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Március elsejei hatállyal a
Közszolgáltatásokat Szabályozó
Országos Hatóság felfüggesz-
tette a nagyváradi hõerõmû
mûködési engedélyét. A fõvá-
rosi ellenõrök azt konstatálták
ugyanis, hogy a megyeszékhely
lakosságának kétharmadát fû-
téssel és meleg vízzel kiszolgáló
vállalat jogtalanul számlázott
egységes tarifán azoknak, aki-
ket a termálvizes távhõszolgál-

tatótól vett át. A 46 évvel ez-
elõtt beindított, mára már el-
avult hõerõmû EU-s forrásra
pályázott ugyanis a tovább már
nem halasztható korszerûsítés-
hez, ám ezt csak egyedüli szol-
gáltatóként teheti, így a termál-
vízzel dolgozó Transgextõl át-
vette annak fogyasztóit. Igaz, a
szolgáltatás megvonásával való
fenyegetés árán, de megköttet-
tek a szerzõdések, a tarifa a ko-

rábbinak szinte a kétszerese.
Ezt is kifogásolta az országos
hatóság mondván, hogy ezek a
fogyasztók semmi többletet
sem kapnak a hõerõmûtõl a
magasabb árért. A Várad távfû-
tési piacán mondhatni mono-
polhelyzetbe került szolgáltató
90 napot kapott a hatóság által
jelzett szabálytalanságok orvos-
lására.
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Pereskednie kell a mûködésért a hõerõmûnek
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Felújítják 
a nagypiacot

Nagyvárad nagypiacának
modernizálása részeként rö-
videsen megújul a vásárcsar-
nok. A belsõ felújítás magá-
ban foglalja a padozat újraön-
tését, festést, az ajtók cseré-
jét, a világítási rendszer javítá-
sát, a víz- és csatornarendszer
cseréjét, valamint az árusító
helyek korszerûsítését. A
www.adporadea.ro honla-
pon rövidesen megjelenik a
kivitelezési tenderfüzet. A
munkálatok tervezett idõtar-
tama 2 hónap, jóváhagyott
költségvetése pedig 509 ezer
lej. A finanszírozást a Közte-
rület-fenntartó Vállalat saját
forrásból fedezi.

Áprilistól a megye
gondja az
iskolatej-program

Romániában a kisiskolá-
sok és az óvodások lassan tíz
éve kapnak állami költségve-
tésbõl naponta tízórait (tejter-
méket, kiflit, és újabban almát
is). A programot azóta kiter-
jesztették az általános iskolák
felsõ tagozatára is. Tavaly a
helyhatóságok feladata lett az
élelmiszerek beszerzése, ám
az idén év elején a kormány
ismét visszautalta ezt a meg-
bízatást a megyei tanácsokra.
Nagyvárad helyi tanácsa a ja-
nuár végi ülésen határozott
úgy, hogy áprilistól adja át a
közbeszerzési eljárások meg-
szervezését a megyének. Er-
rõl értesítették az érintett tan-
intézeteket is. Vagyis ha már-
cius 31. után nem kapnak
tízórait a gyerekek, azért a
megyei önkormányzat lesz a
felelõs.

Lapunk támogatója 
a Communitas Alapítvány

Biztonságos iskolák elnevezéssel indított
bûnmegelõzési kampányt az év elején a Bihar
Megyei Rendõrség. Több tíz vidéki tanintézet-
ben tájékoztatták a gimnazistákat és a középis-
kolásokat a bûnmegelõzési részleg munkatár-
sai arról, hogy néha milyen keskeny mezsgye
választja el a törvényes és a törvényszegõ visel-
kedést, milyen következményei lesznek a fiatal-
korúak bûnelkövetésének. Hangsúlyt kaptak
azok a hasznos tudnivalók is, amelyek segítsé-
gével a fiatalok elkerülhetik, hogy bûncselek-
mények áldozatává váljanak. Többek között a
berettyószéplaki, a bihardobrosdi, a révi, a
tenkei, a papfalvi, a bodonosi, a barátkai, a
sonkolyosi és a kágyai középiskola diákjainak

és tanárainak tartottak elõadást a rendõrök,
ezenkívül összesen 36 vidéki általános iskolát
is felkerestek.

Nagyvárad önkormányzata
az idén is 50 ezer lejt különí-
tett el költségvetésébõl az

SOS Dogs Alapítvány által
fenntartott kutyamenhely mû-
ködtetésére. Az állatvédõkkel
egyeztetve megállapodtak ab-
ban, hogy ezt a pénzt a vil-
lanyszámlákra és a szemét-
szállítási díjra, a világítótestek
cseréjére, a kutyaólakat fûtõ
kályha kéményére, a kennelek
átalakítására és egy futtató el-
kerítésére, füvesítésére költik.

2000 négyzetméteres térsé-
get akarnak fûvel beültetni,
hogy szabadon mozoghassa-
nak az állatok, továbbá a ken-
nelekben el fogják különíteni a
kölyökkutyákat a felnõtt ebek-
tõl. Tavaly többek között biz-
tonságosan körbekerítették a
Horiolan Cora utca 6. szám
alatt található menhely egész
területét.

Füvesítenek a kutyamenhelyen

A Mezõgazdasági Kifizetési
és Intervenciós Ügynökség Bi-
har megyei központja együtt-
mûködési megállapodást kötött
a Környezetõrség megyei in-
tézményével és a Criºana Ka-
tasztrófavédelmi Felügyelõség-
gel az aggasztó módon elsza-
porodott tarlótüzek megelõzé-

se érdekében. Az ügynökség
arra figyelmezteti a gazdákat,
hogy az Európai Unió elõírásai
tiltják a szántóföldek és legelõk
felégetését. Ezért a föld után já-
ró EU-s mezõgazdasági támo-
gatásnak a csökkentését vagy
teljes elvesztését vonja maga
után, ha a három hatóság el-

lenõrei tarlóégetésen kapják a
gazdát. A szándékos, ismételt
szabályszegés miatt a követke-
zõ évi támogatást is megvon-
ják. Emellett a tûzvédelmi elõ-
írások megszegése miatt
1000-tõl 2500 lejig terjedõ
pénzbírsággal sújtja a tûzoltó-
ság a felelõtlen hulladékégetõt.

Elvehetik a támogatást a tarlóégetõktõl

Bûnmegelõzési 
tájékoztatás iskolákban



Alapvetõen az egészségügyi
intézmények már elkezdett
felújítási, bõvítési, korszerûsítési
beruházásaira adott pénzt erre
az évre a szakminisztérium.
Ritli László egészségügyi miniszter
Biró Rozália nagyváradi
alpolgármester társaságában
szombaton itthon ismertette
a sajtóval a Bihar megyére
vonatkozó adatokat.

A váradi önkormányzat valamivel
több, mint 9 millió lejt igényelt a városi

kórház mellett épülõ onkológiai központ
befejezésére, ezt meg is kapta. Ebbõl fel-
húzható és bebútorozható az épület, amit
már az idén szeretnének átadni. A keze-
léshez szükséges részecskegyorsítót már
megvették a Siemenstõl, amint az I. eme-
let kész, be is szerelik a berendezést. A
városi kórház további 127 ezer lejt kap az
állami büdzsébõl felszerelésekre és egy-
milliót renoválásra, amibõl például felújít-
ják a kantint.

A megyei klinika régi épületét is kor-
szerûsítik, például az elektromos hálóza-
tot, továbbá liftet szerelnek be. Erre 4,23

millió lejt ad a minisztérium. Az élesdi
egészségügyi intézmény 710 ezer lejt for-
díthat renoválásra és felszerelésekre. Bõ-
vül a nagyszalontai kórház is, egymillió
lejjel támogatja ezt a szaktárca. A belé-
nyesi kórház 300 ezer lej értékû felszere-
lés beszerzésére kapott állami kiutalást,
és folytatódik a margittai városi kórház
korszerûsítése, bõvítése is majdnem 2,5
millió lejes minisztériumi hozzájárulással.
A félixfürdõi utókezelõ klinika – amely
nem önkormányzati, hanem minisztériu-
mi felügyelet alá tartozik – közel 2,3 mil-
lió lejes fejlesztési keretbõl gazdálkodhat.

A háziorvosi szolgáltatás javulását vár-
ja Ritli doktor attól, hogy feloldotta azt a
megszorítást, amely eddig napi 20 beteg
ellátására korlátozta a biztosítópénztár ál-
tal megfizetett munkát. Ezentúl a króni-
kus betegeket nem számolják bele a 20
fõbe. Növelte továbbá 15 százalékkal 3,5
lejre a betegellátásért járó fejkvótát. Az
egynapos beutalásért is többet fizet az
egészségbiztosítási pénztár a kórházak-
nak, mint eddig. Ez azonban költségkí-
mélõ intézkedés, magyarázta a miniszter,
ugyanis a kórházi a legdrágább gyógyítá-
si forma, ezért ennek rövidítését akarják
ösztönözni. Nem indokolt például befek-
tetni valakit egy benõtt köröm miatt, bár
Romániában eddig ez volt a szokás – je-
gyezte meg a tárcavezetõ.

M. Zs.
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Került pénz a betegellátásra

Hosszas egyeztetés és latol-
gatás után végre megszületett
Margittán a döntés az RMDSZ
polgármesterjelöltjének szemé-
lyérõl. Az tudott dolog volt,
hogy a jelenlegi alpolgármester,
Pocsaly Zoltán (képünkön)
pályázni fog erre a tisztségre.
Elhatározását támogatta a vá-
rosbeli vállalkozók döntõ több-
sége és azok a szimpatizánsok,
akik polgármesteri, majd alpol-
gármesteri tevékenységével elé-
gedettek volta. Emellett élvezte
a nyugdíjasok és az ifjúság bizal-
mát. A helyi választmány egy-
értelmûen az õ jelöltségét tá-
mogatta. Bradács Alíz Ildikó
körzeti RMDSZ-elnök is közölte

indulási szándékát, akit viszont
a körzeti választmány és a je-
lenlegi tanácstagok zöme támo-
gatott elhatározásában, és ki-
terjedt szimpatizánsi köre volt.

Mivel egyikük sem akart
visszalépni, elkerülhetetlennek
tûnt az elõválasztás. Ezt a válto-
zatot a választmányok veszé-
lyes játéknak tartották, mivel
utána a vesztes oldal tagjai
esetleg sértõdésükben nem
mentek volna el a júniusi hely-
hatósági voksolásra. Azt sem
tartották ésszerûnek, hogy ez
elõtt még kétszer urnákhoz
szólítsák a magyar választókat.
Végül a legutóbbi közös vá-
lasztmányi gyûlésen – a megyei

RMDSZ közlemûködésével –
sikerült jobb belátásra bírni a
feleket, és Bradács Alíz elállt je-
lentkezési szándékától. A vá-
lasztmány megszavazta Po-
csaly Zoltán jelölését, s arról is
döntött, hogy a tanácsosjelölti
listát az elöljáró Bradáccsal
együtt állítja össze, amit a vá-
lasztmány elé terjesztenek jóvá-
hagyásra. Ha ez megtörténik,
nem kell elõválasztást tartani a
megyei jogú városban, így egy-
séges marad a magyar szava-
zótábor, és az új választási tör-
vény értelmében jó esélye van
annak, hogy ismét magyar le-
gyen a polgármester.

Szõke Ferenc

Margittán nem lesz elõválasztás
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Az önkormányzat fennha-
tósága alá tartozó hõerõmû
vezetõsége átiratban tudatta a
hatósággal, hogy nem ért
egyet a megállapításokkal, ár-
képzésük és díjszabásuk nem
önkényes, hanem a helyi ta-
nács határozatainak felel meg,
ezt az illetõ határozatokat tör-
vényesként elismerõ kor-
mánybiztosi hivatal igazolhat-
ja. A távfûtési szolgáltatásért
felelõs Daniel Þigan igazgató
és Daniel Francisc mûszaki
igazgató érdeklõdésünkre kö-
zölte, hogy nem tehetnek
mást, bírósághoz fordulnak a
mûködésüket veszélyeztetõ
határozat visszavonatása, illet-
ve addig is hatályának felfüg-
gesztése érdekében. Valószí-
nûleg nem lesz jogerõs ítélet
három hónapon belül, ám a
lakossági szolgáltatást nem ál-
líthatják le a hatóság szabta
90 napos határidõ lejárta után
sem, erre törvény kötelezi
õket. A váradiak tehát nem
maradnak meleg víz nélkül –
jelentették ki az igazgatók.

A hõerõmû felújításának és
szén- helyett gázüzemûvé ala-

kításának átdolgozott mûszaki
tervét egyébként rendkívüli
ülésen egy hete hagyta jóvá a
városi tanács. A korábban ter-
vezett két kisebb kazán helyett
egy nagyobbat terveztek be, és
a költséghatékonyság érdeké-
ben a gõzturbinákkal elõállí-
tandó elektromos energia el-
adásával is számoltak. A kör-
nyezetet kevésbé károsító
technológia alkalmazását fi-
nanszírozza az Európai Unió,
az átalakítás nélkül a hõerõmû-

vet úgy, ahogy van, 2013-ban
be kellene zárni. A tervekben
az is szerepel, hogy a korábbi-
nál nagyobb hányadban hasz-
nálnak termálvizes hõt, ám – a
projekt ellenzõinek elképzelé-
sével ellentétben – nem lehet
kiváltani a gáztüzelésû kazáno-
kat, mert térségünkben nincs
ehhez elegendõ termálvíz. A
módosított pályázati doku-
mentációt végül a tanács a
Demokrata–Liberális Párt frak-
ciójának ellenszavazatával,

19–5 arányban jóváhagyta.
Érdemes még megjegyezni,
hogy a hõerõmû mûködését
kifogásoló országos hatóság
elnöke Mircea Matei, a D–LP
Bihar megyei szervezetének
volt fõtitkára, aki elõtte több
mandátumon át volt váradi ön-
kormányzati képviselõ. Továb-
bá a hatóság eddig még sosem
folyamodott az engedélymeg-
vonás drasztikus eszközéhez
sehol az országban.

Máté Zsófia

Perelni kénytelen a hõerõmû

Elõtérben a hõerõmû illetékesei a múlt heti tanácsülésen

Biró Rozália alpolgármester és Kon-
csek Vadnai Zita, a nagyváradi Szociális
és Közösségi Ügyek Hivatalának vezetõje
sajtótájékoztatón ismertette a megye-
székhelyen található bölcsõdék és a böl-
csõdei ellátás helyzetét. Mint elhangzott,
Nagyváradon 12 bölcsõdében 427 gyer-
meket tudnak felügyelni a képzett szak-

ápolók. Az elmúlt négy évben jelentõs
befektetésekkel emelték az ellátás színvo-
nalát, valószínûleg ennek tudható be az
is, hogy egyre több szülõ íratná bölcsõdé-
be gyermekét. Jelenleg 623 ilyen kér-
vényt tart nyilván a hivatal, elsõsorban a
Rogériuszon és a Szõllõs negyedben van
erre igény.

A szolgáltatások minõségének javítása
érdekében az önkormányzat és a
szakhivatal kérdõívekkel kéri ki a szülõk
véleményét. „Kiemelten fontos a szülõk
véleménye és elvárásainak ismerete.
Ezért kérjük a szülõket, hogy töltsék ki a
bölcsõdében található kérdõívet, ezek
alapján értékelni tudjuk a bölcsõdei szol-
gáltatások minõségét, és javítani tudunk
rajta” – mondta Biró Rozália.

A sajtósok két intézményt fel is keres-
hettek, a 9-es és a 11-es Számú Szent

József bölcsõdét látogatták meg. Míg a
Poieniþei utcai, 9. számúban elsõsorban
román anyanyelvû kicsinyekkel foglalkoz-
nak, addig a Szent József bölcsõdében
Mátyás Lídia vezetése alatt 30, fõleg ma-
gyar anyanyelvû gyermekre vigyáznak az
óvatos kezek.

Petri Csilla

Hatékony bölcsõdei ellátás Nagyváradon
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Az 1848–49-es
forradalomra
és szabadságharcra
emlékeztek változatos
programokkal múlt
csütörtökön Nagyszalonta
magyar ajkú polgárai.

Március 15-én délelõtt ját-
szóházat szervezett az RMDSZ
a szövetség tulajdonában lévõ
székhelyen, a Magyar Házban,
ahová a legkisebbeket várták a
szervezõk. A programon a vá-
ros óvodásai vettek részt, több
mint száz kisgyermek, akik a
helyi kézmûvesek segítségével
gyöngykokárdát, huszársüve-
get, zászlót és huszárfigurát
készítettek.

A délelõtti játszóház után,
17 órakor ünnepi igehirdetés-
sel folytatódott a program a
református templomban, majd
a résztvevõk a Kossuth-szobor-
hoz vonultak át, ahol ünnepi
mûsor várta a megemlékezõ-
ket. Az emlékmûnél megtar-
tott rendezvényen fiatalok fo-
gadták az ünneplõket, és min-
den kokárda nélkül érkezõ em-
bernek a szíve fölé, a ruhájára
tûztek egy nemzeti színû sza-
lagcsokrot. A mintegy ezer ko-
kárdát a Sinka István Kézmû-
veskör és a helyi nyugdíjas-
egyesületek tagjai készítették.

