
Közéleti hetilap 2012. március 9., Nagyvárad  IV. évfolyam 9. (141.) szám

Legnagyobb fiára 
emlékezett

www.biharmegye.ro Ára 1 lej

Projektekre osztott
pénzt a megyei tanács
– Jóváhagyták Bihar
megye 2012-es
költségvetését 3
Helyreállíthatják a vidék
megtépázott méltóságát
– Nagy Miklós szalárdi
polgármester, az RMDSZ
megyei ügyvezetõ
alelnöke a Kárpát-
medencei
vidékfejlesztési
egyezményrõl 7
Az Európai Borlovagrend
ünnepe Székelyhídon –
Tudósítás a bor-
versennyel egybekötött
rendezvényrõl 8
Bringa szülte kisbusz –
Franciaországi testvér-
településétõl mikrobuszt
kapott ajándékba
Érbogyoszló 9 Feszített ütemtervet fogadott

el a júniusi önkormányzati vá-
lasztások elõkészítésére a Ro-
mániai Magyar Demokrata
Szövetség Bihar megyei szerve-
zetének választmánya. A rend-
hagyó módon a nagyváradi vá-
rosházán megtartott ülésen
Kiss Sándor megyei elnök azt a
meggyõzõdését hangoztatta,
hogy most valós esély van rá,
hogy Biró Rozália elnyerje a
váradi polgármesteri tisztséget,
mivel egyfordulós lesz a válasz-
tás, és románok szavazatára is
számíthat. Több településen is
van erre lehetõség. Más lehet-
séges jelölt neve nem hangzott
el, hiszen most kezdõdik a je-

löltállítási folyamat a Szövetségi
Képviselõk Tanácsa által elfo-
gadott határozatoknak megfe-
lelõen. A polgármester-, me-
gyei tanácselnök-jelöltnek meg
kell szereznie a településen
(megyében) élõ magyar válasz-
tópolgárok 3 százalékának
ajánlását. Újdonság, hogy min-
den jelöltnek írásban és szóban
úgynevezett értékrendi nyilat-
kozatot kell tennie, amelyben
kijelenti, hogy nem tekinthetõ
becsületes embernek és nem
méltó a közösség bizalmára, aki
nem tartja meg vállalásait, a
szervezet döntéseit. Új követel-
mény az is, hogy a jelöltért a
helyi magyar közösség öt tekin-

télyes személyiségének írásban
erkölcsi garanciát kell vállalnia.
A jelöltnek arról is nyilatkoznia
kell, hogy korábban nem indult
más szervezet színeiben az
RMDSZ ellen, és most sem
fog, ha az esetleges elõválasztás
nyomán elesik a jelöltségtõl. A
választmány eldöntötte, hogy a
XXXIII. megyei küldöttgyûlést
március 31-én tartják a váradi
Szakszervezetek Mûvelõdési
Házában, 716 fõs keretlét-
számmal. A jelöltek április 5-éig
jelentkezhetnek, a megyei taná-
csos jelölteket az április 14-ei
megyei küldöttgyûlésen rangso-
rolják.

M. Zs.
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Szavatartó jelölteket keresnek a választásokra
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Parkolás
RDS-mobillal

Az Orange és a Vodafone
után hétfõtõl már az RDS-
hálózatban mûködõ mobilte-
lefonokkal is lehet parkolóje-
gyet váltani Nagyváradon. A
városházi tájékoztató szolgá-
lat közlése szerint már folyik
a mûszaki próba a Cosmote-
hálózat hozzáférhetõvé téte-
léért. A bihari megyeszék-
hely tavaly év eleje óta – az
országban Kolozsvár után a
másodikként – vezette be azt
a lehetõséget, hogy az autó-
sok bankkártyával is fizethes-
senek a parkolásért, ha nem
akarnak pénzérmék bedobá-
sával bajlódni.

Lelõtte adósát

Elõzetes letartóztatásba
került az az 58 éves olasz ál-
lampolgár, aki február 28-án
reggel a nyílt utcán vadász-
puskával kioltotta a 35 éves
nagyváradi N. Attila életét.
Utóbbi lakása elõtt, a Ro-
gériusz negyedben elõbb szó-
váltásba keveredtek, majd az
olasz a terepjárójából elõvett
fegyverrel lelõtte adósát. A
szemtanúk közlése nyomán
a rendõrség alig egy órán be-
lül Tenkén vette õrizetbe az
elkövetõt.

Lapunk támogatója 
a Communitas Alapítvány

A polgári védelem napja, február 28. alkal-
mából nyílt napot tartottak a Bihar megyei
Criºana Katasztrófavédelmi Felügyelõség egy-
ségeiben. Romániában 1933-ban ezen a na-
pon kelt az a királyi rendelet, amely megalapoz-
ta a polgári védelmi rendszert, amelyet a mai, a
katonai tûzoltóságot és a katasztrófaelhárítást is
magában foglaló struktúra jogelõdjének tekint.
A nyílt napon több gyerekcsoport látogatott el
a tûzoltóságokra, ott a felszerelésekkel, jármû-
vekkel ismerkedtek meg, tájékoztatást kaptak a
vészhelyzeti teendõk alapjairól.

Nyílt nap a tûzoltóknál

Terület alapú támogatások egy kérvényen
A Mezõgazdasági Kifizetési

és Intervenciós Ügynökség me-
gyei központja és nyolc helyi ki-
rendeltsége március elsejétõl
egyazon igénylõlapon fogadja a
terület alapú támogatásokra vo-
natkozó kérvényeket. Ezek kö-

zé tartozik az EU-tól érkezõ
egységes terület alapú támoga-
tás mellett a nemzeti kiegészítõ
támogatás, a len, kender, do-
hány, komló, cukorrépa ter-
mesztéséért járó ösztönzés, a
hátrányos helyzetû vidékeken

gazdálkodóknak, az öko- vagy
hagyományos földmûvelõknek,
a ritka takarmánynövényt ter-
mesztõknek járó anyagi hozzá-
járulás. A kérvényeket május
15-éig fogadják, 16-ától június
11-éig napi 1 százalékos kése-

delmi levonást alkalmaznak. A
földet megmûvelõ gazdák érte-
sítést kapnak, mikor menjenek
az ügynökségre. Akik eddig
még sosem kértek támogatást,
azokat az említett idõszak bár-
melyik napján fogadják.

Érvényesítik
az életjáradékosok
könyvecskéit

A mezõgazdasági életjáradékosok március
elsejétõl augusztus 31-éig kereshetik fel a
Mezõgazdasági Kifizetési és Intervenciós
Ügynökség (APIA) Bihar megyei központját
(Nagyvárad, Matei Corvin u. 1. szám) az iga-
zoló könyvecskéjük érvényesíttetése végett.
Személyesen vagy közjegyzõ által hitelesített
megbízottjuk által mutassák be személyi iga-
zolványukat (annak másolatát), továbbá adja-
nak saját felelõsségre kiállított nyilatkozatot
arról, hogy az életjáradékuk megállapítása
óta nem került a birtokukba 10 hektárnál
több föld, az elõzõ év végén is érvényes volt
az árenda-szerzõdés, esetleg hogy a jogosult
továbbra is betegnyugdíjas, továbbá igazolni-
uk kell egy aktív bankszámla meglétét, ha át-
utalással kérik az esedékes járadékot.

Igazgatót váltott
a Metropolis
Övezet

A Nagyváradot és
kilenc szomszédos
községet tömörítõ tár-
sulás jogi személyként
2005-ben jött létre
közös fejlesztési pro-
jektek kidolgozása és
gyakorlatba ültetése
érdekében. A kistér-
ségi fejlesztési társulás
közgyûlése a legutób-
bi ülésén új vezérigaz-
gatót választott a le-
köszönõ Adrian Foghiº helyére, aki 2008 óta
töltötte be ezt a tisztséget. A megbízatást Cip-
rian Barna (képünkön) vette át, aki „házon
belül” dolgozott eddig is számos projekten.



Megközelítõleg 226,3 millió
lejbõl gazdálkodhat az idén Bi-
har megye önkormányzata. Ez
csaknem 50 millió lejjel keve-
sebb, mint a helyhatóság tava-
lyi bevétele. Eredetileg 2011-
ben sem számoltak annyival,
mint amennyit végül elértek,
ezért a többletet (mintegy 20,8
millió lejt) az idei – hiányosra
tervezett – költségvetés ki-
egyensúlyozására, illetve már
futó projektek vissza nem térí-
tendõ költségeire fordítják.

Megyei közfeladatok ellátá-
sára 70,68 millió lejt különített
el a tanács, ide tartozik példá-
ul a szociális és gyermekvédel-
mi rendszer fenntartása vagy
az ismét a megyére bízott isko-
lai tej-kifli-alma program finan-
szírozása. Áfa-visszaosztásból
útjavításra 13,7 millió lejt for-
díthatnak, a helyi önkormány-
zatok költségvetésének ki-
egyensúlyozására pedig közel
13 millió lejt. A szociális-
egészségügyi központok fenn-
tartására nagyjából kétmillió, a
fogyatékosok ellátására pedig
61 millió lej jut. A fenti össze-
gek az államkasszából érkez-

nek célirányosan. A bérköltsé-
get 73,5 millió lejben állapítot-
ták meg.

Arányosan és célzottan

Az államkasszából (a megyé-
ben befizetett áfa és jövedelem-
adó meghatározott, a korábbi-
nál kisebb hányadának vissza-
osztásából) származik az a
pénz is, amit a megyei önkor-
mányzat a helyhatóságok kö-
zött oszthat szét saját hatáskör-
ben. A tanácselnök által elõter-
jesztett javaslat szerint a helyi
önkormányzatok kizárólag a
lakosság száma alapján része-
sülhettek volna egy fix összeg-
ben. Az összesen 27,25 millió
lejbõl Nagyváradnak kétmillió,
a nagyobb városoknak 800
ezer, a kisebbeknek félmillió
lejt, a nagyobb községeknek
370, kisebbeknek pedig
250–170 ezer lejt irányoztak
elõ, aminek a felhasználásáról
a helyi tanácsok dönthetnének.
A tanácselnöki elõterjesztéssel,
illetve a demokrata–liberálisok
kifogásaival szemben a nemze-

ti liberális–RMDSZ-es többség
a gazdasági bizottság javaslatát
figyelembe véve azt szavazta
meg, hogy a helyhatóságok a
projektjeik lebonyolításához
szükségest pénzt kapják meg,
tehát az összegeket meghatá-
rozott célra költhetik csak el.
Szabó Ödön megyei tanácsos
számítása szerint így a pénz 30
százaléka jutott magyar vezeté-
sû önkormányzatoknak. A
D–LP-frakció 10 tagja nemet
mondott erre a javaslatra, de
az 25 igen vokssal mégis át-
ment.

Kitõl béreljünk
színháztermet?

Kulturális intézmények fenn-
tartására majdnem 24,8 milli-
ót szán az idén a megyei ta-
nács. Ebbõl a Gheorghe ªincai
Megyei Könyvtár 275 milliót,
a Körösvidéki Múzeum 4,37
milliót, a filharmónia közel
négymilliót, a Szigligeti Szín-
ház 4,63 milliót, a Mária Ki-
rályné Színház pedig 5,2 millió
lejt kap. Az idénre érvényes
helyi adókról és illetékekrõl

szóló határozat vitájában ismét
a demokraták ellenkeztek. Ko-
rábban a választási kampányra
hivatkozva kifogásolták, hogy
a párttársaik által vezetett ön-
kormányzatok kimaradtak az
„osztogatásból”, most viszont
amiatt értetlenkedtek, hogy
miért állapított meg különbözõ
bérleti díjat ugyanarra a szín-
házteremre a Mária Királyné
Színház és a Szigligeti Színház.
Ionel Avrigeanut nem gyõzte
meg a magyarázat, mely sze-
rint a két különálló intézmény
menedzserei más és más gaz-
dasági koncepciót alkalmaz-
nak. A végül egyhangúlag elfo-
gadott tervezet szerint olcsóbb
lesz a magyar színháztól kibé-
relni a termeket.

Egyházak támogatására (a
világi személyzet fizetésére) 8
millió lejt különítettek el. A Bi-
har FC labdarúgóklub fenntar-
tásához 1,65 millió lejjel fog
hozzájárulni az idén a megyei
önkormányzat. A helyhatóság
által korábban felvett kölcsö-
nök törlesztendõ kamata az
idén megközelíti a hatmillió
lejt.

Máté Zsófia
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Projektekre osztott pénzt
a megyei tanács

A demokratákhoz visszaíratkozott volt liberális tanácselnök (balról
a második) elképzelése nem egyezett a többség akaratával

Ellenszavazat nélkül hagyta jóvá a megye idei
költségvetési tervét az önkormányzat döntéshozó
testülete. A múlt keddi ülésen csak az államkasszából
visszaosztott (általános forgalmi adóból
és jövedelemadóból származó) pénzek továbbosztása
keltett vitát, valamint bizonyos helyi adók és illetékek
kiszámítása.

Az RMDSZ-es tanácstagok a célirányos pénzosztásra szavaztak
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Tavaly szeptemberben –
RMDSZ-es kezdeményezésre
– határozott úgy a Bihar me-
gyei önkormányzat, hogy
csatlakozik a kétnyelvû, ma-
gyar és román kommunikáció
terjedését szolgáló kezdemé-
nyezéshez. Minden tanácsi
alárendeltségû közintézmény-
ben jelzik, hogy ott mindkét
nyelven fordulhatnak hozzájuk
az ügyfelek.

A megyei döntéshozók feb-
ruár utolsó napján megtartott
ülésén Szabó Ödön RMDSZ-
es frakcióvezetõ jelentette,
hogy az elõkészületek megtör-
téntek, és március elsejétõl a
szóban forgó intézményekben
indulhat az Igen, tessék! –
Da, poftiþi! megnevezésû
program. Ez a jelmondat (ese-
tenként fordított nyelvi sor-
rendben) kerül minden megyei

közintézmény bejáratához, és
az ugyanilyen felirattal ellátott,
a román és a magyar zászlót is
tartalmazó, zöld alapszínû ki-
tûzõt viselnek majd azok a
közalkalmazottak, akik ma-
gyarul válaszolnak majd a pol-
gárok kérdéseire. A program-
hoz csatlakozott több vidéki
önkormányzat és a nagyvára-
di is, továbbá a határ másik ol-
dalán néhány magyarországi
település önkormányzata,
ahol a közalkalmazottak érte-
nek románul. A kezdeménye-
zéshez civil szervezetek és vál-
lalkozások csatlakozását is
várják, hiszen a határ menti
térségben gazdasági érdekük
lehet, hogy a másik ország
nyelvén beszélõ klienseket sa-
ját anyanyelvükön tudják ki-
szolgálni.

(-fia)

Márciustól tessék, poftiþi!

A Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség hétfõs
nagyváradi önkormányzati
képviselõcsoportja nyújtotta be
az utca- és térnevek magyar
feliratozására vonatkozó hatá-
rozati javaslatot, aminek indok-
lásaként az Európa Tanács ki-
sebbségvédelmi keretegyezmé-
nyét hozta fel, amit Románia
1995-ben ratifikált, továbbá a
Szilágy megyei Krasznán már
mûködõ gyakorlatot, amiben a
hatóságok nem találtak semmi
kivetnivalót. A váradi városhá-
za jogászai viszont elutasító vé-
leményt adtak az itteni javaslat-
ra, mondván hogy az ellenke-
zik a közigazgatási törvénnyel.
Az RMDSZ önkormányzatbeli
koalíciós partnerének, a Nem-

zeti Liberális Pártnak a tanácsi
frakciója és a szociáldemokra-
ták eszerint is szavaztak, mellé-
jük csatlakozott még két de-
mokrata–liberális párti tanács-
tag is. Négy másik tartózko-
dott, és így tett az RMDSZ-es

Fleisz János is, aki a mai utca-
nevek lefordítása helyett a régi
magyar utcanevek használatát
tartaná helyesnek. A szövetség
többi hat tanácsosa az elutasí-
tás ellen voksolt.

Biró Rozália alpolgármester
még a szavazás elõtt ismertet-
te a testülettel a fenti indoklást,
hozzátéve, hogy a jogászok el-
utasító indítványa nem kötele-
zi a döntéshozó testület tagjait.
Ennek ellenére õk – pártállás-
tól függetlenül – zárták sorai-

kat a magyar javaslattal szem-
ben. Az ülés után rögtönzött
sajtótájékoztatóján az alpolgár-
mester emlékeztetett rá, hogy
a liberálisok már tavaly január-
ban megígérték ennek a hatá-
rozatnak az elfogadását, en-
nek ellenére mostanáig még
napirendre sem tûzték. Az
RMDSZ-frakció pedig úgy vél-
te, már nincs mire várni. En-
nek ellenére nem akarják ke-
nyértörésre vinni a dolgot, re-
mélik, hogy jobb belátásra tér
eddigi koalíciós partnerük – fo-
galmazott Biró. A jogi érvek
szerinte nem állják meg a he-
lyüket, itt a politikai akarat hi-
ányáról van szó. Az elutasító
tanácsi határozatot minden-
esetre a kormánybiztosi hiva-
talnak véleményeznie kell. Ha
az törvényellenesnek találja, a
labda visszakerül a tanácshoz.
Ha helyben hagyja, akkor az
RMDSZ a közigazgatási bíró-
sághoz fordul.

M. Zs.

Váradon még nem lesznek magyar utcanévtáblák

Szabó Ödön a kétnyelvûséget jelzõ matricákkal és a jelvénnyel

Lesöpörte az asztalról Nagyvárad helyi tanácsának
román többsége a magyar utcanévtáblák
kihelyezésére vonatkozó RMDSZ-frakciós határozati
javaslatot. A kormánybiztosi törvényességi ellenõrzés
eredményének függvényében dönt a frakció a további
teendõkrõl.
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Biharban közel négyezer
óvodás jár magyar csoportba
232 óvónõ felügyelete alatt,
elemi osztályokban 5352 kis-
iskolás tanul 325 magyar taní-
tótól, a gimnázium alsó tago-
zatán 262 osztályban 4885
magyar diákot oktat 707 ta-
nár, s további 3450 IX.–XII.
osztályban tanít magyar nyel-
ven 423 pedagógus. A szám-
adatok a most folyó, 2011/
12-es tanévre érvényesek,
amikor 25 osztálynyi magyar
diák áll érettségi elõtt, és 40
kilencedik osztály indult ma-
gyar nyelven. Õsztõl eggyel
bõvül a IX. osztályok száma:
Belényesben sikerült visszaállí-
tani az anyanyelvi oktatást a
felsõs középiskolai szinten.

