
mûködési megállapodás lett a
három partner között, képvi-
selõik a napokban írták alá a
városházán a sajtó jelenlété-
ben, s az elõzményekrõl, rész-
letekrõl is tájékoztattak.

Pásztor Sándor vízügyi igaz-
gató elmondta, hogy a part-
rendezést az általa vezetett
közintézmény állja, hiszen a
munka folytatása a Baross
(Dacia) hídtól a Garasos hídig
már elkészült parti sétánynak.

Emellett régóta esedékes a
parti támfalak megerõsítése, a
közvetlenül a folyóba torkolló
csatornanyílások korszerûsíté-
se. Az igazgatóság a Garasos
hídtól a neológ zsinagóga vé-
géig tartó 204, meg az Emi-
nescu-szobortól a Szent László
téri hídig tartó 95 méteres sza-
kasz munkálatait állja a hozzá
tartozó dokumentáció árával
együtt. A külön szerzõdõ hely-
hatóság és RDS-RCS a parko-
ló hosszában tartó partrende-
zést és a háromszintes mélyga-

rázs megépítését fizeti 30–70
százalék arányban.

A tervek szerint márciusra
kész lehet a kivitelezési terv, au-

gusztusban hozzáfoghatnak a
földmunkáknak – közölte Ilie
Bolojan polgármester, aki nagy
elismeréssel szólt Pásztor eddigi

igazgatói ténykedésérõl, a vá-
rosképet javító partrendezések-
rõl. Az elöljáró elmondta még,
hogy a tervek szerint már au-
gusztusban elkezdõdhet a mun-
ka: a parkolóból vágnak lejára-
tot a Körös-partra a vízügy
munkagépeinek, így a folyó-
medret megkímélik. A mélyga-
rázshoz az utcaszint alatti leg-
alább tízméteres mélységig le
kell ásni. A létesítmény tetejére
zöldövezetet terveznek.

A távközlési szolgáltató regi-
onális kereskedelmi igazgató-
ja, Mircea Mihãilã elmondta,
cégüknek azért érdeke a mély-
garázs megépítése, mert folya-
matban van székhelyük átköl-

töztetése a Sas-palotába, az
egykori Fekete Sas Szálló he-
lyére. A belsõ átalakítás már
hónapok óta tart. A 4500
négyzetméteres, háromszintes
parkoló 400 helyén is 30–70
százalékos arányban osztoz-
nak majd a helyhatósággal. Ez
is benne van a szerzõdésben,
amelyet Lia Mâcâialã jogtaná-
csos látott el kézjegyével a cég
képviseletében.

A költségekrõl a helyi ta-
nács dönt, a sajtótájékoztatón
a felek még hozzávetõleges
összeget sem árultak el. A tel-
jes kivitelezésre 15 hónapot
adnak, a partrendezést saját
két szakaszán már idén no-
vemberre befejezheti a vízügy.
A polgármester szerint forga-
lomkorlátozással jár majd a
munka a Kossuth utcán, amit
az építkezés befejezése után
teljesen felújítanak majd. Az
elöljáró szándékai szerint a
mélygarázsban lesz helyük a
most a fõtéren parkoló autók-
nak, hiszen a tér lekövezése,
átrendezése, a Zöldfa utca kor-
zóvá alakítása után nem lesz
majd helyük a felszínen. Köz-
ben megkezdték a dokumentá-
ció összeállítását a Szent Lász-
ló téri híd felújításához, erre az
Északnyugati Fejlesztési Régió-
tól akar pénzt pályázni az ön-
kormányzat.

Máté Zsófia

Nagyvárad önkormányzata, a Körösök Vízügyi
Igazgatósága és a helyi piacvezetõ távközlési vállalat
fogott össze annak érdekében, hogy a Sebes-Körös
belvárosi partrendezési munkálataival párhuzamosan
több szintes, föld alatti parkolóház épüljön a Kossuth
utcai parkoló telkén.

Mélygarázs a Körös-partra

A felszíni parkolóból vágnak majd lejáratot a partra a munkagépeknek

A Garasos hídtól a fõtéri hídig megerõsítik a támfalakat, folytatják a sétányt

Közintézmény, önkormányzat és magáncég vállalt partnerséget



A tervek szerint folytatódik
az utcák aszfaltozása, a cél a
már elkészült szakaszok folyta-
tása, összekötése, az aszfaltos
részek bõvítése. Összesen
32 100 négyzetméterre teríte-
nek aszfaltburkolatot, ennek
értéke 1,4 millió lej. Járdákat is
öntenek, elsõsorban azokban
az utcákban, ahol jelenleg
nincs ilyen, illetve aszfaltozzák
a gyalogjárókat is. Huszonkét
utcára kerül majd új burkolat,
25 utcán aszfaltos járda készül-
het, lesz továbbá kátyúzás és
kavicsozás, minderre 2,3 millió
lejt költ az év során a város.

A 2012-es tervek között
szerepel, hogy az iskolák üze-
meltetése mellett két óvodai
termet napközivé alakítanának
át, így õsztõl lehetségessé vál-
na a gyermekek napközi ottho-
nos ellátása a korábbi rövid
programú óvoda helyett. A
napközis termeket a Kulin és
az Olimpiadei utcai óvodában
rendeznék be, a munkálatra
60 000 lejt tettek félre. Az idén
megkezdõdhet a gacsói iskola

felújítása, erre az igen nagy vo-
lumenû munkára egyelõre 400
ezer lejt különített el a város,
de ez a pénz a költségek felére
is nehezen lesz elegendõ, a hi-
ányzó összeget a megyei ta-
nácstól reméli a szalontai ön-
kormányzat.

A felújítások sorában szól-
nunk kell a Nagy Gyula-ház (a
régi járóbeteg-rendelõ intézet
épülete) teljes renoválásáról:
helyreállítják az épület díszeit,
és a földszinti kirakatok is visz-
szakerülnek egykori helyükre;

a munkálat elõreláthatóan
530 000 lejbe kerül. A piactér-
re is nagy átalakítást terveznek:
a jelenlegi fedett piaci részen
csarnok épül, körülötte elárusí-
tó bódékkal, mellé parkosított
parkolót is kialakítanak. A pi-
actér teljes arculatváltása 2 mil-
lió lejbe kerül, a zöldövezetek
rendezése várhatóan 75 000
lej lesz. Bõvül továbbá a közvi-
lágítási hálózatba kapcsolt ut-
cák sora, és ígérik, megoldódik
a temetõkert fõ útjának kivilá-
gítása is.

Sport-, szociális, illetve kul-
turális egyesületek, alapítvá-
nyok az idén is 40-40 ezer lej
vissza nem térítendõ támoga-
tásra pályázhatnak, a tûzoltó-
ság munkáját, felszereltségét a
helyi költségvetésbõl 30 000
lej értékben segítik.

A kórház felszerelésekre,
önrész biztosítására 100 000
lejt kap, az Arany János Iskola-
csoport 200 000 lejbõl átala-
kíthatja az udvarán álló mellék-
épületet, továbbá elkészülhet
ebben az évben a Mezõgazda-
sági Iskolacsoport kerítése.

Nagyszalonta önkormányza-
ta már az idén is benyújtott né-
hány pályázatot, ezek elbírálá-
sa még folyamatban van, de a
már futó projektek önrészére is
elkülönítettek pénzt a város-
kasszából. Ebben az esztendõ-
ben is folytatódhat a várost
népszerûsítõ Cooltoura pro-
jekt, egy másik pályázat kereté-
ben vészhelyzet idején haszná-
latos eszközöket vásárolhat a
város, és lesz pénzt a csatorná-
zási projekt önrészére is.

Balázs Anita

Szökõév volt akkor is, amikor 1992.
február 29-én alakuló ülését tartotta
Nagyváradon a rendszerváltás utáni elsõ
választott helyi tanács. Az akkor 31 tagú
testület egyik tagja, Kapy István közgaz-
dász-mérnök, késõbbi alpolgármester te-
kintett vissza az akkori eseményekre. A
helyhatósági törvény 1991 októberében
jelent meg, s rövidre szabott felkészülési
idõ után járulhattak az urnához a válasz-
tók. Az RMDSZ polgármesterjelöltje, a
néhai Jankó-Szép Sándor iskolaigazgató
meg is nyerte az elsõ fordulót, de a má-

sodikban azonban alulmaradt az addigi
városvezetõvel, Petru Filippel szemben.
A Szövetség adta a legnépesebb (tízfõs)
frakciót, ennek ellenére az alpolgármes-
ter nem a soraikból került ki, hanem a
Demokratikus Agrárpárt egyetlen taná-
csosi mandátumát megszerzõ Gheorghe
Tãutut választották a posztra. Az
RMDSZ-frakció vezetõje Jakabffy László
volt, tagjai pedig: Fazakas Sándor,
Jankó-Szép Sándor, Kapy István, Orbán
Mihály, Rais István, Ritli László, Sikli
László, néhai Telegdy László, Vági Lász-

ló. Mellettük a Demokrata Párt és a De-
mokratikus Konvenció, a Román Nemze-
ti Egységpárt, a Nagy-Románia Párt, az
agrárpárt, illetve a rövidesen felbomló
Román Nemzeti Egységfront tanácsosai
ültek. Sikerült az azóta is létezõ Varadi-
num ünnepségsorozatot elindítani, ekkor
tették le a rogériuszi református templom
alapkövét, Ritli doktor már akkor kezde-
ményezte a közegészségügyi ellátás átvé-
telét önkormányzati kézbe – idézte fel
Kapy István.

(-fia)
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Több a feladat, nem a pénz
Nagyszalonta 2012-es költségvetésérõl döntött
nemrégiben a helyi tanács; a várható bevételek
és kiadások lajstromát Török László polgármester
ismertette. Folytatódnak a korábban elkezdett
munkálatok, és a tervek szerint újakba is belefognak.
A település az idén alig valamivel több pénzbõl
gazdálkodhat, mint tavaly, viszont a feladatok,
kötelezettségek sora nem csökkent.

Török László polgármester

Renoválni fogják a volt poliklinika patinás épületét 

Húsz éve ült össze az elsõ választott váradi tanács
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SZARKA ÁRPÁD, a Bihar Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi
Fõigazgatóság (DGASPC)
aligazgatója számolt be tavalyi
tevékenységükrõl, az intézmény
szerteágazó feladatairól, amelyek
teljesítését az általános gazdasági
gondok nehezítik. Új források
bevonása érdekében – országos
szinten úttörõként – kezdték el
tavaly bizonyos ellátó
szolgáltatások kiszervezését.

Az igazgatóság 2005-ben, a gyermek-
jogvédelmi és speciális felnõttvédelmi igaz-
gatóságok összevonásával jött létre, 2008
és 2011 között a Bihar Megyei Tanács ál-
tal elfogadott stratégia alapján mûködött.
Az igazgatóságot átszervezték, ennek nyo-
mán 60 állás szûnt meg. Tavaly 13 intéz-
ményt szerveztek ki, ennek nyomán 216-
tal csökkent a saját alkalmazottak száma,
mivel a különféle szociális szolgáltatásokat
nyújtó intézményeket átvevõ civil szerveze-
tek átvették az ott dolgozókat is. A kiszer-
vezés hasznos, mondta az aligazgató, hi-
szen a civil szervezetek lehívhatnak olyan
támogatásokat is, melyekhez az igazgató-
ságnak közintézményként nincs hozzáfé-
rése. A szerzõdéseket egyelõre három év-
re kötötték meg, és folyamatosan nyomon
követik az átvevõk tevékenységét. A tizen-
három szolgáltató mind Bihar megyei.

Az igazgatóságnak jelenleg 1289 al-
kalmazottja van. Tavalyi költségvetésük
113 millió lej volt, 6,5 százalékkal több a
2010-es büdzsénél, és csaknem 23 ezren
fordultak hozzájuk különbözõ problémák-
kal, 1371 személlyel kevesebben, mint
tavalyelõtt. Dologi kiadásokra és szolgál-
tatásokra 26 millió lejt költöttek, 23,1
millió lejt személyi juttatásokra fordítot-
tak, 93,7 ezer lej volt az uniós pályázatok
önrésze, 13,2 ezer lej jutott az alapkiadá-
sokra. A legnagyobb összeget, 64 millió
lejt a központokban fogyatékkal élõk ellá-
tási költségei jelentették, és az igazgató-
ság 480 ezer lejjel tartozik még a hivatá-
sos nevelõszülõknek.

Befogadják
a bántalmazottakat is

Az igazgatóság Magányos Jegenyék
Gyermek- és Családvédelmi központjá-
nak négy részlege mûködik, fõ céljuk,
hogy megelõzzék a gyermekek elhagyá-

sát. A Phoenix anyaotthonban a válságos
helyzetbe került anyákat és gyermekeiket
helyezik el. Az utcagyermeknek éjjeli és
nappali menedékét tavaly tavasszal kezd-
ték mûködtetni. A 16 férõhelyes köz-
pontba tavaly 45 utcagyerek került be át-
menetileg.

A családsegítõ központban egyéni és
családi tanácsadás is zajlik. Szerveznek
„Szülõk iskolája” típusú tanfolyamokat,
például csecsemõ- és gyermekgondozás-
ról, pozitív szülõi hozzáállásról, a kamasz-
kor kihívásairól, de a sérült gyermekek
szüleit is képzik.

A sürgõsségi befogadóközpontot egy-
fajta védett házként mûködtetik, címét
nem hozzák nyilvánosságra. Oda a testi
vagy lelki erõszak áldozatául esett gyer-
mekeket helyezik el átmeneti idõre. A
központban 52 bennlakó volt, tavaly 38
bántalmazott gyermeket fogadtak be, leg-
többjük 3–6 év közötti. Esetenként lehe-
tõvé teszik, hogy a gyermekek találkoz-
hassanak hozzátartozóikkal az igazgató-
ság székhelyén, de teljesen elkülönítik a
gyermeket a bántalmazóktól. A tavalyi
statisztikai adatok magukért beszélnek: az
52 gyermek között 23 fiú, 29 lány volt.
Ketten nem töltötték még be az elsõ élet-
évüket, tíz 1 és 2 év közötti, huszonnégy
3 és 6 év közötti, nyolc 7 és 9 év közötti,
hét 10 és 13 év közötti és egy 14 évesnél
idõsebb gyermek került a központba. Bár
16-an voltak iskolakötelesek, csak tízen
jártak közülük iskolába, és négy fogyaté-
kos gyermeket is bántalmaztak.

Szarka Árpád azt vallja, a megrázó ese-
tek elkerülésért kell dolgozni, a megelõ-
zésre kell figyelmet fordítani: „Szeretném
hinni, hogy a társadalmi szolidaritás ma-
gasabb szintû lesz, a gyermekek iránti fe-
lelõsség fõleg a családokban nõni fog”.

Szakmai gyakorlat
egyetemistáknak

Tavaly családi típusú otthonokban 502
gyermek élt, családoknál pedig 1189
gyermek nevelkedett. Jelenleg hét köz-
pontban 349 felnõttet, és 11 otthonban
345 gyermeket – közülük 130 egészsé-
ges és 215 sérült – látnak el.

Az elmúlt esztendõben 1298 gyerme-
ket és közel 18 ezer felnõttet soroltak be
valamilyen sérültségei fokozatba, 2010-
hez képest 30 százalékkal csökkent a sé-
rültté nyilvánított gyermekek száma, hat
százalékkal pedig a sérültté nyilvánított
felnõtteké.

Tavaly 37 gyermeket fogadtak örökbe,
39 gyermeket minõsítettek örökbe fo-
gadhatónak, és 45 család kapott enge-
délyt örökbefogadásra.

Jó a kapcsolatuk a Partiumi Keresz-
tény Egyetemmel és a Nagyváradi Egye-
temmel, a szociális munka szakos hallga-
tókat szakmai gyakorlatra fogadják, de a
belgiumi KATHO egyetemrõl és egy svéd
fõiskola pedagógia karáról is voltak már
hallgatók náluk.

Fried Noémi Lujza

Egyre több a rászoruló



Utolsó napján, húshagyó kedden bú-
csúztatták a farsangot a margittai nyugdí-
jasok. Régebben szokás volt, hogy ezen a
napon még egyszer kirúgtak a hámból az

emberek a nagyböjt kezdete elõtt, de
mostanság ez feledésbe merült. Ezt a
szép hagyományt akarja újra életre kelte-
ni a margittai Nyugdíjasok Klubja. Finom
disznótoros vacsorát készítettek, és mû-
sorral is készültek az eseményre, mely-
nek a Caritas nagyterme adott otthont.

Elsõként a klub énekkara lépett fel,
majd Posszert István, Mészáros Piroska,
Schaitzer Tibor és Ádám Ida szórakozta-
tó elõadása következett. Meghívottként a
Partium Rádió Margitka nénije és a Kop-
pányi–Galambos duó lépett színre. Kö-
szöntõ beszédet Kiss Károly, a Caritas
vezetõje és Pocsaly Zoltán alpolgármes-
ter mondott, aki jómaga is jelmezbe bújt
erre az alkalomra. A vacsoráról a Caritas
gondoskodott, a zenét, mint mindig,
most is a Horváth János Társaság titkára
biztosította. A jó hangulatú buli az éjsza-
kába nyúlt, a szépkorú hölgyek és urak
arról tettek tanúságot, hogy lélekben
még mindig fiatalok.

szefi
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A hétvégén farsangutói kolbásztöltõ
versenyt szervezett a Margittai Ifjak Köre
(MIK). Ez az volt elsõ ilyen rendezvény a
Berettyó menti városban. A tulajdonkép-
peni versenyen kívül a résztvevõk tanúi le-
hettek egy hagyományos disznóvágásnak,
és a disznótor sem maradt el. Eredetileg a
magyar iskola ebédlõjében akarták meg-
rendezni a versenyt, de mivel ott bérleti dí-
jat kellett volna fizetniük, áttették a hely-
színt a Caritas nagytermébe, melyet Kiss
Károly adminisztrátor ingyen bocsátott a
fiatalok rendelkezésére. Emellett használ-
hatták a konyhát, és a disznótoros fogások
elkészítéséhez a személyzet egy részét is
„kölcsön kapták”. A sertést Pocsaly Zoltán
alpolgármester ajándékozta a fiataloknak,
és ezen felül is végig segédkezett az összes
tennivalóban. A böllérkedést Kovács Ist-
ván vállalta el, segítõtársai a MIK elnöke,
Botos Sándor, és ügyvezetõ elnöke,
Demián Zsolt voltak.