A Kossuth-szobor tövében a
szervezõk nevében Takó Csilla

tanítónõ köszöntötte a megje-
lenteket, majd ünnepi szónok-
latok, szavalatok és énekszá-
mok következtek. A rendezvé-
nyen ünnepi köszöntõt mon-
dott Király András, az oktatási
minisztérium RMDSZ-es állam-

titkára, valamint Németh Szi-
lárd fideszes országgyûlési kép-
viselõ, Szalonta egyik testvér-
városának, Csepelnek a pol-
gármestere. Gali Teréz énekes-
nõ az alkalomhoz illõ dalokkal
lépett a megemlékezõk elé,
Takó Beáta, Gali Boglárka és
Fábián Tímea pedig ünnepi
szavalatokkal emelték a nem-
zeti ünnep fényét. Felléptek to-
vábbá a békéscsabai Bartók
Béla Vegyeskar mûvészei és a
Szent Antal Gyermekotthon
kis lakói, akik szívmelengetõ
énekszámokkal ajándékozták
meg a jelenlévõket.

A felemelõ ünnepi produk-
ciók után a megemlékezés vi-
rágainak az elhelyezésére ke-
rült sor a Kossuth-szobor ta-
lapzatánál, majd az est fény-
pontjaként a Kossuth-sétány
felavatásának tiszteletére mint-
egy félperces szökõtûz világí-
totta be a teret. Az ünnepi

megemlékezés méltó lezárása-
ként fáklyás menet indult, az
RMDSZ jóvoltából közel fél-
ezer fáklyát osztottak szét a fel-
vonulók között, akik a már
megszokott útvonalon, a város
fõutcáján végig haladva emlé-
keztek meg a forradalom kitö-
résének pillanatáról.

Az ünnepség záróakkordja-
ként operettest vette kezdetét
Nagyszalonta kultúrotthoná-
ban, ahol a budapesti Madách
Színház mûvészeinek közre-
mûködésével az Éljen a ma-
gyar! címû elõadást tekinthet-
te meg a nagyérdemû.

Balázs Anita

Nemzeti ünnep Nagyszalontán

A tanügyi államtitkár volt a fõ szónok

Fáklyás menet a fõutcán

Szikraszökõkút világította be az
újonnan átadott sétányt

Csepel polgármestere is eljött

Délelõtt a kicsik csákót, huszárt fabrikáltak



Ünneplõk sokasága emlé-
kezett a ’48-as hõsökre a
kiskereki református templom-
ban. A megemlékezést Petrucz
János helyi lelkész nyitotta
meg arra buzdítva, hogy ad-
junk hálát Istennek õseink hõsi-
ességéért. „Elengedhetetlen,
hogy Isten kezébe tegyük éle-
tünket, mert ha nem, akkor
mások szolgái leszünk, akiknek
céljuk, hogy megfosszanak sza-
badságunktól. Tudjunk magya-
rok lenni, míg ember lesz a föl-
dön. Jogunk van az élethez, jo-
gunk van a szabadsághoz, de
ezt csak Isten által kaphatjuk
meg. Ezáltal olyan nép le-
szünk, amely emelt fõvel te-
kinthet a jövõre” – mondta a
lelkipásztor.

Nyíri Sándor polgármester
szerint ez a megtisztulás, az út-
keresés ünnepe. „Szembe kell

néznünk a múlttal, de álmod-
nunk kell a jövõt. Újra és újra
fel kell idéznünk elõdeink tette-
it, hogy erõt és hitet meríthes-
sünk. A két vesztes világhábo-
rúval több millióan lettek hazát-
lanok úgy, hogy el sem hagy-
ták szülõföldjüket, de elegen

vagyunk ahhoz, hogy hazát te-
remtsünk. Bennünk van a sza-
badság, és közös jövõt kell épí-
tenünk” – emelte ki Nyíri.

Ezután a helyi iskolások ün-
nepi mûsora következett Nyíri
Elza tanítónõ és Kertész Enikõ
magyartanárnõ vezetésével.
Majd Gavrucza Tibor nyugal-
mazott lelkipásztor, a megyei
tanács kulturális szakbizottsá-
gának elnöke Számadó Ernõ
Én az ifjúság költõje vagyok
címû versét szavalta el. El-
mondta, Isten kegyelmébõl va-
gyunk itt, mert míg népek tûn-
tek el, a magyar megmaradt.
Természetesnek vesszük, hogy
a Himnuszt énekelhetjük és ko-
kárda van a szívünk fölött, de
volt idõ, amikor nagyanyáink a
zsoltárokba rejtve hordták a
nemzetiszín szalagot, mert
nem viselhették szabadon.
Fontos, hogy ott legyünk, ahol
lennünk kell. Az egység Isten
akarata, a legnagyobb veszély

pedig a széthúzás. Nem hagy-
hatjuk magunkat félrevezetni –
intett beszédében Gavrucza.

Miközben ünneplünk – fon-
ta tovább gondolatait a szónok
–, érezzük át, hogy ’48-ban
minden magyar számított. Bár
elbukott a szabadságharc, de
mégis megmaradt a szabadság
csírája, ami ’56-ban kikelt, és
míg magyar szív dobog, amed-
dig magyar értelem járja a vilá-
got, ez nem fog változni. Ha
nem törõdünk magunkkal, Is-
ten sem tud segíteni, ezért le-
gyen testvére magyar a ma-
gyarnak, hogy mondhassák:
Éljen a magyar szabadság, él-
jen a haza! – biztatta az ünnep-
lõket.

A zászlók sûrûjében a temp-
lomból kivonulók fáklyás me-
netté alakultak, nemcsak a lán-
gokat lobogtatta a szél, de a
Kossuth-nóta is messze hang-
zott.

Mészáros Zsuzsanna

Csaknem 300 ezer euró ér-
tékû projektre kötötte meg a
finanszírozási szerzõdést a
Nagyváradi Metropolis Övezet
Közösségközi Fejlesztési Egye-
sület. A Crosstrans elnevezésû
kezdeményezés a határ menti
térség két városi pólusa,
Nagyvárad és Debrecen köz-

szállítási rendszerének megter-
vezését tûzte ki célul. A Ma-
gyarország–Románia Határ
Menti Fejlesztési Együttmûkö-
dés alapja fizeti a projekt 85
százalékát, az állami költség-
vetés hozzájárulása 10,5 szá-
zalékos, a maradék az önrész.
Egy év alatt a kezdeményezõk

egy-egy tanulmányt készíte-
nek a két megyeszékhely köz-
lekedésérõl, különös tekintet-
tel a tömegközlekedési hálóza-
tokra, a parkolóhelyekre, a
kerékpárutakra, a helyközi és
a belsõ közszállítás összekap-
csolódására, továbbá kidol-
gozzák a helyi/elõvárosi köz-

szállítás fejlesztési terveit,
amelyeknek szándékaik sze-
rint határon átívelõ következ-
ményei lesznek. A fejlesztési
stratégiáról 15 közmeghallga-
tást tartanak, illetve 15 közin-
tézmény rendelkezésére bo-
csátják az elkészült tanulmá-
nyokat.
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Ismét „kikelt” a szabadság

Várad és Debrecen tömegközlekedését vizsgálják

A helyi diákok alkalmi mûsorral készültek

Gavrucza tiszteletes a széthúzás
ellen emelte fel szavát

Nyíri polgármester a haza
újrateremtésérõl beszélt
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A homokvilág fõvárosában,
Érmihályfalván egész napos
rendezvénysorozattal adóztak
az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc emlékének. Az
ünnepségek már kora délelõtt
elkezdõdtek. A Bernáth Jó-
zsef Református Iskolában
Történelmi forgószínpad
címmel a történelmi ismerete-
ket tesztelték, természetesen a
forradalom témakörében vil-
logtathatta meg ki-ki a maga
tudását. Az iskola udvarán fel-
állított lármafa alatt is felsora-
koztak, ahol ünnepi beszédek-

re került sor, de nem maradt
el Bernáth József emléktáblá-
jának megkoszorúzása sem. Õ
aktív résztvevõje volt a kora-
beli eseményeknek, aminek
hozadékaként a császáriak ki-
semmizték vagyonából. Az
emlékezés virágait elhelyezték
Kuthy Lajos író emléktáblájá-
nál is, akirõl tudni kell, hogy
az iskolaudvarban egykor állt
lelkészlakban született. Kuthy
is részese volt a forradalom-
nak, bár késõbb kegyelemért
folyamodott, és állást is vállalt
a császári rendszerben.

A református templomban
délután megtartott ökumeni-
kus istentiszteletet követõen a
Széchenyi téren zajlottak a to-
vábbi események. Elsõként
Kovács Zoltán polgármester
beszélt, a nemzeti összefogás
szükségszerûségét hangsúlyoz-
ta, majd Varga Róbert, a helyi
Zelk Zoltán Nyolcosztályos Is-
kola aligazgatója összefoglalta
a korabeli történések fonto-
sabb momentumait. Petõfi

emléktáblájának megkoszorú-
zása után az ünnepség a helyi
mûvelõdési házban ért véget a
GGG Irodalmi Stúdió, a Bar-
tók Béla Citerazenekar, a Ve-
res László Zsolt Városi Kórus,
az általános iskola furulyacso-
portja, valamint a Nyíló Akác
Néptánccsoport fellépésével.
Ugyancsak ott adták át a Már-
ciusi Ifjak Díjat, amit az idén
Kecskés Zsolt diák érdemelt ki.

D. Mészáros Elek

Margittán vasárnap több százan emlé-
keztek a ’48-as forradalom és szabadság-
harc eseményeire, hõseire. Templomo-
zás után a református templomkertben
felállított Petõfi-mellszobornál gyülekez-
tek az emlékezõk, ahol elhangzottak az
ünnepi beszédek – Cseke Attila szenátor,
Bradács Alíz körzeti RMDSZ-elnök, Po-
csaly Zoltán alpolgármester, Árkosi Antal

helyi RMDSZ-elnök osztotta meg gondo-
latait az egybegyûltekkel. A Nemzeti dalt
Szõke Ferenc adta elõ, az iskolások az al-
kalomhoz illõ verses-zenés mûsorral ké-
szültek. A mûsorvezetést Farkas Cecília
vállalta magára.

Cseke Attila szenátor egy ajándékkal
érkezett: egy 315 éves ónkupával, mely
egykor a református egyház tulajdonát

képezhette. Nemrég a katolikus egyház
akkori vezetõjétõl kapta, és csak a meg-
felelõ alkalomra várt, hogy átadja a refor-
mátus közösségnek.

A beszédek után elhelyezték a megem-
lékezés koszorúit az RMDSZ, az egyhá-
zak, a magyar civil szervezetek és az in-
tézmények képviselõi. Az ünnepséget a
nemzeti imával zárták.

szefi

Ünnepeltek kicsik és nagyok

Margittán vasárnap emlékeztek

Fõhajtás a Petõfi-szobornál Az iskolások kórusa

Sokan összegyûltek a templomkertben 
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Verõfényes, bár hûvös na-
pon tûztek kokárdát az idén
március idusán a nagyváradi
magyarok. Az ünnepre hango-
lódást beárnyékolta az új ma-
gyar párt és az RMDSZ megyei
vezetõinek sajtóbeli vitája az
elõbbinek külön ünneplése mi-
att. A Szövetség a történelmi
magyar egyházakkal, civil szer-
vezetekkel, tanintézetekkel kö-
zösen az immár hagyományos-
nak számító helyszíneken emlé-
kezett meg az 1848-as forrada-
lom kitörésének évfordulójáról.

A városi és a megyei önkor-
mányzatban jelen lévõ román
pártok reprezentánsai is tiszte-
letüket tették Rulikowsky Káz-
mér köztemetõbeli sírjánál,
Nicolae Bãlcescu szobránál,
majd a fõ rendezvényen, Szacs-
vay Imre Körös-parti szobránál,
s végül a Petõfi-szobornál a ró-
la elnevezett parkban. Ötezer-
nél is több magyar vonult ide a
Szacsvay-emlékmûtõl a huszá-
rok által felvezetett hagyomá-
nyos fáklyás menetben végig a
Fõ utcán. Az impozáns mene-
tet a váradi fúvószenekar és a
püspökladányi ifjúsági fúvósze-
nekar kísérte indulókat játszva.
A szentjobbi és a bihardiószegi
huszárok az emlékmûnél dísz-
õrséget álltak, akárcsak a cser-
készek, akiknek egy része ek-
kor és ott tett fogadalmat. A
forradalom és szabadságharc
mártír jegyzõjérõl elnevezett is-
kola kórusa az alkalomhoz illõ
dalokat adott elõ.

A fõ rendezvényen elõször
Adelina Coste alprefektus ka-

pott szót, és felolvasta Rãzvan
Ungureanu kormányfõ üdvöz-
letét, amelyben többek között
ígéri, hogy a magyarság part-
nere lesz a kisebbségi és embe-
ri jogok érvényesítésében, az
intolerancia elleni küzdelem-
ben. A magyar miniszterelnök
üdvözletét Sándor Mátyás, a
bukaresti magyar nagykövetség
katonai attaséja olvasta föl. Or-
bán Viktor ebben többek között

arra emlékeztetett, hogy tavaly
óta már több mint 150 ezer
magyar honfitárssal gazdago-
dott a nemzet, ennél szebb
ajándéka aligha lehet az ünnep-
re a magyarságnak.

Szerethetõ ünnepnek ne-
vezte beszédében március 15-
ét Kiss Sándor, az RMDSZ Bi-
har megyei szervezetének el-
nöke, s meg is indokolta, mi-
ért. Mert egyet jelent a szabad-
sággal, mert mércét és mintát
adott, mert megteremtette a

nemzeti színeinket. A mai idõ-
ket nem forradalmi, szabad-
ságharcos idõknek tartotta,
hanem oly kornak, amely ki-
tartó, szívós munkát követel
meg. Ne hagyjuk – buzdított –,
hogy a román partnerek csak
ígérgessenek, s a Magyaror-
szágról „mesterséges megter-
mékenyítéssel létrehozott ma-
gyar pártok” lekicsinyeljék
eredményeinket.

Biró Rozália alpolgármester,
SZKT-elnök a ’48-as forradal-
márok mellett álló asszonyokról
emlékezett meg, Pajna Zoltán
debreceni alpolgármester pedig
arra intett, hogy a forradalmi
örökséggel ma felelõsséggel
bánjunk. Konkrétabban utalt a
magyar közösségen belüli mos-
tani konfliktusokra Szabó Ödön
megyei önkormányzati képvi-
selõ, az RMDSZ megyei ügyve-
zetõ elnöke. Elítélte a Tõkés
László irányította különutas po-
litikát, szembeállítva a nemzet
forradalmi egységével és azzal
az egységgel, ami nélkül ma
sem érheti el céljait magyar kö-
zösségünk. Szembeállította az
ünnep elõestéjén RMDSZ-es
vezetõket kigúnyoló szórólapo-
kat osztogató fiatalokat a már-
ciusi ifjak cselekedeteivel, majd
arra kérte az egybegyûlteket –
köztük a vidéki szervezeteket
képviselõ népes küldöttségek
tagjait –, hogy együtt mondja-
nak ellent a megosztásnak, a
kishitûségnek, és tegyenek hit-
vallást az egység, a jövõ mellett,
higgyék, s tegyenek érte, hogy
Váradnak magyar polgármeste-
re lehessen.

Máté Zsófia

Szeretett ünnepünk Váradon
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A prédikáció után a Siralmas
magyar krónika szerzõjének
életérõl és munkájáról Borzási
Gyula helybeli református lel-
kész szólt. Az istentisztelet után
a huszárok és a baptista gyüle-
kezet fúvószenekarának veze-
tésével vonultak át az ünneplõk
a szoborhoz. Deák Árpád
szobrászmûvész munkájának a
felújított iskolaépület elõtt szé-
pen kialakított emlékpark ad
otthont.
A szobrot Nagy Miklós szalár-

di polgármester és Szabó
Ödön, az RMDSZ Bihar me-

gyei szervezetének ügyvezetõ
elnöke leplezte le. Az ünnepsé-
gen oklevelet vehettek át azok,
akik támogatásukkal hozzájá-
rultak a szobor felállításához,
egyébként õk mondtak
köszöntõ beszédet is, azaz
Cseke Attila szenátor, Lakatos
Péter, a Számvevõszék vezetõ-
tanácsának tagja, volt képvise-
lõ, Petõ Csilla parlamenti kép-
viselõ és Szabó Ödön. A politi-
kusok Szalárdi életének külön-
bözõ szakaszairól beszéltek, de
aktuális üzenete is volt szavaik-
nak. Lakatos Péter például ja-

vasolta, hogy a krónikás kerül-
jön méltó helyére az irodalom-
és történelemtankönyvekben
is. Az ügyvezetõ elnök arra is
emlékeztetett, hogy Bethlen
Gábor felismerte, miként kell a
megmaradásért okosan politi-

zálni, és azt is, mikor van helye
alkunak, és mikor harcnak.
Bethlent annak idején Moha-
medán Gábornak csúfolták,
„ma románbérencnek monda-
nak bennünket” – sommázta
Szabó. 
Tapsot kapott Nagy Miklós

ama bejelentése, mely szerint
tanácsi határozatot hoznak ar-
ról, hogy a község iskolája fel-

veheti Szalárdi János nevét.
Fazekas Tibor iskolaigazgató
elmondta, megtiszteltetés az,
hogy az iskola a krónikás nevét
viselheti. A jeles személyiség
frissen felavatott mellszobrát a
lelkipásztorok megáldották. A
kegyelet koszorúinak elhelye-
zése után a Himnusz közös
éneklésével zárult az ünnepség.