Szórványvidékeinken saj-
nos olyan magyarlakta telepü-
lések is vannak, ahol a kevés
gyermek miatt csak fakultatív
órákon tanulhatják a magyar
nyelvet az V.–VIII. osztályosok
– közölte Kéry Hajnal. Ilyen
Mezõbaj, Magyarremete, Be-
lényesújlak, Köröskisjenõ és
tavaly õsztõl Gyanta. Az anya-
nyelvi oktatás bevezetéséhez
egy osztálynyi, legalább 12 di-
ák szükséges. Elemiben össze-
vont osztályokban megoldott
a magyar oktatás ezeken a te-
lepüléseken is, mert nincs lét-
számkorlát, csak az a feltétel,
hogy négy évfolyamnál több
nem keveredhet. Vagyis ahol
már elsõsöktõl negyedikesekig
mindenkit egy tanító oktat, az

õsztõl beinduló iskola-elõké-
szítõ évfolyam miatt még egy
pedagógusra lesz szükség –
magyarázta a kisebbségi okta-
tásért is felelõs megyei fõins-
pektor-helyettes.

Szakoktatás tekintetében
javulni látszik a helyzet. Az új
tanügyi törvény bevezeti a kö-

telezõ IX. osztály után a szak-
munkásképzés lehetõségét. A
tanintézeteknek kellett jelezni-
ük erre való igényüket. Tíz
osztály indítását bele is foglal-
ták a szaktárcának megküldött
beiskolázási tervbe. A tízbõl
három lehet magyar osztály:
egy-egy Váradon, Érmihály-
falván és Nagykágyán turiz-
mus, illetve elektromûszerész
profillal. A kétéves, szakmai
képesítést adó képzés mellett
vagy után gimnáziumi érettsé-
git is tehet a diák. A szakkö-
zépiskolákban is indulnak ma-
gyar osztályok (Nagyváradon
az Andrei ªagunában, a Mihai
Viteazulban, a Constantin
Brâncuºi-ban, Mihályfalván a
mezõgazdasági fõgimnázium-
ban, és újdonságként a tavaly
megalakult szalontai önálló
magyar középiskolában). Saj-
nos a margittai magyar közép-
iskolában helyhiány miatt erre
még nincs mód – tette hozzá
Kéry Hajnal.

Máté Zsófia

Nemrég beszámoltunk arról,
hogy Derzsi Ákos parlamenti
képviselõ egy kamionnyi iskola-
bútort vitt a margittai Horváth
János Iskolaközpontba. Nos, a
képviselõ a jelek szerint az Ér-
mellék vidéki településeirõl sem

feledkezik meg. Március elsején
egy kis kamionnyi lapra szedett
bútort hozott, melyet Érbo-
gyoszló és Érszõllõs tanintézetei
között osztott el testvériesen.
Ezek a bútorok is Bajorország-
ból érkeztek Kerekes József

nagyvárad-rogériuszi reformá-
tus parókus lelkésznek, és õ
ajánlotta fel fele-fele arányban
Petõ Csilla és Derzsi Ákos kép-
viselõknek, hogy oda vigyék,
ahol szerintük a legnagyobb

szükség van rá. Derzsi Ákos a
fent említett két települést vá-
lasztotta. Mindkét helyen lesz
hová tenni, hiszen a kultúrházai
még nincsenek bebútorozva.

Szefi

Az új tanügyi törvény értelmében a 2012/13-as
tanévtõl kétéves szakmunkásképzõ osztályok is
indulhatnak a középiskolákban a IX. osztályt
végzettek számára. Biharban tíz ilyen osztályt
indítanak, három közülük magyar nyelvû – derült ki
többek között KÉRY HAJNAL megyei
fõtanfelügyelõ-helyettes évértékelõ beszámolójából.

Szakmát is oktatnak magyarul

Bútor Németországból Bogyoszlónak és Érszõllõsnek

Érbogyoszlón a polgármester is munkába állt

Lerakodás Érszõllõsön képviselõi segédlettel 



Március másodikán, Arany
János születésének 195. év-
fordulója alkalmából hajtott
fejet Nagyszalonta lakossága a
város legnagyobb szülöttének
emléke elõtt. A megemléke-
zés a költõ szülõházánál kez-
dõdött, ahol az Arany János
Mûvelõdési Egyesület elnöke,
Patócs Júlia köszöntötte a
megjelenteket, majd két diák-
lány, Bagosi Szindy és Gál
Anita idézte fel a koszorús köl-
tõ életútját és munkásságát.

A visszatekintés percei után
a város civil szervezetei helyez-
ték el a megemlékezés virágait
az Arany-porta homlokzatán,
koszorúval tisztelgett Arany

János emléke elõtt az RMDSZ
nagyszalontai szervezete, a
Romániai Magyar Nyugdíjasok
Egyesülete, a Városi Nyugdíjas
Egyesület, a MIDESZ, a Sinka
István Kézmûveskör és a
Fidem Egyesület.

A fõhajtás perceit követõen
a megemlékezõk az Arany Pa-
lota galériájába vonultak át,
ahol a CoolTourA pályázat ke-
retében fotókiállítás nyílt Arany
nagyszalontai emléke témá-
ban. A tárlatnyitó elsõ percei-

ben a Toldi néptánccsoport két
tehetséges kis énekese, Csukás
Eszter és Fazekas Dóra egy
népdalcsokorral örvendeztette
meg a jelenlévõket, majd az
Arany János Emlékmúzeum
igazgatója, Darvasi Zoltán
mondta el ünnepi gondolatait.

Az igazgató beszéde után
Szegi Szilvia elõadásában egy
Arany János-költeményt hall-
gathatott meg a nagyérdemû,
majd Dánielisz Endre helytör-
ténész üdvözölte a kiállítást és
adta át jelképesen a tárlatot a
jelenlévõknek, végezetül pedig
egy újabb népdal-összeállítás
foglalta keretbe a megnyitó
ünnepséget.

A kiállítás résztvevõi érdek-
lõdve nézegették a falakon so-
rakozó régi és új fotókat, ame-
lyek megidézték Arany János
hagyatékát, a költõ szülõváro-
sához fûzõdõ mély kapcsola-
tát. A péntek délutáni rendez-
vény állófogadással zárult.

A megemlékezések sora va-
sárnap délelõtt a református
templomban ünnepi istentisz-
telettel folytatódott, majd
Arany János köztéri szobrát
koszorúzták meg a nagy költõ
emléke elõtt tisztelgõ nagysza-
lontaiak.

Balázs Anita
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Az Arany-porta elõtt gyülekeztek az emlékezõk

Népdalcsokor foglalta keretbe a tár-
latnyitót

Dánielisz Endre helytörténész aján-
lotta a látogatók figyelmébe a fotó-
kiállítást

Az emlékmúzeumot igazgató Darvasi Zoltán üdvözölte a több korosztályt
képviselõ ünneplõket

Civil szervezetek és politikai érdekképviseletek nevében koszorúztak

Legnagyobb fiára emlékezett
Nagyszalonta városa
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Az agrárszakembereknek
fontos ez a megállapodás,
mely ténylegesen is összefogja
a magyarságot, tette hozzá a
politikus, aki „civilben” gya-
korló biogazda. A program
keretében a vidéki fiataloknak
teremthetnek lehetõségeket,
hiszen Szalárdon például álla-
mi bérlakásokat építettek, de
fontos a megélhetési lehetõsé-
gek megteremtése is. A prog-
ram lehetõséget ad a vidék
megtépázott méltóságának
helyreállítására is – tette hozzá
az ügyvezetõ alelnök.

Magyarország részérõl Né-
meth Zsolt külügyi államtitkár,
Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes, Fazekas Sándor vi-
dékfejlesztési miniszter és Ja-
kab István, a Magyar Gazda-
szövetség elnöke írta alá a
megállapodást, melyet a hatá-
ron túli magyar szervezetek
képviselõi is elláttak kézje-
gyükkel.

Vonzóvá tenni a vidéket

„Nemzetpolitikai szempont-
ból figyelembe kell venni,
hogy a határon túli magyarság
jelentõs része vidéki térségben
él. Regionális szempontból
szintén fontos, hogy a Kárpát-
medence egészében meghatá-
rozóak a vidéki térségek. A
legtöbb szomszédos ország-
nak a Kárpát-medencén kívüli
területeire is jellemzõ a vidék
túlsúlya, következésképpen a

vidék felemelkedése össznem-
zeti kérdés lehet számukra is.
A vidékfejlesztési együttmûkö-
dések bõvítése ezért is straté-

giánk alapvetõ eleme, ellen-
szere a vidék elnéptelenedésé-
nek határon innen és túl.

Ma, a világcégek árverse-
nyes diktátumának idõszaká-
ban megoldásként kínálkozik
a helyi termelés-értékesítés
elõtérbe helyezése, a helyi pi-
acok újraélesztése, a több lá-
bon álló, családi gazdaságokra
építõ szerkezetátalakítás; a
kis-, közepes és nagygazdasá-
gok egyensúlyának helyreállí-
tása” – áll a dokumentumban,
mely szerint ezen elveket az
Európai Unió 2020-ig elõre-

vetített vidékfejlesztési straté-
giájában is érvényre juttatnák
az aláírók.

A háztáji legyen érték

A program szerint a kisebb,
helyi, háztáji, kis és közepes
családi gazdaságok fejlesztése
a fontos, ezek egyszerre felel-
hetnek meg a piaci elvárások-
nak és az élelmiszer-biztonsági
követelményeknek is. Köz-
ponti támogatásokkal növel-
nék a falusiak vállalkozó ked-
vét, például feldolgozó üze-
mek létesítésére, így munka-
helyeket is teremtenek.

A protokollum szerint fon-
tos a szövetkezetek és a háló-
zatok építése, és az eddig el-
hanyagolt kerteket, istállókat
stb. újból használatba kell ven-
ni. Az uniós agrár- és vidékfej-
lesztési források felhasználásá-
ra is számítanak. A LEADER
program mentén szervezõdött
nemzetközi együttmûködések
kialakítása, erõsítése, a nem-
zeti és vidéki európai hálóza-
tok mûködtetése szintén a cé-
lok között szerepel.

F. N. L.

Helyreállíthatják a vidék
megtépázott méltóságát
A Kárpát-medencei vidékfejlesztési megállapodás hozadéka

Nagy Miklós polgármesterként és
gyakorló biogazdálkodóként is érté-
keli az együttmûködésben rejlõ le-
hetõségeket

Büszke rá, hogy az RMDSZ Bihar megyei szervezetének
mezõgazdaságért és vidékfejlesztésért felelõs
alelnökeként képviseletében a közelmúltban õ írhatta
alá Budapesten a Vidékfejlesztési együttmûködések
a Kárpát-medencei határon túli magyarsággal
elnevezésû protokollumot, mondta a Biharországnak
NAGY MIKLÓS szalárdi polgármester.

Az állami bérlakások megépültek a községközpontban

Szalárdon számítanak a fiatalok otthon maradására
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A rend tagjai a múzeum
nagytermében gyülekeztek,
ahonnan látványos felvonulás-
sal mentek át a református
templomba. A menetet a
szentjobbi és a bihardiószegi
huszárok vezették, majd Rá-
kóczi Lajos fogata és a mazso-
rettek tették még színesebbé
az ünnepséget. A borlovag-
rend tagjai az ünnepre való te-
kintettel zászlóikkal, palástjuk-
ba öltözve vonultak fel. A több
száz fõs menetet rendõrautók
biztosították és vezették fel.

A református templomban
istentisztelettel kezdõdött az
ünnepség, melyen az igét Rá-
kosi Jenõ érmelléki esperes
hirdette. Beszédében szó esett
a kenyérrõl és a borról mint is-
teni ajándékokról, valamint a
borlovagrend szerepérõl és
fontosságáról. Tagjainak lo-
vagként kötelességük a rászo-
rulók megsegítése, az alapve-
tõ emberi értékek betartása,
egyszóval a példamutató élet.
A lovagrend szenátusának ré-
szérõl Jenei József tartott be-

szédet, és ismertette röviden
rendjük történetét és célkitû-
zéseit. Az ünnepség csúcs-
pontja a 15 új tag avatása és
öt élõléptetés volt.

Magára a borversenyre már
a délelõtt folyamán be kellett
nevezni az ízletes nedûkkel.
Három kategória volt: vörös,
fehér száraz és fehér aromás.
A borokat szakértõ zsûri érté-
kelte, az eredményhirdetésre
pedig este a lakodalmas ház-
ban került sor, ahol a finom
borok finom vacsorával társul-
tak. Összesen 161 mintát kel-
lett minõsíteni, melyekbõl so-
kan kaptak arany, ezüst, illet-
ve bronz minõsítést. Vörösbor

kategóriában Preku Gyula
(Kokad, Magyarország) termé-
ke bizonyult a legjobbnak, fe-
hér szárazban a dr. Murguj
Zoltánét (Székelyhíd), fehér
aromásban pedig szintén Pre-
ku Gyuláét találták a legjobb-
nak az ítészek. A Mihály Zol-
tán-vándordíjat, mely az év
legjobb székelyhídi borát illeti,
dr. Murguj Zoltán kapta meg.
Az ízletes vacsorához a jó
hangulatot a díjnyertes borok
és Kiss Lívia nagyváradi ope-
rett- és nótaénekes biztosítot-
ta. A mûsorvezetés szerepét
az idén is Fekete Katalin vál-
lalta magára.

Szõke Ferenc

Az Európai Borlovagrend
ünnepe Székelyhídon

Avatás elõtt a leendõ lovagok

Március 3-án rendezték meg Székelyhídon a több mint
másfél évtizedes hagyománnyal rendelkezõ érmelléki
borversenyt. Az idén a rendezvény több volt már, mint
a nedûk egyszerû megmérettetése, inkább az Európai
Borlovagrend ünnepének nevezhetõ.

Huszárok vezették a menetet

Az ünnepi istentiszteleten

Borlovagok felvonulása
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Két örök ifjú francia,
a 75 esztendõs Étienne
Lefebvre és a nála három
évvel fiatalabb Lucien
Malatray nagyot álmodott.
Ahol kitartás van, ott
az állomból valóság is
válhat, nekik is sikerült
leküzdeniük
a leküzdhetetlent:
a franciaországi
Bondues-bõl elkarikáztak
Érbogyoszlóig.

Közel kétezer kilométert uta-
sítottak maguk mögé a vállalko-
zó kedvû örök ifjak, hol a ma-
gas dombok, hol pedig az erõs
szél, vagy éppenséggel a csap-
kodó esõ próbálta visszakozás-
ra bírni õket. Szándékukat nem
adták fel, és a végén a megtett
kilométereket „áruba bocsátot-
ták”, hogy a befolyó összegbõl
kisbuszt vásároljanak az érmel-
léki testvértelepülés lakóinak.

Mindez tíz hónappal ezelõtt
történt, ennyi idõ kellett ahhoz,
hogy Étienne Lefebvre jó szán-
dékú ötlete valósággá érjen. Az
ismerõsök körében és az
interneten árult kilométerekért
tízezer eurót sikerült bekasszí-
rozniuk, a bondues-i önkor-
mányzat ötezer euróval szállt be
a kezdeményezésbe, az ottani
41 Évesek Klubja 3500 eurót
dobott a kalapba, a még hiány-
zó összeget pedig a Bon-
dues–Bogyoszló Egyesület állta.

Az ünnepélyes átadásra va-
sárnap került sor. Ezúttal a re-
formátus templom padsorai is

jócskán megteltek hívekkel, a
francia küldöttség is jelen volt
az istentiszteleten. Az igei
együttlét végén Orosz Márta lel-
kipásztor köszöntötte a vendé-
geket, majd a nap eseményei a
kultúrházban folytatódtak. A
hosszú asztalokon mogyoró,
sós sütemény csillapította a
vendégek kínálta koktéllá ele-
gyített kisüsti pálinka erejét. Az
egyik teremben a franciák meg-
lepetéssel készültek, jó két mé-
ter hosszúságú torták rögtönöz-
tek. Szintén az õ jóvoltukból a
híres camembert sajtot is meg-
ízlelhettük hozzá illõ francia bo-
rok kíséretében.

Miközben az asztalok teríté-
sével foglalatoskodtak a me-
nyecskék, Török Ferenc nyug-
díjas tanár tolmácsolásának kö-
szönhetõen sikerült szóba ele-

gyednünk a franciákkal. Patrick
Delbarre polgármester és he-
lyettese, Alain Fauvaroue el-
mondták, hogy a 11 ezer lako-

sú Bondues-nek harminchárom
választott tanácsosa van, akik
maguk közül választják meg
nemcsak az alpolgármestert, de
tõlük függ a polgármester sze-
mélye is, aki hat esztendõre
kapja a megbízatást. Az ottani
közigazgatás további érdekessé-
ge, hogy egyszerre kilenc alpol-
gármesterük van, akik nem fõ-
állásban szolgálják a közössé-
get, ezért fizetésük is jelképes.

Még folytattuk volna az érde-
kes diszkurzust, de színpadra
szólították a vendégeket, vala-
mint Gáspár Gyula helyi pol-
gármestert, aki egyben a
Bogyoszló–Bondues Egyesület
elnöke is. Elsõként a bondues-i
tüköregyesület elnöke, Edith
Legrand köszöntötte a bo-
gyoszlóiakat, majd átadta a kis-
busz kulcsát Gáspárnak, aki vi-
szontválaszában megköszönte
a nemes kezdeményezés szülte
ajándékot, s arról biztosította az
adományozókat, hogy a közös-
ség érdekében fogják felhasz-
nálni azt. „2009-ben egyesüle-
tünk megújult, immár bejegy-
zett jogi személyként szolgáljuk
és ápoljuk a több mint húszéves
testvérkapcsolatunkat” – mond-
ta a polgármester.

A színpadi kulcsátadást a kis-
busz birtokbavétele követte.
Gáspár felpörgette a motort,
majd hol elõre, hol hátramenet-
ben kocsikázott vele néhány
métert. Az öröm így változtatja
pillanatok alatt ötvenen túl is
gyermekké az embert.

D. Mészáros Elek

Bringa szülte kisbusz

Útra kész az összefogás kézzelfogható bizonyítéka

Az egyesületi elnökök és az elöljárók között Tö-
rök Ferenc (középen) tolmácsolt

Az akciót kezdeményezõ francia bringások a
megtett kilométereiket adták el Kész az ajándék torta

A polgármesterek – Gáspár Gyula
és Patrick Delbarre – a bogyoszlói
kultúrház színpadán
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Budavár ostroma

Végigküzdötte a tavaszi had-
járatot, az isaszegi és a komá-
romi csatában már õ vezette a
fel-dunai hadsereg lovasságát.
Kitûnõen helytállt a szolnoki, a
váci és a nagysallói csatában,
Budavár ostromakor az elsõk
között tört be a várba. Az
ágyúk által lerombolt falon
megnyitott résben indított dön-
tõ roham május 21-én hajnal-
ban kezdõdött. A legkemé-
nyebb küzdelem Nagysándor
harcvonalán, a Fehérvári kö-
röndtõl délre esõ szakaszon
folyt. A védõk nem tudták
megakadályozni, hogy az I.
hadtest csapatai – az elsõ so-
rokban küzdõ Nagysándorral
együtt – behatoljanak a Várba.
A tábornok bátor helytállását a
szemtanúk ostromról fennma-
radt visszaemlékezései és a ko-
rabeli tudósítások szinte kivétel
nélkül megemlítik: személye-
sen vezette rohamra katonáit,
és a résen való betörés után is,
a védõk fegyverletételéig hõsie-
sen küzdött.