Forralt borral és pirítós kenyérrel vár-
ták a résztvevõket, ahogyan az disznóvá-

gáskor szokás. A versenyre az ifjúságot
tömörítõ szervezetek kaptak meghívást: a
házigazda MIK mellett a Gyöngyvetõk
Néptánccsoport, az Érmelléki Fiatalok
Kulturális Szövetsége és a Horváth János
Iskolaközpont Diáktanácsa. Valamennyi-
en egyenlõ mennyiségû és minõségû húst
kaptak, amit saját belátásuk szerint ízesít-
hettek, készíthettek el. Az alpolgármester
a töltésnél segédkezett egy-egy kicsit, de
mindenkinek egyenlõ mértékben. A zsûrit
Pocsaly Zoltán, Kovács István és Kiss Ká-
roly alkotta.

A fiatalok a vártnál jobban teljesítettek,
igen finom kolbászokat készítettek. A zsû-
ri végül az Érmelléki Fiatalok Kulturális
Szövetségének késztermékét minõsítette
a legjobbnak. Természetesen közösen is
készítettek hurkát, kolbászt, melyet a kö-
zös vacsorán fogyasztottak el, utána fer-
geteges buli következett. A Caritas a va-
csoránál finom fánkkal lepte meg a fiata-
lokat, akik szintén tartogattak egy megle-
petést: Pocsaly Zoltánnak egy nagy tortát

készítettek születésnapja alkalmából. A jó
hangulatú rendezvény késõ estig tartott.
A fiatalok civil szervezeteinek közös va-
csorája jó alkalom volt az ismerkedésre,
barátkozásra, mely a késõbbiekben talán
közös programok szervezését eredmé-
nyezi.

Szõke Ferenc

Kolbásztöltésben versengtek
a fiatalok Margittán

Munkában a böllérek

Az alpolgármester arab sejknek öltözött

Jó volt a hangulat

Maskarában szórakoztak a szépkorúak

Vidám jeleneteket is elõadtak

Nyugdíjasok búcsúztatták a farsangot
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Már javában benne
vagyunk a böjti
idõszakban, de ez nem
gátolta meg
a szentjobbiakat abban,
hogy nótázgatással
egybekötött borversenyt
szervezzenek a hétvégén.
Ebbõl könnyen levonható
következtetés, hogy
az évszázadokkal ezelõtt
a faluba telepedett
szerzetesek jó munkát
végeztek
a szõlõtermesztés
és a borászat
meghonosítása terén,
miközben az egyházi
regulák mai alkalmazása
kárt szenved.

Tizennégy évvel ezelõtt
még jóval belterjesebb volt itt
a borviadal, jobbára csak a
maguk kedvtelésére kóstolgat-
ták a szõlõ nemes levét a helyi
gazdák. Mostanra már a kör-
nyék neves borászai is megje-
lennek a szentjobbi megmé-
rettetésen, évrõl évre jobb mi-
nõségû italok kerülnek az íté-
szek asztalára. Míg az elmúlt
évben negyvenhét borfélesé-
get kóstolgatott végig s zsûri,
addig az idén nyolcvanketten
neveztek be a versenyre. Oláh
Zoltán zsûrielnököt Szoboszlai
Hilda, Szoboszlai Csaba, Fa-

zekas Kinga és Czapp Árpád
segítette az ízek világában va-
ló eligazodásban.

Kora délután kezdõdött el a
benevezett italok értékelése, a
mintákat népviseletbe öltözött
fiatalok szolgálták fel a döntés-
hozóknak. Eközben finom ét-
kek rotyogtak a kondérokban,
ugyanis a harminclejes bene-
vezési díj ellenében egy kiadós
vacsora is kijárt. Jól számítot-
tak a szervezõk, hisz’ ezúttal a

tágas sportteremben terítették
meg az asztalokat, így bõven
elfért mindenki. László Sán-
dor, a borversenyek minden-
kori fõszervezõje, mindenütt
ott volt, ahol kellett, precízen
ügyelt arra, hogy hibátlanul
menjenek a dolgok. Tõle tud-
juk, hogy a kilencvenes évek
elején közel 240 hektár szõlõ-
je volt a falunak, míg manap-
ság alig haladja meg a 70 hek-
tárt. Reménykeltõ viszont,

hogy egyre többen új telepí-
tésbe fogtak.

A kilenc településrõl hozott
borokat három kategóriába
sorolták, a száraz és a félszá-
raz italok versenyében a biha-
ri Chifiriuc Veronika pincéjé-
bõl kikerült nyerte el legin-
kább a zsûri tetszését. Õt a
bihardiószegi Fábián Tibor kö-
vette a rangsorolásban, a Dió-
szegi Huszárok bora pedig a
harmadik helyre lett érdeme-
sítve. Az aromás és a fehér
édes borok versenyében Fábi-
án Tibor itala aratta le a ba-
bért, maga mögé utasítva a
helybéli Fodor Norbertet, va-
lamint a diószegi Tolnai Lász-
lót. A vörösborok közül a
szentimrei Nagy Sándoré volt
e legkiemelkedõbb minõségû,
Fábián Tibornak pedig sike-
rült a második legjobb ered-
ményt elérnie. Õt követte a
helybéli Zatykó József a minõ-
sítésben. Oláh Zoltán kiérté-
kelõjében a fehérborok minõ-
ségérõl már szinte ódákat zen-
gett, míg a vörös italokat jócs-
kán elmarasztalta erjesztési,
kezelési hibákra hivatkozva. 

A tombolahúzás ezúttal
sem maradt el, az Erdei Sán-
dor érköbölkúti pintér készí-
tette borászati eszközök jó
gazdákra találtak. A lihut a
szentjobbi Molnár József vi-
hette haza, a kármentõnek a
bihardiószegi Tolnai László
örülhetett. Mire a gõzölgõ
vaddisznópörkölt az asztalra
került, megérkeztek a szilágy-
bagosi muzsikusok is. Józsi és
a Csengettyûsök visszatérõ
banda a faluban, igazi falusi la-
kodalmi zenészek õk, a jó
hangú énekes mellé klarinét,
hegedû és tangóharmonika
dukál. A jó kedvre Seres Ibo-
lya is tett egy lapáttal, elsza-
valta Petõfi Igyunk címû köl-
teményét.

D. Mészáros ElekFábián Tibor lett „összetettben” a legsikeresebb borász László Sándor, a fõszervezõ

Szentjobbi borverseny
hangulatos cigányzenével

Munkában a zsûri
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Kettétört ígéretes
karrier

Apja vagyontalan ügyvéd
volt, de mindent megtett annak
érdekében, hogy fiát igényes
nevelésben részesítse. Tanul-
mányait a budapesti Királyi Ka-
tolikus Egyetemi Fõgimnázium-
ban végezte, majd katonai pá-
lyára lépett. 1822-tõl a császári
hadseregben elõbb az 5., majd
a 2. huszárezredben szolgált.
Alig két évtized elteltével súlyos
balesetet szenvedett, ennek kö-
vetkeztében századparancsnoki
beosztásából felmentését kérte,
kapitányi rangban vonult nyug-
állományba. Az aradi vésztör-
vényszék színe elõtt tett vallo-
másában így vázolta fel rövid
katonai pályafutását: „1819-
ben fogadtak szolgálatba had-
apródként az 5. tábori tüzérez-
redbe, 1822-ben áthelyeztek az
5. huszárezredbe, 1824-ben
hadnaggyá léptettek elõ a Jó-
zsef fõherceg-huszárokhoz, itt
lettem végül kapitány és szá-
zadparancsnok, 1847-ben
azonban kénytelen voltam egy
bukás következményei miatt
nyugállományba lépni.”

Nagysándor József 1824-
ben ismerkedett össze Barabás
Miklóssal. A szépreményû, alig
14 esztendõs festõnövendék
Krakkóban nyaralt, ahová a 21
éves hadnagyot szolgálatra ve-
zényelték. Ismeretségük barát-
sággá nemesedett. Három év
elteltével Nagyszebenben futot-
tak össze, ahol Barabás már
mint ismert portrékészítõ az ott
szolgálatot teljesítõ katonatisz-
tek mellett barátját is megörökí-

tette. (Késõbb az õ pártfogásá-
nak köszönhetõen a szabadság-
harc idején a felelõs kormány
tagjainak litográfiáit és a tábor-
noki kar tagjainak portrévázla-
tát is elkészíthette.)

A nyugalmazott huszárkapi-
tány a Bánságban, Zsombolyán
bérelt egy kisebb birtokot, elje-
gyezte szinte még gyermekle-
ánynak számító unokahúgát,
Kovács Schmidt Emmát, de fé-
szekrakási tervezgetésüket
megzavarta a történelem.

Nem önszántából
kezdte

Házasságkötésüknek nem
volt jogi akadálya, de az élet-ha-
lál harcát vívó nemzet küzdel-
meiben aktív szerepet betöltõ
hõsünknek nem volt ideje a
magánéletre. A jegyesség túl
hosszúra sikeredett… Nagysán-
dor József a már fentebb idé-
zett vallomástételében megpró-
bálta a hadbírák színe elõtt bi-
zonyítani, hogy kezdetben nem
önként keveredett a harci cse-
lekményekbe: „Zsombolyán, a
Bánságban éltem, amikor múlt
év áprilisában Kikindán kitört a
parasztmozgalom. Mivel én ko-
rábban az ottani helyõrségben
szolgáltam, és ismertem az em-
bereket, Kiss Hannover-huszár-
ezredbeli ezredes úr – aki a
fõhadparancsnokságtól utasí-
tást kapott, hogy ezt a nyugta-
lanságot fojtsa el – felszólított,
hogy menjek Kikindára, csilla-
pítsam le az embereket, rakas-
sam le a fegyvereket, különben
megrendszabályozzák õket.
Küldetésem sikerrel járt, és Kiss

ezredes és a királyi biztos
kikindai térparancsnoknak ne-
vezett ki. (…) Kedvezõ minõsí-
tésemre való tekintettel a fõher-
ceg-nádor kinevezett a pesti
nemzetõrség õrnagyává. Júni-
usban Pestre utaztam, de csak
négy hétig voltam ott, mert
mellfájdalmaim miatt nem bír-
tam tartósabban a lovaglást, fel-
mentésemet kértem, ezt azon-
ban nem engedélyezték, és
megfenyegettek, hogy elveszí-
tem a nyugdíjamat. Idõközben
sikerült elérnem, hogy Mezõhe-
gyesre helyezzenek, de már hat
hét múlva másvalakinek kellett
átengednem a helyemet, ekkor
kamarai kerületi biztosként al-
kalmaztak Kikindán, emellett
még a nemzetõrséget is szer-
veztem.”

Október második felétõl már
egy több ezer fõnyi, nemzet-
õrökbõl álló hadoszlop pa-
rancsnoka. Vallomása szerint:
„Múlt év októberében a határ-
õrök betörtek, és elpusztították

Kikindát, melyet nem volt elég
erõm a nemzetõrséggel megvé-
deni, Jécsára rendeltek, ahová
betörtek az oláhok, és végül
Nagybecskerekre húzódtam
vissza. Ebben az idõben lépte-
tett elõ a magyar hadügymi-
nisztérium alezredessé Erdély-
be, a 15. Mátyás huszárezred-
be, de mert a lovaglást nem bír-
tam, be sem vonultam ehhez az
ezredhez. Vissza akartam térni
a Bánságba, bérelt birtokomra,
de mert a szerbek és rácok ki-
szorítottak minket onnan, ez év
január hónapjában csatlakoz-
tam a Bánságból visszavonuló
magyar hadsereghez, melynek
Damjanich volt a parancsno-
ka.” A déli hadszíntéren szol-
gált egy önálló hadoszlop élén.
Amikor Damjanich vette át a
bánsági hadtest parancsnoksá-
gát, Nagysándor a lovasdandár
parancsnoka lett.

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár

összeállítása

A kilencedik aradi vértanú (1.)
Nagysándor József honvédtábornok

A Nagyvárad-olaszi Római Katolikus Plébánia
irattárában õrzött anyakönyvek tanúsága szerint 1803.
október 17-én született Sándor József néven, szülei
Sándor József és Tatzel Jozefa. Összesen nyolcan
voltak testvérek, Józsefen kívül csak ketten érték meg
a felnõttkort. A Sándor családnév Nagy-Sándorra
történõ megváltoztatására valamikor 1816 elõtt került
sor, ennek pontos oka nem derült ki a mai napig.

Nagysándor József hadnagy. Barabás Miklós rajza
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Szánkóversenyen jártunk
A sportolás, testmozgás jó-

tékony hatásait szem elõtt tart-
va az nagyszalontai RMDSZ
szervezésében szánkóverseny-
re várták a város II.–VI. osztá-
lyos kisdiákjait a Sándor Péter
Sportterem melletti szánkópá-
lyára. A megmérettetésen ki-
lenc csapat vett részt. Elõször
abban vetélkedtek, hogy kik
tudnak a dombról lecsúszva a
leghosszabb távot megtenni,
utána a gyorsaságukat mérték
össze a versenyzõk. Ekkor a
szánkókra két-két gyerek ült,
akiket két csapattársuk húzott
végig az akadálypályán, majd
a csapattagok helyet cseréltek,

és így is megtéve a távot, ér-
keztek meg a célig.

A II.–IV. osztályosok mezõ-
nyében a legjobb a Jegesmed-
vék csapata lett (Szántó János,
Veres Zoltán), az V.–VI. osztá-
lyosok korcsoportjában pedig
az elsõ helyezést a No Sens
csapat (Varga Dániel, Illyés
Norbert, Nagy Szabolcs, Lu-
kács Sándor, Vas Norbert) ér-
demelte ki. A dobogós helye-
zettek oklevelet, a többiek em-
léklapot vehettek át, és a ver-
seny összes résztvevõjét finom
édességgel jutalmazták a szer-
vezõk.

Balázs Anita

A berettyóújfalui Arany Já-
nos Gyermekotthon igazgató-
jának, Fodor Istvánnak a
meghívására húshagyó ked-
den egy mikrobusznyi gyer-
mek utazott a Bihar Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi
Igazgatóságról a magyaror-
szági település télbúcsúztató
ünnepségére. Nagyváradról a
2. és 3. Számú Gyermekott-
hon lakói mutatták be jelme-
züket, illetve produkciójukat
Major Ingrid és Udvar Vanda
központvezetõk vezetésével.
Együtt lépett fel gyermek és
nevelõ; többek között volt
Limbó hintó, Spongyabob,
Hat tyúk tava, Rongyos zsák,
Medúza, és jelbeszéddel be-
mutatott produkció.

A zsûri külön díjazta a legöt-
letesebb, a legaranyosabb, a
legfélelmetesebb, a legszelle-
mesebb, a legeredetibb és a leg-

munkaigényesebb egyéni jel-
mezeket, és külön a csoportos
fellépõket. A nagyváradi gyer-
mekotthonokból Cikran Erika

Michael Jackson-táncával és
-jelmezével, valamint a muské-
tásnak öltözött Lakatos Viktor
érdemelte ki a közönség tapsát
és a zsûri díját. Az ítészek kö-
zött volt Gáll Csaba, a Hajdú-
Bihar megyei Területi Gyer-
mekvédelmi Szolgálat aligazga-
tója, Kovács Zoltán, a berettyó-
újfalui II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola igazgatója, Szántó Il-
dikó a Bihar megyei gyermek-
védelemtõl, Nyirõ Gizella, a
Hajdú-Bihar megyei Bihari Hír-
lap szerkesztõje, valamint a há-
zigazda Fodor István. Alapítvá-
nyoknak és magánszemélyek-
nek köszönhetõen minden pro-
dukciót tortával, játékokkal,
ajándékkosárral jutalmaztak.

Petri Csilla

Farsangi szomszédolás

Napközis karnevál
Farsangi mulatságra gyûltek

össze kedd délelõtt a nagysza-
lontai Toldi Napközi Micimac-
kó csoportjának kisdiákjai. Ká-
dár Ilona és Balázs Natália óvó-
nõk gyerkõcei ötletes jelmezek-
be bújva érkeztek meg a Ma-
gyar Ház kistermébe, ahol
megannyi érdekes program és
meglepetés várta a karneválo-
zókat. Bemelegítésként a gye-
rekek szüleikkel közösen far-
sangi kézimunkaórán vettek
részt, álarcok, bohócfigurák,
színes képek készültek. Ezután
a kicsik bemutatták a jelmezei-
ket: tündérek, kalózok, mese-
hõsök és bohócok vonultak vé-

gig a farsangi díszbe öltözött
teremben, sorra bemutatkoz-
tak, és egy-egy verssel is meg-
örvendeztették a jelenlévõket.
A karneváli buliból természete-
sen nem hiányzott a farsangi
ünnepkör fontos jelképe, a
porcukros szalagos fánk sem.

B. A.



– Kellõ fontosságot tulaj-
donítanak-e manapság az is-
kolában a testnevelés oktatá-
sának?