F. N. L.

Szalárdon szobrot
és emlékparkot avattak
Ökumenikus istentisztelettel kezdõdött vasárnap
délelõtt Szalárdi János szobrának avatóünnepsége,
melyet az 1848–49-es forradalomra és szabadságharcra
való megemlékezéssel is összekötöttek a szervezõk.
Igét Mikló János jákóhodosi református lelkipásztor
hirdetett a református templomban. A lelkész
a hit hõseirõl és az õ megpróbáltatásaikról is beszélt
a gyülekezetnek.
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– Az egyik legelsõ publiká-
ciója A középkori írástudók
„munkaideje” volt. Valahol
olvastam, hogy egy krónika-
másoló a latin szöveg mellé
odarótt egy, a pillanatnyi
hangulatáról árulkodó ma-
gyar mondatot: „Hogy ihat-
nám…” Mennyire bukkan
elõ a középkori iratokból a
megfogalmazó vagy a máso-
ló személyisége?

– Nagyon jó lenne, ha elõ-
bukkanna, de nagyon ritkán
fordul elõ. Például ez a „hogy
ihatnám” mondat tényleg léte-
zik, tényleg fennmaradt egy
kódexünkben, de ilyen típusú
bejegyzések sajnos nincsenek
tucatszám. Pedig a történész
számára pont az az érdekes,
ha valamilyen módon a min-
dennapi életet is megtalálja
ezekben a forrásokban, ha
máshogy nem, a sorok között
vagy mint ebben az esetben, a
margón. A téma egy teljesen
más munka során került elõ, a
középkori magyarországi köz-
jegyzõkrõl gyûjtöttem adato-
kat. A közjegyzõi oklevelek-
nek a végén nemcsak azt tün-
tetik fel, hogy azt az okiratot
milyen településen és milyen
napon állították ki – ez más
okleveleknél is így van –, ha-
nem azt is, hogy az adott he-
lyen belül pontosan hol és
hány órakor. Tehát nem azt ír-
ja – teszem azt –, hogy „kelt

Váradon”, hanem „Váradon
az X templom kapujában”
vagy „Váradon a temetõben”
februárban, a reggeli imaóra
idején vagy épp este, vecser-
nyekor, tehát egy kicsi köze-
lebbi helyet és idõpontot jelöl-
nek, mint például egy hiteles-
helyi oklevélben. És elgondol-
kodtam, hogy ezek a közép-
kori írástudók korántsem min-
dig komfortos körülmények
között végezték a munkájukat,
hiszen ez a közjegyzõ is télvíz
idején egy huzatos kapuban
este, gyertya mellett, valószí-
nûleg már meggémberedett
kézzel próbálta még a teljes
sötétedés beállta elõtt befejez-
ni azt az oklevelet…

– Gondolom, a zarándo-
kok Ön által kutatott világá-
nak is számos egyháztörté-
neti, kultúrtörténeti, társa-
dalomtörténeti stb. vonzata
van, hiszen a zarándokutak-
nak többféle indíttatása, cél-
ja volt…

– Magyarországon Szent
István nevéhez kötõdik nem-

csak a kereszténység megho-
nosítása, de õ honosította
meg a zarándoklás szokását is.
Szent István érdeme, hogy
megnyitotta Magyarországon
keresztül a Szentföldre vezetõ
szárazföldi zarándokútvonalat,
az itt áthaladó külföldieket
magához hívta, megvendégel-
te, megajándékozta, és köz-
ben ki is kérdezte õket. Ezek
az emberek mondjuk Német-
országból eljutottak a Szent-
földre, és amikor visszafelé
jöttek, beszámoltak a tapasz-
talataikról. Ez nagyon jó diplo-
máciai eszköz, tájékozódási al-
kalom volt, elsõ rangú kom-
munikációs lehetõség. A ki-
rály kifaggatta õket, hogy mi a
helyzet Németországban, mi
van a Szentföldön, így a hal-
lottak alapján rengeteg fontos
információhoz jutott, ugyan-
akkor a megvendégelt zarán-
dokok elvitték István királynak
és országának jó hírét egész
Európába. De nemcsak fogad-
ta a külföldieket, hanem za-
rándokházakat is építtetett és

mûködtetett Rómában, Jeru-
zsálemben, Bizáncban. Így
igyekezett biztosítani, hogy a
magyarok is mehessenek za-
rándoklatra. Külföldi elbeszélõ
forrásokból egyértelmûen ki-
derül, hogy a magyarok min-
dig nagy létszámban jártak za-
rándokolni. 1350 például
szentév volt Rómában, ekkor
följegyezte egy Matteo Villani
nevû firenzei krónikás, hogy a
szentév miatt magyarok és né-
metek olyan nagy számban
mennek Rómába, hogy be
sem férnek a városba, a váro-
son kívül, a mezõn tanyáznak,
tüzek mellett melegítik magu-
kat. Egy évszázad múlva, egy
újabb szentév idején egy fran-
cia útleíró írja a magyar zarán-
dokokról, hogy nagy szakálluk
van, csúnyák, sokat zarándo-
kolnak Rómába, és útközben
kereskednek, lovakat adnak
el.

– Mivel Váradon beszélge-
tünk, hadd kérdezzem meg:
mennyire nagy jelentõsége
volt annak, hogy Nagy Lajos
a koronázása után elzarán-
dokolt Szent László sírjá-
hoz?

– A XIII. századtól kezdve
források bizonyítják, hogy a
magyar királyok koronázásuk
után, ahogy lehetõségük nyílt
rá, elzarándokoltak Váradra,
Szent László sírjához. Az elsõ
király, akinek tudunk a váradi
zarándoklatáról, IV. László
volt. Vagyis itt egy dinasztiá-
kon átnyúló, magyar uralkodói
hagyományról volt szó, és La-
jos váradi útja is ebbe a sorba
illeszkedett. Az országban két
város tett szert ilyen kiemelke-
dõ, mintegy szakrális jelentõ-
ségre: Fehérvár, ahol a királyo-
kat koronázták, és Várad
Szent László sírjával, amit illett
a koronázás után felkeresni.
Hozzátenném, hogy az An-
jouk egyaránt elhalmozták ki-
váltságokkal a fehérvári Nagy-
boldogasszony-templomot és
a váradi székesegyházat.

Szilágyi Aladár

A csúnya magyar zarándokok
I. Károly és Nagy Lajos
alakját idézte meg
a Szacsvay Akadémia
Történelem
és személyiségek címû
elõadás-sorozatának
második elõadója,
CSUKOVITS ENIKÕ.
A Magyar Tudományos
Akadémia
Történettudományi
Intézetének kutatója
egyebek mellett a
középkori írástudókra
és zarándokokra
vonatkozó kutatásairól
nyilatkozott lapunknak.
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A nagyszalontai Arany Já-
nos Mûvelõdési Egyesület eb-
ben az évben immár a 17.
Arany János vers- és próza-
mondó versenyt hirdette meg.
Az idén egy szabadon válasz-
tott Arany-balladát kellett elsza-
valniuk a versenyzõknek. Az el-
múlt évekhez hasonlóan a va-
sárnapi megmérettetésre is
számos irodalomkedvelõ fiatal
jelentkezett határon innenrõl
és túlról. A helybeli diákok mel-
lett Gyula, Kötegyán, Székely-
keresztúr, Sarkad, Hajdúbö-

szörmény, Nagykõrös és Nagy-
várad legjobb verselõi léptek a
népes közönség és a zsûri elé a
Magyar Ház nagytermében.

A versenyzõk három kor-
csoportban mutatkoztak be,
elõször a VII.–VIII. osztályosok,
majd a IX.–X.-esek, végül a
XI.–XII-esek. Elõadásukat há-
romtagú zsûri – Kiss Törék Ildi-
kó színmûvész, Petõ Csilla par-
lamenti képviselõ, pedagógus
és Koszorús Erzsébet magyar-
tanár – értékelte és rangsorol-
ta. Zsûrielnökként Kiss Törék

Ildikó értékelte a produkciókat,
személyre szóló tanácsokkal,
intelmekkel látott el minden
verselõt.

Az elsõ korcsoportban az el-
sõ helyet Krisztik Noémi érde-
melte ki, második lett a gyulai
Futaki Katalin, harmadik he-
lyen pedig a nagyszalontai
Arany János Iskolaközpont ta-
nulója, Szegi Krisztián végzett.
A második korcsoportban a
nagyváradi Géczi Júlia lett a
legjobb, õt a szintén váradi Vá-
ri Vivien követte, és a hajdúbö-

szörményi Hodosan Dóra lép-
hetett a képzeletbeli dobogó
harmadik fokára. A legnagyob-
bak mezõnyében a helybeli
Órás Andrea gyõzött a nagy-
kõrösi Fehér Alexandra, illetve
a székelykeresztúri Jakabfi
Norbert elõtt. A verseny fõdíját
a zsûri Szegi Szilviának, a
szalontai Arany János Iskola-
központ tanulójának ítélte oda.
Számos különdíj is gazdára ta-
lált, így senki sem távozott üres
kézzel a megmérettetésrõl.

B. A.

Nemzeti ünnepünk alkalmából a
margittai magyar diákok az idén is irodal-
mi-történelmi vetélkedõvel emlékeztek az
1848-as forradalomra és szabadságharc-
ra. A Zúg március elnevezésû vetélkedõt
hatodik alkalommal rendezték meg, elõ-
ször saját erõbõl, majd a Horváth János
Társaság anyagi támogatásával, most pe-
dig saját civil szervezetük, a Magyar Osko-
lások Társasága (MOST) finanszírozta. A

helybeli IX. és X. osztályosokon kívül Szé-
kelyhídról és a magyarországi Derecskérõl
is érkeztek csapatok. Egy-egy csapat há-
rom tagból állt, a nézõk zsúfolásig megtöl-
tötték a magyar iskola étkezõjét, amely he-
lyet adott a versenynek. A termet Bódis
Beáta és Bõdi Boglárka tanítók negyedike-
sei díszítették fel alkalomhoz illõen. A szer-
vezõk az irodalom és a történelem katedra
tanárai voltak. Farkas Cecília magyartanár
köszöntötte a részvevõket, majd Szûcs
Lenke tanárnõ kórusa adta meg az ünne-
pi alaphangulatot. Král Zsuzsa történelem-
tanár rövid történelmi áttekintõje után kez-
detét vette a vetélkedõ. A csapatok na-
gyon felkészültek voltak, ezt az eredmé-
nyek közötti alig egy pontnyi különbség is
igazolta. A legjobb eredményt a székelyhí-
diak érték el, megelõzve a derecskeieket
és a margittai Refarmerek csapatát. Okle-
velet és könyvvásárlási utalványt kaptak.
Különdíjak is gazdára találtak.

Az V.–VIII. osztályosok a református
templomban ünnepeltek, ahol elsõként a
házigazda, Kovács Gyula tiszteletes kö-
szöntötte õket. Bordás Mária tanárnõ di-
ákjai egy alkalmi mûsort adtak elõ. Törté-
nelmi visszatekintõt Borbola Melinda ta-
nárnõ tartott. Az iskola kórusát Puskás
Miklós zenetanár készítette fel és kísérte.
A megemlékezés nemzeti imánk eléneklé-
sével ért véget.

Szõke Ferenc

Arany-balladákat szavaltak

Versennyel emlékeztek Margittán március idusára

Irodalmi-történelmi vetélkedõ a magyar iskolában

A zsûri rangsorolt és jó tanácsokat adott

Megtelt az ünnepen az istenháza

A versenyzõk határon innenrõl és túlról

Középen a fõdíjas Szegi Szilvia



Razziáztak a nagyváradi piacokon a
múlt héten a nagyváradi rendõrök a me-
gyei rendõr-fõkapitányság csalásellenes
osztályának közremûködésével. A fekete-
kereskedelem visszaszorítása volt a cél-
juk, és találtak is delikvenseket. Több
mint 16 ezer lej értékû, igazolatlan erede-
tû árut koboztak el, többek között 460 li-
ter szeszes italt, 136 doboz cigarettát,
510 tojást, közel 800 szál virágot és 25
kilogramm szárazbabot. Húsz bírságot
szabtak ki 20 ezer lej értékben.

A megyei rendõrség kommandósai és a
titkosszolgálat is bekapcsolódott abba a
mûveletbe, amelynek során 40 rendfenn-
tartó egyazon idõben kezdett házkutatást
tíz váradi lakásban, illetve cégszékhelyen.
A vámhatóság és a pénzügyõrség ellen-
õrei ugyanakkor a megyében tíz cégnél

vizsgálódtak. Hat embert alaposan gyanú-
sítanak azzal, hogy tavaly óta tiszta-
szeszbõl különféle rövid italokat gyártanak,
és ezeket vendéglátó helyeknek adják el,
természetesen a jövedéki adó és bármely
más illeték megfizetése nélkül. A házkuta-
tások során 600 liter szeszt és már „kész”
italokat, esszenciákat, egy kezdetleges
gyártókészüléket, mûanyag palackokat és
kupakokat foglaltak le, ráadásul még közel
2500 doboz csempészett cigarettát is talál-
tak. A banda által okozott kárt 100 ezer
lejre becsülik. A fõkolompost õrizetbe vet-
ték, és a rendõrség az ügyészséggel közö-
sen folytatja a nyomozást.

M. Zs.
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Hektószám a pancsolt szesz

Felhõtlen szórakozást ígé-
rõ kabarémûsorral érkezik
Nagyszalontára a hajdúvárosi
RMDSZ szervezésében már-

cius 31-én a budapesti
Mikroszkóp Színpad társula-
tának két tagja, Beregi Pé-
ter és Heller Tamás. Mun-
kájuk elismeréséül mindket-
ten megkapták a Magyar
Köztársasági Érdemrend
Tisztikeresztjét. Hacsek és
Sajó komikus dialógusai a
mai napig a közönség ked-
vencei, többek között ebbõl
is adnak majd egy kis ízelítõt
a nagyszalontai Zilahy Lajos
Mûvelõdési Házban. Bõvebb
felvilágosítást a Magyar Ház-
ban kérhetnek az érdeklõ-
dõk.

Sokan csatlakoztak
a Magvetõ programhoz

Az RMDSZ nagyszalontai szervezete február elején hirdet-
te meg a Magvetõ programot azzal a céllal, hogy gyakorlati
támogatást adjon a hajdúváros lakosainak. Minden egyes rá-
szoruló háztartásnak zöldség- és virágmagokat ad ingyen az-
zal a feltétellel, hogy azokat ültessék el. Ezáltal a család, és
egyúttal a város is gyarapodik. Elsõsorban a kisnyugdíjasok
és a hátrányos helyzetû családok kaphatnak a felajánlott
magvakból, ha van kiskertjük.

A felajánlás nyomán az utóbbi hetekben mintegy 100 csa-
lád igényelte az ingyenes vetõmagcsomagot, amelyben többek
között petrezselyem-, répa-, borsó-, bab-, saláta- és virágmag,
illetve vetõburgonya található. A szalontaiak az RMDSZ szék-
helyén, a Magyar Házban (Kossuth Lajos utca 16. szám) még
ezen a héten jelentkezhetnek, kérvényezhetik az adományt.

Pesti kabaré a hajdúvárosban
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„Remélem, a változás révén
új útra lép majd nemcsak a szö-
vetség, hanem a román lábte-
niszsport is. Fiatal, dinamikus
vezetõség irányítja majd a szö-
vetséget az elkövetkezõ négy
évben, s bízom benne, hogy
látványos elõrelépést tapaszta-
lunk majd a sportág népszerû-
sítésében” – véli a hajdúvárosi
klubvezetõ, Szoreán László.

A 2002-ben, a sporttörvény
értelmében újjáalakult Román
Lábtenisz Szövetség az idén
ünnepli tízéves fennállását,
azonban az eltelt idõ alatt a ve-
zetõknek nem sikerült fellendí-
teniük az igencsak látványos
sportágat. Eredményekbõl pe-
dig nem volt hiány, hiszen a
férfi, a nõi és a junior váloga-
tott is érmekkel tért haza az
Európa- és a világbajnokságok-
ról, ám a hazai bajnokságban
jobbára ugyanazok a csapatok
küzdöttek, és a bajnoki címért
is csak két gárda, a Kolozsvári

Victory és a Nagszalontai Ten-
go csatázott egymással az
utóbbi években.

Ennél is rosszabb volt a hely-
zet az utánpótlás-nevelés terén,
ahol csupán a hajdúvárosiak-
nak volt saját junior központjuk,
ahonnan pótolni tudták a kiöre-
gedõ lábtengósokat. A szövet-
ség új vezetõi ezen szeretnének
változtatni, ezért egy támogató
programot indítanak, amely ré-
vén anyagilag is ösztönözni tud-
ják majd azokat a klubokat,
amelyek eddig pénzhiány miatt
nem vettek részt az országos
bajnokságban.