A debreceni csata

Hogy személyes heroizmusa
mellett vezénylõ tábornokként
nem volt képes minden alka-
lommal maradéktalanul helyt
állni, az a Vág menti hadjárat
során bizonyosodott be,
ugyanis nem támogatta kellõ
aktivitással a támadást végzõ II.
és III. hadtest küzdelmét.
Ugyancsak hibát vétett Vácnál,
ahol az oroszok elõl kitérõ se-

reg utóvédjeként idõ elõtt be-
vonta elõõrseit, minek folytán
a kozákok meglepték és rész-
ben szétverték Görgey Ármin
õrnagy különítményét. Viszont
elévülhetetlen érdeme, hogy a
fel-dunai hadsereg Tokajtól
Nagyváradig tartó visszavonu-
lását kikülönített hadtestével õ
fedezte. Ennek során Debre-
cennél csatát vállalt az orosz fõ-
sereg egy részével, melyben
vereséget és jelentõs vesztesé-
geket szenvedett. 1849. au-
gusztus 2. a magyar szabadság-
harc egyik utolsó ütközete volt.

Görgey a Hegyalján folyta-
tott harcok után délkelet felé
vonult seregével. A muszka se-
reg levonulási szándékával
nem voltak tisztában, a fõvezér
azt hitte, hogy Paskievics nem
Debrecen felé, hanem Tiszafü-
redtõl a Tiszán felfelé indítja
hadát. Az I. hadtest vezére,
Nagysándor József tábornok
azt az utasítást kapta, hogy az
ellenség erõsebb támadása
esetén vonuljon vissza, külön-
ben pedig álljon meg Debre-
cenben. Nagysándor még au-
gusztus elsején értesült arról,
hogy Balmazújvárosnál 15
ezer fõnyi orosz had áll, de ezt
nem tartotta elegendõ oknak a
menetterv megváltoztatására.
Nagyobb baj volt az, hogy az
ellenség támadása augusztus 2-
án déltájban a magyarokat
meglepte. Nagysándor tisztjei-
vel éppen a város által rende-
zett díszebéden vett részt, mi-
dõn az elsõ ágyúlövések behal-
latszottak. Nem is egy orosz
hadosztály támadott, hanem
maga a fõsereg, Paskievics

alatt körülbelül 50 000 ember.
Ekkora túlerõvel szemben a
magyar ellenállás nem tartha-
tott soká. Csak a huszárság bá-
tor támadása akadályozta meg
a hadtest teljes megsemmisíté-
sét. Így is a 7500 fõnyi csapat
majd 2000 embert vesztett.

A maradék sereg élén Arad-
ra érkezve, Görgey parancsá-
ra, kísérletet tett, hogy fölve-
gye a kapcsolatot a temesvári
csatában legyõzött magyar fõ-
sereggel, támadását Haynau
Schlik-hadteste azonban au-
gusztus 10-én visszaverte. Csa-
pataival Világosnál tette le a
fegyvert augusztus 13-án.

A kilencedik vértanú

A vésztörvényszék négy tá-
bornokot golyó általi, a többie-
ket – köztük Nagysándor Jó-
zsefet – bitófa általi halálra ítél-
te. A kivégzés színhelyére
Vinkler Brúnó minorita szerze-
tes kísérte. Gyóntatója így em-
lékezett vissza október 6. gyá-
szos hajnalára: „Kiérve a ka-
pun a Zsigmondháza és Új-

aradnak vezetõ út felé vezé-
nyelteténk, míglen egyszer bal-
ra kanyarodánk, s azonnal ész-
revettük a vár déli oldalán fek-
võ nyílt téren a számukra kije-
lölt kilenc oszlopot, melyekre
Vécsey megjegyzé: »Hát ilyen
akasztófát készítettek számunk-
ra?« Mire Nagysándor gúnyo-
san viszonzá: »Hadd el, bará-
tom, ez a legjobb és legcélsze-
rûbb.« (…) Elbúcsúzva õ is tár-
saitól és társaimtól, ment oda,
hol már négy elvtársa vala, s
midõn a bakó a kötelet már-
már nyakára szorítá, fönnhan-
gon: »Éljen a haza!« kiáltván
megszûnt élni.”

A Barabás Miklós és Nagy-
sándor József közötti több mint
két évtizedes barátság az utób-
bi mártírhalála után sem múlt
el nyomtalanul. Ennek köszön-
hetõen készítette el néhány
nappal Arad után a mûvészet-
történet által egyik legszebbnek
tartott egész alakos nõi akva-
relljét Nagysándor József
menyasszonyáról, a 17 éves
Schmidt Emmáról.

Szilágyi Aladár
összeállítása

A kilencedik aradi vértanú (2.)
Nagysándor József honvédtábornok

Huszárként nagyon bátor katona volt,
a lovasrohamok hõse, de hadtestparancsnokként nem
váltotta be a hozzá fûzött reményeket. Republikánus
volt – egyedül a tábornokok közül, ezt fejezte ki
a zubbonyára kihajtott fehér inggallérral is. Egyedül
az õ hadteste használta jelvényként a Kossuth-címert.
Egy kortársa szerint: „Egyike volt, ha nem is
a legszerencsésebb, de bizonyára leghazafiasabb
érzelmû tábornokainknak.”

Az özvegy menyasszony. Barabás Miklós festménye
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Margittán született, itt
tanult érettségiig, majd
a Nagyváradi Egyetem
testnevelési szakán
diplomázott 2005-ben.
Még az év õszén
versenyvizsgával nyerte el
az érszõllõsi iskola
tornatanári katedráját,
három év elteltével
címzetes tanár lett.
Beilleszkedett, bizonyítja
ezt, hogy 2009-ben
felkérik az iskola
igazgatására, a tisztséget
a mai napig betölti.

– Nem volt meglepõ és vá-
ratlan, hogy egy fiatal és új
emberre esett a választás?

– Az ötletet a tanári kar dön-
tõ többsége és Beke László
polgármester is támogatta.
Idõsebb tanártársaim biztattak,
hogy vállaljam el, mert alkal-
mas vagyok rá. Megtisztelõnek
tartottam a felkérést, gondol-
kodtam a dolgon, és úgy dön-
töttem, belevágok. Szerettem
volna kipróbálni magam ezen a
síkon. Tapasztaltabb kollégáim
megígérték, segíteni fognak,
amit be is tartottak. Feltérké-
peztem a terepet, a lehetõsé-
geket, és elkészítettem egy rö-
vid meg egy hosszabb távú
ütemtervet. Ez természetesen a
késõbbiek folyamán mindig
módosult. Voltak persze „pofo-
nok” is, amibõl az elsõ fáj a
legjobban, aztán a tisztség vele-
járójának kell tekinteni. A gon-
doktól nem kell megijedni,
meg kell oldani õket, végül is
nekünk vezetõknek ez a dol-
gunk. A fõ cél az, hogy isko-
lánk versenyképes legyen és jó
hírnevet szerezzen. Nem lett
volna etikus megfutamodni,
mert akkor cserbenhagytam
volna azokat, akik bíztak ben-
nem. Maradtam, és nem bán-
tam meg. Jó a tanári közössé-
günk, összetartó és szakmailag
is magasan képzett. Egy vidéki
iskolában kevesebb a tanár,

mint a városban, ezért jobban
megismerjük egymást, és a
szakmai kapcsolaton felül ba-
rátság is kialakul. A barátok pe-
dig mindig segítenek, ha baj
van. Jól érzem itt magam, és
folytatni akarom az elkezdett
munkát mindaddig, amíg élve-
zem tanártársaim bizalmát.
Nem bántam meg a döntése-
met, mert az elért eredmények
mindig kárpótolják és felülírják
az esetleges kellemetlensége-
ket. A szülõk és a tanulók ré-
szérõl pozitív visszajelzések ér-
keznek, és ez erõt ad.

– Milyen a kapcsolata az
önkormányzattal?

– Hála istennek, kitûnõ az
együttmûködés. A polgármes-
ter személyében olyan embert
ismertem meg, aki felméri az
oktatás fontosságát, jelentõsé-
gét, és támogatja anyagilag,
erkölcsileg egyaránt. Amikor

idekerültem, szinte használha-
tatlan sportpályát találtam. Ta-
vasszal és õsszel sáros, nyáron
poros volt. Az volt az álmom,
hogy egy jó pályája legyen az
iskolának. A polgármester úr
mindent megmozgatott a siker
érdekében, s a megyei tanács
RMDSZ-frakciójának segítsé-
gével tavaly a falunapon átad-
hattuk az új, aszfaltozott, beke-
rített, kivilágított, modern
sportpályát. Ezt már élvezettel
használják a gyerekek torna-
órákon és azon túl is.

– Köztudott, hogy a számí-
tógép elvonja a fiatalokat a
mozgástól. Önök mivel tud-
ják ösztönözni a gyerekeket?

– Bõvíteni fogjuk a lehetõsé-
geket a sportpályán. Jelenleg
kispályás focira és kézilabdá-
zásra alkalmas. Olyan felszere-
léseket szerzünk be, hogy alkal-
mas legyen röplabdázásra, ko-

sárlabdázásra, illetve tenisze-
zésre. Remélem, így még több
fiatal és alkalomadtán idõseb-
bek is kedvet kapnak a sporto-
lásra. Ez nem nagy befektetés,
ezért valószínû, hogy még az
idén meg tudjuk valósítani. A
polgármester már rábólintott
az ötletre. Ezenkívül bekapcso-
lódtunk az Ér Kupába is.

– Meg tudják oldani a ta-
lajtornát, szertornát?

– Igen, de nem az iskola fa-
lain belül, hanem a kultúrház
alagsorában, amit tornaterem-
mé alakítottunk át. A bordás-
falat maga az alpolgármester,
Híri János szerelte fel, ingyen
és bérmentve.

– Van-e elég szaktanáruk?
– Minden tantárgyat szakta-

nár tanít, egy váltásban folyik
az oktatás, ami kedvezõ a diá-
koknak. A délutáni iskolába já-
rás ugyanis véleményem szerint
szétszabdalja a diákok idejét.

– Kérem, avassa be az ol-
vasókat jövõbeli terveibe.

– Testnevelõként természe-
tesen a sportéletet akarom fej-
leszteni, színvonalassá tenni.
Szeretnék egy felnõtt kézilab-
dacsapatot összeállítani, ha
lesz rá igény. Minél több sport-
ágat szeretnék megismertetni
és megszerettetni az érszõllõ-
siekkel. Igazgatóként fejleszte-
ni akarom az iskolát és termé-
szetesen megtartani mai for-
májában. (Érszõllõsön csak
magyar osztályok vannak.) Az
épületek rendben vannak,
ezeknél az állagmegõrzés a fel-
adatunk. A szaktantermeket –
fizika, kémia, informatika – le-
hetõség szerint bõvíteni szeret-
ném. Az udvart padokkal,
zöldövezettel akarjuk barátsá-
gosabbá tenni, és körbe akar-
juk keríteni a biztonság érde-
kében. A tanítás jelenlegi szín-
vonalát meg fogjuk tartani,
hogy Érszõllõsrõl felkészült
gyerekek érkezzenek a városi
felsõbb osztályokba.

Szõke Ferenc

Megmozgatta a közösséget
Interjú Hover Gáborral, az érszõllõsi általános iskola igazgatójával



Közel kéthetes készülõdés
elõzte meg az óvodások jelme-
zes farsangi mulatságát, mely-
nek során a gyermekek és szü-
leik alkalomhoz illõ dalokat,
verseket, mondókákat tanultak,
megismerkedtek a farsangi szo-
kásokkal, jelmezeket próbálgat-
tak, valamint különbözõ anya-
gok felhasználásával és techni-
kák alkalmazásával maszkokat

készítettek. Akadt köztük cér-
nahajas bohócálarc, velencei
maszk gipszbõl, színes tollas ál-
arc, térhatású maszk, és még
folytathatnánk az egyedi ötletek
sorát. Az elkészült álarcok egy
részét nemcsak Élesden, ha-
nem Székelyföldön is megcso-
dálhatták, ugyanis az óvodások
csoportja részt vett egy maszk-
és álarckészítõ pályázaton, így
mûveiket Gyergyószentmikló-
son is kiállították. Magyari Flo-
rentina és Gál Péter Levente al-
kotása dicséretet kapott.

A kicsik elõadással is készül-
tek a jelmezbálra, amit a far-
sang utolsó napján tartottak
meg. Elõször minden kis óvo-
dás kéményseprõnek öltözött,
és egy hatalmas kéményt körül-
állva harsogták Gryllus Vilmos
vidám kéményseprõs dalát,

majd mindenki egyedi jelmezbe
bújt, és bemutatta azt verssel,
énekkel, tánccal. Késõbb a szü-
lõk, nagyszülõk, gyerekek
együtt kézmûveskedtek, festet-

tek, vágtak, díszítettek szebbnél
szebb maszkokat. A lekváros
farsangi fánkot is jóízûen elfo-
gyasztották.

Kajó Brigitta
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Farsangoltak az élesdi óvodában

Maszkabálban szórakoztak a kicsik
és nagyok

Levizsgáztak
a sporttáncosok

2006 õszén tartotta elsõ táncóráját a
nagyszalontai Zilahy Lajos Mûvelõdési
Házban Major Arnold sporttáncos. Azóta
az Arny Dance tánciskola növendékei 54
arany-, 36 ezüst- és 64 bronzérmet sze-
reztek különféle versenyeken. A megala-
kulás 5. évfordulóját az új növendékek
vizsgabáljával egybekötve múlt szombat
este ünnepelte a táncklub. A gálamûso-
ron a 24 kezdõ mellett felléptek a hala-
dók és a versenytáncosok, sõt az oktató
és partnere, Komorova Michaela is, stan-
dard és latin táncok elõadásával kápráz-
tatták el a közönséget.

Szalagavató Nagyszalontán
Különleges eseményre gyülekeztek múlt

péntek este a Zilahy Lajos Mûvelõdési
Házban az Arany János Iskolaközpont XII.
A osztályának diákjai, szüleik, rokonaik és

a jó barátok. A matematika–informatika
szakos végzõsök szalagtûzõ ünnepségükre
változatos mûsort állítottak össze, melyben
a humoros jelenetek mellett számos szív-
hez szóló pillanat is helyet kapott. A vidám
jelenetek mellett táncos produkciók és kis-
filmek is színesítették a szalagavatót,
Schneider Lilla pedig a Mit ér egy hang?
címû dallal lepte meg a közönséget.
Bencze Dénes osztályfõnök biztató beszéd
után tûzte fel a diákok szalagjait, majd a
komoly és megható percek után a matu-
randusok tánctudásukról is bizonyságot
tettek egy csodaszép keringõ elõadásával.

Balázs Anita

Sok kéményseprõ gyûlt össze az oviban

Lesz napközis csoport, ha kérik
Nagyszalontai elöljárói korábban több

visszajelzést is kaptak a kisgyermekes szü-
lõktõl, hogy szükség lenne több napközis
óvodai csoportra. Az idei költségvetésbõl
elkülönítettek pénzt erre a célra, hiszen a
meglévõ csoportok túlzsúfoltak. A Csoda-
furulya óvodában lenne lehetõség a nap-
közis foglalkozások beindítására, ám eh-

hez a szülõk írásos igénylése szükséges.
Az érdekeltek a városháza iktatójában, a
földszinti 10-es irodában tölthetik ki a for-
manyomtatványt, vagy hozzájuthatnak a
Magyar Házban az RMDSZ titkárságán
is. Az óvodai csoportok az elsõ egyezteté-
seket követõen a Tenkei úton és az
Olimpiadei utcán indulnak be.
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„Szeretjük a kosárlabdát” –
vallják a váradi drukkerek

Amióta 2003-ban Nagyváradi
Atlétika Klub (ma Városi Sporklub)
néven újjáalakult a nagyváradi férfi
kosárlabdacsapat, majd két évre rá
visszajutott az élvonalba, soha nem
volt olyan fergeteges hangulat az
Antonio Alexe Sportarénában, mint
február 25-én este, a Temesvár
elleni bajnoki mérkõzésen.

Az utóbbi két idényben már többször is
játszott telt házas mérkõzéseket a Nagy-
váradi Városi Sportklub (VSK) kosárlab-
dacsapata, most azonban a megszokott-
nál is többen foglaltak helyet a lelátókon,
s alig maradt üres hely a nézõtéren. A
hangulatra nem lehetett panasz, több
mint kétezer sportkedvelõ buzdította a
hazaiakat, s ezúttal nemcsak a törzsszur-
kolók, hanem a nézõk is egy emberként
skandálták a „VSK, VSK!” illetve a „Vá-
rad, Várad!” rigmusokat. A váradiak re-
vansot akartak venni a Román Kupa elõ-
döntõjében elszenvedett vereségért (a
Bukarestben megrendezett meccsen 14
pontos elõnyrõl kapott ki a csapat), és
sokáig úgy tûnt, minden feltétel adott a
sikerhez.

A házigazda együttes a sportcsarnok-
ban uralkodó légkörhöz méltóan kezdett,
látványos játékkal magabiztos elõnyre tett
szert. A temesváriak azonban fokozato-
san lopóztak közelebb a házigazdákhoz,
a végén pedig fordulat állt be a találko-
zón. Az utolsó egy percben már nem tud-
tak pontot szerezni a hazaiak, akik a kez-
deti 16 pontos elõnyüket elherdálva,
négy ponttal kikaptak (81–85) a bánsági-
aktól, akik gyõzelmüknek köszönhetõen
visszakerültek a tabella élére.

A váradi szurkolók sportszerûen nem-
csak kedvenceiket, hanem a vendégcsa-
pat játékosait is megtapsolták a meccs
végén. A vereség nem szegte kedvét a B-
középnek, amelynek sok fiatal, illetve
hölgy tagja van. Ezek a szurkolók mások,
mint a labdarúgópályákról ismert fanati-
kusok, bár ugyanúgy szeretik a kedvence-
ket és a sportágat. A kosárlabdameccsen
nincsenek szitkok, sem csúnya beszólá-
sok, nem illetik trágár szavakkal az ellen-
fél játékosait vagy annak szurkolóit. Min-
dent elkövetnek azonban azért, hogy
gyõzelemhez segítség kedvenceiket. Síp-
pal, dobbal, hangos szóval ûzik, hajtják a
kedvenceiket a gyõzelem megszerzé-
séért.