– Ami az órák számát illeti,
határozottan állítom, hogy na-
gyon kevés. Általában csak he-
ti két tornaóra van, nyolcadik
osztályban esetenként csak
egy. Sajnos így írja elõ a keret-
tanterv, ezért ezen nem tudunk
változtatni. Azok, akik tehetné-
nek valamit ez ügyben, sajnos
nem intézkednek. Mindenkép-
pen több mozgás kellene a
gyerekeknek. Ha ez nem fog
változni, társadalmunk egész-
ségi szempontból a csõd szélé-
re fog jutni. Rengeteg lesz az
elhízott, túlsúlyos fiatal, ami az-
tán magával hoz mindenféle
betegséget. Az Egyesült Álla-
mokban már rég küszködnek
ezzel a problémával, félõ, hogy
mi is oda jutunk. Sajnos a szü-
lõk sem mérik fel a mozgáshi-
ány veszélyét, ezért nem iga-
zán nyüstölik palántáikat a
rendszeres mozgásra. A számí-
tógép és a videojátékok szék-
hez kötik a fiatalságot, és ezzel
beláthatatlan károkat okoznak.
Talán városokban még rosz-
szabb a helyzet, mint vidéken,
ahol az udvaron a gyerek leg-
alább egy követ felvehet, és el-
dobhatja. Kertes házak eseté-
ben segédkezik a szüleinek az
udvaron vagy a kertben. Már
ez is több a semminél. A tömb-
házakban élõ gyerek viszont
bezárkózik a virtuális világába,
és elõbb-utóbb leszokik a moz-
gásról. Ez már nem okoz neki

örömöt. Nagyon kevés a sport-
klub, vidéken szinte egyáltalán
nincs, így nincs hová eljárni
sportolni, mozogni. Jól mûkö-
dõ sportklub legközelebb csak
Nagyváradon van, mely távol-
sága miatt nem ad lehetõséget
mindenkinek. Mindenképpen
több tornaterem, sportcsarnok
és sportpálya kellene vidéken
is. Talán az elért eredmények
sikerélménye rászokatná a fia-
talokat a mozgás, a sportolás
örömére.

– Az Önök iskolájának mi-
lyen a felszereltsége?

– Sportpályánk van, és a kör-
nyékbeli iskoláknak is. Az utób-
bi 3-4 évben a megyei önkor-
mányzat RMDSZ-frakciójának
támogatásával több érmelléki
településen – Szalacson, Otto-
mányban, Érbogyoszlón, Albi-
son, Érszõllõsön, Kiskerekiben
– épült aszfaltozott pálya. Ebbe,
úgy gondolom, besegített az Ér
Kupa is. Tornatermek szem-
pontjából már sokkal gyengéb-
ben állunk. Kevés iskolában van
ilyen. Kerekinek van egy kisebb
saját terme, mi Szalacson a re-
formátus egyháztól kaptunk
egyet használatra. A legalapve-
tõbb tornaszerek megvannak,
de még sok minden hiányzik.
Ottományban viszont nincs tor-
natermünk. A sportcsarnok hi-
ányzik a legjobban. Ha legalább
egy lenne az Érmelléken, az
több települést is kiszolgálhatna.
Jó lenne, ha tennének valamit
az illetékesek ez ügyben. Az ér-
melléki fiatalság bizonyítja azt,
hogy megérdemli, hiszen két

felnõtt csapata szerepel a me-
gyei bajnokságban. Képzeljük
el, mi lenne, ha megfelelõ körül-
ményeik is lennének: télen is
tudnának edzeni, lenne hol ala-
pozni.

– Szívesen tornáznak a
gyerekek, vagy meg kell õket
gyõzni?

– Ha már egyszer elkezdik a
mozgást, megszeretik, és nem
kell meggyõzõ munka. Koruk
miatt is dinamikusak, csak meg
kell tanítani õket az egészséges
és helyes mozgásra. Erre per-
sze heti 1-2 testnevelésóra vaj-
mi kevés. Naponta kellene mo-
zogni, legjobb lenne reggel ez-
zel kezdeni a napot. Vannak
országok, ahol ezt a munkahe-
lyeken is megteszik.

– Egyenrangú tantárgy-
ként kezelik a tanárok, szü-
lõk, diákok, a testnevelést a
többivel? Gondolok itt a vizs-
gatárgyakra.

– Oda még nem jutottunk el,
de nálunk legalább nem kérik
el a tanárok az órákat úgy-
mond „fontosabb” tantárgyak-
ra. Remélem, nem csak azért,
mert én vagyok az igazgató.
Sportversenyek elõtt és az
esetleges sikerek után persze
felértékelõdik a tornaóra. Ami-
kor érettségizni is lehetett belõ-
le, az javította a megítélését.
Országos szinten viszont azt ta-
pasztalom, hogy másod- vagy
harmadlagosként keze-
lik. Tanuljon a gyerek,
legyen okos, de mi lesz
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Tanulható a mozgás öröme
Interjú Rácz Barnával, a szalacsi Balaskó Nándor Általános Iskola igazgatójával

Monospetriben született, szülõfalujában járta ki
az általános iskolát, majd a margittai Horea
Szakközépiskolában folytatta állat-egészségügyi
asszisztensi tanulmányait. A sport szeretete azonban
felülkerekedett, ezért profilt váltott, és a Testnevelési
Egyetemen diplomázott 2005-ben. Versenyvizsgával
került Szalacsra tornatanárnak. Beilleszkedett,
megszerette a helyet, és munkatársai is õt, mivel
a 2008-as tanévtõl igazgatónak választották, mely
tisztséget mind a mai napig betölti. Hatáskörébe
tartoznak a szalacsi és ottományi iskolák és óvodák.



2012. március 2. / Biharország Sport  13

Margittát is érinti az idén 
az országúti kerékpárverseny

az egészségével? Meg
kellene találni az arany
középutat. Az „Ép test-

ben ép lélek” mondás örökér-
vényû, amirõl, úgy tûnik, a ha-
zai tanrend megfeledkezett.

– Úgy tudom, épületek
szempontjából nincs gond-
juk. Van elég pedagógusuk
minden szinten?

– Jelen pillanatban minden
tantárgyat – az ének és rajz ki-
vételével – szaktanár oktat. Saj-
nos nem minden katedrán van
címzetes tanár, de az utóbbi
években folyamatosan javult a
helyzet. Ének- és rajzóra vi-
szont vidéken sehol nincs any-
nyi, hogy lefedje egy tanár ka-
tedráját. Ezeknek az oktatását
helyettesítõkkel oldjuk meg.

– Ön Monospetribõl ingá-
zik Szalacsra. Ez hosszú tá-
von fárasztó lehet. Mik a táv-
lati tervei?

– Megszerettem ezt a közsé-
get, és szeretek itt tanítani.
Ügyesek a gyerekek, jó a taná-
ri közösség. Jó eredményeket
értünk el a sport terén, nem
szívesen hagynám itt tanítvá-
nyaimat – akiket szeretek, és
úgy érzem, õk is engem –, meg

a befektetett munkát. Kézilab-
dában az utóbbi hat évben két
alkalommal is megyei bajnok
lett a szalacsi fiúcsapat, és szá-
mos alkalommal nyerték el az
Ér Kupát õk és a lányok is. Ta-
valy lehetõségem lett volna
Margittára mennem, a magyar
iskolába, de éppen az említett
okok miatt nem tettem meg.
Persze azt sosem tudhatjuk,
mit hoz a jövõ, ezért jóslatokba
nem bocsátkozom…

– Ha már szó esett az isko-
lán kívüli tevékenységekrõl,
részletezhetnénk egy kicsit?

– Az Ér Kupáról már beszél-
tem. Ezenkívül már két éve van
cserkészcsapatunk, tantárgy-
versenyekre járnak a tanuló-
ink, és gyakran érnek el ki-
emelkedõ eredményeket. Visz-
szajáró vendégei vagyunk a
micskei kézmûvesmûhelynek,
az érkeserûi Számadó Ernõ
versmondó versenynek és a
hegyközszentmiklósi szavaló-
versenynek.

– Margittának meg kellett
küzdenie a magyar iskoláért.
Önöknek ez úgymond aján-
dékként adódott a lakosság
etnikai aránya miatt. A ma-

gyar iskola egyik ellenérve-
ként azt hozták fel, hogy a ro-
mán nyelv oktatása látja ká-
rát ennek. Ebben az ügyben
mi az Ön tapasztalata?

– Eddig a román nyelvet és
irodalmat ugyanazon tanterv
alapján oktatták a magyar és a
vegyes iskolákban. Az új tan-
ügyi törvény szerint speciális,
kisebbségeknek szóló tanterv
szerint fogjuk már oktatni a
magyar anyanyelvû gyerekek-
nek. Semmiképpen sincsenek,
nem is lehetnek hátrányban a
magyar iskolába járók. Itt Sza-
lacson és Ottományban is jó
tanáraink vannak. Az esetleges
hátrányt az jelentheti, hogy a
gyerek csak román órán hall
román szót. Otthon, a szabad-
idõs foglalkozásokon, a temp-
lomban természetesen magya-
rul beszélnek. De ez akkor is
úgy lenne, ha vegyes tannyelvû
iskolába járnának, tehát nem
hátráltatja a magyar iskola a
román nyelv oktatását. A mar-
gittai gyerekek, gondolom, ak-
kor is magyarul beszéltek ott-
hon, amikor még a vegyes is-
kolába jártak. A tapasztalat azt
mutatja, hogy ha elkerülnek

olyan környezetbe, ahol hasz-
nálni kell az állam nyelvét, vagy
román nyelven kell tanulni, di-
ákjaink egy-kettõre behozzák a
lemaradást.

– Kérem, beszéljen egy ki-
csi jövõbeli terveirõl tanár-
ként és igazgatóként.

– Tanárként folytatni aka-
rom, amit elkezdtem, a diákok
egészséges életre nevelését,
megszerettetni velük a moz-
gást, a sportot, ami nélkül
nem teljes az életünk. Igazga-
tóként minden szinten kérni
fogom, és mindent megteszek
a sportcsarnok felépüléséért.
Ezenkívül szívügyem a szalacsi
óvoda felépítése, melynek he-
lyét évek óta csak egy gödör
jelzi. Az iskolában olyan szin-
ten fogunk tanítani, hogy diák-
jaink versenyképesek legyenek
a megmérettetéseken, és meg-
találják helyüket az életben.
Kedvenc idézetem: „Élj úgy,
hogy ne vegyenek észre ott,
ahol vagy, de nagyon érezzék
hiányodat, miután elmentél”
(Victor Hugo). Megpróbálom
ebben a szellemben nevelni ta-
nítványaimat.

Szõke Ferenc

A napokban Margittára látogatott Va-
sile Selejan, a Román Kerékpárszövetség
fõtitkára, hogy találkozzék a Bellotto cég
képviselõivel és Pocsaly Zoltán alpolgár-
mesterrel. A vállalat kerékpáros-öltözé-
kek készítésére szakosodott. A városatya
felkészülve ment a találkozóra, azzal az
eltökélt szándékkal, hogy rávegye a fõtit-
kárt, vegye fel Margittát is a 2012-es, ha-
zai rendezésû, nyugat-romániai nemzet-
közi bicikliverseny állomáshelyei közé.
Kellõ támogatást kapott a Bellotto cég
tulajdonosaitól is, így megszületett az elvi
ígéret. A város szempontjából ez igen
hasznos dolog, mivel növeli hazai és
nemzetközi ismertségét, jó hírét. Az
anyagi fedezetet pályázati úton fogják
biztosítani.

szefi Margittai vendéglátói körében Vasile Selejan, a hazai kerékpáros szakszövetség fõtitkára (középen)
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Müller Péter író, dramaturg vélemé-
nyét idézzük a rejtvényben a vízsz. 1.
és függ. 50. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Az alsó részen. 14.
Nem távozik. 15. Kelta nyelvû nép. 16.
… Hungarorum – Anonymus történeti
mûve. 18. Elia … – olasz filmrendezõ
(1929–1982). 20. Becézett Mária. 21.
Ady egyik írói álneve. 22. Romániában
van! 24. Szintén ne. 25. A mindennapi
betevõt készítõ mesterember. 27. Leá-
nyának férje. 28. Tisztelettudó viszonyt
fejez ki. 30. Fél tucat. 31. Kicsinyítõ
képzõ. 32. Idéz. 33. Fizetés. 35. Ügy,
dolog – latinul. 37. Indoeurópai nyelvet
beszélõ ókori nép. 38. …-kõ – A Kõsze-
gi-hegység legmagasabb csúcsa (882 m).
39. Egy kissé. 41. Békaparadicsom.
42. Szintén. 44. Figyelmeztetõ. 45.
Francia festõ, szobrász (Edgar,
1834–1917). 47. Mezõn élõ, a pulyká-
nál nagyobb madár. 49. Harmadik hat-
vány. 50. Amely idõtartamban. 52.
…éder – húszoldalú mértani test. 54.
Igevégzõdés. 55. Drávaszakasz! 56. Ide-
gi betegség. 57. A vas vegyjele. 58. Vaj-

dasági város. 59. … meg én – Paul
Géraldy kötete. 60. A kalcium vegyjele.
61. Hajó hátsó része. 62. Frissítõ ital.
64. Egyenletesen eloszló fény. 67. Va-
rázslónõ a görög mitológiában. 69. A bi-
kavér bor jelzõje lehet. 71. Gyanakvóan
figyelõ szem. 73. Dóra betûi.

FÜGGÕLEGES: 1. Bihar megye köz-
pontja. 2. Frissülõ. 3. Gyümölcsnek is
van. 4. Nõi énekhang. 5. Magmában
van! 6. A kõpénzek szigete. 7. Háztetõ
része. 8. Londoni galéria. 9. Páratlan li-
dérc! 10. Ring része! 11. Zöldövezet.
12. Becézett Ilona. 17. Neves olasz
mesterhegedû. 19. Gazdasági ágazattal
kapcsolatos. 23. Pöffeszkedett. 26.
Mennyei. 28. Személyes névmás. 29.
Nem friss. 30. A hélium vegyjele. 31.
Egy pár. 32. Puhatestû kis állat. 33. Vál-
ság. 34. Finom felvágott. 36. Õseik.
40. Alávaló. 43. Bácskában élõ délszláv
népcsoport. 46. Esõ jelzõje is lehet. 48.
Fej – tréfásan. 51. A tantál vegyjele. 53.
Zavarni kezd! 56. Sziklák között élõ ál-
lat. 57. A mélybõl feltör. 58. Bern folyó-
ja. 59. Visszataszítóan eltérõ. 61. Kirá-

lyi szék. 63. Névelõ. 65. Zászlódarab!
66. Zuhany. 68. Elém. 70. Határrag.
72. Kettõs betû.

Barabás Zsuzsa

Elõzõ számunk keresztrejtvényének
(Móra Ferenc mondotta) helyes meg-
fejtése a következõ: „Az élet meghosz-
szabbításának egész titka az, hogy
meg ne rövidítsük.”

Ezt hallotta?…
Elsõs gyerekek írni tanulnak. A

tanító felszólítja Juliskát:
– Meséld el, mit csináltál a szünet-

ben!
– Hintáztam Pistikével.
– Na, ha felírod a táblára azt,

hogy „hinta”, kapsz egy tábla csoko-
ládét.

Juliska felírja, meg is kapja a cso-
kit.

– Hát te, Kolompár Zsiga, mit csi-
náltál a szünetben?

– Há’ tanító úr, én is szerettem
vóna hintázni, de Pistike fejbedobott
egy kûvel.

– Na Zsiga, ezt hívják hátrányos
megkülönböztetésnek. Ha felírod a
táblára, hogy „a rasszizmus társadal-
munk rákfenéje”, kapsz egy szelet
csokit. ☺

Nõ az ágyban a szeretõvel. Egyszer
csak hallja, hogy hazaérkezik a férj.

– Siess! Állj a sarokba!
Gyorsan bekeni a hapsit babaolaj-

jal, és beszórja egy csomó hintõpor-
ral tetõtõl-talpig.

– Ne mozogj – súgja neki –, tegyél
úgy, mintha szobor lennél!

Közben megérkezik a férj:
– Mi ez itt, drágám?
– Á, csak egy szobor. Horváthék

vettek egyet a hálószobájukba, any-
nyira tetszett, hogy gondoltam, ve-
hetünk mi is.

Ennyiben maradtak, de ahogy
beesteledik, a férj kimegy a konyhá-
ba, és behoz egy szál kolbászt meg
egy üveg bort.

– Tessék – mondja a szobornak –,
egyél és igyál. Három napig álltam
így Horváthéknál, és még egy pohár
vizet sem kaptam!
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Egész héten
a Hollywood Multiplex moziban

Bel Ami (brit–olasz dráma)

Felhasználva különleges vonzerejét és
kimagasló intelligenciáját, George-nak
sikerül egy szegény, átlagos fiúból a leg-
népszerûbb férfivá alakulnia. Egy olyan
világban, ahol Párizs legerõsebb embe-
rei nem a férfiak, hanem azok feleségei,
illetve szeretõi, George ágyában egy-
mást követik a legszebb, legbefolyáso-
sabb és leginformáltabb hölgyek, akik
valamilyen módon hozzásegíthetik õt a
tudatos társadalmi felemelkedéshez.

Idõjárás
A következõ héten a vi-

szonylagos állandóság lesz
jellemzõ térségünk idõjárás-
ára. Napközben 0–3 Celsi-
us-fok közötti hõmérsékletre
van igen nagy esély, míg éj-
jelente –5 Celsius-foknál
nem fog mélyebbre süllyedni
a hõmérõk higanyszála. A
meglehetõsen enyhe, az idõ-
szaknak megfelelõ hõmérséklet azon-
ban nem biztosít zavartalan sétákra al-
kalmas idõt, a nappali felmelegedést
ugyanis erõs felhõsödés fogja beárnyé-
kolni. Némi napsütésre csak hétvégén
és jövõ hét elején van némi esély.

Március 4., vasárnap
Kázmér – a Kazimir név magyar alakvál-
tozata, amely szláv (lengyel) eredetû. Ele-
meinek jelentése: alapít, hirdet + béke, bé-
kealapító.

Március 5., hétfõ
Adrián – a latin Hadrianus névbõl szár-
mazik. Jelentése: (a Velence tartomány-
ban levõ) Hadria városából való (férfi).
Adorján – latin eredetû, jelentése: hadriai.

Március 6., kedd
Inez – az Ágnes spanyol megfelelõje. Je-
lentése: szûzies, tiszta, szemérmes. A kö-
zépkorban a latin agnus (bárány) szóval
azonosították a hasonló hangzás és a bá-
rány jelképes jelentése alapján.
Leonóra – az Eleonóra önállósult rövidü-
lése, amely az arab Ellinor névbõl szárma-
zik. Jelentése: Isten az én világosságom.

Március 7., szerda
Tamás – a héber eredetû bibliai névbõl,
a Teomóból származik. Jelentése: iker. A
görögök Thomasz formában vették át,
jelentése: csodálatos.