Új rendszer, több
támogatás

„Az a célunk, hogy megdup-
lázzuk a csapatok számát, és
minél több nagyvárost bevon-
junk a sportágba. Azokat az
egyesületeket fogjuk segíteni,

amelyek a lábtenisz népszerûsí-
tésére törekednek, s ahol a fia-
talokra is komoly figyelmet for-
dítanak” – vázolta a terveket a
szövetség szalontai alelnöke.

Az idei bajnokság hét csa-
pattal indult útjára, ám további
három együttes (Lupény,
Vaslui és Temesvár) is jelezte
részvételét. A terveknek meg-
felelõen nyolcfordulós lesz az
alapszakasz, majd pedig a leg-
jobb négy gárda egy kéttornás
rájátszásban dönti el a bajnoki
cím sorsát. Az új elnök egy ko-
lozsvári származású, Bukarest-
ben élõ vállalkozó, aki elmond-
ta, szeretné, ha a bajnokság rá-
játszását a tévében is figyelem-
mel követhetnék majd a sport-
kedvelõk, ezért tárgyalásokat

kezd a hazai sporttévék vezetõ-
ségeivel.

Állami
és sportkitüntetések

A Nagyszalontai Tengo két
tagja is elismerést vett át a
Ploieºti-en megtartott közgyû-
lésen. A többszörös világbaj-
nok Georgel Bobiº, a junior vá-
logatott edzõje megkapta az
érdemes edzõ titulust, míg Ács
Krisztián a mesteri fokozatot
vehette át. Bobiº és a Tengo el-
nöke, Szoreán László egy ma-
gas államelnöki sportkitünte-
tést is kapott.

A Prahova megyei városban
nemcsak tanácskoztak, hanem
pályára is léptek a csapatok, s
rögtön két fordulót játszottak le
az országos bajnokság 2012-es
idényébõl. Az elsõben a szalon-
taiak voltak jobbak (egyéniben
és triplában elsõ, párosban pe-
dig másodikok lettek), míg a
másodikban a kolozsváriak
gyûjtöttek be két elsõ és egy
második helyet. Két fordulót
követõen az összesített tábláza-
ton egyforma pontszámmal áll
a tabella élén a Szalontai
Tengo és a Kolozsvári Victory.
A következõ fordulóra április-
ban kerül sor a hajdúvárosban.

Hajdu Attila

Négy évig bihari elnöke volt a Román Lábtenisz
Szövetségnek, amelynél a hétvégén tartottak tisztújító
közgyûlést. A nagyváradi Gheorghe Grãdinaru nem
indult újabb mandátumért, így a kolozsvári Sorin
Bogdant választották meg a szövetség vezetõjévé.
Bihar megye nem maradt azonban szavazati jog
nélkül a testületben, amelynek alelnökévé Szoreán
Lászlót, a Nagyszalontai Tengo elnökét választották
meg a küldöttek.

Látványos sport a lábtenisz, de kevesen tudják ezt

Szoreán László nemcsak a válogatott edzõjeként, hanem a szövetség
vezetõjeként is tenni akar a sportág fellendítéséért

Szalontai alelnöke van 
a Román Lábtenisz Szövetségnek
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Seneca római államférfi, filozófus, költõ
egyik, szállóigévé vált gondolatát idéz-
zük a rejtvényben a vízsz. 1. és a függ.
63. alatt.

Vízszintes: 13. Vuk is ez. 14. Drágakö-
vek súlyegysége. 15. Megvalósít. 16.
Kipling farkasvezére. 18. Ausztria szövet-
ségi tartománya. 20. … poetica – költé-
szettan. 21. Gyakran megy. 22. Forró
égövi pálmaféle. 24. Éppen. 26. A nitro-
gén és a kén vegyjele. 27. Kossuth-díjas
színész (1935–1984). 28. Olaszország
NOB-jele. 29. Motorban van! 30. Utcai
árusítóhely. 32. A fizika egyik ága. 34.
Páratlanul képez. 36. Költészet jelzõje is
lehet. 38. Kemal … – török író. 39. Len-
dület. 41. Kisebb edény. 43. Egyiptomi
keresztény. 44. Svéd vegyészmérnök, a

dinamit feltalálója. 46. Magyar énekes,
zeneszerzõ (Rudi). 48. Pokorny … - ma-
gyar színésznõ. 49. Rajongó. 51. Puccini
operája. 53. Rostában van! 54. A
vörösingesek vezére A Pál utcai fiúkban
(Feri). 56. Borítókosár. 57. Te és én. 58.
Szoknya. 59. Befed. 61. Részben enged!
63. Tagadás. 65. A hivatalos nyelv Baku-
ban. 67. Város ÉK-Olaszországban. 69.
Angol diákváros. 71. Kisjenõben élt költõ,
az Erdélyi Helikon egyik alapítója (Lajos,
1891–1977). 73. Nemzetközileg is is-
mert cseh énekes, színész (Karel).

Függõleges: 1. Wagner operája. 2. Tré-
fás. 3. Az ilyen ház kettõs lakóház. 4. Lett
sakkozó, világbajnok volt (1936–1992).
5. Igevégzõdés. 6. Novák Ferenc Kos-
suth-díjas koreográfus beceneve. 7. A ko-
ordinátarendszer kezdõpontja. 8. A fran-
cia kártya egyik színe. 9. Bot betûi. 10.

Tiltás. 11. Bázis. 12. Igényel. 17. Szárít.
19. Hazai magyar költõ, az Utunk fõszer-
kesztõje volt (Lajos). 23. Tetõpont. 25.
Kis folyóvíz. 27. Azt a személyt. 28. Ige-
képzõ. 29. Kipusztulóban lévõ afrikai ké-
rõdzõ. 30. Kossuth-díjas író, költõ (Mag-
da, 1917–2007). 31. …i törvények – na-
gyon szigorú elõírások. 32. Éles hangon
rikolt. 33. Sziget – olaszul. 35. Alain … –
francia Forma–1-es autóversenyzõ, világ-
bajnok. 37. Falragaszban van! 40. Nyak-
láncon függ. 42. Indiai uralkodónõ, aki el-
sõként egyesítette az ország nagy részét.
45. Érzékeli. 47. Rendõr. 50. Luxem-
burg és Svédország gépkocsijele. 52. Ket-
tõs betû. 55. Hazai folyó. 57. Prémes,
rövid felsõkabát. 58. Az ókori egyiptomi-
ak fõistene. 59. … Vilmos – F. Schiller le-
ismertebb színmûve. 60. Visszaesik! 61.
Vajdasági magyar író (Nándor). 62. Köz-
ség a Mátraalján. 64. Ez – oroszul. 66.
Román nõi név. 68. DGI. 70. Mondában
van! 72. A cink vegyjele.

Barabás Zsuzsa
Elõzõ heti számunkban közölt kereszt-
rejtvényünk (G. B. Shaw mondotta)
helyes megfejtése a következõ: „Ne
légy dühös, hogy megöregedtél, van,
akinek ez sem sikerült.”

MÉG BEKÜLDHETI Március 31-éig még eljuttathatják szerkesztõségünkbe
postán vagy e-mailen a 2012-es Biharország – Várad Kalendárium rejtvénypá-
lyázatának helyes megfejtését, és részt vehetnek a nyereménysorsoláson.

Ezt hallotta?…
Kártyapartiról jön haza a férj késõ

este. Nem akarja felébreszteni a felesé-
gét, ezért a hálószoba ajtaja elõtt leve-
szi a ruháit, és úgy próbál belopózni az
asszony mellé az ágyba. A nõ mégis fel-
ébred, felkapcsolja a villanyt, és mikor
meglátja neglizsében a férfit, felsikolt:

– Úristen, még a ruháidat is elvesz-
tetted?

☺

Egy ügyvéd és egy mérnök üdül a
Bahamákon. Azt mondja az ügyvéd:

– Képzelje, a múltkor kigyulladt a
házam, elégett mindenem, de a biztosí-
tó fizetett mindent, abból vagyok most
itt.

A mérnök:
– Én is így jártam, de nekem az árvíz

öntötte el a házam. A biztosító nekem
is fizetett mindent.

Az ügyvéd elgondolkozik, majd
megkérdi:

– Ez sem rossz. De áruld már el,
hogy csináltad az árvizet?
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Egész héten
a Hollywood Multiplex moziban

Tükröm, tükröm (Mirror
Mirror) amerikai fantasy

A gonosz királynõ megfosztja jogos
örökségétõl az árva hercegnõt, Hófe-
hérkét, hogy õ maga uralkodhasson a
királyságban. Nem mellesleg pedig
szeretné felkelteni a jóképû Alcott her-
ceg figyelmét is. Hófehérke szépsége
azonban megbabonázza a herceget,
aki rögvest beleszeret. Dühében a ki-
rálynõ számûzi a fiatal lányt a sötét er-
dõbe. A talpraesett hercegnõ azonban
szövetkezik hét lelkes, lázadó törpével,
hogy visszakövetelje magának a trónt,
elûzze a gonoszt és visszaállítsa a ren-
det a birodalomban.

Idõjárás
Az elõrejelzések szerint a

következõ hét napban jel-
lemzõen esõs, borult idõ fog-
ja alakítani térségünk idõjárá-
sát. A felmelegedés elkezdõ-
dött. Nappal 12–16 Celsius-
fok lesz az átlaghõmérséklet,
és éjszaka sem süllyed már a
hõmérõ higanyszála 7 Celsi-
us-fok alá. Azonban a melegedés esõ-
felhõket is hoz magával, így a követke-
zõ héten minden bizonnyal napi hasz-
nálatba kerülnek az esernyõk. Egy ke-
vés napsütés és esõmentes idõszak ta-
lán csak jövõ pénteken várható.

Március 25., vasárnap
Irén – görög eredetû, jelentése: béke.
Írisz – görög eredetû mitológiai név, a
földet az éggel egybekötõ szivárvány is-
tennõjének, az istenek egyik hírvivõjének
a neve. Eredeti jelentése: szivárvány;
újabb jelentése: nõszirom (virág). Más
magyarázatok szerint: hírmondó, gyors-
lábú, aranyos szárnyú szûz leány.

Március 26., hétfõ
Emánuel – héber eredetû bibliai név. Je-
lentése: velünk az Isten.
Tormás – régi magyar személynév, a
torma növénynévbõl származik.

Március 27., kedd
Hajnalka – XIX. századi névalkotás a
hajnal közszóból. Ez a kicsinyítõ képzõs
változat egyben virágnév is.

Március 28., szerda
Gedeon – héber eredetû bibliai név. Je-
lentése: kétélû kard, kardforgató, sebzett
kezû, romboló, pusztító, harcos, vágó.
Johanna – a János férfinév latin Johan-
nes formájának nõi megfelelõje. A héber

Johanan név görög Johannesz változatá-
ból származik. Jelentése: Jahve megke-
gyelmezett.

Március 29., csütörtök
Auguszta – a latin eredetû Augusztusz
férfinév nõi párja. Jelentése: magasztos,
fennkölt.

Március 30., péntek
Zalán – Anonymus szerint a honfoglalás
elõtt a Duna–Tisza közén Salanus vezér
uralkodott. Ezt a nevet a Tisza torkolatánál
fekvõ Slankamen (Szalánkemén) helység-
névbõl alkotta a krónikaíró. A helynév
szláv eredetû, a jelentése: sós kõ. A név
mai formája XIX. századi téves olvasat
alapján, Vörösmarty Mihály Zalán futása
címû hõskölteménye nyomán vált ismertté.

Március 31, szombat
Árpád – régi magyar név, az árpa szó -d
kicsinyítõ képzõs származéka.

Fotótanfolyam kezdõdik

A Nagyváradi Tavirózsa Fotóklub az Euro
Foto Art Egyesülettel közösen március 26-
án hathetes tanfolyamot indít kezdõknek a
fényképezés elsajátítására. Tóth István, a
klub alapító elnöke, a Romániai Fotómûvé-
szek Egyesületének elnöke tartja a kurzuso-
kat a megyeszékhelyen a Sas-palotában lé-
võ székhelyen hétfõnként és csütörtökön-
ként 16–17.45 óra között. Klasszikus filmes
és digitális technikát is oktat, ezenkívül a
fénykép elõhívását, nagyítását is megtanul-
hatják az érdeklõdõk, sõt a diakészítéssel is
megismerkedhetnek. Érdeklõdni a 0726/
292-111, a 0741/212-111 és a 0765/
249-881 telefonszámon.

EKE-hírek

Az EKE’91 Nagyvárad – Bihar március
24-én, szombaton kirándulást és gyalogtú-
rát szervez Boga–Háromkirály-vízesés–
Csûr-barlang útvonalon. Utazás autó-
busszal. Túravezetõ Gencsi Nagy József At-
tila (0740/706-822). Március 31-én,
szombaton kerékpáros körtúrára indulnak a
megyében. Túravezetõ Bara Lilla (0721/

846-315). Április 1-jén, vasárnap gyalogtú-
rára invitálják a természet szerelmeseit a
Révi-szoros jobb gerincére. Túravezetõ
Hangai Mária Violetta (0745/930-258).
Érdeklõdni és feliratkozni a szervezõknél, il-
letve kedd délutánonként 18–19 óra között
a Sas-passzázsban (Szent László tér 2–4.
szám), az elsõ emeleti székhelyen vagy hét-
végéken, a vetített képes elõadásokon az
Ady Endre középiskolában. A következõ
vetítéssel egybekötött eladás március 31-
én, szombaton 10 órakor lesz, Pipó Irén
nyugdíjas tanárnõ Isztambult mutatja be.

Koós-koncert

Jótékonysági esten lép fel március 24-
én, szombaton 18 órakor a Nagyváradi
Filharmónia koncerttermében a népszerû
magyarországi táncdalénekes, Koós János.
A rendezvény fõvédnöke Petõ Csilla parla-
menti képviselõ. A koncert bevételét a
Nagyvárad-rogériuszi Református Egyház-
községben megkezdett építkezésekre fordít-
ják. Jegyek válthatók az egyházközség lel-
készi hivatalában hétköznapokon 9–13 óra
között, valamint az istentiszteletek elõtt és
után.

Névnapok és jelentések
Névnapjukat ünneplõ
olvasóinknak 
sok boldogságot kívánunk!
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Hozzávalók 4 személyre: 1 kg csirke-
comb; 2 dl fehérbor; 8 db apró lila hagy-
ma vagy 3 nagyobb fej hagyma elnegye-
delve; 1-2 ág friss rozmaring; 2 evõkanál
liszt; 10 dkg kockára vágott szalonna –
legyen jó füstös; só, bors; egy kevés olaj
az elõsütéshez.

Elkészítés: A csirkecombokat sózzuk,
borsozzuk, majd a bõr nélküli oldalukat
belemártjuk lisztbe. Az olajat felhevítjük,
majd a combok mindkét oldalát kicsit elõ-
sütjük. A csirkéket betesszük a tepsibe,
rádobjuk a hagymát, a rozmaringágakat
és a kockákra vágott szalonnát, lefedjük
alufóliával, és 220 fokra elõmelegített sü-
tõbe tesszük. 20 percig sütjük, majd rá-
öntjük a bort, és újabb 20 percre vissza-
toljuk, de már 240 fokon. Ha a sült még
nem kapott elég színt, akkor további 10
percig grillezzük. Héjában fõtt krumplival
és tésztakörettel is nagyon finom.

Népies elnevezései: ba-
zsalikusfû, buszujok, kerti
bazsalikum, királyfû, né-
met bors. Dél-Ázsiából,
Perzsiából, Afrikából ke-
rült Európába, és itt is ked-
velt, egynyáriként ter-

mesztett kerti dísz-, fûszer-
és gyógynövény lett.

Jellegzetes illatú, dús
aromájú, színe zöld, virága
pedig fehér. Illóolajat,
cseranyagot, szaponint és
keserû anyagot tartalmaz.

A zöld növényi részekben
sok a C-vitamin. A népi
gyógyászatban afrodiziá-
kumnak tartják, emellett
javítja az étvágyat és az
emésztést, szél- és vizelet-
hajtó, nyugtat, a köhögést
is csillapítja. Fõzetét külsõ-
leg borogatásra, torok-
gyulladás esetén öblöge-
tésre is alkalmazzák. Kül-
sõleg alkalmazott alkoho-
los kivonata a sebgyógyu-
lást elõsegítõ kenõcsök
egyik alapanyaga.

A levelébõl készült for-
rázat gyomorrontás és ét-
vágytalanság kúrálására al-
kalmas. Felfúvódás és
bélgázképzõdés kiegészítõ
kezeléseként szélhajtónak
használják. A bazsaliko-
mot gyakran más növé-
nyekkel (menta, fûszerkö-
mény) együtt használják.

Jövõ héten a benedek-
füvet mutatjuk be.

KOS: A munkája miatt még mindig
ideges, de oldódik a feszültsége. És

fontos, hogy elkezd új dolgokon gondolkodni,
mert rájön, hogy változtatni akar az életén.