A lelátón nemcsak szurkolók, hanem
egykori kiváló játékosok is szép számmal
foglalnak helyet. Köztük Gellért Zoltán, a

Nagyváradi Dinamo egykori tagja, akinek
arca felderül egy-egy látványos megoldás
láttán, s nem restelli összecsapni tenye-
rét, ha a nézõk rázendítenek a „VSK,
VSK!” buzdításra. A közönség közel egy-
negyedét gyermekek alkotják. Többségük
tizenéves, szép számmal vannak köztük
azonban alig pár éves apróságok is, akik
egyelõre a zászlólengetésbõl és a tapso-
lásból veszik ki a részüket.

Az Észak-amerikai Profi Kosárlabda
Ligából (NBA) elhíresült mondás, a „Sze-
retem ezt a játékot” (I love this game) tö-
kéletesen tükrözi a váradi kosárlabda je-
lenlegi helyzetét. Nem tévedünk, ha azt
mondjuk, a VSK kosárlabdacsapata nép-
szerûbb a Bihar FC focicsapatánál, s ezt
a csapat a játékával és az eredményessé-
gével érdemelte ki.

Hajdu Attila

Egyöntetû szavazással hagyta jóvá Bi-
har Megye Tanácsa a február végi ülésén,
hogy Kiválósági oklevéllel tüntessék ki a
nagyváradon élõ Jenei Imrét. A nem-
zetközileg is elismert futballedzõ – a klub-
csapatok irányításában elért sikerei mel-
lett – azzal az egyedülálló teljesítménnyel
is büszkélkedhet, hogy mind a román,
mind a magyar labdarúgó-válogatott szö-

vetségi kapitánya is volt. Az aktív edzõs-
ködéstõl visszavonultan is figyelemmel kí-
sérte, alkalomadtán tanácsadóként segí-
tette a labdarúgás fejlõdését mind a szak-
szövetség, mind az utánpótlás-nevelés te-
rén. Nagyvárad díszpolgára március 22-
én tölti be 75. életévét, a megyei önkor-
mányzat ebbõl az alkalomból határozott
az elismerés odaítélésérõl.

Jól szervezettek és rendkívül hangosak, ám sportszerûek a váradi kosárlabda-szurkolók

Megyei elismerés a kiválóságnak
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Egy francia közmondás található a rejt-
vényben a vízsz. 1. és 42., valamint a
függ. 30. alatt.

VÍZSZINTES: 13. … és a detektívek –
Erich Kästner ifjúsági regénye. 14. Egye-
dül elõadott tánc vagy ének. 15. Dom-
borzati forma. 16. … Pálné – a magyar
nõnevelés kiemelkedõ alakja. 18. A ko-
ordinátarendszer kezdõpontja. 20. Pári-
zsi utca. 21. Feleletben van! 22. … futá-
sa – Vörösmarty elbeszélõ költeménye.
24. Széptevés. 26. Növényi egyed. 27.
Dagover híres német színésznõ személy-
neve. 28. Zokog. 29. Helyrag, a -be
párja. 31. Több színnel festett. 33. Az itt
lévõ. 34. Európai nép. 36. Lágy szárú
növény – névelõvel. 38. Megbosszul.
40. Húzni. 41. Tiltó szó. 44. Németor-
szág és Norvégia gépkocsijele. 45.
Presley amerikai énekes személyneve.
47. Fejlõdésben segít. 48. … Gees – an-
gol zenekar volt. 49. Kaszáló. 50. Teke-
báb. 51. Áruba bocsátó. 53. Mutató
névmás. 54. Vallomásban van! 57. Ér-
zelmes punk-rock stílus a könnyûzené-
ben. 58. Szlovákia autójele. 60.

Lamartin egyik leghíresebb verse. 61.
Becézett András. 63. Kb. fél hektoliteres
ûrmérték. 64. Levelet küldött. 66. A Fe-
rencvárosi Torna Club népszerû megne-
vezése. 68. Tigris és oroszlán utódja.
70. Rögzítõ szerszám. 72. A szerelmi
költészet múzsája a görög mitológiában.
74. Serkentõ ital.

FÜGGÕLEGES: 1. Kacag. 2. Egyszerû
gép. 3. … megvénülünk – Jókai regé-
nye. 4. Világos angol sör. 5. Ókori ró-
mai pénz. 6. Beszél. 7. Magyarországi
énekes, gitáros, zeneszerzõ. 8. … Pelin –
bolgár író (1877–1949). 9. … és Magóg
fia vagyok én – Ady Endre verse. 10. A
necdímium vegyjele. 11. New … – város
az USA-ban. 12. Ausztráliai futómadár.
17. Kossuth-díjas színész (Ádám,
1925–1989). 19. A kimonó selyemöve.
23. Szoba ablaktalan fülkéje. 25. Feltû-
nõ csillagkép az égi egyenlítõ környékén
(Kaszás). 27. Éneklõ szócska. 28. Kettõs
betû. 29. Operaénekes, bariton (Zsolt,
1926–1998). 31. Hegyes eszköz. 32.
Küzdõtér (ék. h.). 33. Ab ovo. 35. Pár-
nában van! 37. Kettéoszt. 39. Az oxi-

gén és a szelén vegyjele. 40. … visz a víz
– Zilahy Lajos népszerû regénye. 42. Ki-
nyújt (nyelvet). 43. Jövõre … ugyanitt –
Bernard Slade vígjátéka. 46. Szélein
visz! 48. … Derek – amerikai színésznõ.
50. Dario … – olasz drámaíró. 52.
Szolmizációs hang. 55. Szél felõli oldal a
hajózásban. 56. Gyorsan beszél. 58. Is-
kola (rég.) 59. A szerb királyok palotája
Belgrádban. 60. … Troll – H. Heine el-
beszélõ költeménye. 61. Magyar színész-
nõ (Margit). 62. A nikkel és a túlium
vegyjele. 63. Kitûzött díjért folyó verseny
(latin). 65. Tesz. 67. Törekrész! 69.
Várrom Felsõcsernáton közelében (ék.
f.). 71. Mód. 73. Magánhangzók.

Barabás Zsuzsa

Elõzõ számunk rejtvényének (Bölcses-
ség) megfejtése: „Néha egyetlen pillanat
többet ér, mint egy egész esztendõ.”

Ezt hallotta?…
Egy üzletember, mielõtt Európába

indult volna kéthetes üzleti útra,
megállt a New York-i City Bank elõtt
a Rolls-Royce-ával. Bement, és kért
5000 dollár kölcsönt. Amikor az ügy-
intézõ fedezetet kért, azt mondta:

– Kint áll az autóm, itt van a
kulcsa.

A hivatalnok megnézte a kocsit, el-
tette a kulcsát, majd odaadta az 5000
dollárt. Két héttel késõbb visszajött
az ember, visszafizette az 5000 dollár
kölcsönt, hozzá 15,40 dollár kama-
tot. Az ügyintézõ megkérdezte:

– Uram, közben rájöttünk, hogy ön
többszörös milliomos. Árulja el, mire
kellett az 5000 dollár kölcsön?

– Mit gondol, hol tudtam volna le-
parkolni Manhattanben két hétre
15,40 dollárért?

☺

Éjszaka a feleség arra ébred, hogy
a férje áll az ágy mellett, egyik kezé-
ben egy pohár vízzel, a másikban
egy tablettával.

– Mi ez? – kérdezi a feleség.
– Aszpirin a fejfájásodra – vála-

szolja a férj.
– De nekem nem fáj a fejem!
– Na végre! – mosolyodik el kéje-

sen a férj.

Közmondás
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Egész héten
a Hollywood Multiplex moziban

John Carter (amerikai
fantasztikus kalandfilm)

A harcviselt egykori katonát, John
Carter századost érthetetlen okokból
a Marsra szállítják, ahol ismeretséget
köt helyi lakosokkal, Tars Tarkasszal
és az elbûvölõ Dejah Thoris herceg-
nõvel. Akaratán kívül belekeveredik a
bolygó bennszülöttjei közötti õsi konf-
liktusba, és az összeomlás határmezs-
gyéjén egyensúlyozó világban John
Carter újra felfedezi magában az em-
berséget.

Idõjárás
Többnyire napos, igazi

tavaszi idõre számíthatunk
ezen a héten. Felhõsödés
ugyan szinte mindennap
várható majd, de esõre a je-
len állások szerint nincs ki-
látás. A nappali hõmérsékleti maxi-
mum 8-9 Celsius-fok között lesz, de
ezen a hétvégén akár a 11-12 Celsius-
fokot is elérheti. Most már éjszaka
sem lesznek fagyok, a jó idõ egészen a
hét végéig ki fog tartani. Éjjelente 1-2
Celsius-fokra lehet számítani, fagy-
pont alá csak jövõ pénteken süllyedhet
a hõmérséklet.

Március 11., vasárnap
Szilárd – nyelvújítási alkotás a Konstan-
tin magyarítására, amely a latin constans
szóból ered, jelentése: állhatatos, szilárd.
Aladár – germán eredetû, valószínûleg a
germán Aldarik vagy Aldemar név ma-
gyarosodott alakja. Elemeinek eredeti je-
lentése: öreg, tapasztalt + híres vagy ha-
talmas, testõrhadnagy, mindenben hatal-
mas, elöljáró.

Március 12., hétfõ
Gergely – a görög eredetû Grégoriosz
név latin Gregorius formájának a rövi-
dült, Gregor változatából származik. Je-
lentése: éberen õrködõ.

Március 13., kedd
Krisztián – a latin Christianus rövidülé-
sébõl származik. Jelentése: Krisztushoz
tartozó, keresztény.

Március 14., szerda
Matild – germán eredetû, elemeinek je-
lentése: hatalom + harc.

Március 15., csütörtök
Kristóf – a görög Krisztophorosz névbõl
származik, jelentése: Krisztust hordozó.

Március 16., péntek
Henrietta – magyar, angol, szláv erede-
tû, a Henrik férfinév francia, kicsinyítõ
képzõs nõi formája. Jelentése: körülkerí-
tett birtokán uralkodó. Más magyarázat
szerint a német Hermina változata, jelen-
tése: hadi nõ.

Március 17., szombat
Gertrúd – germán eredetû, jelentése:
dárda erõ, varázslónõ, vagyis a dárdák va-
rázslónõje.
Patrik – a Patrícius ír eredetû alakvátoza-
ta, jelentése: rómainak született nemes.

Koós-koncert

Jótékonysági esten lép
fel március 24-én 18
órakor a Nagyváradi Fil-
harmónia koncerttermében
a népszerû magyarországi
táncdalénekes, Koós János.
A rendezvény fõvédnöke
Petõ Csilla parlamenti kép-
viselõ. A bevételt a Nagyvá-
rad-rogériuszi Református
Egyházközségben megkez-
dett építkezésekre fordítják.
Jegyek válthatók az egyház-
község lelkészi hivatalában
hétköznapokon 9–13 óra
között, valamint az istentisz-
teletek elõtt és után.

Operett
március 15-én

A nagyszalontai RMDSZ
az idén is megemlékezik az
1848-as magyar forrada-
lom kitörésének évforduló-
járól március 15-én. Ennek
keretében este a Zilahy La-
jos Mûvelõdési Házban a
budapesti Madách Színház
mûvészei – Várkonyi And-
rea, Plásztán Anett és
Czakó Ádám – lépnek fel a
legismertebb magyar ope-
rettdalokkal, Éljen a ma-
gyar! címmel.

Deutsch Tamás
Nagyszalontán

Tíz éve indult útjára a
Hajdúvárosi Esték sorozat
Nagyszalontán. Olyan köz-
életi személyiségek tartot-
tak elõadásokat, akik segí-
tették megérteni a minden-
napok történéseit, akiktõl
a szalontaiak kérdezhettek,
s akikkel érdekes témákat

vitathattak meg. Március
9-én, pénteken 18 órai
kezdettel Deutsch Tamás
fideszes Európa parlamenti
képviselõ lesz az idei évad-
nyitó elõadás meghívottja,
aki nem elõször tesz eleget
a felkérésnek. A Magyar
Házban tart vitaindító elõ-
adást Vajúdó Európa, új-
jászületõ magyar nemzet
címmel.

X-Sztár
kerestetik

A magyarországi tehet-
ségkutató versenyek ösz-
szevont változatát hirdette
meg Nagyszalontán a vá-
rosi RMDSZ-szervezet. Jó
hangú, énekelni szeretõ és
a nyilvánosságtól nem
ódzkodó fiatalok jelentke-
zését várják március 20-
áig a szövetség magyar
házbeli irodájában szemé-
lyesen, vagy e-mailben a
tulipan2010@gmail.com
címre.

Névnapjukat 
ünneplõ 
olvasóinknak 
sok boldogságot 
kívánunk!

Névnapok és jelentések
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Hozzávalók: A krémhez: 5 citrom
héja és leve, 24 dkg porcukor, 4 tojás,
25 dkg vaj vagy margarin. A tésztához:
30 dkg liszt, 20 dkg margarin, 10 dkg
porcukor, 1 tojássárgája, 1 csomag vaní-
liás cukor, 1 teáskanál sütõpor, ízlés sze-
rint: egy citrom reszelt héja. A habhoz: 2
tojásfehérje, 2 evõkanál porcukor.

Elkészítés: A tésztához használha-
tunk vajat is, de margarinnal sokkal köny-
nyebben lehet omlós tésztát csinálni. A
lisztet elkeverjük a cukorral és a sütõpor-
ral, majd gyors mozdulatokkal beledol-
gozzuk a tojást és a margarint. Nem sza-
bad hagyni, hogy a margarin megolvad-
jon. Legalább fél órán át a hûtõben pi-
hentetjük. Közben elkészítjük a krémet.
A porcukrot a citrom héjával összekever-
jük, hozzáadjuk a citrom levét, és olvadá-
sig keverjük a masszát. Majd jöhetnek
hozzá a tojások. Gõz felett közepesen sû-
rû krémet fõzünk belõle, és amíg meleg,
belekeverjük a felkockázott vajat. Habve-
rõvel simára és habosra keverjük (3-4
percen át a robotgép erõs fokozatán),
majd hûtõbe tesszük.

A tésztát kinyújtjuk és a tortaformába
tesszük. Megszurkáljuk, 180 Celsius-fo-
kos sütõben 15-20 perc alatt készre süt-
jük. A kihûlt tésztába belesimítjuk a kré-
met, majd a tojásfehérjébõl és a cukorból
készült habot habzsákból rányomjuk.
Visszatoljuk a sütõbe, és 5-8 perc alatt
magas hõfokon kicsit rápirítjuk a habot.

Az anyarozs vagy más néven varjúkö-
röm és rozsüszög nem más, mint egy, a
rozson élõsködõ tömlõsgombának az átte-
lelõ, kemény, meddõ telepe, úgynevezett
szkleróciuma. Az érõfélben lévõ rozskalá-

szokon fejlõdõ képlet hossza 1–4 cm, a
rozskalászból kiálló végén apró, szivacsos
nyúlvány (sapka) található. Színe fekete,
sötétibolya vagy feketéslila, a belsõ része
szennyesfehér.

Bár gyomnövényként tartják számon, a
gyógyászatban is használják. Ebben az
esetben mesterségesen fertõzött gabona-
táblákon termesztik. Ilyenkor a fertõzéstõl
számított 4-6 hét után alakulnak ki a gaz-
danövényen a szkleróciumok.

Fõbb hatóanyagai az indolvázas alkaloi-
dok (fontosabbak az ergotamin, az ergo-
toxinok, az ergometrin és az ergoxin) és a
zsíros olaj (20-30%). A gyógyszeripar méh-
vérzések csillapítására, migrénes fejfájás
mérséklésére, agyi és keringési elégtelen-
ség, illetve egyéb kórfolyamatok kezelésére
használja, kizárólag orvosi rendeletre. Az
erõsen mérgezõ hatású kitartó képletek az
öngyógyításban nem használhatók!

Jövõ héten a babért mutatjuk be.

KOS: Soha még ennyire világosan
nem látta, hogy kivel milyen a kap-

csolata és miért. Valamint azt is, hogy
igenis harcolnia kell azért, amit korábban
elvettek öntõl.

BIKA: Ha úgy adódik, akkor kõke-
ményen meg kell mondania a véle-

ményét. Semmiféle finomkodásnak nincs
helye a héten, mert abból nem fognak ér-
teni.

IKREK: Ezen a héten elmondhatja,
hogy valójában a szerencse fia,

vagy lánya. Még az is megtörténhet, hogy
egyetlen mozdulatot sem kell tennie
azért, amire vágyik.

RÁK: Olyan lesz a héten, mint egy
energiabomba. Rengeteg dolgot el

tud intézni, és a munkában olyan mázlis-
ta, hogy nem hiszi el, mekkora szerencsé-
je van.

OROSZLÁN: Kiderül, hogy amiért
korábban keményen dolgozott, an-

nak most beérik a gyümölcse; felkérhetik
akár egy olyan feladatra, ami igazán jól fi-
zet.

SZÛZ: Villámcsapásszerûen aján-
latot tehetne valakinek, akivel ko-

rábban jó viszonyban volt, de az utóbbi
idõben ez nem volt elmondható a kapcso-
latukról.

MÉRLEG: Vegye a mostani hetet
egy erõpróbának, amikor a sors

olyan akadályokat állít ön elé, amelyeket,
ha képes elhárítani, akkor lehetõségek
sora követi egymást.

SKORPIÓ: Van némi vaj a fején. Ha
elkövetett dolgokat valaki ellen, ak-

kor ezen a héten a csillagok úgy állnak,
hogy azt könnyedén rendbe hozhatja – ha
akarja!

NYILAS: Érdemes lenne körülnéz-
nie a saját háza táján, mert ott sem

alakul minden úgy, ahogy annak mennie
kellene. De az is lehet, hogy túlvállalta
magát.

BAK: Most nem fog a háttérben áll-
ni – mint egy szürke eminenciás –,

hanem elõrukkol a véleményével. Sõt öt-
leteket is ad, hogy bizonyos gondokat mi-
ként kellene megoldani.

VÍZÖNTÕ: A héten csak akkor be-
széljen, amikor erre feltétlenül

szükség van; inkább hallgasson, mert
sokkal több dologra jöhet így rá, mintha
konkrétan rákérdezne.