Március 8., csütörtök
Zoltán – régi magyar személynév. Az
ótörök sultan, soltan szóból származik,

eredetileg sz-szel ejtették. Jelentése: ural-
kodó, fejedelem. (A szultán szóval is ro-
kon, a török császárokat azonban csak a
XV. századtól nevezték így.)

Március 9., péntek
Franciska – a latin Franciscus (magya-
rul: Ferenc) férfinév nõi párja. Jelentése:
francia.
Fanni – a Franciska és a Stefánia becé-
zõjébõl önállósult név. Más magyarázat
szerint görög–szláv–német eredetû, jelen-
tése: virágkoszorú.

Március 10., szombat
Ildikó – germán eredetû, jelentése: har-
cos. Attila hun király második felesége, a
germán mondákból is ismert Krimhilda
(Kriemhilda, Kriemhilde, Kriemhild) nevé-
nek rövidülése a Hilda, Ilda, s ennek már
a latin nyelvû forrásokban elõforduló alak-
változata az Ildico. Csak a magyarban vált
használatos nõi névvé Arany János hun
tárgyú eposza, a Buda halála nyomán.

A nõket köszöntik

Március 9-én, jövõ pénteken a be-
rettyószéplaki, március 10-én, jövõ szom-
baton a bihardiószegi, március 11-én jövõ
vasárnap pedig a monospetri mûvelõdési
házban köszöntik a helyi szervezõk a höl-
gyeket. A mûsort mindegyik esetben a
Horváth János Társaság színjátszó cso-
portja biztosítja. Minden hölgyet nagy sze-
retettel várnak kísérõikkel egyetemben.

Erkölcsi bizonyítványt
Nagyszalontán is

Február végétõl kezdõdõen már a hajdú-
város rendõrsége is kiadhat erkölcsi bizo-
nyítványokat (cazier judiciar) – tudatta köz-
leményben a Bihar Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság. A szalontai önkormányzat adta a
pénzt a szükséges számítástechnikai eszkö-
zökre és az irodafelszerelésre, a megyei
rendõrség pedig hozzáférést biztosított az
adatbázishoz, és kiképezte a személyzetet.

ezentúl tehát a Nagyszalontán és a körzeté-
be tartozó községekben (Alsókocsoba,
Cséffa, Feketebátor, Gyapjú, Illye, Ke-
ményfok/Avram Iancu/, Madarász, Oláh-
szentmiklós, Olcsa, Tenke, Tulka) lakók,
ott születettek, illetve ottani ideiglenes lak-
hellyel rendelkezõk nem kell hogy Nagyvá-
radra utazzanak ezért az okmányért. Érvé-
nyes személyi igazolvánnyal (lakcímbejegy-
zéssel) egy típuskérvény kitöltése után, 10
lejes kincstári illeték befizetése után és 2 le-
jes okmánybélyeg (vagy ennek ellenértékét
a városházán kifizetve) keddenként 11–13,
péntekenként pedig 10–12 óra között le-
het igényelni az erkölcsi bizonyítványt.

Kabaré Érszõllõsön

A Horváth János Társaság színjátszó
csoportja március 3-án, szombaton 19
órai kezdettel Érszõllõsön mutatja be nagy
sikerû kabarémûsorát. Az elõadás díjmen-
tes, adományokat urnába köszönettel el-
fogadnak. Mindenkit szeretettel várnak.

Névnapjukat 
ünneplõ 
olvasóinknak 
sok boldogságot 
kívánunk!

Névnapok és jelentések
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Hozzávalók: 80 dkg malackaraj; 20
dkg sertésvelõ; 2 fej vöröshagyma; 4 pa-
radicsom; 5 zöldpaprika; 60 dkg burgo-
nya; egy csokor zöldpetrezselyem; az íze-
sítéshez köménymag, só, bors, paprika,
babérlevél, citromlé; a sütéshez kacsazsír.

Elkészítése: A sóval, köménnyel és
babérlevéllel ízesített fõzõlében a burgo-
nyát elõfõzzük. A velõt sóval, borssal, ba-
bérlevéllel és kis citrommal ízesített víz-
ben leforrázzuk, kihûtjük és lehártyázzuk.
A paradicsomot leforrázzuk és meghá-
mozzuk, majd a húsát felkockázzuk. A
karajból szép szeleteket vágunk, kiklop-
foljuk, és mindkét oldalát ízlés szerint sóz-
zuk, borsozzuk. Ezt követõen forró serpe-
nyõben, közepes lángon, kevés kacsazsí-
ron készre sütjük, majd a fõtt burgonyát
ropogósra pirítjuk. Közben a paradicso-

mot, paprikát és vöröshagymát kevés zsí-
ron összepirítjuk, melyet majoránnával,
sóval, borssal és fûszerpaprikával ízesí-
tünk. Amikor a zöldségek kellõképpen
megpirultak, hozzáadjuk a leforrázott ser-
tésvelõt és a finomra vágott petrezsely-
met. A sült malackarajt és a pirított bur-
gonyát az így elkészült lecsóval tálaljuk.

A fészkesvirágúak rendjébe, az õsziró-
zsafélék családjába tartozik, Európa,
Ázsia és Észak-Amerika magasabb hegy-
vidékeinek növénye. Védett, ismert még
angyalital, anyagyökér, kappanfû, mária-

fû, olaszútifû, angyalital-gyökér, szentjá-
nosvirág, lúgfû, luciánfû, hájvirág néven
is. Kertben is termeszthetõ; virága és
gyökere erõs, kellemetlen fûszerszagú,
keserû-csípõs ízû.

A növény arnicin, szeszkviterpén-
laktonokat, flavonoidokat, a szikfûéhöz
hasonló illóolajat, cserzõsavat tartalmaz.
Orvosilag korábban izgatószerként hasz-
nálták vagy sebek borogatására a belõle
készült tea vagy tinktúra alakjában. Hatá-
sos gyulladás- és fájdalomcsökkentõ, kül-
sõleg fertõtlenítõ, sebgyógyító hatású,
kelések, vérömlenyek, csonttörések
okozta ödémák, zúzódások, rándulások
kezelésére ajánlott. Enyhíti a rovarcsípés
okozta viszketést is. Reumatikus pana-
szokra is kiváló gyógyír. A homeopátia a
túlerõltetés okozta izomfájdalmak kezelé-
sére alkalmazza. Segít a felületi visszér-
gyulladás gyógyulásában is. Belsõleg le-
hetõleg ne alkalmazzák, mert nagyobb
adagban szívmegállást okozhat. Allergiás
bõrreakciókat is kiválthat.

Jövõ héten az anyarozs tulajdonságai-
ról írunk.

KOS: Még mindig a munkával van el-
foglalva, és teljesen ki van borulva at-

tól, hogy hiába végzi el a feladatot, mégis
sokkal késõbb kapja meg érte a pénzt.

BIKA: Amit megígértek, amirõl szó
volt, nem úgy alakul, ahogy arra szá-

mított. Vannak egyesek a környezetében,
akik azt hiszik, hogy mindent megenged-
hetnek maguknak.

IKREK: Az otthonára jobban kellene
vigyáznia, mert elõfordulhat, hogy il-

letéktelen személyek tesznek látogatást, és
megszabadíthatják értékesebb tárgyaitól.

RÁK: Olyan tempót diktál, hogy a kör-
nyezetében élõk nem tudják követni

önt, és ez azt is jelenti, hogy talán egyedül
kellene dolgoznia.

OROSZLÁN: Fantasztikus ötleteket
talál ki, csak anyagilag nem jár jól ve-

lük. Hiába minden erõfeszítés, sajnos nem
lesz több a pénze.

SZÛZ: Emeltebb hang lesz a jellemzõ
a személyes kapcsolataira, és ön az,

aki tulajdonképpen a provokátor szerepét
betölti. Gyermekei pénzt kunyerálnak öntõl.

MÉRLEG: A munka során találkozhat
valakivel, aki miatt szerencsésnek ér-

zi magát. Ha nincs állása, akkor a sors az út-
jába vezérel valakit, aki segít, hogy találjon.

SKORPIÓ: Fokozott szexuális étvágy
jellemzõ most önre, de minden attól

függ, a meglévõ kapcsolata hogyan mûkö-
dik, Még nézeteltérések is keletkezhetnek.

NYILAS: Na, most aztán hajrázhat,
már ami a munkát illeti, és jó lesz, ha

a feladatokat megosztja másokkal is, mert
nem fogja gyõzni.

BAK: Még jó, hogy olyan barátai van-
nak, akik segítenek abban, hogy

megtalálja az igazit. Jobban szereti ugyanis,
ha nem önnek kell nyomulnia.

VÍZÖNTÕ: Jól érezi magát az otthoná-
ban, talán még barátokat, barátnõket

is vendégül lát, és olyan dolgokat is meg-
tesz, amelyekre korábban nem volt ideje.

HALAK: Élete legjobb üzletét kötheti
a héten, vagy olyan hatalmas mázlis-

ta, hogy találkozik egy olyan személlyel, aki
a segítségére lehet.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (13.)
A hegyi árnika (Arnica montana)

Ínyenceknek 

Malackaraj lecsós velõvel
és pirított burgonyával



A hét színésze – KA hét színésze – Katie Holmesatie Holmes
KKedd, MTedd, MTV 1 – 2V 1 – 21:40 1:40 

VVan az a pénz, ami megbolondít an az a pénz, ami megbolondít (amer(amerikikai vígjátai vígjáték)ék)

2020112. már2. március 3–9.cius 3–9.IngyIngyenes tenes téévvémûsorémûsor-mellékle-melléklett

A hét filmje:
Kiadatás
Vasárnap – MTV 1, 22:10

A hét sporteseménye:
Alpesi sí világkupa
Péntek – Eurosport, 11:30

A hét dokumentumfilmje:
Toleranciából jeles
Hétfõ – Duna TV, 17:20



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

fajták (amerikai s.)
14:30 Melissa és Joey (amerikai s.)
14:55 Így készült – Én, József Attila
15:25 Sárkányszív (am. akciófilm)
17:10 Így készül – Marslakók
17:40 A Szövetség
18:35 Gasztroangyal
19:30 SzerencseSzombat 
20:30 Híradó este
21:15 Kegyetlen bánásmód (ameri-

kai romantikus vígjáték)
22:55 Zorán koncert: Körtánc 
23:45 Zsukovszkíj-Szénási-Lénárd:

Mesés férfiak szárnyakkal
(magyar színházi felvétel)

02:05 Sporthírek
02:15 Pompei – Egy város pusztu-

lása (olasz történelmi dráma)

MTV 1

RTV 1
07:00 Rajzfilmklub; 08:10 Az idõ és
az ember; 09:30 Babavarázs; 10:00
Légy szülõ, légy okos!; 10:30 Lökött
porofesszor; 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 Bajnokok Ligája-magazin;
15:00 Egyszer az életben; 17:00
Találkozunk a TVR-nél; 18:45
Teleenciklopédia; 20:00 Híradó;
21:10 Az eladólány (amerikai
romantikus vígjáték) Fsz.: Steve
Martin, Claire Danes, Jason
Schwartzman; 22:50 Profik; 23:50
Út a mennyországba (amerikai
thriller) Fsz.: Forest Whitaker,
Peter Coyote; 01:25 Bajnokok
Ligája-magazin
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Architextúrák;
08:30 Szentek és mesterségek;
09:00 Mitica esetei; 10:00 Mondj
egy mesét! (olasz s.); 11:00
ALRO–FC Olt. II. ligás labdarúgó-
mérkõzés, élõ; 13:00 Izland; 13:30
Arománok (dokumentumfilm); 14:00
Római rejtélyek (angol s.); 15:10
Angyal meló (amerikai vígjáték)
Fsz.: Anton Yelchin, Anbert
Finney, Bridget Fonda; 17:00 Je-
gyezd meg!; 18:00 Román útlevél;
19:00 Adrenalitica; 19:15 Cirkus
Scott; 20:00 Razushow; 21:00 CSI:
Helyszínelõk (amerikai s.); 22:00
Híradó; 23:00 Gitárok ideje; 24:00
Csillagközi romboló (amerikai s.);
00:55 Római rejtélyek (angol s.);
01:50 Cirkusz. A Mágia díjai, 2009

Viasat 3
07:45 A szépség és a szörny (ame-
rikai s.); 08:40 A dadus (amerikai
s.); 09:10 Zsírégetõk (amerikai reality
show); 10:05 Halottnak a csók
(amerikai s.); 10:55 Dawson és a
haverok (amerikai s.); 12:45 Szívek
szállodája (amerikai s.); 14:30 Egy
kapcsolat szabályai (amerikai s.);
14:55 Airplane! (amerikai vígjáték);
16:50 Lost in Space – Elveszve az
ûrben (amerikai sci-fi akciófilm);
19:30 Ûrcowboyok (amerikai-
ausztrál akció-vígjáték); 22:00
Conan, a barbár 2. – A pusztító
(amerikai fantasztikus kalandfilm);
00:10 Tökéletes katona 2 – Újra
fegyverben (kanadai akciófilm);
02:10 Ûrcowboyok (amerikai-
ausztrál akció-vígjáték)

PRO TV
07:00 Híradó, Mi történik doki?;
10:00 Mi történik, doki?; 10:45 Fo-
gadj az életre!; 13:00 Híradó; 13:05
Románia tehetségei; 15:15 A gyû-
rûk ura: A király visszatér (ameri-
kai–új-zélandi kalandfilm) Fsz.:
Elijah Wood, Viggo Mortensen,
Andy Serkis; 19:00 Hírek; 20:30
Star Trek (amerikai kalandfilm)
Fsz.: Chris Pine, Zachary Quinto,
Leonard Nimoy, Eric Bana; 23:00
Mutáns krónikák (amerikai akció-
film) Fsz.: Thomas Jane, John
Malkovich, Ron Perlman, Devon
Aoki; 01:30 Ökölvívás, Düsseldorf:
Vlagyimir Klicsko vs. Jean Mark
Mormeck; 02:30 A gyûrûk ura: A
király visszatér (amerikai–új-zé-
landi kalandfilm, ismétlés)

HBO
07:15 2011 European Film Awards;
08:45 Különleges kapcsolat (an-
gol–am. történelmi dráma); 10:15
Baseball álmok (am. filmdráma);
12:00 Nevelésbõl elégséges (am.
s.); 12:25 Gyógyegér vacsorára
(am. vígj.); 14:20 Anyát a Marsra
(am. animációs film); 15:50 Hellboy
II – Az Arany hadsereg (am. akció-
film); 17:50 A végzõs buli (am.
vígj.); 19:35 Nevelésbõl elégséges
(am. s.); 20:00 Megvilágosultam
(am. s.); 20:30 Kergetjük az ameri-
kai álmot (am. s.); 21:00 Vesztesek
bosszúja (am. akciófilm); 22:40 A
félszemû (am. western); 00:25 Ha-
láli temetés (am. vígj.); 01:55 A vi-
kingek felemelkedése (dán–angol
akciófilm)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10 A ro-
deó bajnokai (amerikai családi víg-
játék); 12:55 Fekete szépség (ame-
rikai-angol kalandfilm) Egy gyönyö-
rû ló, aki olyan okos, hogy akár
ember lehetne. Mégis kalamajkák-
ba keveredik. Túlságosan is bízik a
kétlábúakban, azt hiszi, mindenki
olyan, mint elsõ, szeretõ gazdái.;
14:35 Már megint bérgyilkos a
szomszédom (amerikai akció-vígjá-
ték); 16:30 Piedone Hongkongban
(olasz akció-vígjáték); 18:35 Kincs,
ami van (amerikai akció-vígjáték);
20:20 Dr. Dolittle (amerikai vígjá-
ték); 22:00 Váltságdíj (amerikai
akcióthriller); 00:15 Kill Bill (angol
akciófilm); 02:15 Azumi 2.: Életre
halálra! (japán akciófilm)

Duna TV – 21:40

Howards End –
Szellem a házban 
(angol-japán filmdráma)
Három egymástól különbözõ társadalmi réteg
nagytalálkozása a századforduló Angliájában. A za-
vartalannak tûnõ nyugalom csak látszólagos. Két
család sorsa fonódik össze olyan kuszán, hogy las-

sacskán már senki nem
ismeri ki magát benne.
Szerelem, csalódás, hiú
vágyak és hazug remé-
nyek kötik õket össze el-
téphetetlenül.

AXN
07:00 The Amazing Race;
09:00 Androméda (amerikai
sorozat); 11:00 Elveszett világ
(amerikai sorozat); 13:00
Merlin (amerikai sorozat);
15:00 Táncolj, ha tudsz! Reality
Show; 16:00 Extrém
házalakitás; 17:00 Hepiendek
(amerikai sorozat); 18:00
Szellemekkel suttogó
(amerikai sorozat); 19:00
NCIS (amerikai sorozat);
21:00 NCIS: Los Angeles
(amerikai sorozat); 22:00
Gyilkos elmék (amerikai
sorozat); 24:00 Törvény és
rend (amerikai sorozat); 02:00
NCIS: Los Angeles (amerikai
sorozat)

Eurosport
09:30 Szánkó – Eb., Oroszország;
10:00 Északi összetett síelés – Vi-
lágkupa, HS 130, élõ; 10:45 Alpesi
síelés – Világkupa, nõi, óriás szla-
lom, 1. futam, élõ; 11:45 Sífutás –
Világkupa, nõi, üldözéses, élõ; 12:30
Északi összetett síelés – Világkupa,
Gundersen, élõ; 13:30Biatlon – Vi-
lágbajnokság, férfi, sprint, élõ; 15:00
Sífutás – Világkupa, férfi, üldözéses,
élõ; 16:30 Biatlon – Világbajnokság,
nõi, sprint, élõ; 17:45 Síugrás – Vi-
lágkupa, csapat, HS 130, élõ; 19:45
Biatlon – Világbajnokság, férfi,
sprint; 21:00 Snooker – Open világ-
bajnokság, Kína; 23:00 Síugrás – Vi-
lágkupa, HS 130; 24:00 Biatlon –
Vb., férfi, sprint; 01:00 Biatlon – Vb.,
nõi, sprint

06:30 A Maros Mûvészegyüttes táncai
07:00 Gazdakör 
07:30 Ezer év szentjei
08:05 Rajzfilmek
09:40 Daktari (amerikai sorozat)
10:35 001 – Az elsõ bevetés (német–

amerikai–angol akciófilm)
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
15:15 Heuréka! Megtaláltam!
15:35 Talpalatnyi zöld
16:05 Törzsasztal
17:05 Magyar történelmi

arcképcsarnok
17:25 A Maharadzsa lánya (olasz–

német–amerikai sorozat)
19:00 Híradó 
19:35 Pannonia 3 keréken
20:05 Herczeg Ferenc: Kék róka

(magyar színházi felvétel)
22:00 Howards End – Szellem a ház-

ban (angol-japán filmdráma)
24:00 Dunasport
00:15 Tágra zárt szemek (amerikai-

angol filmdráma)

Duna TV
07:00 Az idõ örvényében
07:25 Tv2 matiné
11:30 Babavilág
12:00 Tûsarok
12:30 9 hónap
13:00 Bajnokok Ligája magazin
13:30 Gyilkos számok (amerikai s.)
14:30 TopSpeed
15:00 Autóguru (magazinmûsor) 
15:25 Xena (amerikai sorozat)
16:25 Bûbájos boszorkák (amerikai

sorozat)
17:25 Hawaii Five-0 (amerikai

sorozat) 
18:25 Sas kabaré
19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 Az Angyal (amerikai

akciófilm) Nincs számára
feltörhetetlen zár, nem
létezik megfejthetetlen kód.
Õ az Angyal. Hiába vannak
a nyomában a hatóságok
és a bûnözõk, õt nem lehet
elkapni. De most csapdába
ejtette valami.