BIKA: Örül ennek a hétnek, mert
keveset kell találkoznia azzal, akit

ki nem állhat. Csak az a fránya pénz, illet-
ve annak hiánya ne okozna gondokat.

IKREK: Jól érezheti magát, mert
izeg-mozog, nyüzsög, utazgat, bará-

tokkal, rokonokkal találkozik, és még az
is lehet, hogy bulit rendez otthon.

RÁK: Teljes lesz az összhang ön és
partnere vagy az üzlettársa között.

Az emberekkel olyan dolgokról tud cseve-
részni, amelyek nagyon érdeklik önt.

OROSZLÁN: Pénz dolgában nem
áll rosszul, még akkor sem, ha a kö-

zelmúltban olyan kellemetlenségek tör-
téntek, amelyekbõl nem látott kiutat.

SZÛZ: A héten minden összejön,
és egészen másként érzi magát. Te-

le lesz reménnyel, és úgy érzi, sokkal több
az energiája, mint korábban.

MÉRLEG: Semmit ne túlozzon el a
héten, mert elõfordulhat, hogy olyan

vehemenciával nyilvánul meg, hogy a kör-
nyezetében lévõknek elegük lesz önbõl.

SKORPIÓ: Hiába akart változtatni,
mégsem sikerült. Talán ha egy barát-

tal megbeszélné mindazt, ami bántja, vagy
tanácsot kérne tõle, õ õszinte lenne önhöz.

NYILAS: Végre fellélegezhet, nem
lesz már olyan nyomasztó a hét. Ha

betegséggel küszködött, akkor ebbõl is
végre-valahára felgyógyul.

BAK: Jót tenne önnek, ha a héten
egy kicsit többet mozogna, mint

amennyit szokott. És végre beleegyezne ab-
ba, amit egy családtagja nagyon szeretne.

VÍZÖNTÕ: Tele van álmokkal és vá-
gyakkal, és olyan dolgokra vágyako-

zik, amelyeknek a megvalósulása már
nincs is túl messze. Ha tud, utazzon el.

HALAK: Örül annak, hogy el tudja
végre mondani, miért tette meg ko-

rábban azt a bizonyos lépést, amivel né-
hány embernek az életében zavart keltett.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (16.)
A bazsalikom (Ocimum basilicum L.)

Ínyenceknek 

Részeges sült csirke
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A hét filmje
Biutiful
Vasárnap – MTV 1, 23:25

A hét sporteseménye
Mûkorcsolya és jégtánc vb.
Csütörtök – MTV 2, 21:30

A hét dokumentumfilmje
Tosko – Az utolsó prímás
Hétfõ – Duna TV, 22:50



06:25 Az Este
07:00 Magyar gazda
07:25 Esély
07:55 Anno
08:25 Mozdulj!
08:55 Híradó 
09:10 Boxutca – Forma-1 magazin 
09:40 Forma-1 Maláj Nagydíj idõ-

mérõ edzés – élõ
11:25 Delta (tudományos magazin)
11:50 Angi jelenti
12:25 Most a Buday!
13:01 Hírek
13:05 Múlt-kor
13:35 Zöld Tea 
14:05 Alvás és memória (fr. dokf.)
14:20 Családom és egyéb ember-

fajták (amerikai s.)
14:50 Kém a jégen – Hogy filmezzünk

jegesmedvét (angol dokf.)
15:45 Sárkányok háborúja (am.–cseh

fantasztikus kalandfilm)
17:35 A Szövetség
18:35 Gasztroangyal
19:30 SzerencseSzombat
20:30 Híradó este
21:10 Oltári nõ (am. romantikus vígj.)
23:05 Szeretettel Hollywoodból
23:35 Demjén koncert 2011
00:30 Lora (magyar dráma)
02:35 Porrá leszünk (angol s.)

MTV 1

RTV 1
07:00 Rajzfilmklub; 08:10 Az
idõ és az ember; 09:30
Zarándok; 10:00 Zéró zóna;
11:30 Közelebb; 12:00 Pro
patria; 12:30 Az én Európám;
13:00 Játékok és érdekek;
14:00 Híradó; 14:30 Egyszer
az életben; 16:30 Találkozunk
a TVR-nél; 18:00
Teleenciklopédia; 19:00
Híradó; 20:00 Híradó plusz;
20:25 Distractis Show;
21:25 Sztárgyár, 1–2;
23:25 Profik; 00:25 A
nulladik nap (amerikai
filmdráma) Fsz.: Elijah
Wood, Chris Klein, Jon
Bernthal; 02:00 Az én
Európám; 03:05 Zarándok
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Körzõfej;
08:30 Szentek és mesterségek;
09:00 Mitica esetei; 10:00 Sztárgyár;
11:00 UEFA Bajnokok Ligája-maga-
zin; 11:30 Euro 2012 magazin; 12:00
Teremtsd meg a pénzt!; 13:00 Romá-
nia zamatai; 13:30 Városi kaland;
14:20 Distractis; 15:15 A nyár vége
(kanadai filmdráma); 17:00 Román
útlevél; 18:00 Természet és kaland;
18:35 Razushow; 19:30 Topping;
20:00 Sztárgyár; 20:30 Ha nem tud-
ná…; 20:45 Tutti terv (kanadai–
amerikai akcióvígjáték); 22:20
Egészségpasztilla; 22:30 Híradó;
23:30 Sztárgyár; 24:00 Gitárok ideje;
01:00 Tutti terv (kanadai–amerikai
akcióvígjáték, ismétlés); 02:35 Te-
remtsd meg a pénzt

Viasat 3
06:35 A kifutó (amerikai reality-soro-
zat); 07:20 Zsírégetõk (amerikai rea-
lity show); 08:10 Dawson és a have-
rok (amerikai s.); 09:05 Halottnak a
csók (amerikai s.); 09:55 Columbo
legveszélyesebb éjszakája (ameri-
kai krimi); 11:45 A fény völgye
(amerikai filmdráma); 13:35 Szívek
szállodája (amerikai s.); 14:30 Egy
kapcsolat szabályai (amerikai s.);
15:00 Szex és New York light (ame-
rikai s.); 15:55 Éden Hotel 2.; 18:00
A salemi boszorkányper (kanadai-
amerikai minis.); 20:00 Elsõ a sze-
relem (angol romantikus vígjáték);
22:00 Az ördög ügyvédje (amerikai
thriller); 00:55 Minden héten hábo-
rú (amerikai filmdráma); 03:50 A
fény völgye (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
Csodacsuka (amerikai
vígjáték) Fsz.: Lil’ Bow Wow,
Brenda Song, Morris Chestnut;
16:00 Románia tehetségei; 19:00
Hírek; 20:30 Tökéletes katona:
A visszatérés (amerikai
akciófilm) Fsz.: Jean-Claude
Van Damme, Michael jai White;
22:15 Az ördög ügyvédje
(amerikai thriller) Fsz.: Keanu
Reeves, Al Pacino, Charlize
Theron; 01:15 Tökéletes
katona: A visszatérés
(amerikai akciófilm, ismétlés)

HBO
06:00 Tûzforró Alabama (am. vígj.);
07:50 Stopover (román rövidfi.); 08:10
X-Men 2. (am. akciófilm); 10:20 Me-
gaagy (am. animációs film); 11:55
Nevelésbõl elégséges (am. s.);
12:20 Alkonyat – Napfogyatkozás
(am. romantikus dráma); 14:20 Há-
ború télvíz idején (holland filmdrá-
ma); 16:05 Bébi mama (am. vígjá-
ték); 17:45 A Múmia – A Sárkány-
császár sírja (am. akciófilm); 19:35
Nevelésbõl elégséges (am. s.);
20:00 Kaliforgia (am. s.); 20:30 Ker-
getjük az amerikai álmot (am. s.);
21:00 Invictus – A legyõzhetetlen
(am. életrajzi dráma); 23:20 Egy-
szerûen bonyolult (am. romantikus
vígjáték); 01:15 A szupercsapat
(am. akciófilm)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Apósok akcióban (amerikai akció-
vígjáték); 13:10 Csoda New York-
ban (amerikai családi film); 15:20
Költözés (amerikai vígjáték);
17:00 Anyámon a tanárom (ameri-
kai vígjáték); 18:40 Dr. Dolittle 3.
(amerikai vígjáték); 20:25 Harry
Potter és az azkabani fogoly (an-
gol-amerikai kalandfilm); 23:00
Largo Winch – Az örökös (fran-
cia-belga kalandfilm) Ferguson
feltett szándéka, hogy megszerzi
a hatalmas Winch vagyont, ezért
megöleti a dúsgazdag mágnást.
Fiát, Largót is üldözõbe veszi, aki
megesküszik, hogy bosszút áll.;
01:05 Gyilkos áldás (román-
angol-amerikai thriller) 

TV 2 – 20:35

Elvált nõk
klubja 
(amerikai vígjáték)
Xintia, Elise, Brenda és
Annie elválaszthatatlan
jóbarátok, akik örök se-
gítséget és barátságot fogadnak egymásnak. Az
évek múlásával azonban messze kerülnek egymás-
tól, s egy szomorú tragédia, Xintia öngyilkossága
hozza ismét õket össze. Kiderül, hogy nagy szüksé-
gük van egymásra. Mindhárman elváltak és mind
lelkileg, mind anyagilag csúnyán rászedték õket.

AXN
07:00 The Amazing Race;
09:10 Androméda (amerikai
sorozat); 11:10 Elveszett világ
(amerikai sorozat); 13:10
Merlin (amerikai sorozat);
15:10 Táncolj, ha tudsz! Reality
Show; 16:05 Extrém
házalakitás; 17:05 Hepiendek
(amerikai sorozat); 18:05
Szellemekkel suttogó
(amerikai sorozat); 19:05 NCIS
(amerikai sorozat); 21:05
NCIS: Los Angeles (amerikai
sorozat); 22:05 Gyilkos elmék
(amerikai sorozat); 00:05
Törvény és rend (amerikai
sorozat); 01:05 NCIS: Los
Angeles (amerikai sorozat);
02:05 NCIS (amerikai sorozat)

Eurosport
09:30 Gyorskorcsolya – Világbajnok-
ság; 10:30 Kerékpározás – Tour of
Catalunya, 5. szakasz; 11:30 Labda-
rúgás – UEFA Bajnokok Ligája, nõi,
negyeddöntõ, 2. mérkõzés; 12:45
Labdarúgás – UEFA Bajnokok Ligá-
ja, nõi, negyeddöntõ, 2. mérkõzés;
14:00 Gyorskorcsolya – Világbajnok-
ság; 15:00 Kerékpározás – Tour of
Catalunya, 5. szakasz; 16:00 Kerék-
pározás – Tour of Catalunya, 6. sza-
kasz, élõ; 17:30 Labdarúgás – UEFA
Bajnokok Ligája, nõi, negyeddöntõ,
2. mérkõzés; 18:30 Gyorskorcsolya
– Világbajnokság; 20:30 Curling –
Nõi világbajnokság, Lethbridge, Ka-
nada, újrajátszás, élõ; 23:30 Küzdõ-
sportok; 01:30 Kerékpározás – Tour
of Catalunya, 6. szakasz

06:30 Talpalatnyi zöld
07:00 Gazdakör 
07:30 Isten kezében
08:05 A nagy fejedelem (magyar

tévéjáték)
09:10 Családi krónikák
09:45 Duna anzix
10:05 Daktari (amerikai 

sorozat)
11:00 Zarándokutakon (magyar

dokumentumfilm)
11:30 Világ-nézet
12:30 Munka-Társ
13:02 Híradó 
13:15 Lyukasóra
13:40 Mindennapi hõsök
14:10 Heuréka! Megtaláltam!
14:40 Sírjaik hol domborulnak...
15:05 Önök kérték!
16:00 Pannon expressz
16:30 Talpalatnyi zöld
17:00 Családi összeesküvés

(amerikai krimi)
19:00 Híradó 
19:30 Hogy volt!?
20:30 Carl Sternheim: A bugyogó

(magyar színházi felvétel)
23:00 Törzsasztal
23:55 Dunasport
00:10 László Attila és barátai
02:25 Tengerek világa

Duna TV
07:00 Az idõ örvényében
07:25 Tv2 matiné
11:00 Egyik kutya, másik nem!
11:25 Babavilág
11:55 9 hónap
12:25 Tûsarok
12:55 Bajnokok Ligája magazin
13:25 Gyilkos számok (amerikai

sorozat)
14:25 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 Elvált nõk klubja (amerikai

vígjáték) 1969-ben négy lány
örök barátságot és segítséget
fogad egymásnak. Az élet
messze sodorja õket egymás-
tól, mígnem egy tragédia és
az, hogy mindannyian válnak,
újra összehozza õket.

22:30 Torta (angol krimi)
00:30 Merlin: Titkok könyve

(kanadai fantasy)
02:20 EZO.TV Jósok, médiumok!

TV 2
07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:30 Asztro Show
12:25 Házon kívül
13:00 Autómánia
13:30 Amerika legkeményebb melói
14:30 Lost – Eltûntek (amerikai

sorozat)
15:30 Eltûntnek nyilvánítva

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

kanadai sorozat)
17:30 A gyereknepper (amerikai

vígjáték) Michael Chapman, a
hajdani gyermekszínész egy
tehetségkutató céget vezet
bátyjával. Éppen egy süte-
ményreklámhoz keresnek
valakit, amikor az utcán egy
kislány ellopja Michael tár-
cáját. Angie, a kis tolvaj nagy
leleményesen magyarázza ki
magát a kellemetlen
helyzetbõl, amely egybõl
beindítja Michael fantáziáját.

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 Csillag Születik
22:05 Die Hard 3. – Az élet mindig

drága (amerikai akciófilm)
00:40 Láthatatlan (amerikai krimi)

RTL Klub
07:00 Rajzfilmek
11:15 Felfedezõ úton a Robinson

család (új-zélandi sorozat)
11:40 A Nyereg Klub (ausztrál

sorozat)
12:05 Lizzie McGuire (amerikai

sorozat)
12:30 Kerékpártúra
13:01 Marslakók (magyar sorozat)
15:15 Magyarország története
15:45 Születésnapi piknik Békés

Italával a Madách Színházban
16:35 A dunai hajós (magyar

kalandfilm)
18:30 Valami új!
19:25 Mi micsoda
19:50 Esti mese
20:10 Melissa és Joey (amerikai

sorozat)
20:30 Szórakoztató mûsor
21:00 Híradó este
21:30 Forma-1 Maláj nagydíj

idõmérõ edzés (ismétlés)
22:55 Gasztroangyal
23:45 Munkaügyek – IrReality

Show (magyar sorozat)
00:40 Telesport – OTP Bank Liga,

Bp. Honvéd – Kecskeméti TE.
Bajnoki labdarúgó mérkõzés

02:25 Oltári nõ (amerikai
romantikus vígjáték)
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06:40 Magyar gazda
07:05 Engedjétek hozzám
07:15 Így szól az Úr!
07:20 Katolikus krónika 
07:45 A sokszínû vallás 
08:00 Unitárius magazin 
08:25 Református ifjúsági mûsor 
08:30 Az utódok reménysége 
09:00 Római katolikus szentmise
10:00 Híradó
10:30 Forma-1 Maláj Nagydíj futam –

élõ
13:25 Hírek
13:30 Szellem a palackból... 
14:00 Anno 
14:30 Azurexpress (magyar vígj.)
15:45 Út Londonba
16:15 Telesport – Sport 7
16:50 Telesport – OTP Bank Liga,

Gyõri ETO FC – MVM Paks,
Bajnoki labdarúgó-mérkõzés élõ

19:00 Rex Rómában (osztrák s.) 
19:50 A Lényeg
20:30 Híradó este
21:10 Magyarország, szeretlek!
22:25 Munkaügyek – IrReality

Show (magyar sorozat)
23:25 Biutiful (spanyol–mexikói

filmdráma)
02:00 Az isteni Diego (argentin-

spanyol játékfilm)

MTV 1

RTV 1
07:00 Rajzfilmek; 08:10 Hitvilág;
10:00 Dana kertjében; 10:35 A falu
élete; 13:00 Sajtó és hatalom; 14:00
Híradó; 14:30 12 asztal. Gasztronó-
miai vetélkedõ; 15:00 Folklórkincs;
16:00 Danutz Kft. Szórakoztató szu-
permarket; 18:00 A nagy húzás.
6/49- és Noroc-sorsolás; 18:55 Hír-
adó; 20:00 Híradó plusz; 20:40 …a
nép és a televízió; 21:25 Moliere
(francia életrajzi vígjáték) Fsz.:
Romain Duris, Fabrice Luchini,
Laura Morante; 23:30 100%-ban
szavatolt; 00:30 A harcos
(francia–brit–indiai–német filmdrá-
ma) Fsz.: Irrfan Khan, Puru
Chibber, Aino Annuddin; 02:00 A
nulladik nap (amerikai filmdráma,
ismétlés)