HALAK: Váratlan kiadás borzolhat-
ja az idegeit, de ne idegeskedjék,

mert amire költenie kell, az megéri az
árát. Ráadásul elkerülhetetlen…

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (14.)
Az anyarozs (Claviceps purpurea)

Ínyenceknek 

Citromtorta tojáshabbal
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A hét filmje:
Szerelem életre-halálra
Kedd – Duna TV 1, 22:30

A hét sporteseménye:
UEFA Bl. sorsolás
Péntek – TVR 1, 13:00

A hét dokumentumfilmje:
A haldokló gleccser
Szombat – MTV, 14:00



06:30 Magyar gazda
06:55 A rejtélyes XX. század
07:25 Anno
07:55 Ma Reggel
10:00 Delta (tudományos magazin)
10:30 Mozdulj!
11:00 Aranymetszés
11:55 Angi jelenti
12:30 Most a Buday!
13:01 Hírek
13:05 Múlt-kor
13:35 Zöld Tea
14:00 A haldokló gleccser (fr. dokf.)
14:15 Családom és egyéb ember-

fajták (amerikai s.)
14:40 Melissa és Joey (amerikai s.)
15:05 Kém a jégen – Hogy filmezzünk

jegesmedvét (angol természetf.)
15:55 Beethoven 6. (am. családi film)
17:40 A Szövetség
18:35 Gasztroangyal
19:30 SzerencseSzombat Luxor,

Ötöslottó és Joker sorsolása
20:30 Híradó este
21:10 Büszkeség és balítélet

(angol romantikus dráma)
23:15 Zorán koncert: Körtánc 
00:10 Bibliothéque Pascal (német-

magyar filmdráma)
02:00 Sporthírek
02:10 Zsákutca (német krimi)

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 UEFA Bajnokok Ligája
magazin; 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 Egyszer az
életben; 16:30 Találkozunk a
TVR-nél; 18:45 Teleenciklopédia;
20:00 Híradó; 21:00 Eurovíziós
dalfesztivál, 2012. Országos
válogatás, 1–2–3.; 24:00
Eurovíziós Dalfesztivál, 2012.
Dopo Eurovision; 01:10 A
bosszú (orosz thriller) Fsz.:
Denis Nikiforov, Elena Panova,
Victor Lopez; 03:20 Híradó
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00
Architextúrák; 08:30 Szentek és
mesterségek; 09:00 Mitica esetei;
10:00 Bébigolygó; 11:00 ALRO–FC
Olt. II. ligás labdarúgó-mérkõzés,
élõ; 13:00 Hegyi mentõk; 13:30
Arománok (dokumentumfilm); 14:00
Fáraók titka; 15:10 Nyugtalan lel-
kek (kanadai filmdráma) Fsz.:
Juliana Wimbles, Lothaire
Bluteau, Michel Monty; 17:00 Je-
gyezd meg!; 18:00 Román útlevél;
19:00 Cirkusz. A Mágia díjai, 2009;
20:00 Razushow; 21:00 CSI: Hely-
színelõk (amerikai s.); 22:00 Hír-
adó; 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 Zsírégetõk (amerikai
reality show); 09:35 Dawson és a
haverok (amerikai s.); 10:25 Halott-
nak a csók (amerikai s.); 11:20
Szerelem, receptre (német roman-
tikus film); 13:10 Szívek szállodája
(amerikai s.); 14:05 Egy kapcsolat
szabályai (amerikai s.); 14:35 Szex
és New York light (amerikai s.);
15:35 Éden Hotel 2.; 17:35 Good
Will Hunting (amerikai filmdráma);
20:00 Charlie angyalai (amerikai-
német akció-vígjáték); 22:00 Mene-
külõ ember (amerikai sci-fi akció-
film); 24:00 Tökéletes katona 3 –
Befejezetlen ügy (kanadai akció-
film); 01:55 Good Will Hunting
(amerikai filmdráma)

PRO TV
07:00 Híradó, Mi történik doki?;
10:00 Mi történik, doki?; 10:45
Fogadj az életre!; 13:00 Híradó;
13:05 A keresõ legendája
(amerikai sorozat); 14:00
Románia tehetségei; 17:00
Sólyom asszony (amerikai
kalandfilm) Fsz.: Matthew
Broderick, Michelle Pfeiffer,
Rutger Hauer; 19:00 Hírek; 20:30
Alkonyat – Új Hold (amerikai
kalandfilm) Fsz.: Kristen
Stewart, Robert Pattinson, Billy
Burke, Anna Kendrick; 23:15 A
23-as szám (amerikai thriller)
Fsz.: Jim Carrey, Virginia
Madsen, Logan Lerman; 01:30
Alkonyat – Új Hold (amerikai
kalandfilm, ismétlés)

HBO
06:00 Jesse Stone – A maffiafõnök
nyomában (am. krimi); 07:25 Az
öböl (am. dokf.); 08:55 Georgia
O’Keeffe (am. életrajzi dráma);
10:25 Megállíthatatlan (am. akció-
film); 12:00 Nevelésbõl elégséges
(am. s.); 12:25 Kéjjel-nappal (am.
vígj.); 14:15 A prédikátor lánya (am.
filmdráma); 16:05 Inkognitó (fr.
filmdráma); 17:40 Kellékfeleség
(am. romantikus vígj.); 19:35 Neve-
lésbõl elégséges (am. s.); 20:00
Megvilágosultam (am. s.); 20:30
Kergetjük az amerikai álmot (am.
s.); 21:00 Ébredj velünk (am. ro-
mantikus vígj.); 22:50 Kick-Ass
(am. akciófilm); 00:45 Simon
Konianksi (belga vígj.); 02:25 28
nappal késõbb (angol–fr. horror)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10 Ma-
jom a havon (kanadai vígjáték);
12:50 Mama Jack (amerikai-dél-afri-
kai vígjáték); 14:50 Vuk 2. – Kis Vuk
(angol-magyar animációs film); 16:15
Piedone Afrikában (olasz akció-víg-
játék); 18:25 Hajszál híján hõsök
(amerikai vígjáték); 20:05 Harry
Potter és a titkok kamrája (amerikai
kalandfilm); 23:00 Az igazság órája
(amerikai krimi) Vincent LaMarca
New York-i gyilkossági nyomozó.
Új ügyének gyanúsítottja nem más,
mint a saját fia. A nyomozás köz-
ben kísérteni, nyomasztani kezdi a
fájdalmas múlt.; 01:05 Terrorcsap-
da (amerikai-angol-német akció-
film); 02:40 Rejtélyek mocsara (ka-
nadai misztikus thriller) 

TV 2 – 22:20

A szajré
(amerikai krimi)
Nick Wells eltökélte:
visszavonul. Max azon-
ban összehozza õt Jack
Tellerrel. A fiatal, rá-
menõs és tehetséges
tolvajnak Nick kasszafúró tudományára van szük-
sége, hogy megcsinálja élete elsõ nagy szajréját.
Ebben a robbanásveszélyes kombinációban állan-
dóan ott lappang a rivalizálás, de a balhé izgalma
úrrá lesz mindhárom férfin, és egyikük sem adja
fel, bármekkora legyen is a kockázat.

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; 17:10 Hepiendek
(amerikai sorozat); 18:10
Szellemekkel suttogó
(amerikai sorozat); 19:10 NCIS
(amerikai sorozat); 21:10
NCIS: Los Angeles (amerikai
sorozat); 22:10 Gyilkos elmék
(amerikai sorozat); 00:10
Törvény és rend (amerikai
sorozat); 01:10 NCIS: Los
Angeles (amerikai sorozat);
02:00 NCIS (amerikai sorozat)

Eurosport
09:45 Biatlon – Vb., férfi, váltó;
10:45 Alpesi síelés – Vk., férfi, óriás
szlalom, élõ; 11:45 Északi összetett
síelés – Vk., HS 130, élõ; 12:15 Al-
pesi síelés – Vk., nõi, szlalom; 13:00
Sífutás – Vk., férfi, 50 km, klasszi-
kus, élõ; 13:30 Alpesi síelés – Vk.,
férfi, óriás szlalom, élõ; 14:15 Sífutás
– Vk., férfi, 50 km, klasszikus, élõ;
15:30 Alpesi síelés – Vk., nõi, óriás
szlalom, élõ; 16:15 Biatlon – Vb.,
nõi, váltó, élõ; 17:45 Atletika –
Fedettpályás vb., élõ; 19:00 Síugrás
– Vk., HS 128, selejtezõ, élõ; 20:00
Kerékpározás – Párizs-Nice, 7. sza-
kasz; 21:00 Kerékpározás – Tirreno-
Adriatico, 4. szakasz; 22:00 Atletika
– Fedettpályás vb.; 23:00 Harcosok
klubja; 01:30 Biatlon – Vb., nõi, váltó

06:30 150 éves a Károli Gáspár
Református Egyetem

07:00 Gazdakör 
07:30 Rajzfilmek
09:35 Daktari (amerikai 

sorozat)
10:35 A medvementõ (amerikai-

kanadai családi film)
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)
14:40 Magyar elsõk
14:55 Munka-Társ
15:25 Heuréka! Megtaláltam!
15:55 Hogy volt!?
17:05 Maharal – A talizmán 

titka (cseh családi
kalandfilm)

19:00 Híradó 
19:35 Pannonia 3 keréken
20:00 Moliére: Tartuffe (magyar

színházi felvétel)
22:35 Gosford Park (amerikai-

angol-olasz filmdráma)
00:50 Dunasport
01:05 A hegyek királya (spanyol

thriller)

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

sorozat)
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 Babe (ausztrál-amerikai

családi vígjáték) Babe, a
bûbájos kismalac felismerve
a sorsában rejlõ veszélyt,
szövetkezik a helyi
birkákkal, hogy
nélkülözhetetlenné tegye
magát a farmon: kiképzi
önmagát pásztorkutyának.

22:20 A szajré (amerikai krimi)
00:40 Lélegzet (amerikai-mexikói

krimi)
02:20 EZO.TV Jósok, médiumok!

TV 2
07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:30 Asztro Show
12:30 Házon kívül
13:00 Autómánia
13:40 FTC-Veszprém férfi kézilabda-

mérkõzés – élõ
15:25 Eltûntnek nyilvánítva

(amerikai-kanadai sorozat)
16:30 Hetedik érzék (amerikai-

kanadai sorozat)
17:30 Hát nem baba! (amerikai csalá-

di vígjáték) Casey édesanyja
halála óta egyedül él az apjá-
val. Egyik nap a könyvesbolt-
ban meglát egy varázsköny-
vet, amivel megpróbálja édes-
anyját életre kelteni. De hiba
csúszik a számításba, és
édesanyja helyett az apja
munkatársnõjétõl kapott baba
Eve kel életre. 

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 A Karib-tenger kalózai 2. –

Holtak kincse (amerikai
kalandfilm)

23:30 Mindhalálig buli (amerikai
vígjáték)

01:20 Bunyó a hunyó (amerikai
vígjáték)

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 Marslakók
16:10 Dunakanyar (magyar tévéjáték)
17:10 Tizenkét hónap az erdõn
17:35 Magyarország története
18:05 Phil Collins: Vissza a múltba
19:00 Otthonod a kávéház
19:20 Mi micsoda
19:45 Esti mese
20:10 Szerelmem, Afrika (német-

olasz sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Beethoven 6. (amerikai

családi film) Eddie
állatgondozóként keresi a
kenyerét, így számos kedves
teremtménnyel van nap,
mint nap körülvéve. Mégsem
engedi meg a fiának, hogy
megtartsa Beethovent.

23:10 Gasztroangyal
00:05 Telesport – OTP Bank Liga,

Budapest Honvéd – ZTE FC,
Bajnoki labdarúgó mérkõzés

01:45 Büszkeség és balítélet
(angol romantikus dráma)
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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
10:40 A hajnal hírnökei
11:05 A sokszínû vallás
11:15 Evangélikus magazin 
11:50 Mai hitvallások
12:15 Az utódok reménysége
12:45 Zsinagógák
13:01 Hírek
13:05 Szellem a palackból...
13:35 Anno
14:05 Méltóságos kisasszony

(magyar játékfilm)
15:20 Út Londonba
15:50 Rajtra készen a Forma 1
16:20 Telesport – Sport 7; Pécsi

MFC – Ferencvárosi TC, Baj-
noki labdarúgó-mérkõzés élõ

19:05 Rex Rómában (osztrák s.) 
19:55 A Lényeg
20:30 Híradó este
21:10 Magyarország, szeretlek!
22:25 Munkaügyek – IrReality Show

(magyar werkfilm)
22:55 New York bandái (amerikai-

német-olasz akciófilm)
01:40 A hétfõi lány (amerikai sci-fi)

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; 15:00 A
Celibidache-univerzum; 15:35 Folk-
lórkincs; 17:00 Danutz Kft. Szóra-
koztató szupermarket; 19:00 A
nagy húzás. Joker-, Lottó 5/40-,
6/49- és Noroc-sorsolás; 19:45
Sport; 20:00 Híradó; 21:10 Gye-
rekkorom Afrikában (brit–fran-
cia–dél-afrikai filmdráma) Fsz.:
Gabriel Byrne, Emily Watson,
Miranda Richardson; 22:55
100%-ban szavatolt; 23:55 Danutz
Kft. Szórakoztató szupermarket (is-
métlés); 01:55 Találkozunk a
TVR-nél

RTV 2
08:00 Jegyezd meg!; 09:00 Román
útlevél; 10:00 Bébibolygó; 11:00 Mo-
tormágia; 11:30 Nõi sikerek; 12:00
Bortestvérek; 12:30 Jamie Ameriká-
ban; 13:00 Hegyi mentõk; 13:30
Arománok (dokf.); 14:00 Az etrusz-
kok, a rómaiak õsei (dokf.); 15:10 A
tenger gyermekei (am. kaland-
film); 16:45 Ha nem tudná…; 17:00
Mitica esetei; 18:00 Természet és
kaland; 18:30 Csavargó pecás;
19:00 Szélességek; 19:30 Nagylá-
bon; 20:10 Adrenalitica; 20:30 Vírus
a fedélzeten (am. thriller); 22:00
Híradó; 23:00 Nyalóka. AG Weinber-
ger mûsora; 24:00 Csillagközi rom-
boló (am. s.); 01:00 Az etruszkok, a
rómaiak õsei; 02:00 Vírus a fedél-
zeten (am. sci-fi thriller, ismétlés)

Viasat 3
06:40 Smallville (am. s.); 07:25
Columbo: A gyilkosság ártalmas
az egészségre (am. krimi); 09:05
Topmodell leszek! (am. reality show);
09:55 EgészségÕr; 10:25 A nagy
házalakítás (am. szórakoztató s.);
10:50 Szívek szállodája (am. s.);
11:20 A nagy házalakítás (am. szó-
rakoztató s.); 12:20 Trendközelben;
12:50 Borzasztó emberek (am. víg-
játék); 14:40 Szex és New York
light (am. s.); 15:50 Éden Hotel 2.;
17:50 Kútfejek (magyar akció-víg-
játék); 20:00 Négy esküvõ; 21:00
CSI: A helyszínelõk (am.-kanadai
s.); 22:00 Nikita (am. s.); 22:55 Kü-
lönben dühbe jövünk (olasz-spa-
nyol akció-vígjáték); 00:55 Mene-
külõ ember (am. sci-fi akciófilm)

PRO TV
07:00 Híradó, Mi történik, doki?;
10:00 20 év elteltével; 11:00 Sólyom
asszony (amerikai s.); 13:00 Hírek;
13:05 Apropo TV; 14:00 A látogatók
2. (francia vígjáték) Fsz.: Jean
Reno, Christian Clavier, Muriel Ro-
bin; 16:00 Taxi (francia akcióvígjá-
ték) Fsz.: Samy Naceri, Frederic
Diefenthal, Marion Cotillard; 19:00
Hírek; 20:30 A mestergyilkos (ame-
rikai akciófilm) Fsz.: Jason
Statham, Ben Foster, Tony
Goldwyn, Donald Sutherland;
22:30 Collateral – A halál záloga
(amerikai thriller) Fsz.: Tom Cruise,
Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith;
01:15 Apropo TV; 02:00 20 év eltelté-
vel; 02:45 Collateral – A halál zálo-
ga (amerikai thriller, ismétlés)

HBO
06:00 Herkules (amerikai animációs
film); 07:35 Az utolsó dal (amerikai
filmdráma); 09:25 Ébredj velünk
(amerikai romantikus vígjáték);
11:15 Byron-koncert: Live Under-
ground; 12:15 Hamlet (amerikai
filmdráma); 14:20 Kutyák és macs-
kák – A rusnya macska bosszúja
(amerikai vígjáték); 15:45 Villámtol-
vaj – Percy Jackson és az olimpo-
sziak (kanadai–amerikai családi
kalandfilm); 17:45 Tõzsdecápák –
A pénz nem alszik (amerikai film-
dráma); 20:00 Forráskód (ameri-
kai–francia thriller); 21:35 Befutó
(amerikai s.); 22:35 Válaszcsapás
(amerikai s.); 00:15 Ki nevet a vé-
gén (amerikai vígjáték); 02:40 Röp-
pentyûöv (amerikai vígjáték)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Pénz áll a házhoz (német-
amerikai-román vígjáték); 13:00
Mr. Baseball (amerikai-japán víg-
játék); 15:05 Harry Potter és a tit-
kok kamrája (amerikai kaland-
film); 18:00 Sohaország (amerikai
filmdráma); 20:00 Kémek mint mi
(amerikai akció-vígjáték); 22:00 A
Tégla (amerikai filmdráma) Billy
Costigan rendõrtiszt feladata az,
hogy beépüljön a Costello vezet-
te maffiába. Célja, hogy kiderítse,
ki az alvilág téglája, aki beépült a
rendõrség legbelsõbb köreibe.;
00:50 Mint a tûz (amerikai akció-
film); 02:30 Karate tigris 2. – Vil-
lám kezek (amerikai-hongkongi
akciófilm)

MTV 2 – 23:10

Nicholas
ajándéka 
(olasz–amerikai
filmdráma)
Az amerikai Green há-
zaspár Olaszországban nyaral. Maggie-nek és Reg-
nek két örökmozgó, élénk gyermeke van: Elenor és
Nicholas. Amikor elindulnak dél-Olaszországba, a va-
káció tragikus fordulatot vesz. Ismeretlen tettesek rá-
lõnek Greenék autójára, amely során Nicholas súlyos
fejsérülést szenved. A fiú a klinikai halál állapotába ke-
rül, és kiderül, hogy nincs esély a felépülésére…

AXN
07:00 The Amazing Race; 09:00
Androméda (amerikai sorozat);
11:00 Az elveszett világ
(amerikai sorozat); 13:00
Merlin (amerikai sorozat);
15:00 Táncolj, ha tudsz! Reality
Show; 16:00 Extrém házalakítás;
17:00 A férfiak a szõkéket
szeretik (amerikai sorozat);
19:00 CSI: New York (amerikai
sorozat); 20:00 A cég (amerikai
sorozat); 21:00 A testvériség
(amerikai akciófilm) Fsz.:
Steven Strait, Laura Ramsey,
Sebastian Stan; 22:55
Felejthetetlen (amerikai
sorozat); 23:55 Gyilkos elmék
(amerikai sorozat); 01:05 A cég
(amerikai sorozat)

Eurosport
09:30 FIA Túraautó Vb. – Olaszor-
szág, selejtezõ; 10:15 Alpesi síelés –
Világkupa, férfi, szlalom, 1. futam;
11:30 Síugrás – Világkupa, HS 128,
selejtezõ; 12:00 Sífutás – Világkupa,
nõi, 30 km, klasszikus, élõ; 13:30 Al-
pesi síelés – Világkupa, férfi, szlalom,
2. futam, élõ; 14:15 Biatlon – Vb., fér-
fi, tömegrajt élõ; 15:15 Síugrás – Vi-
lágkupa, HS 134, élõ; 17:00 Biatlon –
Világbajnokság, nõi, tömegrajt, élõ;
17:45 FIA Túraautó Vib. – Olaszor-
szág, 2. kör, élõ; 18:45 Kerékpározás
– Párizs-Nice, 8. szakasz; 20:00 Te-
nisz – WTA torna, 5. nap, élõ; 21:45
Atletika – Fedettpályás vb., Törökor-
szág; 23:30 Tenisz – WTA torna, 5.
nap, élõ; 01:15 Olimpiai játékok –
Együtt Londonba

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 Isten kezében
12:30 Új nemzedék
13:02 Híradó
13:15 Élõ népzene
13:50 Lyukasóra
14:15 Rosszcsont kalandjai (am. s.)
15:15 Csellengõk
15:45 Arcélek
16:15 Hazajáró 
16:45 Múltidézõ
17:10 Magyar történelmi

arcképcsarnok
17:30 Afrikai võlegény (magyar

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

koncert
22:00 Klubszoba
22:55 Dunasport
23:10 A tizedes meg a többiek

(magyar vígjáték)
00:55 Menekülõk (angol-ír thriller)

Duna TV
06:45 Reggeli gondolatok
07:15 Egzotikus Ázsia
07:45 Tv2 matiné
11:45 Stahl konyhája (ismétlés)
11:15 Kalandjárat (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

(amerikai sorozat) 
16:15 Bûbájos boszorkák (am. s.)
17:15 Másodállás (reality-sorozat)
17:45 Babe (ausztrál-amerikai

családi vígjáték, ismétlés) 
19:30 Tények
20:00 Napló (mérlegen a valóság)
21:05 Mr. Bean nyaral (angol

vígjáték) Miután elege lett a
siralmas, nyirkos londoni
idõjárásból, Mr. Bean
becsomagol a bõröndjébe,
magához veszi kameráját és
útnak indul Cannes-ba egy
kis tengerparti napfény
reményében. 