23:00 Bad Boys 2. – Már megint
a rosszfiúk (amerikai
akciófilm)

01:45 Pénzvonat (amerikai akció-
vígjáték)

TV 2
08:00 Kölyökklub
11:30 Asztro Show
12:30 Házon kívül
13:00 Autómánia
13:40 Veszprém-Szeged férfi

kézilabda-mérkõzés – élõ
15:25 Eltûntnek nyilvánítva

(amerikai-kanadai sorozat)
16:25 Hetedik érzék (amerikai-

kanadai sorozat)
17:25 Mama Jack (amerikai-dél-afri-

kai vígjáték) Jack Theron vi-
dám, de ügyefogyott minde-
nes egy filmstáb mellett,
amely Fokvárosban, a
Robben-szigeten. Amikor
Jack összekülönbözik a nagy-
képû amerikai rendezõvel, az
bosszút esküszik, és egy nyil-
vános rendezvényen a háttér-
bõl lejáratja Jacket.

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 A Karib-tenger kalózai – A

Fekete Gyöngy átka
(amerikai kalandfilm)

23:15 Végsõ állomás 2. (amerikai
thriller)

01:05 A Richard Nixon-merénylet
(amerikai-mexikói
filmdráma)

RTL Klub
06:30 Fõtér
07:55 Ma reggel 
09:00 Rajzfilmek
12:20 Fejezetek a magyar vasutak

történetébõl
12:40 Az én világom
13:02 Gréti (magyar animációs film)
14:20 Sárkány és papucs (rajzfilm)
15:30 Új-Zéland – Darwin nyomában
16:20 A falu jegyzõje (magyar s.)
17:30 Magyarország története
17:55 Peter Gabriel és a New Blood

Orchestra
19:00 Otthonod a kávéház
19:20 Mi micsoda
19:45 Esti mese
20:10 Szerelmem, Afrika (német-

olasz sorozat)
21:00 Híradó este
21:35 Sárkányszív (amerikai

akciófilm)
23:15 Gasztroangyal
00:10 Víz (kanadai-indiai

romantikus dráma) Chuyia,
egy gyermekkorban lévõ
menyasszony, akinek a férje
meghalt mielõtt még
egybekeltek volna. Arra
kényszerül, hogy egy indiai
vallási közösségben, azaz
egy ashramban éljen.

MTV 2
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06:30 Magyar gazda
07:00 Zöld Tea
07:25 Delta 
07:55 Ma reggel
10:05 Engedjétek hozzám
10:15 Katolikus krónika
10:50 Kérdések a Bibliában
11:05 Református magazin
11:40 Mai hitvallások
12:05 Látogatóban Csomós József

református püspöknél
12:30 Magyarok a Szlovákiai

Evangélikus Egyházban
13:01 Hírek
13:05 Zegzugos történetek
13:35 Anno
14:05 Idõkerék: Binche városa (fr. dokf.)
14:20 Egy pikoló világos (magyar

vígjáték)
15:50 Út Londonba
16:20 Telesport – Sport 7
16:50 Kecskeméti TE – DVTK. Baj-

noki labdarúgó-mérkõzés élõ
19:05 Rex Rómában (osztrák s.) 
19:55 A Lényeg
20:30 Híradó este
21:15 Marslakók
22:10 Kiadatás (amerikai-dél-afri-

kai filmdráma)
00:10 Flört (amerikai filmdráma)
01:35 Sporthírek

MTV 1

RTV 1
07:00 Disney-klub; 08:10
Hitvilág; 10:00 Dana kertjében;
10:35 A falu élete; 13:00 Sajtó
és hatalom; 14:00 Híradó;
14:30 12 asztal. Gasztronómiai
vetélkedõ; 15:10 Folklórkincs;
17:00 Danutz Kft. Szórakoztató
szupermarket; 19:00 A nagy
húzás. Joker-, Lottó 5/40-, 6/49-
és Noroc-sorsolás; 19:45 Sport;
20:00 Híradó; 21:10 El Tropico
(amerikjai romantikus
filmdráma) Fsz.: Andy Garcia,
Dustin Hoffman, Dominik
García-Lorido; 23:35 100%-
ban szavatolt; 00:35 Danutz
Kft. Szórakoztató szupermarket
(ismétlés); 03:10 Találkozunk a
TVR-nél

RTV 2
08:00 Jegyezd meg!; 09:00 Román
útlevél; 10:00 Mondj egy mesét!
(olasz s.); 11:00 Motormágia; 11:30
Nõi sikerek; 12:00 Bortestvérek; 12:30
Jamie Amerikában; 13:00 Izland;
13:30 Arománok (dokumentumfilm);
14:00 Római rejtélyek (angol s.);
15:10 Derbi (amerikai filmdráma);
17:00 Mitica esetei; 18:00 Természet
és kaland; 18:30 Csavargó pecás;
19:00 Szélességek; 19:30 Nagylábon;
20:10 Végveszélyben a Föld 2.
(amerikai sci-fi thriller); 21:45
Adrenalitica; 22:00 Híradó; 23:00
Nyalóka. AG Weinberger mûsora;
24:00 Csillagközi romboló (ameri-
kai s.); 01:00 Római rejtélyek (angol
s.); 02:00 Végveszélyben a Föld 2.
(amerikai sci-fi thriller, ismétlés)

Viasat 3
06:50 A szépség és a szörny (ame-
rikai s.); 07:40 Smallville (amerikai
s.); 08:30 Topmodell leszek! (ameri-
kai reality show); 09:20 Szex és
New York light (amerikai s.); 10:50
Szívek szállodája (amerikai s.);
11:40 A nagy házalakítás (amerikai
szórakoztató s.); 12:35 Lost in
Space – Elveszve az ûrben (ameri-
kai sci-fi akciófilm); 15:00 Robin
Hood, a tolvajok fejedelme (ameri-
kai kalandfilm); 17:50 Hazárd me-
gye lordjai (amerikai akció-vígjá-
ték); 20:00 Négy esküvõ; 21:00 CSI:
A helyszínelõk (amerikai-kanadai
s.); 22:00 Nikita (amerikai s.); 22:55
Ace Ventura 2.- Hív a természet
(amerikai vígjáték); 00:45 Az utol-
só mohikán (amerikai kalandfilm)

PRO TV
07:00 Híradó, Mi történik, doki?;
10:00 Mosolypasztillák; 10:45 Moon-
dance Alexander (amerikai roman-
tikus film) Fsz.: Kay Panabaker,
Don Johnson, Lori Loughlin; 13:00
Hírek; 13:05 Apropo TV; 14:00 A lá-
togatók (francia vígjáték) Fsz.:
Jean Reno, Christian Clavier, Valé-
rie Lemercier; 16:00 Alaszka (ame-
rikai kalandfilm) Fsz.: Thora Birch,
Vincent Kartheiser, Dirk Benedict;
19:00 Hírek; 20:30 Hancock (ameri-
kai akciófilm) Fsz.: Will Smith,
Charlize Theron, Jason Bateman,
Jae Head; 22:30 Visszavágó (ame-
rikai akciófilm) Fsz.: Mel Gibson,
Gregg Henry, Maria Bello; 00:45
Apropo TV; 01:45 Mutáns krónikák
(amerikai akciófilm, ismétlés)

HBO
06:00 Tini paparazzo (amerikai
dokumentumfilm); 07:35 A végzõs
buli (amerikai vígjáték); 09:20
Coraline és a titkos ajtó (amerikai
animációs film); 11:00 Apollo 13.
(amerikai filmdráma); 13:20
Utódomra ütök (amerikai
vígjáték); 15:00 Crulic (román
dokumentumfilm); 16:15 Házasodik
a család (amerikai vígjáték); 17:55
Alkonyat – Napfogyatkozás
(amerikai romantikus dráma);
20:00 Kellékfeleség (amerikai
romantikus vígjáték); 21:55
Befutó (amerikai s.); 22:55
Válaszcsapás (amerikai s.); 00:25
A Föld inváziója – Csata: Los
Angeles (amerikai sci-fi); 02:20
Zöld darázs (amerikai akciófilm)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10 Im-
migrants – Jóska menni Amerika
(amerikai-magyar animációs film);
12:40 Kincs, ami van (amerikai ak-
ció-vígjáték); 14:25 Örökkön-örökké
(amerikai kalandfilm); 16:40 Bel-
phégor – A Louvre fantomja (fran-
cia misztikus film); 18:25 Dr. Dolittle
(amerikai vígjáték); 20:05 Junior
(amerikai vígjáték); 22:10 A tenge-
részgyalogos (amerikai akciófilm)
John, az iraki vetarán a hegyekben
kirándul feleségével. Öszszeakad-
nak egy gyémánttolvaj-bandával,
akik foglyul ejtik Kate-et. John tud-
ja, hogy élete legkeményebb és
legfontosabb küldetése vár rá.;
23:50 Kill Bill 2. (amerikai akció-
film); 02:15 Azumi (japán akciófilm)

RTL Klub – 21:00

A csajok háborúja 
(amerikai romantikus vígjáték)
Emma és Liv gyermekkoruk óta barátnõk, nincs
titkuk egymás elõtt, még az esküvõrõl is ugyanazt

gondolják. Arra azért
õk sem számítanak,
hogy ugyanarra a nap-
ra, ugyanarra a hely-
színre sikerül szervezni-
ük mindent. A kínos
baki persze betesz a ba-
rátságnak, és kitör a
háború. 

AXN
07:00 The Amazing Race; 09:00
Androméda (amerikai sorozat);
11:00 Az elveszett világ
(amerikai sorozat); 13:00 Merlin
(amerikai sorozat); 15:10
Táncolj, ha tudsz! Reality Show;
16:00 Extrém házalakítás; 17:10
A férfiak a szõkéket szeretik
(amerikai sorozat); 19:00 CSI:
New York (amerikai sorozat);
20:00 A cég (amerikai sorozat);
21:00 Donnie Brasco (amerikai
krimi) Fsz.: Al Pacino, Johnny
Depp, Anne Heche, Michael
Madsen; 23:25 Felejthetetlen
(amerikai sorozat); 00:35
Gyilkos elmék (amerikai
sorozat); 01:35 A cég (amerikai
sorozat)

Eurosport
09:00 Snooker – Open vb., élõ; 11:30
Síugrás – Világkupa, csapat, HS 130;
13:45 Alpesi síelés – Világkupa, férfi,
szuper-G; 14:15 Biatlon – Vb., férfi,
üldözéses, élõ; 15:00 Sífutás – Világ-
kupa, férfi és nõi, sprint, klasszikus,
élõ; 16:30 Alpesi síelés – Világkupa,
nõi, szlalom, 2. futam; 17:00 Biatlon –
Vb., nõi, üldözéses, élõ; 17:45 Kerék-
pározás – Párizs-Nice, 1. szakasz;
19:00 Síugrás – Világkupa, HS 130;
20:00 Biatlon – Vb., férfi, üldözéses;
20:30 Biatlon – Vb., nõi, üldözéses;
21:00 Snooker – Open vb., döntõ;
23:00 Boksz – WBC/WBA világbaj-
nokság, szuper középsúly, USA, C.
Froch (Anglia) – A. Ward (USA);
00:15 Síugrás – Világkupa, HS 130;
01:30 Biatlon – Vb., férfi, üldözéses

06:30 Apáról fiúra
07:00 Gazdakör 
07:25 Rajzfilmek
09:05 Daktari (amerikai sorozat) 
10:00 Isten kezében
10:25 Élõ egyház
11:00 Világ-nézet
12:00 Római katolikus szentmise

közvetítése Rédicsrõl
13:02 Híradó
13:15 Élõ népzene
13:50 Nyelvõrzõ
14:15 Rosszcsont kalandjai

(amerikai sorozat)
15:15 Csellengõk
15:45 Szerelmes földrajz
16:15 Hazajáró 
16:45 Múltidézõ
17:15 Magyar történelmi

arcképcsarnok
17:30 Ördöglovas (magyar

kalandfilm)
19:00 Híradó 
19:30 Heti Hírmondó
20:00 Önök kérték!
21:00 Az üldözõk (amerikai

western)
23:00 Klubszoba
23:55 Dunasport
00:10 Porrá leszünk (angol sorozat)
02:10 Családi krónikák

Duna TV
06:45 Reggeli gondolatok
07:15 Egzotikus Ázsia
07:45 Tv2 matiné
11:45 Stahl konyhája (ismétlés)
12:45 Borkultusz
13:15 Talpig nõ
13:45 Több mint TestÕr
14:15 A kiválasztott – Az amerikai

látnok (amerikai sorozat)
15:15 Monk – Flúgos nyomozó

(am. sorozat) 
16:15 Bûbájos boszorkák (am. s.)
17:15 Az Angyal (amerikai

akciófilm, ismétlés) 
19:30 Tények
20:00 Napló (mérlegen a valóság)
21:05 Apafej (amerikai romantikus

vígjáték) A 32 éves Sonny leg-
fontosabb feladatának azt tart-
ja, hogy olyan távolról kerülje
el a felnõtt életet, amennyire
csak lehetséges. Aztán a sors
közbeszól: barátnõje megelé-
geli idétlenségét és faképnél
hagyja, mire Sonny, hogy im-
ponáljon, magára vállalja ba-
rátjának ötéves fiát. 

22:50 Frizbi Hajdú Péterrel
23:50 Célkeresztben (amerikai s.) 
00:50 Bábel (francia-amerikai-

mexikói filmdráma)

TV 2
08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:40 Teleshop 
12:30 Törzsutas 
13:00 Havazin
13:30 Egy jávorszarvas kalandjai

(német családi vígjáték)
15:15 Eltûntnek nyilvánítva

(amerikai-kanadai sorozat)
16:15 Tru Calling – Az õrangyal

(amerikai sorozat)
17:35 Piedone, a zsaru (olasz-

NSZK akció-vígjáték)
19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Cobra 11 (német sorozat)
21:00 A csajok háborúja (amerikai

romantikus vígjáték) 
22:50 Heti hetes
00:10 Házasság a négyzeten (ame-

rikai romantikus vígjáték)
Problémák vannak Rebecca
és Tom házasságával. A férfi
szeretne több idõt tölteni a
feleségével, Rebecca viszont
épp az ellenkezõjére vágyik.
Tom azonban komolyan gon-
dolja a változást, és amikor
fia osztálytársának az anyja
kikezd vele, komolyan elgon-
dolkodik a váláson.

02:10 Portré 

RTL Klub
06:30 Fõtér
07:55 Ma reggel 
10:00 Rajzfilmek
11:55 Kaláka
12:25 Fejezetek a magyar vasutak

történetébõl
12:40 Hagyományok õrzõi
13:01 Engedjétek hozzám
13:15 Katolikus krónika
14:00 Református magazin
14:35 Mai hitvallások
15:00 Látogatóban Csomós József

ref. püspöknél
15:25 Magyarok a Szlovákiai

Evangélikus Egyházban
16:00 Tiszta fényesség
16:20 Szép versek ‘82
16:50 Új-Zéland – Darwin nyomában
17:40 Magyarország története
18:05 Zorán koncert: Körtánc
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
22:05 Egy pikoló világos (magyar

vígjáték)
23:25 Bízzál bennem (olasz s.)
01:00 Kecskeméti TE – DVTK.

Bajnoki labdarúgó mérkõzés
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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-

német-olasz sorozat) 
12:00 Út Londonba
12:30 Napirend elõtt
13:01 Hírek
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Roma Magazin
14:30 Domovina
15:00 Múlt-kor
15:25 Marslakók
16:20 Angyali érintés (amerikai s.)
17:10 Veszélyes szerelem (am. s.)
17:55 MM. A megoldások magazinja
18:40 Család csak egy van

(ausztrál sorozat) 
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó este
21:10 Marslakók
21:40 Kékfény
22:35 Hacktion (magyar sorozat)
23:35 Az Este
00:05 Aranymetszés
01:05 Múlt-kor
01:35 Zöld Tea
02:00 Sporthírek
02:10 Család csak egy van

(ausztrál s.)