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Topping;
08:30 Románia zamatai; 09:00 Ro-
mán útlevél; 10:00 Sztárgyár; 11:00
IT zóna; 11:30 Környezeti info; 12:00
Nõi siker; 12:30 Bortestvérek; 13:00
Jamie forradalma; 13:30 Robbanás-
veszély; 15:00 Sztárgyár; 17:00
Mitica esetei; 18:00 Csavargó pecás;
18:30 Labdarúgó agrárszövetség;
19:30 Nagylábon; 20:00 Sztárgyár;
20:30 Ha nem tudná; 21:40 Divatvi-
lág; 21:45 Balhé (francia–amerikai
krimivígjáték) Fsz.: Gérard
Depardieu, Harvey Keitel, Johnny
Hallyday; Adrenalitica; 22:30 Hír-
adó; 23:30 Sztárgyár; 24:00 Nyaló-
ka. AG Weinberger mûsora; 01:00
Balhé (francia–amerikai
krimivígjáték, ismétlés)

Viasat 3
06:15 Smallville (amerikai s.); 07:00
Columbo: Egy falatka sajt (amerikai
krimi); 08:45 Véznák kontra dagik;
09:40 EgészségÕr; 10:10 A nagy
házalakítás (amerikai szórakoztató s.);
12:05 Trendközelben; 12:35 Jumanji
(amerikai kalandfilm); 14:30 Szex
és New York light (amerikai s.);
15:35 Éden Hotel 2.; 17:45 Csapás a
múltból (amerikai vígjáték); 20:00
Négy esküvõ; 21:00 CSI: Miami hely-
színelõk (amerikai-kanadai s.);
22:00 Nikita (amerikai s.); 22:50 Bil-
ko fõtörzs (amerikai vígjáték); 00:45
Az ördög ügyvédje (amerikai thril-
ler) Kevin Lomaxra, a sikeres védõ-
ügyvédre szemet vet egy jól menõ
New York-i iroda. Kevin nem bír el-
lenállni a kísértésnek…

PRO TV
07:00 Híradó, Mi történik, doki?;
10:00 20 év elteltével; 11:00
Csodacsuka (amerikai vígjáték,
ismétlés); 13:00 Hírek; 13:05
Apropo TV; 14:00 Masterchef
(ismétlés); 16:00 Hullázó kedélyek
(amerikai vígjáték) Fsz.: Harvey
Keitel, Cameron Diaz, Craig
Sheffer, Billy Zane; 18:00
Románia, szeretlek!; 19:00 Hírek;
20:30 X-men 2. (amerikai–kanadai
akciófilm) Fsz.: Patrick Stewart,
Hugh Jackman, Ian McKellen;
22:30 A mandzsúriai jelölt
(amerikai thriller) Fsz.: Denzel
Washington, Live Schrieber,
Meryl Streep; 00:30 Apropo TV;
01:10 A mandzsúriai jelölt
(amerikai thriller, ismétlés)

HBO
06:00 A prédikátor lánya (am.
filmdráma); 07:50 Álom Afriká-
ról (am. filmdráma); 09:40
Invictus – A legyõzhetetlen (am.
életrajzi dráma); 11:50 Testépítõk
(cseh dokumentumfilm); 13:05 Az
utolsó léghajlító (am. családi
kalandfilm); 14:45 Georgia
O’Keeffe (am. életrajzi dráma);
16:15 Gyógyegér vacsorára (am.
vígjáték); 18:10 Kéjjel-nappal
(am. vígjáték); 20:00 Narnia Kró-
nikái 3. – A Hajnalvándor útja
(angol családi kalandfilm);
22:00 Befutó (am. s.); 23:00 Hi-
hetetlen Hulk (am. akciófilm);
00:40 Francesca (román filmdrá-
ma); 02:25 Rémségek cirkusza
(am. kalandfilm)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10 Dr.
Dolittle 3. (amerikai vígjáték);
12:55 Sárkányszív (amerikai akció-
film); 14:55 Harry Potter és az
azkabani fogoly (angol-amerikai
kalandfilm); 17:30 Az ördög jobb
és bal keze (olasz akció-vígjáték);
19:45 Az ördög jobb és bal keze 2.
(olasz sci-fi); 22:00 Huligánok –
Green Street Hooligans (amerikai-
angol filmdráma) Matt Buckner
Londonba utazik, miután igazság-
talanul kizárták a Harvardról. Ös-
szebarátkozik Pete Dunhammel,
akin keresztül bebocsátást nyer a
futballhuligánok erõszakos világá-
ba.; 00:05 Inferno (amerikai akció-
film); 01:50 Az emberevõ cápa
(olasz-amerikai katasztrófa film)

RTL Klub – 21:00

Fantasztikus négyes 
(amerikai-német-kanadai sci-fi kalandfilm)
Reed Richards ûrexpedí-
ciót vezet egy kozmikus
vihar közepébe. Az ex-
pedíció tagja Reed ba-
rátja, Ben Grimm aszt-
ronauta, Sue Storm,
Doom kutatási igazgató-
ja, valamint a nõ öccse,
Johnny Storm pilóta.
Kiderül, hogy a számításokba hiba csúszott, a koz-
mikus sugárzás megváltoztatja a legénység DNS-ét. 

AXN
07:00 The Amazing Race; 09:10
Androméda (amerikai sorozat);
11:10 Az elveszett világ (amerikai
sorozat); 13:10 Merlin (amerikai
sorozat); 15:10 Táncolj, ha tudsz!
Reality Show; 16:10 Extrém
házalakítás; 17:10 A férfiak a
szõkéket szeretik (amerikai
sorozat); 19:10 CSI: New York
(amerikai sorozat); 20:10 A cég
(amerikai sorozat); 21:15 A
halászkirály legendája (amerikai
vígjáték) Fsz.: Jeff Bridges,
Robin Williams; 23:55
Felejthetetlen (amerikai sorozat);
01:05 CSI: New York (amerikai
sorozat); 02:05 A cég (amerikai
sorozat); 02:55 Felejthetetlen
(amerikai sorozat)

Eurosport
8:30 Gyorskorcsolya – Világbajnok-
ság; 9:30 Kerékpározás – Tour of
Catalunya, 6. szakasz; 10:30 Curling
– Nõi világbajnokság, Lethbridge,
Kanada, elõdöntõ; 12:30 Gyorskor-
csolya – Világbajnokság; 13:30
Gyorskorcsolya – Világbajnokság,
élõ; 14:30 Kerékpározás – Tour of
Catalunya, 6. szakasz; 15:00 Kerék-
pározás – Tour of Catalunya, 7. sza-
kasz, élõ; 16:30 Kerékpározás –
Criterium International, Franciaor-
szág, 2. nap, élõ; 17:00 Gyorskor-
csolya – Világbajnokság; 18:00 Te-
nisz – WTA torna, Miami, USA, 3.
kör, élõ; 23:45 Kerékpározás – Tour
of Catalunya, 7. szakasz; 1:00 Ke-
rékpározás – Criterium International,
Franciaország, 2. nap

06:30 Talpalatnyi zöld
07:00 Gazdakör 
07:30 Töredékek – Fejezetek a ma-

gyar mûvelõdés történetébõl
07:50 Tizenhat város tizenhat

lánya (magyar tévéfilm)
09:00 Rosszcsont kalandjai (am. s.) 
09:55 Magyar elsõk
10:10 Másfélmillió lépés

Magyarországon
11:00 Élõ egyház
11:30 Isten kezében
12:00 Önkéntesek (magyar dokf.)
12:30 Beavatás
13:02 Híradó
13:15 Élõ népzene
14:10 Csellengõk
14:40 Határtalanul magyar
15:10 Arcélek
15:40 Hazajáró
16:10 Magyar elsõk 
16:25 A miniszterelnök (m. vígj.)
17:35 A harapós férj (magyar vígj.)
19:00 Híradó 
19:30 Heti Hírmondó
20:00 Önök kérték!
21:00 Amadeus (am. filmdráma)
24:00 Klubszoba
00:55 Dunasport
01:10 A szél a maga útját járja

(olasz-francia filmdráma)

Duna TV
06:45 Reggeli gondolatok
07:15 Zöld világ
07:45 Tv2 matiné
11:35 Stahl konyhája (ismétlés)
11:05 Kalandjárat (ismétlés)
12:35 Borkultusz
13:05 Talpig nõ
13:35 Több mint TestÕr
14:05 A kiválasztott – Az amerikai

látnok (amerikai sorozat)
15:05 Monk – Flúgos nyomozó

(amerikai sorozat) 
16:05 Bûbájos boszorkák (am. s.)
17:05 Másodállás (reality-sorozat)
17:35 Elvált nõk klubja (amerikai

vígjáték, ismétlés) 
19:30 Tények
20:00 Napló (mérlegen a valóság)
21:05 Állj, vagy jövök! (amerikai-

német vígjáték) Logan ellop
egy húszmilliót érõ gyémán-
tot, de rendõrök veszik kö-
rül. Egy építkezésen elrejti a
gyémántot, ám mire szaba-
dul, az épület már felépült és
épp a rendõrség használja.

22:55 Frizbi Hajdú Péterrel
23:55 Elit egység (kanadai sorozat) 
00:55 Nagy ember, kis szerelem

(török-görög-magyar
filmdráma)

TV 2
07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:30 Teleshop 
12:25 Törzsutas 
12:55 Havazin
13:25 Tuti gimi (amerikai sorozat)
14:20 Gossip Girl – A pletykafé-

szek (amerikai sorozat)
16:10 Tru Calling – Az õrangyal

(amerikai sorozat)
17:10 Piedone Egyiptomban (olasz

akció-vígjáték)
19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Cobra 11 (német sorozat)
21:00 Fantasztikus négyes (ame-

rikai–német–kanadai sci-fi
kalandfilm) 

23:05 Heti hetes
00:25 Portré
01:05 Álomcsapda (amerikai–kana-

dai–ausztrál thriller) Henry,
Beaver, Jonesy és Pete leg-
jobb barátok, és egy külö-
nös képesség birtokában
vannak, mely örökre össze-
köti õket. Befogadnak ma-
guk közé egy idegent, de a
jótett helyébe csak rosszat
várhatnak. A lény végzetes
próbának teszi ki õket. 

RTL Klub
07:00 Rajzfilmek 
11:15 Csipkerózsika (magyar

cirkuszfilm)
12:30 A tánc legendája
13:01 Engedjétek hozzám
13:05 „Így szól az Úr!“
13:15 Katolikus krónika
13:40 A sokszínû vallás
13:50 Unitárius magazin
14:20 Református ifjúsági 

mûsor
14:25 Az utódok reménysége
14:50 Római katolikus szentmise
15:55 Az Árpád-kor templomai
16:05 Magyarország története
16:30 Demjén koncert 2011
17:20 Az aranyrózsa barlangja 2.

(olasz kalandfilm)
18:50 Szeretettel Hollywoodból
19:20 Mi micsoda
19:45 Esti mese
20:10 Szerelmem, Afrika (német-

olasz sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Forma-1 Ausztrál Nagydíj

futam
23:50 Buborékok (magyar tévéfilm)
01:20 Telesport – OTP Bank Liga,

Gyõri ETO FC – MVM Paks.
Bajnoki labdarúgó mérkõzés

03:00 Négy szellem

MTV 2



06:30 A Lényeg
06:55 Ma Reggel
10:05 A Silla királyság ékköve (dél-

koreai sorozat) 
11:10 Rex Rómában (osztrák-

német-olasz sorozat) 
12:00 Most a Buday!
12:30 Napirend elõtt
13:01 Hírek
13:25 Roma Magazin
13:55 Domovina 
14:25 Hungaria, Európa rejtett 

kincse 
14:45 Marslakók (magyar sorozat)
15:15 A Szövetség
16:10 Angyali érintés (amerikai

sorozat)
17:00 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
17:40 MM. A megoldások magazinja
18:40 Everwood (amerikai sorozat) 
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó este
21:10 Marslakók (magyar sorozat)
21:40 Kékfény
22:40 Hacktion (magyar sorozat)
23:35 Az Este
00:10 Aranymetszés
01:10 Múlt-kor
01:40 Zöld Tea
02:05 Everwood (amerikai sorozat)

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia, nap
mint nap!; 10:10 A palota titkai
(dél-koreai sorozat); 11:30 Sajtó
és hatalom (ismétlés); 12:20
Sztárgyár; 12:45 Az elveszett
lovag legendája (koreai sorozat,
ismétlés); 14:00 Híradó; 14:45
Teleshop; 15:30 Krónika (magyar
nyelvû mûsor); 16:50 Bruno és
Benny (ausztrál sorozat); 17:40 A
palota legendája (koreai sorozat);
18:50 Híradó; 20:00 Premier plán;
20:50 Sztárgyár; 21:20 VIII. Henrik
(angol sorozat); 22:10 Ember és
idõ. Különkiadás; 23:30 Replay;
00:50 Noktürnök; 01:50 Bruno és
Benny (ausztrál sorozat); 02:40
Dana kertjében (ismétlés); 03:05
Sztárgyár; 03:20 Híradó
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:10 Robbanásve-
szély; 09:30 Csavargó pecás; 10:00
Sztárgyár; 11:00 Vallomások; 12:00
Egy óra biznisz; 13:00 Városi ka-
land; 14:00 Teleshop; 14:35 Együtt
Európába; 15:30 Teleshop; 16:00
Caterina és a lányai (olasz s.);
17:00 Vallomások; 18:00 Híradó;
18:20 Két szélhámos és egy fél
(olasz kalandvígjáték) Fsz.:
Sabrina Ferilli, Claudio Bisio,
Gianluca Grecchi; 20:00 Sztárgyár;
20:30 Egy óra biznisz; 21:30 Szóra-
koztató mûsor; 22:30 Híradó; 23:30
Sztárgyár; 24:00 Törvény és rend
(amerikai s.); 01:00 Ma a holnapról;
01:30 Caterina és a lányok (olasz
s.); 02:20 Sztárgyár (ismétlés);
02:45 Egy óra biznisz (ismétlés)

Viasat 3
07:25 A kifutó (am. reality-s.); 08:15
A nagy házalakítás; 09:05 Gyilkos
sorok (am. s.); 10:05 Szex és New
York light (am. s.); 11:00 Bilko fõ-
törzs (am. vígjáték); 12:55 A dadus
(am. s.); 13:55 Amerikai mestersza-
kács (gasztro-reality); 14:55 Monk –
Flúgos nyomozó (am. s.); 16:40
CSI: Miami helyszínelõk (am. s.);
17:35 Esküdt ellenségek: Bûnös
szándék (am. s.); 18:35 Gyilkos
számok (am. s.); 19:30 Amerikai
mesterszakács (gasztro-reality);
20:30 Jóbarátok (am. s.); 21:25 Két
pasi – meg egy kicsi (am. s.); 22:20
Éden Hotel 2.; 23:20 Kettõs ügynök
(am. s.); 00:20 CSI: A helyszínelõk
(am. s., ism/); 01:05 Esküdt ellen-
ségek: Bûnös szándék (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik,
doki?; A könyvhozó; 10:00
Hullázó kedélyek (amerikai
vígjáték, ismétlés); 12:00
Fiatal és nyughatatlan
(amerikai sorozat,
ismétlés); 13:00 Hírek; 13:30
Apropo TV; 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 Gyógyegér vacsorára (am.
vígjáték); 08:00 Kéjjel-nappal (am.
vígjáték); 09:45 A bennfentes (am.
filmdráma); 12:20 Narnia Krónikái
3. – A Hajnalvándor útja (angol
családi kalandfilm); 14:10 Férfit lá-
tok álmaidban (am.–spanyol ro-
mantikus vígjáték); 15:50 Az utol-
só dal (am. filmdráma); 17:40 Ke-
serédes (thaiföldi–am. romantikus
vígjáték); 19:30 Felvétel indul!;
20:00 Befutó (am. s.); 21:00 Jó ba-
rátnõk (am. romantikus vígjáték);
22:30 Kaliforgia (am. s.); 23:05
Kergetjük az am. álmot (am. s.);
23:35 Adni jó (am. vígjáték); 01:05
A vér összeköt (am. filmdráma);
02:40 Micmacs – (N)Agyban megy
a kavarás (francia vígjáték)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10 Sár-
kányszív (amerikai akciófilm);
13:05 Csavargó kutya 3. (amerikai
családi kalandfilm); 14:45 Padlógáz
2. (német akció-vígjáték) A sebes-
ségmániás Mia egy baleset kap-
csán ismerkedik meg az egzotikus
szépségû Sherinnel, aki bevezeti
õt a titkos és nem túl törvényes au-
tóversenyek világába.; 16:25 Csil-
lagkapu (amerikai sci-fi); 17:55 Egy
zseni, két haver, egy balek (olasz-
francia-NSZK akció-vígjáték); 20:15
Mr. Milliárd (amerikai vígjáték);
22:00 Zombik városa – Nincs me-
nekvés (amerikai horror-vígjáték);
23:45 Fido – Hasznos a zombi a
háznál (kanadai horror-vígjáték);
01:30 A halál háza (angol horror)

HBO – 15:50

Az utolsó
dal 
(amerikai filmdráma)
A családjától elidegene-
dett apa esélyt kap ar-
ra, hogy együtt töltse a
nyarat lázadó tinédzser
lányával, akit hosszú évek óta nem látott. Az újbó-
li kapcsolatfelvétel igen nehezen indul, ám szeren-
csére van egy közös érdeklõdési pontjuk: a zene.
És a zenén keresztül megismerhetjük a család tör-
ténetét: barátságokat, titkokat és árulásokat, az
elsõ szerelmet és a második esélyt.