22:45 Frizbi Hajdú Péterrel
23:45 Célkeresztben (amerikai s.) 
00:45 Becézõ szavak (amerikai

vígjáték)

TV 2
07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:40 Teleshop 
12:30 Törzsutas 
13:00 Havazin
13:25 Tuti gimi (amerikai sorozat)
14:20 Gossip Girl – A pletyka-

fészek (amerikai sorozat)
15:10 Eltûntnek nyilvánítva

(amerikai-kanadai sorozat)
16:05 Tru Calling – Az õrangyal

(amerikai sorozat)
17:10 Piedone Hongkongban

(olasz akció-vígjáték)
19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Cobra 11 (német sorozat)
21:00 Ocean’s Thirteen – A játsz-

ma folytatódik (am. vígjáték) 
23:30 Heti hetes
00:45 Portré
01:25 A félelem éjszakája

(amerikai-kanadai thriller)
Jill élete komoly válságba
jutott, viszonyt kezd egy
szállodaigazgatóval, amit
azután igyekszik
megszakítani. Az igazgató,
Richard, azonban üldözi
szerelmével és egész
családját terrorizálni kezdi.

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

történetébõl
12:45 Hagyományok õrzõi
13:01 Engedjétek hozzám
13:05 „Így szól az Úr!“
13:15 Katolikus krónika
13:40 A hajnal hírnökei
14:05 A sokszínû vallás
14:20 Evangélikus magazin 
14:50 Mai hitvallások
15:15 Az utódok reménysége
15:45 Zsinagógák
16:00 Musica Historica
16:15 A nap lovagja (magyar film)
17:35 Magyarország története
18:00 Zorán koncert: Körtánc
18:50 Otthonod a kávéház
19:15 Mi micsoda
19:40 Esti mese
20:05 Szerelmem, Afrika (német s.)
21:00 Híradó este
21:30 A Lényeg
22:00 Méltóságos kisasszony

(magyar játékfilm)
23:10 Nicholas ajándéka (olasz-

amerikai filmdráma)
00:35 Pécsi MFC – Ferencvárosi TC.

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
14:55 Marslakók
15:25 A Szövetség
16:20 Angyali érintés (amerikai

sorozat)
17:10 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
17:55 MM. A megoldások magazinja
18:40 Everwood (amerikai 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 Everwood (amerikai sorozat)

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia, nap
mint nap!; 10:10 A palota titkai
(dél-koreai sorozat); 11:20 Sajtó és
hatalom (ismétlés); 12:20 Sztárgyár;
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
A Pál utcai fiúk (olasz-magyar
sorozat); 18:30 Az elveszett lovag
legendája (koreai sorozat); 19:45
Sport; 20:00 Híradó; 21:00
Sztárgyár; 21:20 VIII. Henrik (angol
sorozat); 22:20 Nyitott szemmel;
23:20 Replay; 00:40 Noktürnök;
01:40 Psych – Dilis detektívek
(amerikai sorozat); 02:25 Nyitott
szemmel (ismétlés); 03:20 Híradó
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RTV 2
08:00 Adrenalitica; 08:15 Egész-
ségpasztilla; 08:25 A tenger gyer-
mekei (amerikai kalandfilm, is-
métlés); 10:00 Caterina és a lá-
nyai (olasz s.); 11:00 Vallomások;
12:00 Egy óra biznisz; 12:50 Jamie
forradalma; 13:15 Topping; 14:00
Teleshop; 14:35 Együtt Európába;
15:30 Teleshop; 16:00 Caterina és
a lányai (olasz s.); 17:00 Vallomá-
sok; 18:00 Híradó; 18:30 Idegen a
családban (amerikai vígjáték;
20:00 Ma a holnapról; 20:30 Egy
óra biznisz; 21:30 Szórakoztató mû-
sor; 22:30 Híradó; 23:30 Éld az
életed! (francia–spanyol film);
01:00 Autómánia; 01:30 Ma a hol-
napról; 02:00 Razushow (ismétlés);
02:55 Egy óra biznisz (ismétlés)

Viasat 3
07:20 A kifutó (am. reality-show);
08:15 Gyilkos sorok (am. s.); 10:10
Gyilkos számok (am. s.); 11:10
Charlie angyalai (am.-német akció-
vígj.); 12:55 A dadus (am. s.); 13:55
Amerikai mesterszakács (gasztro-rea-
lity); 14:55 Monk – Flúgos nyomozó
(am. s.); 16:40 CSI: Miami helyszí-
nelõk (am. s.); 17:35 Esküdt ellen-
ségek: Bûnös szándék (am. s.);
18:35 Gyilkos számok (am. s.);
19:30 Amerikai mesterszakács
(gasztro-reality); 20:30 Jóbarátok
(am. s.); 21:20 Két pasi – meg egy
kicsi (am. s.); 22:20 Éden Hotel 2.;
23:20 Kettõs ügynök (am. s.); 00:20
CSI: Miami helyszínelõk (am. s.,
ism.); 01:15 Esküdt ellenségek:
Bûnös szándék (amerikai s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik,
doki?; A könyvhozó; 10:00
Taxi (francia akcióvígjáték,
ismétlés); 12:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai
sorozat, ismétlés); 13:00
Hírek; 14:00 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 Villámtolvaj – Percy Jackson
és az olimposziak (kanadai–am.
családi kalandfilm); 08:00 Tõzsde-
cápák – A pénz nem alszik (am.
filmdráma); 10:10 Tûzforró
Alabama (am. vígjáték); 12:00 Hi-
hetetlen Hulk (am. akciófilm); 13:50
A 895. pelikán (am. dokumentum-
film); 14:30 Hellboy II – Az Arany
hadsereg (am. akciófilm); 16:30
Bulldogbirodalom (francia vígjá-
ték); 17:55 Megaagy (am. animációs
film); 19:30 Felvétel indul!; 20:00 Be-
futó (am. s.); 21:00 Kaszinó a csa-
tamezõn (am. vígjáték); 22:40 Talán
(francia filmdráma); 00:30 Megvilá-
gosultam (am. s.); 01:00 Kergetjük
az amerikai álmot (am. s.); 01:30
Játszma (francia filmdráma)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Mr. Baseball (amerikai-japán
vígjáték); 13:10 Sohaország
(amerikai filmdráma); 15:10
Nevem: Senki (olasz-francia-
NSZK akció-vígjáték); 17:25
Airport (amerikai filmdráma);
20:05 Légi kommandó
(amerikai akciófilm); 22:00 War
(amerikai akcióthriller) Jack
Crawford ügynök társát
brutálisan meggyilkolja Rogue,
a hírhedt bérgyilkos. A férfi
megfogadja, hogy kézre keríti a
gyilkost és személyesen áll
bosszút partnere halálért.;
24:00 MR 73 (francia krimi);
02:10 Az igazság órája
(amerikai krimi)

Duna TV – 22:30

Ez a te
életed
(osztrák–német
filmdráma)
Luca élete legfontosabb zongoraversenyén vesz
részt. A siker után lemezszerzõdés és szerelme várja
a koncertterem ajtajában. Azonban egy véletlen és
végzetes baleset miatt egyik pillanatról a másikra to-
lószékbe kényszerül. Luca a klinikáról egy speciális,
sérült fiatalok számára fenntartott intézetbe kerül,
ahol szobatársa a nyers, energikus, nõfaló Roderick
lesz, aki tökéletes ellentéte a finom lelkû Lucának.

AXN
07:10 American Idol; 08:00 NCIS
(am. s.); 09:00 Ügyvédek (am. s.);
10:00 A férfiak a szõkéket szere-
tik (am. s.); 11:00 A kiválasztott –
Az amerikai látnok (am. s.); 12:00
Õslények kalandorai (am. s.);
13:00 Ügyvédek (am. s.); 14:00
American Idol. Reality; 15:00 A fér-
fiak a szõkéket szeretik (am. s.);
16:00 NCIS (am. s.); 17:00 A kivá-
lasztott – Az amerikai látnok (am.
s.); 18:00 Õslények kalandorai
(am. s.); 19:00 Jordan (am. s.);
20:00 NCIS (am. s.); 21:00 Trinity
kórház (am. s.); 22:00 NCIS: New
York (am. s.); 23:00 NCIS (am. s.);
24:00 Jordan (am. s.); 01:00
Trinity kórház (am. s.); 02:00
NCIS (am. s.)

Eurosport
09:30 Motorsport hétvége magazin;
09:45 FIA Túraautó Világbajnokság –
Olaszország, 2. kör; 10:45 Síugrás –
Világkupa, Norvégia, HS 134; 11:45
Atletika – Fedettpályás világbajnok-
ság, Isztambul, Törökország; 12:45
Olimpiai játékok – Együtt Londonba;
13:00 Tenisz – WTA torna, USA, 5.
nap; 15:00 Kerékpározás – Tirreno-
Adriatico, Olaszország, 5. szakasz;
17:30 Síugrás – Világkupa, Norvégia,
HS 134; 18:30 Labdarúgás –
Eurogólok; 19:30 Biatlon – Világbaj-
nokság, Németország, nõi, tömegrajt;
20:00 Tenisz – WTA torna, USA,
tizenhatoddöntõ, élõ; 21:45 Csupa
sport; 22:05 Pankráció; 23:45 Tenisz
– WTA torna, USA, tizenhatoddöntõ,
élõ; 01:15 Labdarúgás – Eurogólok

06:30 Gazdakör
06:40 Híradó
07:00 Közbeszéd (ismétlés)
07:30 Híradó 
07:35 Élõ egyház
08:05 Pannonia 3 keréken
08:30 Híradó
08:35 Sólyom és galamb (olasz s.)
09:30 Híradó
10:05 MacGyver (amerikai s.)
11:00 Család-barát
12:20 Kisváros (magyar sorozat)
13:02 Híradó
13:15 A megregulázott fény, avagy

lézer napjainkban
13:30 Napirend elõtt
14:00 Kapcsoljuk az Országházat
17:10 Töredékek – Fejezetek a ma-

gyar mûvelõdés történetébõl 
17:30 Fényképalbum (magyar dokf.)
18:20 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:05 Térkép
20:40 MacGyver (amerikai s.)
21:30 A férfi a legjobb orvosság (s.)
22:20 Hírek
22:30 Ez a te életed (osztrák-német

filmdráma)
01:05 Mozgóképregény – A Korbuly

család XX. százada (dokf.)

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 Szórd a pénzt és fuss!

(amerikai vígjáték) Monty
Brewster egy kisstílû
baseballjátékos. fejlett
humorú bácsikája egész
vagyonát ráhagyja, ami nem
kevesebb, mint
háromszázmillió dollár. Ám
feltételt is szabott a vén
csirkefogó.

15:20 Marina (amerikai-mexikói s.)
16:20 Rex felügyelõ (osztrák s.)
17:20 La Pola (kolumbiai sorozat) 
18:25 Tiltott szerelem (török s.) 
19:30 Tények
20:30 Aktív 
20:55 Jóban Rosszban (magyar s.) 
22:00 NCIS (amerikai sorozat)
23:00 NCIS: Los Angeles (am. s.)
24:00 Aktív 
00:30 Tények este
01:05 EZO.TV Jósok, médiumok!
02:40 NCIS (amerikai sorozat)

TV 2
06:40 Top Shop
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 Trükkös halál (kanadai-

amerikai sorozat) 
15:10 Sarokba szorítva (amerikai

sorozat)
16:10 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!
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (magyar

sorozat)
22:20 Dr. Csont (amerikai sorozat)
23:20 Nagyágyúk (amerikai

sorozat)
00:25 POKERSTARS.NET BIG GAME
01:20 Reflektor
00:25 Alibi – Ha hiszed, ha nem

(holland-amerikai vígjáték)

RTL Klub
06:25 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:00 Budapest természeti értékei
10:25 Társbérletben a tárgyakkal
10:50 Nemzeti értékeink
11:00 Válaszd a tudást!
12:00 Magyar rock
13:01 Híradó délben
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer nap
14:50 A Szenty (magyar portréfilm)
15:10 Fõtér
16:35 Hogy volt!?
18:10 English 4U
18:40 Família Kft. (magyar sorozat) 
19:05 Angyali érintés (amerikai

sorozat)
19:50 Esti mese
20:15 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Rocca parancsnok (olasz

sorozat)
22:25 Maradj talpon! 
23:15 Stingers (ausztrál sorozat)
00:05 Drága doktor úr (olasz

sorozat)
01:05 Az Este
01:35 Színészpalánták (olasz sorozat)
02:25 Rocca parancsnok (olasz

sorozat)

MTV 2



Tájoló KEDD / MÁRCIUS 13. 5
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 Everwood
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó este 
21:15 Marslakók
21:40 A hölgy, aki túl sokat tudott

(amerikai krimi) Fsz.: Angela
Lansbury, Thomas Ian
Griffith, Ed Bishop, Michelle
Read, Paul Birchard 

23:10 Az ESTE
23:45 Tudorok (amerikai sorozat)
00:40 Barangolások öt kontinensen
01:10 Esély
01:45 Everwood

MTV 1

RTV 1
07:00 Reggeli híradó; 08:00 Romá-
nia nap mit nap; 10:10 A palota tit-
kai (koreai sorozat); 11:25 Premier
plan; 12:20 Ha szeretné úja látni;
12:40 Az elveszett lovag legendája
(koreai sorozat); 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 sorozat); 18:25 Az
elveszett lovag legendája (koreai
sorozat); 19:45 Sport; 20:00 Híradó;
21:00 UEFA-stúdió; 21:40 UEFA Baj-
nokok Ligája nyolcaddöntõ, visszavá-
gó: Bayern München–Basel labdarú-
gó-mérkõzés: Élõ; 23:50 UEFA Baj-
nokok Ligája-összefoglaló; 00:40
Crazy Horse: Dokumentumfilm;
01:40 Replay; 02:50 Európai roma

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Autómánia;
08:30 Idegen a családban (ame-
rikai vígjáték); 10:00 Caterina és
a lányok (olasz sorozat); 11:00
Vallomások; 12:00 Egy óra biznisz;
13:00 Szórakoztató mûsor; 14:00
Parlamneti pártok eleménye; 14:35
Együtt Európába; 15:30 Teleshop;
16:00 Caterina és a lányok
(olasz sorozat); 17:00 Vallomá-
sok; 18:00 Hírek; 18:30 Otthon a
Liberty Streeten (amerikai film-
dráma) Fsz: Annabeth Gish,
Ethan Embry; 20:25 Egy óra biz-
nisz; 21:30 Szórakoztató mûsor;
22:30 Híradó; 23:35 Éld az éle-
ted! (francia–spanyol film); 02:55
Egy óra biznisz; 03:45 Szórakozta-
tó mûsor

Viasat 3
06:25 Dawson és a haverok (am.
s.); 07:10 A kifutó (am. s.); 08:05
Gyilkos sorok (am. s.); 10:50 Kút-
fejek (am. s.); 12:55 A dadus (am.
s.); 13:50 Amerikai mestersza-
kács (am. s.); 14:55 Monk – Flú-
gos nyomozó (am. s.); 16:35 CSI:
Miami helyszínelõk (am. s.); 17:30
Esküdt ellenségek: Bûnös szán-
dék (am. s.); 18:25 Gyilkos szá-
mok (am. s.); 19:00 Amerikai
mesterszakács (am. s.); 20:30
Jóbarátok (am. s.); 21:15 Két pasi
– meg egy kicsi (am. s.); 22:20
Éden Hotel (am. s.); 23:20 Doktor
House (am. s.); 24:15 CSI: Miami
helyszínelõk (am. s.); 01:10 Es-
küdt ellenségek: Bûnös szándék
(am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Fogadás az
életre; 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
Tisztítótûz (amerikai akciófilm)
Fsz.: Steven Seagal, Keenen
Ivory Wayans, Bob Gunton; 22:30
Híradó; 23:00 Spartacus (amerikai
sorozat); 24:00 Tisztítótûz
(ismétlés); 02:00 Hírek; 03:30
Spartacus (amerikai sorozat);
04:30 Románia, szeretlek!; 05:00
20 év elteltével; 06:00 Happy Hour

HBO
06:00 Bulldogbirodalom (francia
vígjáték); 07:25 Megaagy (amerikai
animációs film); 09:00 A végzõs buli
(amerikai vígjáték); 10:45 Lódító
hódító (amerikai vígjáték); 12:25 A
nevem Khan (indiai romantikus
dráma); 15:05 Kéjjel-nappal (ameri-
kai vígjáték); 16:55 Georgia
O’Keeffe (amerikai életrajzi dráma);
18:25 Romy és Michelle – Szõkébe
nem üt a mennykõ (amerikai vígjá-
ték); 20:00 Victor (francia vígjáték);
21:35 A Föld inváziója – Csata: Los
Angeles (amerikai sci-fi); 23:30
Trónok harca (amerikai s.); 01:20
Új utakon (francia filmdráma);
03:05 Salt ügynök (amerikai akció-
film); 04:45 A szerelem bûnei Kabul-
ban (amerikai dokumentumfilm)

Film +
05:40 Airport (amerikai
filmdráma); 08:05 Televíziós
vásárlás; 11:10 Luther (német
életrajzi dráma); 13:25
Immigrants – Jóska menni
Amerika (amerikai-magyar
animációs film); 14:55 Ördögi
bosszú (kanadai krimi); 16:45 Én
vagyok Batman! (amerikai akció-
vígjáték); 18:30 A gonosz sosem
alszik (amerikai horror); 20:15
Az elnök zsoldosa (amerikai
akciófilm); 22:00 A Bestia
(amerikai-angol-német horror);
00:05 Szörnyek szigete
(amerikai akciófilm); 01:50 A
félelmek iskolája (amerikai
akciófilm); 03:25 Koponyák
(amerikai-kanadai thriller)

TV2 – 22:00 

King Kong 
(új-zélandi–amerikai–
német kalandfilm) 
A vállalkozó szellemû és
kalandvágyó rendezõ,
Carl Denham lelép a stúdiója vezetõi elõl, akik azzal
fenyegetik, hogy nem adnak pénzt legújabb filmje
befejezéshez. Carl gõzösre száll csapatával és az al-
kalmi fõszereplõjével, Ann Darrow, állástalan szí-
nésznõvel. A legendákkal övezett Koponya-szigeten
akar forgatni. Denham azonban stábjával olyan ka-
landba keveredik az eldugott szigeten, amelyet a leg-
merészebb álmaikban sem tudtak elképzelni.