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 Az
elveszett lovag legendája (koreai
sorozat, ismétlés); 14:00 Híradó;
14:45 Teleshop; 15:30 Krónika
(magyar nyelvû mûsor); 17:00
Híradó; 17:30 Clara, a francia
szenvedély (francia sorozat);
18:30 Az elveszett lovag
legendája (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
08:00 Fraser és a farkas (kanadai-
amerikai s.); 08:55 Egészségpasztil-
la; 09:10 Derbi (amerikai romanti-
kus vígjáték, ismétlés); 10:50 Vallo-
mások; 11:50 Bazár; 12:25 Egy óra
biznisz; 13:15 Topping; 14:00
Teleshop; 14:35 Együtt Európába;
15:30 Teleshop; 16:00 Fraser és a
farkas (kanadai-amerikai s.); 17:00
Vallomások; 18:00 Híradó; 18:30
Razushow; 19:30 Aréna (ismétlés);
20:25 Egy óra biznisz; 21:10 Szóra-
koztató mûsor; 22:00 Híradó; 23:00
Teremtsd meg a pénzt; 23:35 Hall-
gass a szívedre (amerikai filmdrá-
ma) Fsz.: Melissa Gilbert, Cyril
O’Reilly; 01:00 Autómánia; 01:30
Adrenalitica; 02:00 Razushow (ismét-
lés); 02:55 Egy óra biznisz (ismétlés)

Viasat 3
07:30 A kifutó (am. reality-show);
08:25 Gyilkos sorok (am. s.); 10:15
Gyilkos számok (am. s.); 11:10 Air-
plane! (am. vígjáték); 12:55 A da-
dus (am. s.); 13:55 Amerikai mester-
szakács (gasztro-reality); 14:55 Monk
– Flúgos nyomozó (am. s.); 16:40
CSI: Miami helyszínelõk (am. s.);
17:35 Esküdt ellenségek: Bûnös
szándék (am. s.); 18:35 Gyilkos
számok (am. s.); 19:30 Amerikai
mesterszakács (gasztro-reality);
20:30 Jóbarátok (am. s.); 21:25 Két
pasi – meg egy kicsi (am. s.); 22:20
Éden Hotel 2.; 23:20 Kettõs ügynök
(am. s.); 00:55 CSI: Miami helyszí-
nelõk (am. s., ism,); 01:55 Esküdt
ellenségek: Bûnös szándék (am.
s.); 02:50 Kettõs ügynök (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?;
A könyvhozó; 10:00 Alaszka
(amerikai kalandfilm,
ismétlés); 12:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai
sorozat, ismétlés); 13:00
Hírek; 13:45 Mosolypasztillák;
14:30 Román
Komédiaszolgálat (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
Spartacus (amerikai
sorozat); 24:00 Las Fierbinti
(ismétlés); 01:00 Románia,
szeretlek! (ismétlés); 02:00
Híradó

HBO
06:00 Házasodik a család (ameri-
kai vígjáték); 07:40 Felvétel indul!;
08:10 Alkonyat – Napfogyatkozás
(am. romantikus dráma); 10:10
Vásott szülõk (am. vígjáték);
12:15 Kellékfeleség (am. romanti-
kus vígjáték); 14:10 Lady Gaga
bemutatja: The Monster Ball Tour at
Madison Square Garden; 16:10 Ló-
dító hódító (am. vígjáték); 17:50
Egy egyedülálló férfi (am. film-
dráma); 19:30 Felvétel indul!; 20:00
Befutó (am. s.); 21:00 Szerelmi
csetepaté (am. vígjáték); 22:55
Megvilágosultam (am. s.); 23:25
Kergetjük az am. álmot (am. s.);
24:00 Lake Placid 3. (am. horror);
01:30 Túl jó nõ a csajom (am. ro-
mantikus vígjáték)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10 Tuti
seft (amerikai vígjáték); 12:50
Belphégor – A Louvre fantomja
(francia misztikus film); 14:45 Juni-
or (amerikai vígjáték); 16:40 Kutya-
komédia (amerikai vígjáték); 18:25
Függõ játszma 3. – Halálos túra
(kanadai-amerikai kalandfilm);
20:20 Logan bosszúja (amerikai
akciófilm); 22:00 Kommandó (ame-
rikai akciófilm) Nincs a világon ke-
ményebb legény John Matrix tá-
bornoknál, iemelkedõ képességei-
nek köszönheti karrierjét. Mostanra
visszavonult, új helyen, új sze-
mélyazonossággal él, míg rá nem
bukkannak ellenségei.; 23:45 Az
utolsó emberig (amerikai akció-
film); 01:40 A köd (amerikai horror)

Duna TV –
22:30

Vénusz 
(angol vígjáték)
Maurice és Ian õsrégi jó
barátok, veterán angol
színészek, akiknek so-
ha nem sikerült igazán
a csúcsra jutni de nyugdíjas éveikben is próbálkoz-
nak. Évek óta bejáratott szokások szerint élnek,
egy napon azonban betoppan Ian vidéki unoka-
húga, Jessie. Iannek nincs elég türelme hozzá,
Maurice viszont szárnyai alá veszi a lányt.

AXN
07:00 American Idol; 08:00 Õslé-
nyek kalandorai (am. s.); 09:00
Ügyvédek (am. s.); 10:00 A férfiak
a szõkéket szeretik (am. s.); 11:00
A kiválasztott – Az amerikai lát-
nok (am. s.); 12:00 Õslények ka-
landorai (am. s.); 13:00 Ügyvédek
(amerikai s.); 14:00 American Idol.
Reality; 15:00 A férfiak a szõkéket
szeretik (am. s.); 16:00 Sztriptíz
(am. s.); 17:00 A kiválasztott – Az
amerikai látnok (am. s.); 18:00
Õslények kalandorai (am. s.);
19:00 Jordan (am. s.); 20:00 NCIS
(am. s.); 21:00 NCIS: New York
(am. s.); 23:00 NCIS (amerikai s.);
24:00 Jordan (am. s.); 01:00 CSI:
New York (am. s.); 02:45 NCIS
(am. s.)

Eurosport
09:30 Síugrás – Világkupa, Finno.,
HS 130; 11:00 Biatlon – Vb., Németo.,
férfi, üldözéses; 11:30 Biatlon – Vb.,
Németo., nõi, üldözéses; 12:00 Kerék-
pározás – Párizs-Nice, Franciao., 1.
szakasz; 13:00 Snooker – Open vb.,
Kína, döntõ; 14:30 Síugrás – Világku-
pa, Finno., HS 130; 15:30 Kerékpáro-
zás – Párizs-Nice, Franciao.; 17:30
Olimpiai játékok – Együtt Londonba;
17:45 Biatlon – Vb, Németo., nõi, ül-
dözéses; 18:30 Labdarúgás –
Eurogólok; 19:30 Snooker – Open
vb., Kína, döntõ; 20:45 Síugrás – Vi-
lágkupa, Finno., HS 130; 21:45 Csu-
pa sport; 22:05 Pankráció; 22:45
Pankráció – Válogatás; 23:45 Snoo-
ker – Open vb., Kína, döntõ; 00:45
Labdarúgás – Eurogólok

06:30 Gazdakör
06:40 Híradó
07:00 Közbeszéd (ismétlés)
07:30 Híradó 
07:35 Élõ egyház
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 Napirend elõtt
14:00 Kapcsoljuk az Országházat
17:10 A mindenséggel mérd magad
17:20 Toleranciából jeles (magyar

dokumentumfilm)
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 Vénusz (angol vígjáték)
00:05 Dunasport
00:10 Sportaréna 
01:05 Egy eljövendõ élet (magyar dokf.)
02:05 Térkép

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 Aktív Extra (ismétlés)
07:25 Tények reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája (ismétlés)
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
11:55 EZO.TV Jósok, médiumok!
13:30 A jamaikai kalóz (amerikai

kalandfilm) A XVIII.
században Jamaikában a
zsarnok kormányzó sorra
börtönbe záratja politikai
ellenfeleit és rettegésben
tartja a szigetet. Egyedül a
Vörös Kalóz mer
szembeszállni vele…

15:20 Marina (amerikai-mexikói s.)
16:20 Rex felügyelõ (osztrák s.)
17:20 La Pola (kolumbiai sorozat) 
18:25 Tiltott szerelem (török sorozat) 
19:30 Tények
20:30 Aktív 
20:55 Jóban Rosszban (magyar s.) 
22:00 NCIS (amerikai sorozat)
23:00 NCIS: Los Angeles (amerikai

sorozat)
24:00 Aktív 
01:00 Tények este
01:35 EZO.TV Jósok, médiumok!
02:10 NCIS (amerikai sorozat)

TV 2
07:05 Jó reggelt, skacok!
08:35 Reflektor Reggel
08:50 Reggeli – Csak csajok
09:25 A szerelem rabjai (argentin

sorozat) 
10:20 Második esély (amerikai-

mexikói-kolumbiai sorozat)
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 A szív útjai (török sorozat) 
15:10 Sarokba szorítva (amerikai

sorozat)
16:10 Döglött akták (amerikai s.)
17:15 Marichuy – A szerelem

diadala (mexikói sorozat) 
18:20 Teresa (mexikói sorozat)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 1 perc és nyersz!
21:05 Fókusz
21:45 Barátok közt (magyar sorozat)
22:20 Dr. Csont (amerikai sorozat)
23:20 Nagyágyúk (amerikai s.)
00:25 POKERSTARS.NET BIG GAME
01:20 Reflektor
00:25 Ne bízz senkiben! (kanadai

thriller) Cassie boldogan újsá-
golja barátnõjének, Diane-
nek, milyen nagyszerû férfit
fogott magának. Pár nap múl-
va Diane-t és Cassie barátját
holtan találják a lakásban.

RTL Klub
06:25 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:00 Budapest természeti értékei
10:25 Társbérletben a tárgyakkal
10:50 Jelfák
11:00 Válaszd a tudást!
12:00 Magyar rock
13:01 Híradó délben
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer nap
14:20 Bordal
14:45 Vadászat holdjáróval (magyar

ismeretterjesztõ film)
15:40 Fõtér
17:05 Hogy volt!?
18:15 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

sorozat)
22:30 Maradj talpon! 
23:25 Stingers (asztrál sorozat)
00:10 Drága doktor úr (olasz s.)
01:00 Az Este
01:30 Színészpalánták (olasz s.)
02:20 Rocca parancsnok (olasz s.)
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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 Marslakók
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 Marslakók
21:40 Van az a pénz, ami

megbolondít (amerikai
vígjáték) Fsz.: Diane Keaton,
Ted Danson, Katie Holmes,
Queen Latifah, Meagen Fay

23:25 Az ESTE
24:00 Tudorok (amerikai sorozat)
00:50 A rejtélyes XX. század
01:20 Esély
01:55 Család csak egy van

MTV 1

RTV 1
07:00 Reggeli híradó; 08:00 Romá-
nia nap mit nap; 10:10 A palota tit-
kai (koreai s.); 11:25 Premier plan;
12:20 Ha szeretné úja látni; 12:40
Az elveszett lovag legendája (ko-
reai s.); 14:00 Híradó; 14:45
Teleshop; 15:30 Európai roma;
16:00 Magyar nyelvû mûsor; 17:00
Híradó; 17:30 A Pál utcai fiúk
(olasz-magyar s.); 18:25 Az elve-
szett lovag legendája (koreai s.);
19:45 Sport; 20:00 Híradó; 21:00
UEFA-stúdió; 21:40 UEFA Bajnokok
Ligája nyolcaddöntõ, visszavágó:
Élõ; 23:50 UEFA Bajnokok Ligája-
összefoglaló; 00:40 Psych – dilis
detektívek (amerikai s.); 01:55
Replay; 02:20 Ha szeretné újra lát-
ni; 02:35 Európai roma

RTV 2
08:00 Fraser és a farkas; 08:55 Ma a
holnapról; 09:20 Teremtsd meg a
pénzt; 10:00 Aurómánia; 10:30 Légy
formában!; 10:55 Vallomások; 11:55
Bazár; 12:25 Egy óra biznisz; 13:15
Szórakoztató mûsor; 14:00
Parlamneti pártok eleménye; 14:35
Együtt Európába; 15:30 Teleshop;
16:00 Fraser és a farkas; 17:00 Vallo-
mások; 18:00 Hírek; 18:30
Adrenalitica; 18:45 Az élet szárnyán
(olasz film) Fsz.: Sabrina Ferili, Virna
Lisi; 20:25 Egy óra biznisz; 21:30
Szélességek; 22:00 Híradó; 23:00
Túlélõ a nagyváros dzsungelében;
23:35 Az élet nélkülem (amerikai
filmdráma) Fsz.: Sarah Polley,
Scott Speedman; 01:25 Teremtsd
meg a pénzt!; 01:55 Ha nem tudná…

Viasat 3
06:25 Dawson és a haverok (am.
s.); 07:10 A kifutó (am. s.); 08:05
Gyilkos sorok (am. s.); 11:00 Ha-
zárd megye lordjai (am. s.); 12:55 A
dadus (am. s.); 13:50 Gordon
Ramsay (am. s.); 14:45 am. mester-
szakács (am. s.); 14:55 Monk – Flú-
gos nyomozó (am. s.); 16:35 CSI:
Miami helyszínelõk (am. s.); 17:30
Esküdt ellenségek: Bûnös szándék
(am. s.); 18:25 Gyilkos számok
(am. s.); 19:00 am. mesterszakács
(am. s.); 20:30 Jóbarátok (am. s.);
21:15 Két pasi – meg egy kicsi
(am. s.); 22:20 Éden Hotel (am. s.);
24:20 CSI: Miami helyszínelõk (am.
s.); 01:15 Esküdt ellenségek: Bû-
nös szándék (am. s.); 02:10 Doktor
House (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Fogadás az élet-
re; 12:00 Fiatal és nyughatatlan
(amerikai sorozat); 13:00 Hírek;
13:45 Mosolypasztillák; 14:15 Lois
és Clark (amerikai sorozat); 16:00
Fiatal és nyughatatlan (amerikai
sorozat); 17:00 Híradó; 17:45
Happy Hour; 19:00 Hírek; 20:30
New York Taxi (amerikai–francia
akcióvígjáték) Fsz.: Queen
Latifah, Jimmy Fallon, Henry
Simmons; 22:30 Híradó; 23:00
Spartacus (amerikai sorozat);
24:00 New York Taxi (ismétlés);
02:00 Hírek; 03:30 Spartacus
(amerikai sorozat); 04:30 Romá-
nia, szeretlek!; 05:30 Mosolypasztil-
lák; 06:00 Happy Hour

HBO
06:00 Egy egyedülálló férfi (ameri-
kai filmdráma); 07:40 A szólista
(amerikai filmdráma); 09:35 Szakí-
tópróba (amerikai vígjáték); 11:10
Tõzsdecápák – A pénz nem alszik
(amerikai filmdráma); 13:20 Rover
Dangerfield (amerikai animációs film);
14:35 Mûkedvelõ társulat (angol
vígjáték); 16:10 A Karib-tenger ka-
lózai: Ismeretlen vizeken (amerikai
kalandfilm); 18:25 Színes bõrû her-
cegnõk (amerikai vígjáték); 20:00 A
vér összeköt (amerikai filmdráma);
21:35 A szobatárs (amerikai thril-
ler); 23:05 Trónok harca (amerikai
s.); 00:55 Ügyféllista (amerikai film-
dráma); 02:25 Az elveszett fiúk – A
szomjúság (amerikai horror); 03:45
A bûn serege (francia filmdráma)

Film +
06:25 Függõ játszma 3. – Halálos
túra (kanadai-amerikai kaland-
film); 08:05 Televíziós vásárlás;
11:10 80 nap alatt a Föld körül
(angol-amerikai-olasz kalandfilm);
12:55 Tökös csöves akcióban
(francia vígjáték); 14:35 A javulás
útja (amerikai filmdráma); 16:20
Légörvény 4. Viharzóna (amerikai
katasztrófafilm); 18:00 Lejárt le-
mez (amerikai vígjáték); 20:05
Yonggary – Az ûrbéli szörny
(amerikai-dél-koreai sci-fi); 22:00
Alien 4. Feltámad a halál (amerikai
sci-fi akciófilm); 24:00 Pokoli bá-
zis (amerikai akció-horror); 01:40
Absolon (kanadai-angol sci-fi ak-
ciófilm); 03:20 Alien 4. Feltámad a
halál (amerikai sci-fi akciófilm)

TV2 – 22:00

Ütközéspont 
(amerikai filmdráma)
A menõ ügyvéd, Gavin
Banek késésben van a
bíróságról, és igyekszik
átverekedni magát a
csúcsforgalmon. Egy
másik sávban Doyle Gipson szintén a bíróságra tart,
ahol eldõl, láthatja-e gyermekeit, és a bírónak tele a
napi ügylajstroma, nincs ideje várni. Egy apró ka-
rambol az önpusztítás szélére sodorja ezt a két ide-
gent, és bebizonyítja, hogy a düh minden elõnyt ki-
egyenlít, ha az ember fenevaddá válik. 

AXN
07:00 American Idol (reality Show);
08:00 NCIS (amerikai s.); 09:00
Ügyvédek (amerikai s.); 10:00 A
férfiak a szõkéket szeretik (ameri-
kai s.); 11:00 A kiválasztott – Az
amerikai látnok (amerikai s.); 12:00
Õslények kalandorai (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 (amerikai s.);
17:00 Elveszett világ (amerikai s.);
18:00 Õslények kalandorai (ameri-
kai s.); 19:00 Jordan (amerikai s.);
20:00 NCIS (amerikai s.); 21:00
Szellemekkel suttogó (amerikai s.);
22:00 Felejthetetlen (amerikai s.);
23:00 Elveszett lány (amerikai s.);
00:10 Jordan (amerikai s.)