AXN
07:00 Jordan (am. s.); 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 Õs-
lények kalandorai (am. s.); 13:00
Ügyvédek (am. s.); 14:00 American
Idol. Reality; 15:00 A férfiak a szõ-
kéket szeretik (am. s.); 16:00 NCIS
(am. s.); 17:00 A kiválasztott – Az
amerikai látnok (am. s.); 18:00 Õs-
lények kalandorai (am. s.); 19:05
Jordan (am. s.); 20:05 NCIS (am.
s.); 21:05 Trinity kórház (am. s.);
22:05 CSI: New York (am. s.); 23:05
Eltûntnek nyilvánítva (am. s.);
00:05 Trinity kórház (am. s.); 01:05
NCIS (am. s.); 02:05 Eltûntnek nyil-
vánítva (am. s.)

Eurosport
09:30 Snooker – Kínai open,
Peking, Kína, 1. nap, élõ;
12:30 Curling – Nõi
világbajnokság, Lethbridge,
Kanada, döntõ; 14:30 Snooker
– Kínai open, Peking, Kína, 1.
nap, élõ; 17:30 Labdarúgás –
Eurogólok; 18:30 Tenisz –
WTA torna, Miami, USA,
nyolcaddöntõ, élõ; 22:00
Csupa sport – Wattok; 22:15
Csupa sport – Ütközések ideje;
22:20 Pankráció; 22:50 Csupa
sport – Ütközések ideje; 23:00
Pankráció – Válogatás; 24:00
Tenisz – WTA torna, Miami,
USA, nyolcaddöntõ, élõ; 01:15
Labdarúgás – Eurogólok;
02:15 Csupa sport – Wattok

06:30 Gazdakör
06:40 Híradó
07:00 Élõ egyház (ismétlés)
07:30 Híradó 
07:35 Isten kezében
08:00 Kárpát Expressz
08:30 Híradó
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd (ismétlés)
10:05 Klubszoba
11:00 Család-barát
12:00 Heti Hírmondó
12:30 Térkép
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:30 Napirend elõtt
14:00 Kapcsoljuk az Országházat
18:20 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Hagyaték (magyar magazin)
21:00 Kultikon
21:55 Hírek
22:05 Puskás Ferenc – Egy legenda

életre kel (magyar portréfilm)
22:50 Tosko – Az utolsó prímás

(magyar dokumentumfilm)
23:45 Sportaréna 
00:40 Beethoven: D-dúr hegedûverseny
01:40 Térkép

Duna TV
07:00 Aktív Extra (ismétlés)
07:25 Tények reggel
08:00 Mokka
10:40 Stahl konyhája (ismétlés)
10:50 Teleshop 
11:00 Babapercek
12:05 EZO.TV Jósok, médiumok!
13:35 Vadak ura 3.: Braxus szeme

(amerikai kalandfilm) A
legendák az ifjú Tal királyról
szólnak, aki birtokában van
a Szem tudományának, s
melyet hamarosan megoszt
fivérével. A hatalomra éhes
Agon, hogy visszanyerje
hatalmát és megszerezze a
királyságot…

15:20 Marina (amerikai-mexikói s.)
16:20 Rex felügyelõ (osztrák-

német-olasz sorozat)
17:20 La Pola (kolumbiai sorozat) 
18:25 Tiltott szerelem (török s.) 
19:30 Tények
20:35 Aktív 
21:10 Jóban Rosszban (magyar s.) 
22:20 NCIS (amerikai sorozat)
23:20 NCIS: Los Angeles (amerikai

sorozat)
00:20 Aktív 
00:50 Tények este
01:25 EZO.TV Jósok, médiumok!

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) 
10:25 Második esély (amerikai-

mexikói-kolumbiai sorozat)
11:35 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 Trükkös halál (kanadai-

amerikai sorozat) 
15:15 Sarokba szorítva (amerikai

sorozat)
16:15 Döglött akták (amerikai

sorozat)
17:20 Marichuy – A szerelem

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

sorozat)
22:20 Dr. Csont (amerikai sorozat)
23:20 Showder Klub
00:30 POKERSTARS.NET BIG

GAME
01:25 Reflektor
00:40 Grimm (amerikai-cseh-angol

fantasztikus kalandfilm)

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:00 A rejtélyes XX. század
10:25 Lássuk Indonéziát!
10:35 MacGyver (amerikai-kanadai

sorozat)
11:25 Az aranyrózsa barlangja 2.

(olasz kalandfilm)
13:01 Híradó délben
13:30 Fõtér
14:55 Biciklis magazin
15:20 Magyar rock
16:15 Família Kft. (magyar sorozat) 
16:40 MacGyver (amerikai-kanadai

sorozat)
17:30 Felfedezõ úton a Robinson

család (új-zélandi sorozat)
17:55 A Nyereg Klub (ausztrál s.)
18:20 Lizzie McGuire (amerikai s.)
18:45 Anya, az állatorvos (német

sorozat)
19:35 Esti mese
20:15 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Rocca parancsnok (olasz s.)
22:25 Maradj talpon! 
23:15 Angyali érintés (amerikai s.)
24:00 Az isteni Diego (argentin-

spanyol játékfilm)
01:35 Stingers (ausztrál sorozat)
02:25 Drága doktor úr (olasz s.)

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

ékköve (amerikai 
sorozat)

11:00 Mindenbõl egy van
12:00 Kékfény
13:00 Hírek
13:25 Srpski Ekran
13:55 Unser Bildschirm
14:25 Hungaria 
14:45 Marslakók (magyar 

sorozat)
15:15 Hacktion (amerikai 

sorozat)
16:10 Angyali érintés (amerikai

sorozat)
17:00 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
17:40 MM
18:40 Everwood (amerikai 

sorozat)
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó este 
21:10 Marslakók (magyar 

sorozat)
21:40 Örkény István: Macskajáték
00:05 Az ESTE
00:40 Tudorok (amerikai sorozat)
01:35 Barangolások öt kontinensen
02:05 Angi jelenti

MTV 1

RTV 1
07:00 Reggeli híradó; 08:00
Románia nap mit nap; 10:10 A
palota titkai (koreai sorozat);
11:25 Közelebb; 12:00 Pénzügyek
és üzletek; 12:25 Sztárgyár; 12:40
A palota legendája (koreai
sorozat); 14:00 Híradó; 14:45
Teleshop; 15:30 Európai roma;
16:00 Magyar nyelvû mûsor; 17:00
Híradó; 17:40 A palota legendája
(koreai sorozat); 18:53 Híradó;
20:00 Híradó; 20:50 Sztárgyár;
21:05 UEFA Bajnokok Ligája-stúdió;
21:40 Bajnokok Ligája labdarúgó-
mérkõzés, negyeddöntõk; 23:50
Bajnokok Ligája-összefoglaló: Élõ;
00:40 Bruno és Benny (ausztrál
sorozat); 01:35 Pénzügyek és
üzletek; 02:00 Replay

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Egészség-
pasztilla; 08:10 Ha nem tudná;
08:20 Két szélhámos és egy fél
(amerikai vígjáték); 10:00
Sztárgyár; 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
Vallomások; 18:00 Hírek; 18:25
Két szélhámos és egy fél (olasz
vígjáték); 20:00 Sztárgyár; 20:25
Egy óra biznisz; 21:30
Szórakoztató mûsor; 22:30
Híradó; 23:30 Sztárgyár; 24:00
Törvény és rend; 00:55 Autó-
mánia; 01:30 Caterina és a lányok

Viasat 3
07:30 A kifutó (am. s.); 08:30 A
nagy házalakítás (am. s.); 09:10
Gyilkos sorok (am. s.); 10:10 Gyil-
kos számok (am. s.); 11:00 A
salemi boszorkányper (am. s.);
12:55 A dadus (am. s.); 13:50 Ame-
rikai 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.); 21:15 Két pasi –
meg egy kicsi (am. s.); 22:20 Éden
Hotel (am. s.); 23:20 Doktor House
(am. s.); 00:15 CSI: Miami helyszí-
nelõk (am. s.); 01:10 Esküdt ellen-
ségek: 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; 14:00 Lois és Clark
(amerikai sorozat); 16:00
Fiatal és nyughatatlan
(amerikai sorozat); 17:00
Híradó; 17:45 Happy Hour;
19:00 Hírek; 20:30
Masterchef; 22:30 Híradó;
23:00 Spartacus (amerikai
sorozat); 24:00 Masterchef
(ismétlés); 02:00 Hírek; 03:30
Spartacus (amerikai
sorozat); 04:30 Promotor;
05:00 20 év elteltével; 06:00
Happy Hour

HBO
06:00 Az utolsó dal (amerikai film-
dráma); 07:45 Keserédes (thaiföl-
di–amerikai romantikus vígjáték);
09:35 Bipoláris gyerekek (amerikai
dokumentumfilm); 10:25 Már megint
te! (amerikai vígjáték); 12:10 A
szólista (amerikai filmdráma);
14:05 Apollo 13 (amerikai filmdrá-
ma); 16:25 Kellékfeleség (amerikai
romantikus vígjáték); 18:20 Terá-
piás szerelem (amerikai romanti-
kus vígjáték); 20:00 Valamit mon-
danék neked (francia filmdráma);
21:40 Vesztesek bosszúja (ameri-
kai akciófilm); 23:15 Trónok harca
(amerikai s.); 01:05 Hamlet 2
(amerikai vígjáték); 02:40 Haláli te-
metés (amerikai vígjáték); 04:10
Talán (francia filmdráma)

Film +
06:00 Egy zseni, két haver, egy
balek (olasz-francia akció-
vígjáték); 08:05 Televíziós
vásárlás; 11:10 Mr: Milliárd
(amerikai vígjáték); 12:55
Nullpont (kanadai sci-fi); 14:35
Pusztító tornádó (amerikai
filmdráma); 16:15 Airport ‘77
(amerikai katasztrófa film); 18:25
Bosszúállók (amerikai
kalandfilm); 20:05 Wing
Commander – Az ûrkommandó
(amerikai akciófilm); 22:00 Túl
mindenen (amerikai akciófilm);
00:05 Diamant (francia-belga-
luxemburgi krimi); 02:00 A texasi
láncfûrészes mészárlás: A kezdet
(amerikai horror); 03:35 Túl
mindenen (amerikai akciófilm)

Duna TV – 22:05 

Szerelmes Shakespeare 
(amerikai romantikus vígjáték) 
Gondban van 1593 nyarán William Shakespeare. A
londoni színházi élet ifjú titánja alkotói válságban
szenved, képtelen folytatni legújabb darabját. Legin-
kább múzsára lenne
szüksége. Amikor meg-
ismerkedik a gyönyörû
Lady Violával, nyomban
szerelemre gyullad irán-
ta. Az ihlet visszatér és
William a maga érzelmét
szövi új darabja soraiba.

AXN
07:00 Jordan (am. s.); 08:00
NCIS (am. s.); 09:00 Ügyvédek
(am. s.); 10:00 A férfiak a szõké-
ket szeretik (am. s.); 11:00 A ki-
választott – Az amerikai látnok
(am. s.); 12:00 Õslények kalan-
dorai (am. s.); 13:00 Ügyvédek
(am. s.); 14:00 Jordan (am. s.);
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 (am.
s.); 21:00 Szellemekkel suttogó
(am. s.); 22:00 Felejthetetlen
(am. s.); 23:00 Elveszett lány
(am. s.); 00:20 Szellemekkel sut-
togó (am. s.)

Eurosport
09:30 Snooker – Kínai open,
Peking, Kína, 2: nap – élõ; 12:30
Labdarúgás – Eurogólok; 13:30
Tenisz – WTA torna, Miami, USA,
nyolcaddöntõ; 14:30 Snooker –
Kínai open, Peking, Kína, 2: nap –
élõ; 17:30 Tenisz – WTA torna,
Miami, USA, nyolcaddöntõ; 20:00
Tenisz – WTA torna, Miami, USA,
negyeddöntõ – élõ; 21:45 Csupa
sport – Wattok; 22:00 Boksz – WBA
világbajnokság, nehézsúly, A:
Povetkin (Oroszország) – M: Huck
(Németország); 24:00 FIA Túraautó
Világbajnokság – WTCC magazin;
00:30 Snooker – Kínai open,
Peking, Kína, 2: nap; 01:30 Tenisz
– WTA torna, Miami, USA,
negyeddöntõ

07:00 Roma Magazin
07:30 Híradó
07:35 Domovina
08:00 Kárpát Expressz
08:30 Híradó
08:35 Kultikon
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd
10:00 Kapcsoljuk az 

Országházat
17:10 Magyar történelmi

arcképcsarnok
17:30 Utazás a Marsra 
18:20 Kisváros (magyar 

sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Alkotmány utca
20:00 Térkép
20:30 Emlékezés tükrei
21:00 Kultikon
21:50 Híradó
22:05 Szerelmes Shakespeare

(amerikai romantikus
vígjáték) Fsz.: Joseph
Fiennes, Gwyneth Paltrow,
Judi Dench, Geoffrey Rush,
Simon Callow 

00:05 Magyar Jazz Ünnep 2011
01:50 Az idõ fényképe
02:35 Térkép

Duna TV
07:00 TotalCar
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája 
10:45 Babapercek
12:00 EZO:TV Jósok, látók, médiumok!
13:35 Szent Iván napja (magyar film)

A film Sz. Iván egy napját mu-
tatja be. Amibe, mint egy fene-
ketlen zsákba, Iván megpró-
bálja belegyömöszölni a nagy-
betûs mûvészetet és a köny-
nyebb mûfajokat, a jól jövedel-
mezõ reklámokat és Kosztolá-
nyi Dezsõt, sikert és pénzt és
népszerûséget, barátságot,
kalandot és szerelmet.

15:20 Marina (amerikai-mexikói s.) 
16:20 Rex felügyelõ (osztrák s.)
17:20 La Pola (olasz sorozat)
18:20 Update Konyha
18:25 Tiltott szerelem (török s.)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:00 Jóban Rosszban (magyar s.)
22:20 Hajnali mentõakció (amerikai

akciófilm) Fsz.: Christian
Bale, Steve Zahn, Galen Yuen

00:45 Aktív
01:15 Tények Este
01:50 EZO:TV Jósok, látók, médiumok! 

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 (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 A mentalista (amerikai

sorozat)
23:15 A Grace klinika (amerikai

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

sorozat)

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

szetfilm-fesztivál filmjeibõl
10:25 Szép magyar tánc 
10:30 Rejtélyek Tesz-Vesz városban
10:55 MacGyver (amerikai sorozat)
11:45 Felfedezõ úton a Robinson

család (amerikai film)
12:10 A Nyereg Klub
12:35 Lizzie McGuire 
13:01 Híradó délben
13:30 Fõtér
14:55 1100 év Európa közepén
15:20 Magyar pop
16:15 Família Kft (magyar sorozat)
16:40 MacGyver (amerikai sorozat)
17:30 Felfedezõ úton a Robinson

család
18:00 A Nyereg Klub
18:25 Lizzie McGuire (amerikai s.)
18:45 Anya, az állatorvos (olasz s.)
19:35 Esti mese
20:10 Zöld Föld
10:15 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Rocca parancsnok (am. s.)
22:25 Maradj talpon!
23:15 Aranycsapat
01:00 Angyali érintés (amerikai s.)
01:45 Stingers (amerikai s.)
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06:30 Kárpát Expressz 
06:55 Ma Reggel
10:00 A Silla királyság ékköve

(amerikai sorozat)
11:00 Magyarország, szeretlek!
12:15 Útravaló
12:30 Átjáró
13:01 Híradó délben 
13:25 Hrvatska krónika
13:55 Ecranul nostru
14:25 Hungaria
14:55 Marslakók (magyar sorozat)
15:15 Gasztroangyal
16:10 Angyali érintés (amerikai

sorozat) 
17:00 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat) 
17:45 MM
18:40 Everwood (amerikai 

sorozat)
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó este 
21:10 Marslakók (magyar sorozat)
21:40 Kasszasiker (amerikai

sorozat)
22:30 Bábel
23:25 Az Este
24:00 KorTárs
00:30 Szeptember 11. – A terror

napja (amerikai
dokumentumfilm)

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia, nap
mint nap; 10:10 A palota titkai (ko-
reai s.); 11:25 A hírességen túl;
11:30 Játszmák és érdekek; 12:20
Sztárgyár; 12:40 A palota legendája
(koreai s.); 14:00 Híradó; 15:30 Em-
berek, mint mi; 16:00 Együttélés;
16:50 Bruno és Benny (ausztrál s.);
17:00 Híradó; 17:30 Alagút a szabad-
ság felé; 18:25 A palota legendája
(koreai s.); 18:53 Híradó; 20:00 Hír-
adó plusz; 20:50 Sztárgyár; 21:05
UEFA Bajnokok Ligája-stúdió; 21:40
Bajnokok Ligája negyeddöntõ labda-
rúgó-mérkõzés, élõ; 23:50 UEFA Baj-
nokok Ligája-összefoglaló; 00:40
Bruno és Benny (am. s.); 01:35 La
vie en rose; 02:15 100%-ban szava-
tolt; 03:05 Az én Európám 

6 SZERDA / MÁRCIUS 28. Tájoló

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Egészség-
pasztilla; 08:10 Ha nem tudná…;
08:20 Két szélhámos és egy fél;
10:00 Sztárgyár; 11:00 Vallomások;
12:25 Egy óra biznisz; 13:05 Szóra-
koztató mûsor; 14:00 Teleshop;
14:35 Ma a holnapról (kanadai doku-
mentumfilm); 15:00 Mûkorcsolya-vi-
lágbajnokság: Párosok, rövid prog-
ram: Élõ; 17:30 Autómánia; 18:00
Híradó; 18:20 Két szélhámos és
egy fél (olasz vígjáték); 20:00
Sztárgyár; 20:30 Bazár; 21:00 Mû-
korcsolya-világbajnokság: Jégtánc,
rövid program: Élõ; 23:45 Sztárgyár;
00:15 Törvény és rend (amerikai
s.); 00:55 Légy formában!; 01:30
Robbanásveszély (ismétlés);
02:45 Mûkorcsolya-világbajnokság

Viasat 3
07:15 A kifutó (am. s.); 08:05 A
nagy házalakítás (am. s.); 08:50
Gyilkos sorok (am. s.); 09:50 Gyil-
kos számok (am. s.); 10:45 Biloxi
Blues; 12:55 A dadus (am. s.); 13:50
Amerikai mesterszakács (am. s.);
14:55 Monk – Flúgos nyomozó
(am. s.); 16:35 CSI: Miami helyszí-
nelõk (am. s.); 17:30 Esküdt ellen-
ségek: Bûnös szándék (am. s.);
18:25 Gyilkos számok (am. s.);
19:30 Amerikai 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.); 00:25 CSI: Miami helyszí-
nelõk (am. s.); 01:20 Esküdt ellen-
ségek: Bûnös szándék (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?;
A könyvhozó; 10:00 Lois és
Clark (ismétlés); 12:00 Fiatal
és nyughatatlan (amerikai
sorozat); 13:00 Hírek; 13:45
Mosolypasztillák; 14:00 A
végzet gyermeke (amerikai
filmdráma) Fsz: Alyssa
Milano, Connie Sellecca,
David Dukes; 16:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai
sorozat); 17:00 Híradó; 17:45
Happy Hour; 19:00 Hírek;
20:30 Román Komédiaszol-
gálat; 21:30 Labdarúgó Román
Kupa; 23:30 Híradó; 24:00
Promotor; 01:30 Apropo TV;
03:00 Labdarúgó Román Kupa;
04:30 Románia, szeretlek!