AXN
07:00 American Idol (reality
Show); 08:00 NCIS (am. s.);
09:00 Ügyvédek (am. s.); 10:00
A férfiak a szõkéket szeretik
(am. s.); 11:00 A kiválasztott –
Az amerikai látnok (am. s.);
12:00 Õslények kalandorai
(am. s.); 13:00 Ügyvédek (am.
s.); 14:00 American Idol (reality
Show); 15:00 A férfiak a szõké-
ket szeretik (am. s.); 16:00 CSI
(am. s.); 17:00 Elveszett világ
(am. s.); 18:00 Õslények kalan-
dorai (am. s.); 19:00 Jordan
(am. s.); 20:00 NCIS (am. s.);
21:00 Szellemekkel suttogó
(am. s.); 22:00 Felejthetetlen
(am. s.); 23:00 Elveszett lány
(am. s.); 00:10 Jordan (am. s.)

Eurosport
09:35 Labdarúgás – Eurogólok;
10:30 Atletika – Fedettpályás világ-
bajnokság; 11:30 Biatlon – Világbaj-
nokság, Ruhpolding, nõi, tömegrajt;
12:00 Síugrás – Világkupa, Oslo,
HS 134; 13:00 Tenisz – WTA torna,
Indian, nyolcaddöntõ; 16:00 Kerék-
pározás – Tirreno-Adriatico, 7: sza-
kasz – élõ; 17:30 Atletika –
Fedettpályás világbajnokság; 18:45
Atletika – Célfotó; 19:00 Tenisz –
WTA torna, tizenhatoddöntõ; 20:00
Tenisz – WTA torna, nyolcaddöntõ
– élõ; 24:00 FIA Túraautó Világbaj-
nokság – WTCC magazin; 00:30
Motorsportok – Tesztvezetés; 01:30
Motorsport hétvége magazin; 01:45
Tenisz – WTA torna, Indian Wells,
USA, nyolcaddöntõ

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
17:35 Szürke kincsünk
18:15 TÉRkép ráadás
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 Szerelem életre-halálra

(francia – kanadai – német
filmdráma) Fsz.: Romain
Duris, John Malkovich,
Evangeline Lilly, Pascale
Bussieres, Sara Waisglass 

00:15 Dunasport
00:20 Magyar Jazz Ünnep
01:10 Misike (magyar film)

Duna TV
06:25 Teleshop
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!
13:40 Táncos visszatér (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 s.)
22:00 King Kong (új-zélandi –

amerikai – német kalandfilm)
Fsz.: Naomi Watts, Jack
Black, Adrien Brody, Jamie
Bell, Andy Serkis 

01:30 Aktív
02:00 Tények Este
02:30 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok! 
03:10 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
13:05 Asztro Show
14:10 Trükkös halál (amerikai

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

Természetfilm-fesztivál
filmjeibõl

10:25 Palackposta
11:00 Tudásakadémia Junior
12:00 Magyar pop
13:00 Híradó 
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Mesélõ cégtáblák
14:20 Bordal
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

(amerikai sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Rocca parancsnok (amerikai

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

sorozat)
01:00 Az Este
01:30 A hölgy, aki túl sokat tudott

MTV 2



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

(amerikai sorozat)
11:00 Magyarország, szeretlek!
12:15 Útravaló
12:30 Átjáró
13:01 Híradó délben 
13:25 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 Everwood
19:30 Maradj 

talpon!
20:30 Híradó este 
21:10 Marslakók
21:40 Párizsi helyszínelõk (francia

sorozat)
22:35 Becsengetünk és elfutunk
23:30 Az Este
24:00 KorTárs
00:35 Szoborfák

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia, nap
mint nap; 10:10 A palota titkai (ko-
reai sorozat); 11:25 Te ítélj!; 12:20
Sztárgyár; 12:40 Az elveszett lo-
vag legendája (koreai sorozat);
14:00 Híradó; 14:45 Teleshop;
15:30 Emberek, mint mi; 16:00
Együttélés; 17:00 Híradó; 17:30
Alagút a szabadság felé; 18:25 Az
elveszett lovag legendája (koreai
sorozat); 19:45 Sport; 20:00 Hír-
adó; 21:00 Dr: House (amerikai
sorozat); 21:31 UEFA-stúdió; 21:40
UEFA Bajnokok Ligája
nyolcaddöntõ, Chelsea–Napoli lab-
darúgó-mérkõzés, Élõ; 23:50 UEFA
Bajnokok Ligája-összefoglaló; 01:35
La vie en rose; 02:20 Noktürnök;
03:20 Híradó 
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Adrenalitica;
08:25 Élet a Liberty Streeten (is-
métlés); 10:00 UCL-összefoglaló;
11:00 Vallomások; 11:55 Bazár;
12:25 Egy óra biznisz; 13:05 Szóra-
koztató mûsor; 14:00 Teleshop;
14:35 Együtt Európába; 15:30
Teleshop; 16:00 UCL-összefoglaló;
16:50 Ha nem tudná…; 17:00 Vallo-
mások; 18:00 Híradó; 18:30 Új élet
(amerikai filmdráma); 20:30 Egy
óra biznisz; 21:10 Szórakoztató
showmûsor; 22:00 Híradó; 23:00
Bortestvérek; 23:35 Paintball (spa-
nyol thriller) Fsz.: Brendan
Mackey, Jennifer Matter; 01:10
Éld az életed (ismétlés); 02:50 Egy
óra biznisz; 03:40 Szórakoztató
showmûsor

Viasat 3
07:10 A kifutó (am. s.); 08:05 Gyil-
kos sorok (am. s.); 10:55 Különben
dühbe jövünk (am. vígjáték); 12:55
A dadus (am. s.); 13:50 Amerikai
mesterszakács (am. s.); 14:55
Monk – Flúgos nyomozó (am. s.);
16:35 CSI: Miami helyszínelõk (am.
s.); 17:30 Esküdt ellenségek: Bû-
nös szándék (am. s.); 18:25 Gyil-
kos számok (am. s.); 19:30 Ameri-
kai mesterszakács (am. s.); 20:30
Jóbarátok (am. s.); 21:25 Két pasi –
meg egy kicsi (am. s.); 22:20 Éden
Hotel (am. s.); 23:20 Shameless –
Szégyentelenek (am. s.); 24:25 CSI:
Miami helyszínelõk (am. s.); 01:20
Esküdt ellenségek: Bûnös szándék
(am. s.); 02:15 Shameless – Szé-
gyentelenek (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Lois és Clark
(ismétlés); 12:00 Fiatal és nyug-
hatatlan (amerikai sorozat);
13:00 Hírek; 13:45 Mosolypasztil-
lák; 14:15 Gyilkosságok bizarr
forgatókönyv szerint (kanadai
thriller); 16:00 Fiatal és nyugha-
tatlan (amerikai sorozat); 17:00
Híradó; 17:45 Happy Hour; 19:00
Hírek; 20:30 Román Komédia-
szolgálat; 22:00 Híradó; 22:30
Rendõr-akadémia 3. (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 Georgia O’Keeffe (am. életraj-
zi dráma); 07:30 Jack (am. filmdrá-
ma); 09:20 Az élet mindennél fonto-
sabb (am.–izraeli dokf.); 10:50 Roger
nyúl a pácban (am. családi vígjá-
ték); 12:35 Az edzõ (am. vígjáték);
14:05 Alkonyat – Napfogyatkozás
(am. romantikus dráma); 16:05 Tu-
catjával olcsóbb (am. vígjáték);
17:45 A prédikátor lánya (am. film-
dráma); 19:35 Nevelésbõl elégsé-
ges (am. s.); 20:00 Forráskód
(am.–francia thriller); 21:35 Befutó
(am. s.); 22:40 Hamlet 2 (am. vígjá-
ték); 00:10 Jonah Hex (am. akció-
film); 01:30 Az elveszett fiúk – A
szomjúság (am. horror); 02:50 A
szobatárs (am. thriller); 04:20
Loverboy (román romantikus film)

Film +
05:10 Immigrants – Jóska menni
Amerika (amerikai-magyar animáci-
ós film); 06:30 Én vagyok Batman!
(amerikai akció-vígjáték); 08:05
Televíziós vásárlás; 11:10 A go-
nosz sosem alszik (amerikai hor-
ror); 12:50 Settenkedõk (amerikai
film); 14:30 Öregdiák nem véndi-
ák (amerikai vígjáték); 16:05 Halá-
li Hálaadás (amerikai vígjáték);
17:50 Banditák (amerikai akció-
film); 20:10 Otthon, biztonságban
(amerikai thriller); 22:00 Akárki
Joe (kanadai vígjáték); 23:55
Agyamra mész! (amerikai vígjá-
ték); 01:55 Elpusztíthatatlanok
(amerikai sci-fi akciófilm); 03:35
Wonderful Days (dél-koreai animá-
ciós film)

Duna TV – 22:30 

A nõk
hálójában 
(amerikai
romantikus dráma) 
A 26 éves, magát írónak képzelõ Carter hirtelen
a padlóra kerül, amikor híres barátnõje elhagyja.
Nemcsak a szerelmi bánattól szenved, de ráébred,
hogy amibõl eddig élt: nincs már kedve „felnõtt-
filmekhez“ forgatókönyveket összetákolnia, ami-
kor évek óta csak halogatja a saját elsõ, önéletraj-
zi regénye megírását, amihez alighanem úgyis
csak elképzelt egy izgalmas múltat. 

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
09:30 Olimpiai játékok – Olimpia ma-
gazin; 10:00 FIA Túraautó Vb.; 10:30
Alpesi síelés – Vk., férfi, lesiklás –
élõ; 11:30 Síugrás – Vk., Oslo, Nor-
végia, HS 134; 12:00 Alpesi síelés –
Vk., nõi, lesiklás – élõ; 13:00 Tenisz
– WTA torna, nyolcaddöntõ; 15:00
Alpesi síelés – Vk., lesiklás; 16:45
Sífutás – Vk., férfi és nõi, sprint,
klasszikus – élõ; 19:00 Labdarúgás –
UEFA Bl., nõi, negyeddöntõ, 1: mér-
kõzés – élõ 21:00 Csupa sport –
Szerdai válogatás; 21:05 Lovaglás –
Lovas klub; 21:10 Golf – Golf vb.;
22:15 Vitorlázás – Yacht klub; 22:20
Csupa sport – Szerdai válogatás;
22:30 Tenisz – WTA torna, negyed-
döntõ – élõ; 23:45 Sífutás – Világku-
pa, férfi és nõi, sprint, klasszikus 

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
10:05 MacGyver (amerikai sorozat)
11:00 Család-barát
12:20 Kisváros (magyar sorozat)
13:00 Híradó 
13:20 Kívánságkosár
15:15 Munka-Társ
15:45 Heuréka! Megtaláltam!
16:15 Önök kérték!
16:40 Talpalatnyi zöld
17:10 Magyar történelmi arcképcsarnok
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 A király kalóza (francia s.)
22:20 Híradó
22:30 A nõk hálójában (amerikai

romantikus dráma) 
00:05 Dunasport
00:15 Összefoglaló a Kossuth- és

Széchenyi díjak átadásáról

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 Winnetou 3. – Winnetou

halála (amerikai western)
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
00:30 Tények Este
01:05 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok! 
01:40 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 Trükkös halál (amerikai

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 Legyen Ön is Milliomos! 
23:20 Házon kívül
23:55 XXI. század – a legendák

velünk élnek
00:30 Reflektor
00:45 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 Pódium Lukács Sándor

mûsora
14:25 Szép otthonok, remek házak
14:40 Bordal
15:30 Valaki
16:00 Barangolások öt kontinensen
16:30 Múlt-kor
16:50 Szellem a palackból...
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

MTV 2
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06:30 Slovenski Utrinki
06:55 Alpok-Duna-Adria
07:25 Valóságos kincsesbánya
07:55 Ma Reggel
10:00 Megemlékezés a Nemzeti

Múzeum lépcsõjénél
11:30 Vers mindenkinek
11:35 Szabadság, szerelem
12:20 Múlt-kor
12:50 Magyar ereklyék
13:01 Híradó 
13:05 Ami megtörtént és ami

megtörténhetett volna
14:00 Az 1848-as forradalom képei

és relikviái
14:30 A szalmabábuk lázadása
16:00 Tûztánc
16:35 A Tenkes kapitánya
18:10 Jenci néni szép élete
18:40 A Föld szeretõje
20:30 Híradó este 
21:10 Égi madár (magyar

filmdráma) Fsz.: Tenki Réka,
Szirtes Ági, Reviczky Gábor,
Csányi Sándor

22:30 A Hídember (magyar
történelmi film) Fsz.: Eperjes
Károly, Irina Latchina,
Darvas Iván, Cserhalmi
György, Marius Bodochi 

00:55 Liszt Ferenc Pest-Budán

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia,
nap mint nap; 10:10 A palota
titkai (koreai sorozat); 11:25 12
asztal; 11:50 Bébivarázs; 12:20
Sztárgyár; 12:40 Az elveszett
lovag legendája (koreai
sorozat); 14:00 Híradó; 14:45
Közérdek; 15:15 Teleshop; 15:30
Akzente; 17:00 Híradó; 17:30
Joker-, Lottó 5/40-sorsolás;
18:25 Az elveszett lovag
legendája (koreai sorozat);
19:45 Sport; 20:00 Híradó;
20:45 Sztárgyár; 21:10 Zéró
Zóna; 22:40 Exkluzív: A Román
Televízió dokumentumfilmjei;
23:50 Ahogy meg van írva;
00:50 Folklórkincs; 02:05
Közérdek; 03:15 Híradó

RTV 2
08:00 Adrenalitica; 08:15 Egészség-
pasztilla; 08:25 Új élet (ism.); 10:00
UCL-összefoglaló; 11:00 Vallomá-
sok; 12:25 Egy óra biznisz; 13:15
Szórakoztató mûsor; 14:00 Parla-
menti pártok emelvénye; 14:35
Együtt Európába; 15:30 Teleshop;
16:00 UCL-összefoglaló; 16:45 Ha
nem tudná; 17:00 Vallomások;
18:00 Híradó; 18:30 A szerelem
mindent legyõz (am. filmdráma)
Fsz: Katherine Heigl, January Jo-
nes; 20:20 Egy óra biznisz; 21:10
Szórakoztató showmûsor; 22:00
Híradó; 23:00 ITzón@; 23:35 Szo-
morú szerelem (am. filmdráma);
01:15 Paintball; 02:45 Egészség-
pasztilla; 02:50 Egy óra biznisz;
03:40 Szórakozató mûsor

Viasat 3
06:20 Dawson és a haverok
(amerikai sorozat); 07:10 A
kifutó (amerikai sorozat);
08:10 Gyilkos sorok (amerikai
sorozat); 10:10 Gyilkos
számok (amerikai sorozat);
11:05 Columbo (amerikai
film); 14:35 Három apának
mennyi a fele? (amerikai
sorozat); 16:20 Jumanji
(amerikai sorozat); 18:35
Hajrá csajok, újra! (amerikai
sorozat); 20:30 Jóbarátok
(amerikai sorozat); 21:15 Két
pasi – meg egy kicsi
(amerikai sorozat); 22:20
Éden Hotel (amerikai sorozat);
00:15 Három apának mennyi a
fele? (amerikai sorozat)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Gyilkosságok bi-
zarr forgatókönyv szerint (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 Galaci Otelul–Vaslui FC: Ro-
mán Kupa labdarúgó-mérkõzés;
23:30 Híradó; 24:00 Allan
Quatermain és a koponyák temp-
loma (amerikai kalandfilm); 02:00
Híradó; 03:30 Allan Quatermain és
a koponyák temploma (ismétlés);
05:30 Promotor; 06:00 Happy Hour

HBO
06:00 A prédikátor lánya (am.
filmdráma); 07:50 Herkules (am.
animációs film); 09:25 Forráskód
(amerikai–francia thriller); 11:00
Ilyen az élet (amerikai vígjáték);
12:55 Tõzsdecápák – A pénz nem
alszik (amerikai filmdráma); 15:05
Baseball álmok (amerikai filmdrá-
ma); 16:50 Jesse Stone – A maf-
fiafõnök nyomában (amerikai kri-
mi); 18:15 Háború télvíz idején
(holland filmdráma); 20:00 On-line
alteregó (amerikai dokumentum-
film); 21:15 Haláli temetés (ameri-
kai vígjáték); 22:50 Röppentyûöv
(amerikai vígjáték); 00:25 Válasz-
csapás (amerikai s.); 02:00 A fél-
szemû (amerikai western); 03:50
Orange – Bafta díjak, 2012

Film +
05:00 Settenkedõk (amerikai
film); 06:30 Haláli Hálaadás (ame-
rikai vígjáték); 08:05 Televíziós vá-
sárlás; 11:10 Anasztázia (amerikai
rajzfilm); 12:50 Csonthülye 2: –
Csapás a múltból (amerikai vígjá-
ték); 14:50 Hölgyem, Isten áldja
(amerikai vígjáték); 16:50 Szörfös
nindzsák (amerikai film); 18:25
Akárki Joe (kanadai vígjáték);
20:20 Dr: Dolittle 2. (amerikai víg-
játék); 22:00 Keménykötésûek
(amerikai akciófilm); 23:45 Fegy-
vernepper (amerikai akciófilm);
01:55 Modesty, a szuperkém
(amerikai akciófilm); 03:20 Ke-
ménykötésûek (amerikai akció-
film); 04:50 Hölgyem, Isten áldja
(amerikai vígjáték)

M1 – 21:10 

Égi madár 
(magyar filmdráma) 
Panni a Komáromi
nagygazda felesége és ezzel a falu elsõ asszonya
lesz. A házasság csak gazdagságot nyújt neki, az
urát nem szereti, új családja lenézi, hajdani leány-
pajtásai közül még cselédet sem kap. Régi szerel-
me, Miska váratlanul hazatér a faluba, és felkeresi
az asszonyt. Panni kimérten fogadja, s kölcsönös
vádaskodások után kiutasítja. Férjének mindent el-
mond, Komáromi azonban férfiatlanul nem maga
védi meg a feleségét, hanem másokkal dobatja ki a
bálból Miskát, ezért az asszony örökre meggyûlöli.