Eurosport
09:35 Labdarúgás – Eurogólok;
10:30 Csupa sport – Wattok; 11:30
Snooker – Open világbajnokság, Kí-
na, döntõ; 13:00 Síugrás – Világku-
pa, Lahti, Finnország, HS 130; 14:15
Kerékpározás – Párizs-Nice, 2: sza-
kasz; 15:15 Biatlon – Világbajnok-
ság, férfi, üldözéses; 16:15 Biatlon –
Világbajnokság, férfi, egyéni – élõ;
17:45 Kerékpározás – Párizs-Nice,
3: szakasz; 19:00 Biatlon – Világbaj-
nokság, férfi, egyéni; 20:00 Csupa
sport – Wattok; 21:00 Boksz; 22:00
Boksz – IBF világcím, Y: Hernandez
– S: Cunningham; 24:00 FIA Túra-
autó Világbajnokság – szezonális
elõzetes; 00:30 Biatlon – Világbaj-
nokság, férfi, egyéni; 01:45 Kerékpá-
rozás – Párizs-Nice, 3: szakasz

07:00 Közbeszéd
07:30 Híradó
07:35 Roma Magazin
08:00 Domovina
08:30 Híradó
08:35 A férfi a legjobb orvosság

(amerikai sorozat)
09:30 Híradó
09:35 Térkép
10:00 Kapcsoljuk 

az Országházat – Parlamenti
közvetítés

17:10 Virágzó városok
18:00 Zebra
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 Az utolsó kalandor (francia

filmdráma)
23:50 Dunasport
23:55 Magyar Jazz Ünnep
01:10 Vers – Lackfi János: Belsõ

emigráns 

Duna TV
07:00 TotalCar
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája 
10:40 Babapercek
10:45 Teleshop
11:50 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok!
13:30 Baseball álmok (amerikai

családi film)
15:20 Marina (amerikai-mexikói

sorozat) 
16:20 Rex felügyelõ (osztrák

sorozat)
17:20 La Pola (olasz sorozat)
18:20 Update Konyha
18:25 Tiltott szerelem (török

sorozat)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:30 Jóban Rosszban (magyar

sorozat)
22:00 Ütközéspont (amerikai

filmdráma) Fsz.: Ben
Affleck, Samuel L. Jackson,
Toni Collette, Sydney
Pollack, Amanda Peet

23:55 Aktív
00:55 Tények Este
01:30 EZO:TV Jósok, látók, médiumok! 
02:05 Bajnokok Ligája

TV 2
06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt, skacok! 
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 Sarokba szorítva (amerikai

sorozat)
16:15 Döglött akták (ameikai

sorozat)
17:15 Marichuy – A szerelem

diadala (mexikói sorozat)
18:20 Teresa (mexikói sorozat)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 1 perc és nyersz!
21:05 Fókusz
21:20 Barátok közt (magyar

sorozat) 
22:20 A mentalista (amerikai

sorozat)
23:15 A Grace klinika (amerikai

sorozat) 
00:20 Reflektor
00:40 Vészhelyzet (amerikai

sorozat)

RTL Klub
06:25 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:00 Válogatás az Országos Termé-

szetfilm-fesztivál filmjeibõl
10:25 Palócföld a Szentendrei

Skanzenban
10:50 Martin György gyûjtésébõl Szék
11:00 Tudásakadémia Junior
12:00 Magyar pop
13:00 Híradó 
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer nap
14:20 A sárospataki könyvek
14:45 Fõtér
16:25 Hogy volt!?
17:45 Delta
18:10 English 4U
18:40 Família Kft (magyar sorozat)
19:00 Angyali érintés (amerikai

sorozat)
19:35 Esti mese
20:15 Veszélyes szerelem (am. s.)
21:00 Híradó este
21:30 Rocca parancsnok (am.

sorozat)
22:20 Maradj talpon!
23:15 Stingers (amerikai sorozat)
00:05 Drága doktor úr (olasz

sorozat)
01:00 Az Este
01:30 Van az a pénz, ami megbolondít
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06:30 Kárpát Expressz 
06:55 Ma Reggel
10:10 A Silla királyság ékköve

(amerikai sorozat)
11:00 Hölgyek 

és urak
12:15 Útravaló
12:30 Átjáró
13:01 Híradó délben 
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Hrvatska 

krónika
14:25 Ecranul nostru
14:55 Marslakók
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 
21:10 Marslakók
21:40 Párizsi helyszínelõk (francia

sorozat)
22:35 Pesty Fekete Doboz
23:30 Az Este
24:00 KorTárs
00:35 „Játsszunk nyugodtan“ –

1956

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia, nap
mint nap; 10:10 A palota titkai (ko-
reai s.); 11:25 Te ítélj!; 12:20 Ha
szeretné úja látni; 12:40 Az elve-
szett lovag legendája (koreai s.);
14:00 Híradó; 14:45 Teleshop;
15:30 Emberek, mint mi; 16:00
Együttélés; 17:00 Híradó; 17:30 A
Pál utcai fiúk (olasz-magyar s.);
18:25 Az elveszett lovag legendá-
ja (koreai s.); 19:45 Sport; 20:00
Híradó; 21:00 Dr: House (amerikai
s.); 21:31 UEFA-stúdió; 21:40 UEFA
Bajnokok Ligája nyolcaddöntõ, vis-
szavágó: Élõ; 23:50 UEFA Bajnokok
Ligája-öszszefoglaló; 00:40 Psych –
dilis detektívek (amerikai s.);
01:30 Nyitott szemmel; 02:20 La vie
en rose; 03:20 Híradó
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Fraser és a
farkas; 09:10 Az élet szárnyán
(ismétlés); 11:00 Vallomások;
11:55 Bazár; 12:25 Egy óra biznisz;
13:05 Szórakoztató mûsor; 14:00
Teleshop; 14:35 Együtt Európába;
15:30 Teleshop; 16:00 Fraser és
a farkas; 17:00 Vallomások;
18:00 Híradó; 18:30 Az élet
szárnyán (olasz filmdráma);
20:30 Egy óra biznisz; 21:10
Szórakoztató showmûsor;
22:00 Híradó; 23:00 Bortestvérek;
23:35 Anyegin (amerikai
életrajzi filmdráma) Fsz: Ralph
Fiennes, Liv Tyler; 01:25 Az élet
nélkülem (ismétlés); 03:05 Egy
óra biznisz; 03:50 Szórakoztató
showmûsor

Viasat 3
06:25 Dawson és a haverok (am.
s.); 07:10 A kifutó (am. s.); 08:05
Gyilkos sorok (am. s.); 11:10 Ace
Ventura (am. vígjáték); 12:55 A da-
dus (am. s.); 13:50 Gordon Ramsay
(am. s.); 14:45 Amerikai mestersza-
kács (am. s.); 14:55 Monk – Flúgos
nyomozó (am. s.); 16:35 CSI: Miami
helyszínelõk (am. s.); 17:30 Esküdt
ellenségek: Bûnös szándék (am.
s.); 18:25 Gyilkos számok (am. s.);
19:00 Amerikai mesterszakács (am.
s.); 20:20 Jóbarátok (am. s.); 21:15
Két pasi – meg egy kicsi (am. s.);
22:20 Éden Hotel (am. s.); 24:20
CSI: Miami helyszínelõk (am. s.);
01:15 Esküdt ellenségek: Bûnös
szándék (am. s.); 02:25 Shameless
– Szégyentelenek (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Lois és Clark
(ismétlés); 12:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai s.); 13:00
Hírek; 13:45 Mosolypasztillák;
14:15 Balfácán (francia vígjáték)
Fsz.: Pierre Richard, Gerard
Depardieu, Corynne Charbit;
16:00 Fiatal és nyughatatlan
(amerikai s.); 17:00 Híradó; 17:45
Happy Hour; 19:00 Hírek; 20:30
Román Komédiaszolgálat; 22:00
Híradó; 22:30 Rendõr-akadémia 2.
(amerikai vígjáték) Fsz.: Steve
Guttenberg, Kim Cattrall, G.W.
Bailey, Bubba Smith; 00:30
ProMotor; 01:00 Híradó; 02:30
Rendõr-akadémia 2. (ismétlés);
04:30 Apropo TV

HBO
06:00 A Karib-tenger kalózai: Isme-
retlen vizeken (am. kalandfilm);
08:15 Felvétel indul!; 08:45 Háború
télvíz idején (holland filmdráma);
10:30 Toy Story 3 (am. animációs
film); 12:10 Bébi mama (am. vígjá-
ték); 13:50 Seprûs esküvõ (am. víg-
játék); 15:40 Stopover (román rö-
vidfilm); 16:00 Válás francia módra
(francia filmdráma); 17:55 Coraline
és a titkos ajtó (am. animációs film);
19:35 Nevelésbõl elégséges (am.
s.); 20:00 Kellékfeleség (am. ro-
mantikus vígjáték); 21:55 Befutó
(am. s.); 22:55 Új utakon (francia
filmdráma); 00:40 Testõrök és gyil-
kosok (hongkongi akciófilm); 02:55
Becstelen brigantik (am. háborús
film); 05:25 Filmek és sztárok

Film +
05:10 Légörvény 4. Viharzóna
(am. katasztrófafilm); 06:40 Jó ta-
nácsok bankrablóknak (am. vígjá-
ték); 08:05 Televíziós vásárlás;
11:10 A javulás útja (am. filmdrá-
ma); 12:55 Armageddon 3 – Föld-
indulás (am. akciófilm); 14:35 Le-
járt lemez (am. vígjáték); 16:40
Felicity (ameriaki családi kaland-
film); 18:20 Immigrants – Jóska
menni Amerika (am.-magyar animá-
ciós film); 19:50 A magánnyomozó
(am. krimi); 22:00 Csapatleépítés
(am. akciófilm); 23:45 Végzetes fo-
tók (am. akciófilm); 01:45 Különös
kegyetlenséggel (am. akciófilm);
03:35 Mexikó kommandó (am. ak-
ciófilm); 04:55 Armageddon 3 –
Földindulás (am. akciófilm)

Film + – 11:10 

A javulás útja 
(amerikai filmdráma)
Az önpusztító Dulcie
(Maggie Grace) a szü-
lõk rémálma, kezelhe-
tetlen tinédzser, aki
minden emberi kapcso-
latot lerombol. Anyja,
Angela (Wendy Crewson) nem bírja tovább és el-
viszi a nyári szünetre Stephenhez (Tom Selleck) a
farmra, abban a reményben, hogy a lány apja ta-
lán magához téríti. Dulcie érkezése persze alapo-
san felbolygatja a vidéki életét.

AXN
07:00 American Idol (reality Show);
08:00 NCIS (am. s.); 09:00 Ügyvé-
dek (am. s.); 10:00 A férfiak a szõ-
kéket szeretik (am. s.); 11:00 A ki-
választott – az amerikai látnok
(am. s.); 12:00 Õslények kalando-
rai (am. s.); 13:00 Ügyvédek (am.
s.); 14:00 American Idol (reality
Show); 15:00 A férfiak a szõkéket
szeretik (am. s.); 16:00 NCIS: Los
Angeles (am. s.); 17:00 A kiválasz-
tott – az amerikai látnok (am. s.);
18:00 Õslények kalandorai (am.
s.); 19:00 Jordan (am. s.); 20:00
NCIS (am. s.); 21:00 Törvény és
rend (am. s.); 22:00 A cég (am. s.);
23:00 NCIS: Los Angeles (am. s.);
24:00 Jordan (am. s.); 01:00 Tör-
vény és rend (am. s.)

Eurosport
08:45 Kerékpározás – Párizs-Nice, 3:
szakasz; 12:00 Síugrás – Világkupa,
HS 130; 13:15 Csupa sport – Wattok;
14:15 Kerékpározás – Párizs-Nice, 3:
szakasz; 15:15 Biatlon – Világbajnok-
ság, férfi, egyéni; 16:15 Biatlon – Vi-
lágbajnokság, nõi, egyéni – élõ; 17:45
Sífutás – Világkupa, férfi és nõi,
sprint, klasszikus – élõ; 19:00 Síug-
rás – Világkupa, HS 140, selejtezõ –
élõ; 20:00 Kerékpározás – Párizs-
Nice, 4: szakasz; 21:00 Kerékpáro-
zás – Tirreno-Adriatico, 1: szakasz;
21:45 Atletika – Célfotó; 22:00 Olim-
piai játékok – Együtt Londonba; 22:15
Csupa sport – Szerdai válogatás;
22:25 Golf – U.S. P.G.A. torna, Palm
Beach, USA; 23:35 Csupa sport;
23:45 Biatlon – Vb., nõi, egyéni

07:00 Közbeszéd
07:30 Híradó
07:35 Unser Bildschirm
08:00 Srpski Ekran
08:30 Híradó
08:35 Mad Men – Reklámõrültek

(amerikai sorozat)
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
15:45 Önök kérték!
16:40 Talpalatnyi zöld
17:10 A megregulázott fény
18:15 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Alkotmány utca
20:10 Térkép
20:40 MacGyver (amerikai sorozat)
21:30 A király kalóza (francia s.)
22:20 Híradó
22:30 Az utolsó kalandor (francia

filmdráma 2.)
01:10 Áldozatok 1944/45
02:20 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
11:55 EZO: TV Jósok, látók,

médiumok! 
13:30 Csak egy csók (amerikai

film)
15:20 Marina (amerikai-mexikói

sorozat) 
16:20 Rex felügyelõ (osztrák

sorozat)
17:20 La Pola (olasz sorozat)
18:20 Update Konyha
18:25 Tiltott szerelem (török

sorozat)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:30 Jóban Rosszban (magyar

sorozat)
22:00 Doktor House (amerikai s.)
23:00 Született feleségek (amerikai

sorozat)
24:00 Aktív
01:00 Tények Este
01:35 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok! 
02:10 Doktor House (amerikai s.)

TV 2
06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt, skacok! 
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 Sarokba szorítva (amerikai

sorozat)
16:15 Döglött akták (ameikai

sorozat)
17:15 Marichuy – A szerelem

diadala (mexikói sorozat)
18:20 Teresa (mexikói sorozat)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 1 perc és nyersz!
21:05 Fókusz
21:45 Barátok közt (magyar

sorozat) 
22:40 Legyen Ön is Milliomos! 
23:45 Házon kívül
00:15 XXI. század – a legendák

velünk élnek
00:50 Reflektor
01:05 Ments meg! (amerikai

sorozat)

RTL Klub
06:35 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:00 Idõutazás
10:25 Tudástár 2011 
10:50 Lássuk Indonéziát!
11:00 Válaszd a tudást! Junior
12:05 Magyar válogatott
13:01 Híradó délben
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer nap
14:25 Szép otthonok, remek házak
14:40 Bordal
15:05 Aphroditétõl – Zeuszig
15:30 Valaki
16:00 A rejtélyes XX. század
16:30 Múlt-kor
16:50 Zegzugos történetek
17:20 Világokon át
18:10 English 4U
18:25 Família Kft (magyar sorozat)
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 sorozat)
24:00 Drága doktor úr (olasz s.)
00:55 Az Este (amerikai sorozat)
01:35 Színészpalánták
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06:25 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:10 A Silla királyság ékköve

(amerikai sorozat)
11:10 Poén Péntek Szálka
12:05 Párizsi helyszínelõk

(amerikai sorozat)
13:01 Híradó délben
13:20 Kárpát Expressz
13:55 Slovenski Utrinki
14:25 Kvartett
14:55 Marslakók
15:20 Négy szellem
16:20 Angyali érintés (amerikai s.)
17:05 Veszélyes szerelem (am. s.)
17:45 MM
18:40 Család csak egy van
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó este 
21:10 Marslakók
21:40 Elcserélt lányok (amerikai s.)
22:25 DTK
23:25 Az Este
23:55 Miss Pettigrew nagy napja

(angol – amerikai
romantikus vígjáték) Fsz.:
Frances McDormand, Amy
Adams, Mark Strong, David
Alexander, Clare Clifford

01:30 Család csak egy van
02:20 MM

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia, nap
mint nap; 10:10 A palota titkai (ko-
reai s.); 11:25 Az idõ és az ember;
12:20 Ha szeretné újra látni; 12:40
Az elveszett lovag legendája (ko-
reai s.); 14:00 Híradó; 14:45 Közér-
dek; 15:15 Teleshop; 15:30
Akzente; 17:00 Híradó; 17:30 Joker-
, Lottó 5/40-, Lottó 6/49-, Noroc-
sorsolás; 18:25 Az elveszett lovag
legendája (koreai s.); 19:45 Sport;
20:00 Híradó; 21:00 Te ítélj! Élõ
közv.; 22:10 Exkluzív: A Román Te-
levízió dokumentumfilmjei; 23:20
Csapd le csipet! (amerikai ro-
mantikus vígjáték) Fsz.: Zach
Braff, Amanda Peat, Jason
Bateman; 00:50 Folklórkincs; 02:35
Közérdek; 03:15 Európai roma

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 UCL-
összefoglaló; 09:10 Az élet szár-
nyán (ismétlés); 10:50 Vallomá-
sok; 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 UCL-összefoglaló;
17:00 Vallomások; 18:00 Híradó;
18:30 Az élet szárnyán (olasz s.);
20:20 Egy óra biznisz; 21:10 Szóra-
koztató showmûsor; 22:00 Híradó;
23:00 ITzón@; 23:35 Esküvõ
monszun idején (amerikai–in-
diai–francia romantikus vígjáték)
Fsz.: Naseeruddin Shah, Lillete
Dubey; 01:35 Anyegin; 03:20 Légy
formában!; 03:40 Szórakozató
mûsor

Viasat 3
06:20 Dawson és a haverok (am. s.);
07:10 A kifutó (am. s.); 08:10 Gyil-
kos sorok (am. s.); 10:10 Gyilkos
számok (am. s.); 11:05 Columbo: A
gyilkosság ártalmas az egészségre
(am. film); 12:55 A dadus (am. s.);
13:50 Amerikai mesterszakács (am.
s.); 14:45 Monk – Flúgos nyomozó
(am. s.); 16:35 CSI: Miami helyszíne-
lõk (am. s.); 17:30 Esküdt ellensé-
gek: Bûnös szándék (am. s.); 18:25
Gyilkos számok (am. s.); 19:25
Amerikai mesterszakács (am. s.);
20:20 Jóbarátok (am. s.); 21:15 Két
pasi – meg egy kicsi (am. s.); 22:20
Éden Hotel (am. s.); 23:20 A célsze-
mély (am. s.); 00:20 CSI: Miami
helyszínelõk (am. s.); 01:10 Esküdt
ellenségek: Bûnös szándék (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Balfácán (ismét-
lés); 12:00 Fiatal és nyughatatlan
(amerikai s.); 13:00 Hírek; 13:30
Mosolypasztillák; 14:15 Kisvárosi
gyilkosság (brit krimi) Fsz.: John
Nettles, Jason Hughes; 16:00 Fia-
tal és nyughatatlan (amerikai s.);
17:00 Híradó; 17:45 Happy Hour;
20:00 Las Fierbinti (román s.);
21:30 Játssz a túlélésért! (ameri-
kai akciófilm) Fsz.: Ice-T, Rutger
Hauer, Charles Dutton, Gary
Busey; 23:30 Híradó; 24:00 Fûrész
5 (amerikai–kanadai thriller) Fsz.:
Tobin Bell, Costas Mandylor,
Scott Patterson, Betsy Russell;
01:45 Híradó; 03:15 Játssz a túlélé-
sért! (ismétlés); 06:00 Happy Hour

HBO
06:00 Coraline és a titkos ajtó (ameri-
kai animációs film); 07:40 Roger nyúl
a pácban (amerikai családi vígjá-
ték); 09:25 Kellékfeleség (amerikai
romantikus vígjáték); 11:20 Tucatjá-
val olcsóbb (amerikai vígjáték);
13:00 Már megint te! (amerikai víg-
játék); 14:45 Álom Afrikáról (ameri-
kai filmdráma); 16:40 Berlini
vegyespáros (német romantikus
vígjáték); 18:15 Eszeveszett küzde-
lem (amerikai filmdráma); 20:00 Be-
szélõ (román dokumentumfilm); 21:10
Játszma (francia filmdráma); 22:50
Drágakõtolvajok (amerikai akció-
film); 00:15 Válaszcsapás (amerikai
s.); 01:45 Drágakõtolvajok (amerikai
vígjáték); 03:45 A szupercsapat
(amerikai akciófilm)

Film +
06:25 Yonggary – Az ûrbéli
szörny (amerikai-dél-koreai sci-
fi); 08:05 Televíziós vásárlás;
11:10 Felicity (ameriaki családi
kalandfilm); 12:50 A
magánnyomozó (amerikai
krimi); 15:00 Gyilkos.com
(amerikai akciófilm); 16:40
Gyilkos fullánk (amerikai-
kanadai akatasztrófa film);
18:15 Britannic (angol-amerikai
akciófilm); 20:10 Invázió
(amerikai thriller); 22:00 Inferno
(amerikai akciófilm); 23:45
Tûzvihar (amerikai akciófilm);
01:25 A tánc szenvedélye
(amerikai filmdráma); 03:20
Végzetes fotók (amerikai
akciófilm)

M1 – 23:55 

Miss Pettigrew
nagy napja 
(angol–amerikai
romantikus vígjáték)
Elbocsátják állásából
Miss Pettigrew-t. A második világháború elõest-
éjén a nevelõnõnek esélye sincs arra, hogy új ál-
lást kapjon. A véletlen a kezére játszik, más he-
lyett jelentkezik Delysia Lafosse szolgálatába. Mi-
után sikerült elintéznie, hogy a ledér és bájosan
butácska énekesnõ három udvarlója ne keresztez-
ze egymás útját, Delysia társalkodónõje lesz. 

AXN
07:00 American Idol (reality Show);
08:00 NCIS (amerikai s.); 09:00
Ügyvédek (amerikai s.); 10:00 A
férfiak a szõkéket szeretik (ameri-
kai s.); 11:00 A kiválasztott – az
amerikai látnok (amerikai s.); 12:00
Õslények kalandorai (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 NCIS: Los Angeles
(amerikai s.); 17:00 A kiválasztott –
az amerikai látnok (amerikai s.);
18:00 Õslények kalandorai (ameri-
kai s.); 19:00 Jordan (amerikai s.);
20:00 NCIS (amerikai s.); 23:10
Gyilkos elmék (amerikai s.); 00:10
Felejthetetlen (amerikai s.); 01:10
NCIS (amerikai s.)

Eurosport
10:30 Snooker – Open
világbajnokság, Kína – élõ;
12:30 Biatlon – Világkupa,
Finnország, vegyes, váltó; 13:30
Labdarúgás – Lengyelország –
Portugália; 14:30 Snooker –
Open világbajnokság, Kína –
élõ; 17:30 Biatlon –
Világbajnokság, vegyes, váltó –
élõ; 19:15 Labdarúgás – Svájc –
Argentína; 20:00 Labdarúgás –
Horvátország – Svédország;
21:00 Biatlon – Világbajnokság,
vegyes, váltó; 22:00 Harcosok
klubja – Küzdõsport magazin;
01:00 Póker – Európai
pókerverseny; 02:00 Snooker –
Open világbajnokság, Hainan,
Kína

07:00 Közbeszéd
07:30 Híradó
07:35 Horvát krónika
08:00 Ecranul nostru
08:30 A király kalóza (amerikai 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 Élõ népzene 
15:45 Szerelmes földrajz
16:15 Törzsasztal
17:10 Virág virágossága
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 A Sipsirica (magyar tévéfilm)
22:20 100 éve történt
22:30 Híradó
22:35 Csinibaba (magyar vígjáték)
24:00 Dunasport
00:05 Itáliai utazásom
01:25 Plázacicák

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
12:00 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok!
13:40 Tiszta szerencse (amerikai

vígjáték) 
15:20 Marina (amerikai-mexikói

sorozat) 
16:20 Rex felügyelõ (osztrák s.)
17:20 Tiltott szerelem (török s.)
18:20 Update Konyha
18:25 Eva Luna (olasz sorozat)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:30 Jóban Rosszban (magyar s.)
22:00 Agyõ, nagy Õ! (amerikai

vígjáték) Fsz.: Ben Stiller,
Michelle Monaghan, Malin
Akerman, Jerry Stiller,
Carlos Mencia

00:15 Aktív
01:15 Tények Este
01:50 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok! 
02:15 Agyõ, nagy Õ! (amerikai

vígjáték, ismétlés)

TV 2
06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt, skacok! 
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 Sarokba szorítva (amerikai

sorozat)
16:15 Döglött akták (ameikai

sorozat)
17:15 Marichuy – A szerelem

diadala (mexikói sorozat)
18:20 Teresa (mexikói sorozat)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 1 perc és nyersz!
21:05 Fókusz
21:45 Barátok közt (magyar

sorozat) 
22:20 Vadiúj vadnyugat (amerikai

akció-vígjáték) Fsz.: Will
Smith, Sally Kirkland, Kevin
Kline, Kenneth Branagh, Ted
Levine

00:30 Tudorok (amerikai sorozat)
01:40 Reflektor
01:50 Infománia

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

állatfajták
10:25 TED
10:50 Néprajzi értékeink Papoji

Katica tükröse
11:00 Tudásakadémia Junior
12:00 Magyar retro
13:01 Híradó délben
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer nap
14:20 Egymillió fontos hangjegy
14:40 Bordal
15:05 Aphroditétõl – Zeuszig
15:30 Esély
16:00 KorTárs
16:25 Aranymetszés
17:25 Világokon át
18:35 Família Kft (magyar sorozat)
18:55 Angyali érintés (amerikai s.)
19:50 Esti mese
20:15 Veszélyes szerelem (am. s.)
21:00 Híradó este
21:35 Rocca parancsnok (olasz s.)
22:20 Maradj talpon! 
23:15 Stingers (amerikai sorozat)
00:05 A Szövetség
01:00 Az Este
01:30 Egymillió dolláros zsákmány

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

(amerikai sorozat)
11:10 DTK
12:00 Namíbia
12:30 Múzeumtúra
13:01 Híradó délben
13:20 Kárpát Expressz
13:55 P’amende 
14:25 Esély
14:55 Marslakók
15:25 Elcserélt lányok (amerikai

sorozat)
16:10 Angyali érintés (amerikai

sorozat)
17:00 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
17:45 MM
18:40 Vilmos herceg 

Afrikája
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó este 
21:10 Marslakók
21:40 Poén Péntek Szálka
23:35 Az Este
00:05 Négy szellem
01:05 Családom és egyéb

emberfajták (amerikai
sorozat)

01:30 Melissa és Joey 

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia, nap
mint nap; 10:10 A palota titkai (ko-
reai s.); 11:25 100%-ban szavatolt;
12:20 Ha szeretné úja látni; 12:40 Az
elveszett lovag legendája (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
Az elveszett lovag legendája (kore-
ai s.); 19:45 Sport; 20:00 Híradó;
21:00 Egyszer az életben: Best of;
23:10 Pénz beszél (amerikai film-
dráma) Fsz.: Matthew McConau-
ghey, Al Pacino; 01:20 Parittya
(amerikai filmdráma) Fsz.: David
Arquette; 02:50 Ha szeretné újra lát-
ni; 03:20 Híradó; 04:20 Te ítélj!
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 IT Zóna;
08:30 Túlélõ a nagyváros dzsunge-
lében; 09:00 Egészségpasztilla;
09:10 Az élet szárnyán (ismétlés);
10:50 Vallomások; 11:55 Bazár;
12:30 Egy óra biznisz; 13:30 Szé-
lességek; 14:00 Teleshop; 14:35
Együtt Európába!; 15:30 Teleshop;
16:00 Természet és kaland; 16:30
Csavargó pecás; 17:00 Vallomások;
18:00 Híradó; 18:30 Az élet szár-
nyán (olasz s.); 20:25 Egy óra biz-
nisz; 21:10 Topping; 22:00 Híradó;
23:00 Van, akinek tetszik…; 24:00
Csillagközi romboló (amerikai s.);
00:55 Csavargó pecás; 01:30 Eskü-
võ monszun idején; 03:20 Ma a hol-
napról; 03:45 Topping; 04:30 Van,
akinek tetszik

Viasat 3
06:25 Dawson és a haverok (am.
s.); 07:15 A kifutó (am. s.); 08:10
Gyilkos sorok (am. s.); 10:05 Gyil-
kos számok (am. s.); 11:05 A múlt
árnyai (am. s.); 12:55 A dadus
(am. s.); 13:50 Amerikai mester-
szakács (am. s.); 14:45 Monk –
Flúgos nyomozó (am. s.); 16:35
CSI: Miami helyszínelõk (am. s.);
17:30 Esküdt ellenségek: Bûnös
szándék (am. s.); 18:25 Gyilkos
számok (am. s.); 19:25 Amerikai
mesterszakács (am. s.); 20:20
Jóbarátok Rend (am. s.); 21:15
Két pasi – meg egy kicsi (am. s.);
22:20 Terminátor – A halálosztó
(am. akciófilm); 00:25 CSI: Miami
helyszínelõk (am. s.); 01:15 Jackie
nõvér (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Kisvárosi
gyilkosságok (ismétlés); 12:00
Fiatal és nyughatatlan (amerikai
sorozat); 13:00 Híradó; 13:30
Mosolypasztillák; 14:15 Gyilkos a
házban (kanadai thriller) Fsz.:
Barbara Niven, Brent Donnelly,
Gary Hudson; 16:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai sorozat);
17:00 Híradó; 17:45 Happy Hour;
19:00 Híradó; 20:30 Románia
tehetségei; 23:00 Temetetlen múlt
(amerikai thriller) Fsz.: Harrison
Ford, Michelle Pfeiffer, Diana
Scarwid; 01:45 Gyilkos a házban
(ismétlés); 03:15 Temetetlen múlt
(ismétlés); 05:30 Promotor; 06:00
Happy Hour

HBO
06:00 Berlini vegyespáros (német
romantikus vígj.); 07:35 Államtrük-
kök (am. thriller); 09:20 Jack (am.
filmdráma); 11:15 Egy egyedülálló
férfi (am. filmdráma); 12:55 Bubo-
rék srác (am. vígj.); 14:20 Hihetet-
len Hulk (am. akciófilm); 16:10 Az
utolsó léghajlító (am. családi ka-
landfilm); 17:55 Vesztesek bosz-
szúja (am. akciófilm); 19:30 Filmek
és sztárok; 20:00 Megállíthatatlan
(am. akciófilm); 21:35 Kézi számlá-
ló (román rövidfilm); 22:00 Válasz-
csapás (am. s.); 23:35 Szex és New
York 2 (am. romantikus vígj.);
02:00 Kaszinó a csatamezõn (am.
vígj.); 03:40 Francesca (román film-
dráma); 05:20 A 895: pelikán (am.
dokumentumfilm)

Film +
05:05 Gyilkos fullánk (amerikai-
kanadai akatasztrófa film); 06:30
Tökös csöves akcióban
(amerikaivígjáték); 08:05
Televíziós vásárlás; 11:10
Gyilkos.com (amerikai akciófilm);
12:45 Britannic (angol-amerikai
akciófilm); 14:40 Az Északi-tenger
kalózai (amerikai kalandfilm);
16:30 Invázió (amerikai thriller);
18:15 Tüzes jég (amerikai
katasztrófafilm); 20:00 Kígyók a
fedélzeten (amerikai akciófilm);
22:00 Rambo 2. (amerikai
akciófilm); 23:45 Államérdek
(amerikai akciófilm); 02:00 Getno
(amerikai akciófilm); 03:40
Csapatleépítés (amerikai
akciófilm)

Film+ – 12:45 

Britannic 
(angol-amerikai
akciófilm)
Vera Campbell, a Tita-
nic egyik túlélõje még mindig a négy évvel koráb-
ban bekövetkezett katasztrófa hatása alatt áll.
Mégis felszáll a Titanic testvérhajójára, a kórház-
hajóvá átalakított Britannicra, amely a világhábo-
rúban megsebesült angol katonákért indul Görög-
országba. A Britannicon a brit titkosszolgálat fel-
tételezése szerint egy német kém is utazik. A ha-
jóút során Verában egyre hevesebben törnek fel a
Titanic emlékei, egy alkalommal el is ájul. 

AXN
07:00 American Idol (reality Show);
08:00 NCIS (am. s.); 09:00 Ügyvé-
dek (am. s.); 10:00 A férfiak a szõ-
kéket szeretik (am. s.); 11:00 A ki-
választott – Az amerikai látnok
(am. s.); 12:00 Õslények kalando-
rai (am. s.); 13:00 Ügyvédek (am.
s.); 14:00 American Idol (reality
Show); 15:00 A férfiak a szõkéket
szeretik (am. s.); 16:00 NCIS (am.
s.); 17:00 A kiválasztott – Az ame-
rikai látnok (am. s.); 18:00 Õslé-
nyek kalandorai (am. s.); 19:00
Jordan (am. s.); 20:00 NCIS: Los
Angeles (am. s.); 21:00 Vissza-
számlálás (am. s.); 22:10 Donnie
Brasco (am. krimi) Fsz: Al Pacino,
Johnny Depp, Anne Heche; 00:40
A cég (am. s.)

Eurosport
09:30 Atletika – Rúdugró sztártalál-
kozó; 10:00 Atletika – Fedettpályás
vb., Töröko. – élõ; 11:30 Alpesi síe-
lés – Világkupa, nõi, óriás szlalom,
1: futam – élõ; 12:30 Sífutás – Világ-
kupa, férfi és nõi, sprint, klasszikus;
13:00 Északi összetett síelés – Vi-
lágkupa, HS 130 – élõ; 13:45 Síug-
rás – Világkupa, HS 140; 14:30 Al-
pesi síelés – Világkupa, nõi, óriás
szlalom, 2: futam – élõ; 15:15 Biat-
lon – Vb., férfi, egyéni; 16:15 Biatlon
– Vb., férfi, váltó – élõ; 17:45 Atletika
– Fedettpályás világbajnokság, Tö-
röko. – élõ; 20:15 Biatlon – Vb., férfi,
váltó; 21:00 Favágóverseny – Vb.;
22:00 Boksz – élõ; 24:00 Kerékpáro-
zás – Párizs-Nice, 6: szakasz; 01:00
Kerékpározás – Tirreno-Adriatico

07:00 Közbeszéd
07:30 Híradó
07:35 Rondó
08:00 Kvartett
08:30 Híradó
09:30 Híradó
09:35 Térkép
10:05 MacGyver (amerikai sorozat) 
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
12:00 Magyar elsõk
12:30 Kisváros (magyar sorozat)
13:00 Híradó – Déli
13:20 Kívánságkosár
15:15 Nyelvõrzõ
15:40 Hazajáró
16:10 Vigyázó szemekkel a világ körül
17:10 Az állatok nyelve
17:40 Ízõrzõk
18:20 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 Az irányítás határai (spanyol

– angol – japán krimi)
00:25 Dunasport
00:30 Beavatás

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 TotalCar
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája 
10:30 Babapercek
10:45 Teleshop
11:55 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok!
13:25 Jégtörõk 2 (amerikai

vígjáték)
15:10 Marina (amerikai-mexikói

sorozat) 
16:20 Rex felügyelõ (osztrák

sorozat)
17:20 La Pola (olasz sorozat)
18:20 Update Konyha
18:25 Tiltott szerelem (török

sorozat)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:30 Jóban Rosszban (magyar

sorozat)
22:05 Megasztár 6.
23:35 Grimm (amerikai 

sorozat)
00:35 Aktív
01:35 Tények Este
02:10 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok! 
03:10 Alexandra Pódium

TV 2
06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt, skacok! 
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 Sarokba szorítva (amerikai

sorozat)
16:15 Döglött akták (amerikai

sorozat)
17:15 Marichuy – A szerelem

diadala (mexikói sorozat)
18:20 Teresa (mexikói sorozat)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 1 perc és nyersz!
21:05 Fókusz
21:45 Barátok közt (magyar

sorozat) 
22:20 CSI: Miami helyszínelõk

(amerikai sorozat)
23:15 Gyilkos elmék (amerikai

sorozat) 
01:25 Reflektor
01:40 Törzsutas
02:05 Kemény zsaruk (amerikai

sorozat)

RTL Klub
06:35 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:00 Natúra
10:25 Kõ, papír, olló
10:50 Nemzeti értékeink Barangolás

a Duna mentén
11:00 Válaszd a tudást! Junior
12:00 Magyar bulizene
13:01 Híradó délben
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer nap
14:25 Magyar elsõk
14:30 Bordal
15:00 Aphroditétõl – Zeuszig
15:25 Vigyázz! Kész! Jazz!
16:00 A tánc legendája
16:35 Innováció az emberért
17:00 Sírjaik hol domborulnak...
17:25 Világokon át
18:15 English 4U
18:45 Família Kft. (magyar s.)
19:10 Angyali érintés (amerikai s.)
19:50 Esti mese 
20:20 Veszélyes szerelem (am. s.)
21:00 Híradó este 
21:35 Rocca parancsnok (olasz s.)
22:25 Maradj talpon! 
23:15 Stingers (amerikai sorozat)
00:10 Drága doktor úr (olasz s.)
01:05 Az Este 
01:25 Miss Pettigrew nagy napja

MTV 2
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