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

Eurosport
10:30 Alpesi síelés –
Világkupa, férfi, lesiklás; 10:30
Alpesi síelés – Világkupa, férfi,
szuper-G – élõ; 11:30 Alpesi
síelés – Világkupa, nõi, lesiklás;
12:00 Alpesi síelés –
Világkupa, nõi, szuper-G – élõ;
13:00 Síugrás – Világkupa, HS
215, selejtezõ; 14:00 Tenisz –
WTA torna, negyeddöntõ; 16:00
Snooker – Players Tour
bajnokság, 1: nap – élõ; 20:00
Tenisz – WTA torna, USA,
negyeddöntõ – élõ; 21:45
Snooker – Players Tour
bajnokság, 1: nap – élõ; 24:00
Póker – Európai pókerverseny;
01:00 Síugrás – Világkupa, HS
215, selejtezõ 

06:30 Gazdakör
06:40 Horvát krónika
07:05 Ecranul nostru
07:35 1 könyv
07:40 A király kalóza (amerikai s.)
08:30 Híradó
09:00 Zászlófelvonás
09:30 János vitéz
10:45 Magyar honvédek törökországi

napjai
11:10 Siratnunk mit nem kell
12:00 Unitárius istentisztelet

Homoródszetpéterrõl
13:00 Híradó – Déli
13:15 Élõ népzene 35 éves a

kolozsvári táncház
13:45 Arcélek
14:15 Liliomfi
16:00 Ünnepi stúdiómûsor és Kárpát-

medencei körkapcsolás
19:00 A nap krónikája 
20:00 Éljen a magyar szabadság!
21:00 Egy magyar nábob (magyar

filmdráma) Fsz.: Latinovits
Zoltán, Darvas Iván, Besse-
nyei Ferenc, Bitskey Tibor

22:35 Dunasport
22:40 Hattyúdal
00:20 Új régi hang (magyar dokf.)
01:15 Ezernyolcszáznegyvennyolc, te

csillag

Duna TV
07:00 Tv2 matiné
10:45 Õslények országa
12:15 Tappancsok (amerikai

családi film)
13:50 Kis nagy színész (amerikai

vígjáték) Egy ország
kedvence volt
gyerekszínészként Dickie
Roberts. Mint megannyi
gyereksztár, Dickie is felnõtt,
és elfelejtették.
Parkolóõrként dolgozik,
miközben új karrierrõl
álmodik. Elvégre még csak
harmincöt éves! 

15:45 Beethoven 2. (amerikai
vígjáték)

17:25 Junior (amerikai vígjáték) 
19:30 Tények
20:00 Pata tanya: Baromi buli

(amerikai animációs film)
21:40 Ha igaz volna... (amerikai

romantikus vígjáték) Fsz.:
Reese Witherspoon, Mark
Ruffalo, Donal Logue, Dina
Spybey, Ben Shenkman 

23:25 Az ártatlanság kora
(amerikai történelmi dráma)

02:00 A fegyverek szava (amerikai
film)

04:35 Segíts magadon!

TV 2
08:00 Kölyökklub
11:05 Míg a halál el nem választ

(amerikai vígjáték)
12:10 Én vagyok Batman (amerikai

vígjáték)
14:05 A fehér csóka (am.vígjáték)
15:50 Film Drágám, a kölyök marha

nagy lett! (amerikai vígjáték)
17:40 Scooby-Doo – A nagy csapat

(amerikai animációs film)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 Garfield (am. animációs film)
21:30 Minden végzet nehéz (ameri-

kai romantikus vígjáték)
Harry javíthatatlan..Legfõbb
vezérelve: soha ne kezdj
harmincnál idõsebb nõvel!
Éppen legújabb barátnõjé-
vel, Marinnal töltik elsõ kö-
zös hétvégéjüket, amikor
Harry szívinfarktust kap. Or-
vosa, Julian Mercer nem en-
gedi vissza a városba, ha-
nem Marin anyjának,
Ericának a gondjaira bízza.
Erica elvált, sikeres New
York-i drámaíró, akit Harry
rendkívül vonzónak talál…

00:05 Film Szakíts, ha bírsz! (am.
romantikus vígjáték)

01:50 Lázadás (amerikai film)

RTL Klub
06:30 Fõtér
08:00 Híradó
07:17 Sporthírek
08:20 Korok mûvészete Reformkor 
09:00 Ünnepélyes zászlófelvonás a

Kossuth Lajos téren
09:20 Közjáték, Petõfi Sándor –

Március 15-e
09:25 Korok mûvészete Reformkor 
10:00 Megemlékezés a Nemzeti

Múzeum lépcsõjénél
11:00 Vers mindenkinek: Petõfi Sándor
11:05 Három szabó legények
12:35 Petõfi
13:02 A madármentõ pusztadoktor
13:50 Esély
14:20 KorTárs
14:45 Aranymetszés
15:40 English 4U
16:05 1000-szer Júlia
16:45 Ars Hungarica
17:15 Magyarország története
17:40 Kormorán – Magyar kettõs
19:45 Magyar népmesék 
19:50 Ida regénye 
21:00 Híradó este
21:30 Szigorú idõk (magyar

tévéjáték) 
23:00 Névtelen hõsök
24:20 Rocca parancsnok (olasz s.)
01:15 Stingers (amerikai s.)

MTV 2



06:30 P’amende
06:55 Esély
07:25 Valóságos kincsesbánya
07:55 Ma Reggel
10:10 A Silla királyság ékköve

(amerikai sorozat)
11:10 Van képünk hozzá
12:05 Párizsi helyszínelõk

(amerikai sorozat)
13:01 Híradó délben
13:05 Bor-ÁSZ
13:35 A Concerto Budapest és

a Muzsikás együttes
hangversenye

14:45 KorTárs
15:15 Marslakók
16:00 A Tenkes kapitánya
17:30 Szaffi
18:50 Varázslók 

a Waverly helybõl
20:30 Híradó este 
21:10 Marslakók
21:40 Mindenbõl egy van
22:35 Szájhõsök (amerikai 

sorozat)
23:35 Négy szellem
00:30 Családom és egyéb

emberfajták (amerikai
sorozat)

00:55 Melissa és Joey (amerikai
sorozat)

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia, nap
mint nap; 10:10 A palota titkai (ko-
reai s.); 11:25 Sztárgyár; 11:40 Az
elveszett lovag legendája (koreai
s.); 13:00 UEFA Bajnokok Ligája –
sorsolás, élõ; 13:30 Nemzetközi cir-
kusz; 14:00 Híradó; 14:45 e-Fórum;
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 lo-
vag legendája (koreai s.); 19:45
Sport; 20:00 Híradó; 20:45 Sztár-
gyár; 21:00 Egyszer az életben:
Best of; 23:10 Hová tûnt Dianne?
(amerikai–mexikói thriller); 00:45
Egy ágyban Madonnával (ameri-
kai dokumentumfilm); 02:40 e-
Fórum; 03:20 Híradó; 04:20 Profik 
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Adrenalitica;
08:25 A szerelem mindent legyõz
(ismétlés); 10:00 Caterina és a lá-
nyok (olasz s.); 11:00 Vallomások;
11:55 Bazár; 12:00 Egy óra biznisz;
13:00 Szórakoztataóm showmûsor;
14:00 Teleshop; 14:35 Együtt
Európába!; 15:30 Teleshop; 16:00
Természet és kaland; 16:30 Csa-
vargó pecás; 17:00 Vallomások;
18:00 Híradó; 18:30 Új esély a
szerelemre (amerikai filmdráma)
Fsz.: Erin Cottrell, Victor Browne;
20:25 Egy óra biznisz; 21:30 Aréna;
22:30 Híradó; 23:00 Van, akinek
tetszik…; 00:30 Ma a holnapról;
00:55 IT zóna; 01:20 Szomorú sze-
relem; 02:55 Egy óra biznisz; 03:45
Ha nem tudná

Viasat 3
07:30 Dawson és a haverok
(amerikai sorozat); 08:20 A kifutó
(amerikai sorozat); 09:15 Gyilkos
sorok (amerikai sorozat); 10:05
Gyilkos számok (amerikai
sorozat); 11:15 Columbo: Nehéz
ügy (amerikai sorozat); 13:10
Columbo: A nõs detektív és a
szex (amerikai sorozat); 15:00
Hasutasok (amerikai sorozat);
16:40 Happy, a flúgos golfos
(amerikai sorozat); 18:25 Hajrá
csajok (amerikai sorozat); 20:30
Jóbarátok Rend (amerikai
sorozat); 21:25 Két pasi – meg
egy kicsi (amerikai sorozat); 22:20
Blöff (amerikai akciófilm); 00:25
Jackie nõvér (amerikai sorozat);
00:55 Lõpárbaj (amerikai sorozat)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Kisvárosi gyil-
kosságok (ismétlés); 12:00 Fiatal
és nyughatatlan (amerikai s.);
13:00 Híradó; 13:30 Mosolypasztil-
lák; 14:15 Mozdulj és lépj (ameri-
kai–kanadai–francia zenés film-
dráma) Fsz.: Tre Armstrong, Boyd
Banks, Cle Bennett, Ardon Bess;
16:00 Fiatal és nyughatatlan (ame-
rikai s.); 17:00 Híradó; 17:45 Happy
Hour; 19:00 Híradó; 20:30 Románia
tehetségei; 23:00 Egy ágyban az
ellenséggel (amerikai thriller) Fsz.:
Julia Roberts, Patrick Bergin,
Kevin Anderson; 01:15 Mozdulj és
lépj (ismétlés); 03:15 Egy ágyban
az ellenséggel (ismétlés); 05:30
Promotor; 06:00 Happy Hour

HBO
06:00 Háború télvíz idején (holland
filmdráma); 07:45 Rover Dangerfield
(amerikai animációs film); 09:00 A
hallgatás köteléke (amerikai film-
dráma); 10:30 A végzõs buli (ame-
rikai vígjáték); 12:15 Crulic (román
dokumentumfilm); 13:30 A bennfen-
tes (amerikai filmdráma); 16:05
Utódomra ütök (amerikai vígjáték);
17:40 Ébredj velünk (amerikai ro-
mantikus vígjáték); 19:30 Filmek és
sztárok; 20:00 Két kopper (amerikai
akcióvígjáték); 21:45 Stopover (ro-
mán rövidfilm); 22:00 Válaszcsa-
pás (amerikai s.); 23:35 Testõrök
és gyilkosok (hongkongi akció-
film); 01:50 A bûn serege (francia
filmdráma); 04:05 Adni jó (amerikai
vígjáték); 05:30 Felvétel indul! 

Film +
06:35 Szörfös nindzsák
(amerikai film); 08:05
Televíziós vásárlás; 11:10 A
muzsika hangja (amerikai
musical); 14:25 Idegroncs
derbi (amerikai vígjáték);
16:05 Dr: Dolittle (amerikai
vígjáték); 17:40 Macskafogó
– A sátán macskája; 19:25
Harry Potter és a Fõnix
Rendje (amerikai
kalandfilm); 22:00 Részeges
karatemester 2. (amerikai
akciófilm); 23:55 Idõzsaru
(amerikai akciófilm); 01:45
Az átok (amerikai
akciófilm); 03:20 Részeges
karatemester 2. (amerikai
akciófilm)

HBO – 09:00 

A hallgatás
köteléke 
(amerikai filmdráma) 
Katy és Bob boldogságban élnek egy összetartó
kisvárosban. A férfi amúgy elismert ügyvéd és ki-
váló sportoló. Szilveszter éjszakáján tinik buliznak
a szomszéd házban. Bob átmegy, hogy lecsillapít-
sa õket. Ám vita támad, és a férfi meghal. A mé-
dia ráveti magát az ügyre, Katy pedig válaszokat
szeretne a kérdéseire. Ám senki sem beszél, a kis-
város hallgatásba burkolózik. A rendõrség Ryant
gyanúsítja, ám õ nem ismeri be a bûnösségét. 

AXN
07:00 American Idol (reality
Show); 08:00 NCIS (am. s.);
09:00 Ügyvédek (am. s.); 10:00 A
férfiak a szõkéket szeretik (am.
s.); 11:00 A kiválasztott – Az
amerikai látnok (am. s.); 12:00
Õslények kalandorai (am. s.);
13:00 Ügyvédek (am. s.); 14:00
American Idol (reality Show);
15:00 A férfiak a szõkéket szere-
tik (am. s.); 16:00 NCIS (am. s.);
17:00 A kiválasztott – Az ameri-
kai 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 A test-
vériség (am. akciófilm); 00:40 A
cég (am. s.)

Eurosport
09:30 Motorsportok – Tesztvezetés;
10:30 Snooker – Players Tour baj-
nokság, 2: nap – élõ; 13:00 Labda-
rúgás – UEFA Bajnokok Ligája, sor-
solás – élõ; 13:15 Biatlon – Világku-
pa, férfi, sprint; 14:00 Labdarúgás –
UEFA Európa Liga, sorsolás – élõ;
14:15 Sífutás – Világkupa, nõi,
2,5km, szabadstílusú – élõ; 15:15
Biatlon – Világkupa, férfi, sprint –
élõ; 16:45 Síugrás – Világkupa, HS
215 – élõ; 18:00 Sífutás – Világku-
pa, férfi, 3km, 300, szabadstílusú –
élõ; 18:45 Snooker – Players Tour
bajnokság, 2: nap – élõ; 23:30 Rali
– Interkontinentális verseny, 1: nap;
24:00 Biatlon – Világkupa, férfi,
sprint; 01:00 Síugrás – Világkupa,
HS 215 

06:30 Gazdakör
06:45 Slovenski Utrinki
07:10 Alpok-Duna-Adria
07:40 Magyar történelmi

arcképcsarnok
07:55 Korea, Kína és Japán

kultúrájának története 
08:45 Kutyabajok
10:05 MacGyver (amerikai sorozat) 
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
12:00 Kisváros (magyar sorozat)
12:35 Magyar elsõk
13:00 Híradó – Déli
13:20 Kívánságkosár
15:15 Hazajáró
15:40 Vadállatanyák és kölykeik
16:40 Ízõrzõk: Csurgó
17:10 Ghymes – Párkány 2011
18:20 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Összefoglaló a Kossuth- és

Széchenyi díjak átadásáról
21:00 Kárpáthy Zoltán (magyar

játékfilm)
22:30 Sólyom és galamb (olasz

sorozat)
00:10 Dunasport
00:20 Félelmetes folyó (kanadai –

angol filmdráma)

Duna TV
07:00 Tv2 matiné
11:25 EZO.TV Jósok, látók,

médiumok! 
13:00 Gyilkos számok (amerikai s.)
14:00 Xena (amerikai sorozat)
14:55 Bûbájos boszorkák (amerikai

sorozat)
15:50 Hawaii Five-0 (amerikai s.)
16:45 Pata tanya: Baromi buli

(amerikai animációs film)
18:25 Sas kabaré
19:30 Tények
20:00 Szupersuli (amerikai

kalandfilm) Veszélyben forog
a Föld és a pusztulástól csak
egyetlen hõs mentheti meg:
Zoom kapitány... aki
mostanság nincs éppen
csúcsformában. Az eszes
Ms. Holloway segítségével
a rakoncátlan kölykök
megtanulnak csapatban
dolgozni, megzabolázzák
a képességeiket, és
szembeszállnak a gonosszal.

21:30 Jóban Rosszban (magyar s.)
22:05 Megasztár 6.
23:35 Grimm (amerikai sorozat)
01:35 Tények Este
02:10 EZO:TV Jósok, látók, médiumok!
03:10 Alexandra Pódium

TV 2
07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:10 Míg a halál el nem választ

(amerikai vígjáték)
11:45 Fiolm: Plasztik szerelem

(amerikai romantikus film)
13:55 Ufóboncolás (kanadai film)
15:45 Bosszúállók (amerikai ka-

tasztrófafilm) Sir August de
Wynter kezébe kaparintotta
az uralmat az idõjárás felett,
és bibliai méretû felhõszaka-
dásokkal, elviselhetlen káni-
kulával vagy dermesztõ hi-
deggel teszi próbára az em-
beriség tûrõképességét nap
mint nap. A brit udvar nem
nézi ezt a gazságot tétlenül,
ezért legjobb embereit küldi
harcba az õrült idõmanipu-
látor ellen.

17:35 Kapd el a kölyköt! (amerikai
vígjáték)

19:30 RTL Klub Híradó
20:05 Táncoló talpak (amerikai

animációs film)
22:00 Drágán add az életed (am.

akciófilm) Fsz.: Bruce Willis 
00:40 Lovagias balekok (amerikai –

ausztrál vígjáték) 
02:15 Törzsutas

RTL Klub
06:35 Fõtér
08:00 Híradó
08:15 Sporthírek
08:20 Idõjárás-jelentés
08:24 A fantasztikus 

labirintus
10:00 A nagyenyedi két fûzfa
11:20 Közjáték
11:25 Natúra
11:50 Kõ, papír, olló
12:15 Magyar válogatott
13:02 Fõtér
14:25 Természetfilmesek 

és egyéb állatfajták
14:50 A tánc legendája
15:15 English 4U
15:45 A vendég
17:30 A fantasztikus 

labirintus
19:10 Lülü, a teknõc 
19:35 Magyar népmesék
19:45 Ida regénye 2
21:00 Híradó este
21:30 Pillangó (magyar tévéfilm) 
22:40 Ghymes koncert
24:15 Rocca parancsnok (olasz

sorozat) 
01:10 Stingers (amerikai 

sorozat)
01:55 Drága doktor úr (amerikai

sorozat) 
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