HBO
06:00 Kellékfeleség (am. romanti-
kus vígjáték); 07:55 Terápiás szere-
lem (am. romantikus vígj.); 09:35 A
895: pelikán (am. dokf.); 10:15 Bébi
mama (am. vígj.); 11:55 Villámtolvaj
– Percy Jackson és az olimposziak
(kanadai–am. családi kalandfilm);
13:55 Tõzsdecápák – A pénz nem
alszik (am. filmdráma); 16:05 Szakí-
tópróba (am. vígj.); 17:40 Ilyen az
élet (am. vígj.); 19:35 Nevelésbõl
elégséges (am. s.); 20:00 Narnia
Krónikái 3: – A Hajnalvándor útja
(angol családi kalandfilm); 21:55
Befutó (am. s.); 23:00 Elcserélt éle-
tek (am. filmdráma); 01:20 Aki csak
arra gondol (norvég vígj.); 02:50 A
vikingek felemelkedése (dán–angol
akciófilm)

Film +
05:25 Dirty Dancing – A szabad-
ság szele (am. filmdráma); 06:05
Airport ‘77 (am. katasztrófa film);
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Padlógáz 2 (am. akciófilm); 12:50
Bosszúállók (am. kalandfilm);
14:25 Wing Commander – Az
ûrkommandó (am. akciófilm);
16:20 Csonthülye 2: – Csapás a
múltból (am. akció-vígjáték);
18:20 Teljes gázzal (am. akció-
film); 20:20 Taxi 2: (am. akció-
film); 22:00 A szállító (am. akció-
film); 23:45 Próbatétel (kanadai-
angol thriller); 01:30 Drogkirály
(am. akcióthriller); 03:00
Chupacabra – Potyautas a halál
(am. horror); 04:30 Nullpont (ka-
nadai sci-fi)

Duna TV – 22:05 

Keresztutak 
(román–finn filmdráma) 
Két nap eseményei három
különbözõ történetben elme-
sélve. A csalódott, az élet értelmében elbizonyta-
lanodott szereplõk keresztezik egymás útjait, köl-
csönösen befolyásolják egymás sorsát. A három
történetet nemcsak a szereplõk kapcsolják össze,
hanem a hasonló témák is. A film középpontjá-
ban a börtönlét áll, és bár az elmesélt kalandok
nem egyforma súlyúak a filmben, a Keresztutak
okos forgatókönyve ugyanazokat az érzelmeket
és érzéseket hívja elõ más-más regiszterben .

AXN
07:00 Jordan (am. s.); 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
Jordan (am. s.); 15:00 A férfiak a
szõkéket szeretik (am. s.); 16:00
NCIS: Los Angeles (am. s.); 17:00
A kiválasztott – az amerikai lát-
nok (am. s.); 18:00 Õslények ka-
landorai (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 A cég
(am. s.)

Eurosport
09:35 Snooker – Kínai open,
Peking, Kína, 3: nap – élõ; 12:30
Tenisz – WTA torna, Miami,
USA, negyeddöntõ; 14:30
Snooker – Kínai open, Peking,
Kína, 3: nap – élõ; 17:30
Mûkorcsolya – Világbajnokság,
Nice, Franciaország, párok, rövid
program 18:30 Tenisz – WTA
torna, Miami, USA,
negyeddöntõ; 20:00 Tenisz –
WTA torna, Miami, USA,
negyeddöntõ – élõ; 21:45
Mûkorcsolya – Világbajnokság,
Nice, Franciaország, rövid tánc –
élõ; 23:30 Snooker – Kínai
open, Peking, Kína, 3: nap;
01:00 Tenisz – WTA torna,
Miami, USA, negyeddöntõ

07:00 Unser Bildschirm
07:30 Híradó
07:35 Srpski Ekran
08:00 Kárpát Expressz
08:30 Híradó
08:35 Kultikon
09:35 Közbeszéd
10:05 Önök kérték!
11:00 Család-barát
12:00 Nyelvõrzõ
12:30 Térkép
13:00 Híradó 
13:20 Kívánságkosár
15:15 Akadálytalanul
15:40 Kulisszatitkok
16:10 Sírjaik hol domborulnak...
16:35 Talpalatnyi zöld
17:10 Magyar elsõk
17:25 Ázsia apró hõsei
18:20 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
21:50 Hírek
22:05 Keresztutak (román – finn

filmdráma) Fsz.: Doru Bogu-
ta, Cornel Mimi Brãnescu,
Marius Chivu

23:30 Szvjatoszlav Richter
00:25 Új régi hang
01:35 Térkép

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 TotalCar
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája 
10:45 Babapercek
10:55 Teleshop
12:00 EZO: TV Jósok, látók,

médiumok! 
13:35 Keselyûk karmaiban

(amerikai kalandfilm)
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
21:00 Jóban Rosszban (magyar s.)
22:20 Doktor House (amerikai s.)
23:20 Született feleségek (amerikai

sorozat)
00:20 Én is szép vagyok
00:50 Aktív
01:20 Tények Este
01:55 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok! 
02:30 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 (amerikai

sorozat)
17:15 Marichuy – A szerelem

diadala (mexikói sorozat)
18:20 Teresa (mexikói sorozat)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 A Széf
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (magyar

sorozat) 
22:25 Legyen Ön is Milliomos! 
23:30 Házon kívül
00:05 XXI. század – a legendák

velünk élnek
00:40 Reflektor
01:00 Ments meg! (amerikai

sorozat)

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:00 Tudástár 2011 
10:25 Hagyományok õrzõi
10:30 Rejtélyek Tesz-Vesz városban
10:55 MacGyver (amerikai sorozat)
11:45 Felfedezõ úton a Robinson

család
12:10 A Nyereg Klub
12:35 Lizzie McGuire (amerikai s.)
13:01 Híradó délben
13:25 Fõtér
14:55 1100 év Európa közepén
15:20 Magyar válogatott
16:15 Família Kft (magyar sorozat)
16:40 MacGyver (amerikai sorozat)
17:30 Felfedezõ úton a Robinson

család
18:00 A Nyereg Klub
18:25 Lizzie McGuire (amerikai s.)
18:45 Anya, az állatorvos (olasz s.)
19:35 Esti mese
20:05 Zöld Föld
20:15 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
21:00 Híradó este
21:35 Rocca parancsnok (olasz s.)
22:20 Maradj talpon! 
23:20 Tudorok (amerikai sorozat)
00:10 Angyali érintés (amerikai s.)
00:55 On the Spot
01:50 Stingers (amerikai sorozat)
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06:55 Ma Reggel
10:10 A Silla királyság ékköve

(amerikai sorozat)
11:15 Poén Péntek Szálka
12:10 Kasszasiker (amerikai

sorozat)
13:01 Híradó délben 
13:25 Slovenski Utrinki
14:20 Kvartett
14:35 Marslakók (magyar sorozat)
15:10 Négy szellem
16:10 Angyali érintés (amerikai

sorozat) 
16:55 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat) 
17:35 MM
18:40 Everwood (amerikai sorozat)
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó este 
21:10 Marslakók (magyar sorozat)
21:40 Elcserélt lányok (amerikai

sorozat)
22:30 DTK
23:25 Az Este
24:00 Americano (amerikai –

spanyol vígjáték) Fsz.:
Joshua Jackson, Leonor
Varela, Timm Sharp,
Ruthanna Hopper, Dennis
Hopper

01:25 Everwood (amerikai sorozat)

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 A palota
legendája (koreai sorozat);
14:00 Híradó; 14:45 Közérdek;
15:15 Teleshop; 15:30 Akzente;
16:50 Joker-, Lottó 5/40-, Lottó
6/49-, Noroc-sorsolás; 17:40 A
palota legendája (koreai
sorozat); 18:53 Híradó; 20:00
Híradó plusz; 20:50 Sztárgyár;
21:10 Zéró Zóna; 22:40 Exkluzív:
A Román Televízió
dokumentumfilmjei; 23:50 Ahogy
meg van írva; 00:35 A Román
Kulturális Rádió díjai; 02:05
Exkluzív; 03:25 Híradó

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:10
Egészségpasztilla; 08:20 Két
szélhámos és egy fél
(ismétlés); 10:00 Sztárgyár;
11:10 Mûkorcsolya-vb: Jégtánc,
rövid program (ismétlés); 14:00
Parlamenti pártok emelvénye;
14:35 Együtt Európába; 15:30
Mûkorcsolya-vb (nõk, rövid
program: Élõ; 18:00 Híradó;
18:30 Két szélhámos és egy fél
(olasz vígjáték); 20:00
Sztárgyár; 20:30 Bazár; 21:00
Mûkorcsolya-világbajnokság:
Jégtánc, szabadon választott:
Élõ; 23:45 Sztárgyár; 00:15
Törvény és rend (amerikai
sorozat); 01:10 Bazár; 01:35
Zéró Zóna; 02:50 Mûkorcsolya-vb

Viasat 3
07:35 A kifutó (am. s.); 08:25 A
nagy házalakítás (am. s.); 09:15
Gyilkos sorok (am. s.); 10:10
Gyilkos számok (am. s.); 11:05
Columbo (am. film); 12:55 A da-
dus (am. s.); 13:55 Amerikai
mesterszakács (am. s.); 14:55
Monk – Flúgos nyomozó (am.
s.); 16:40 CSI: A helyszínelõk
(am. s.); 17:35 Esküdt ellensé-
gek: Bûnös szándék (am. s.);
18:35 Gyilkos számok (am. s.);
19:30 Amerikai mesterszakács
(am. s.); 20:30 Jóbarátok (am.
s.); 21:15 Két pasi – meg egy ki-
csi (am. s.); 22:20 Éden Hotel
(am. s.); 23:20 A célszemély (am.
s.); 00:15 CSI: A helyszínelõk
(am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 A végzet
gyermeke (ismétlés); 12:00 Fiatal
és nyughatatlan (amerikai
sorozat); 13:00 Hírek; 13:30
Mosolypasztillák; 14:15 Kisvárosi
gyilkosság (brit krimi) Fsz.: John
Nettles, Jason Hughes; 16:00
Fiatal és nyughatatlan (amerikai
sorozat); 17:00 Híradó; 17:45
Happy Hour; 20:00 Las Fierbinti
(román sorozat); 21:30 Labdarúgó
Román Kupa; 23:30 Híradó; 24:00
Fuego (amerikai akciófilm) Fsz::
Damian Chapa, David Carradine,
Charles Arthur Berg; 02:00
Híradó; 03:30 20 év elteltével;
04:30 Labdarúgó Román Kupa;
06:00 Happy Hour

HBO
06:00 Ilyen az élet (am. vígjáték);
07:55 Ébredj velünk (am. romanti-
kus vígjáték); 09:40 Narnia Króni-
kái 3: – A Hajnalvándor útja (angol
családi kalandfilm); 11:35 A Múmia
– A Sárkánycsászár sírja (am. ak-
ciófilm); 13:25 Bulldogbirodalom
(francia vígjáték); 14:50 Megaagy
(am. animációs film); 16:25 Nagy Hal
(am. filmdráma); 18:30 Anyát a
Marsra (am. animációs film); 20:00
Magányosok generációja (cseh doku-
mentumfilm); 21:20 Szex és New
York 2 (am. romantikus vígjáték);
23:45 Loverboy (román romantikus
film); 01:20 Becstelen brigantik
(am. háborús film); 03:50 Stopover
(román rövidfilm); 04:10 28 nappal
késõbb (angol–francia horror)

Film +
06:10 A lista hatalma (amerikai
thriller); 08:05 Televíziós
vásárlás; 11:10 Teljes gázzal
(amerikai akciófilm); 13:10
Merénylet a suligóré ellen
(amerikai akció-vígjáték); 14:55
Napkitörés (amerikai katasztrófa
film); 16:35 A szállító (amerikai
akciófilm); 18:20 Nyomoz a
professzor (amerikai krimi);
20:00 Rejtélyek szigete (német-
amerikai filmdráma); 22:00
Revolver (angol-francia
akciófilm); 24:00 Tiszta vér
(amerikai krimi); 01:40 44 perc
(amerikai akciófilm); 03:10 Nitro
(kanadai akciófilm); 04:55
Csavargó kutya 3. (amerikai
családi film)

RTL Klub – 22:20 

Nico 
(amerikai–hong-
kongi akciófilm) 
Nico Toscani nyomozó maga a megtestesült titok:
olasz bevándorló, aki dolgozott a CIA-nak, meg-
járta Vietnamot, szeretõ férj és apa. Amikor azon-
ban megtudja, hogy hatalmas kábítószer-szállít-
mány várható, nem tud leállni. Anyag helyett
azonban robbanószert találnak, méghozzá olyan
típusút, amit Nico még Vietnamból ismer. Ezért is
éri olyan váratlanul fõnökei döntése: a gyanúsítot-
takat elengedik, Nicótól pedig elveszik az ügyet,
aztán szolgálati fegyverét és rendõrjelvényét is.

AXN
07:00 Jordan (amerikai s.);
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 Jordan (am. s.);
15:00 A férfiak a szõkéket sze-
retik (am. s.); 16:00 NCIS: Los
Angeles (am. s.); 17:00 A kivá-
lasztott – az amerikai látnok
(am. s.); 18:00 Õslények kalan-
dorai (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
09:30 Snooker – Kínai open,
Peking, Kína, 4: nap – élõ; 12:30
Asztali tenisz – Világbajnokság,
Dortmund, Németország, csapat
– élõ; 14:30 Snooker – Kínai
open, Peking, Kína, 4: nap – élõ;
17:30 Mûkorcsolya –
Világbajnokság, Nice,
Franciaország, nõi, rövid program
18:30 Tenisz – WTA torna, Miami,
USA, negyeddöntõ; 20:00 Tenisz
– WTA torna, Miami, USA,
elõdöntõ – élõ; 21:45
Mûkorcsolya – Világbajnokság,
Nice, Franciaország, szabad tánc
– élõ; 23:15 Snooker – Kínai
open, Peking, Kína, 4: nap; 01:00
Tenisz – WTA torna, Miami, USA,
elõdöntõ

06:25 Gazdakör
06:40 Híradó
07:05 Horvát krónika
07:30 Híradó
07:35 Ecranul nostru
08:00 Kárpát Expressz
08:30 Híradó
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd
10:00 Világ-nézet Püspökkenyér
11:00 Család-barát
12:00 Pannon expressz
12:25 Térkép
13:00 Híradó – Déli
13:20 Kívánságkosár
15:40 Határtalanul magyar
16:10 Lyukasóra
16:40 Hazajáró
17:20 Toleranciából jeles
18:20 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Fejezetek a magyar

kereszténység történetébõl
21:00 Kultikon
21:50 Hírek
22:05 Fekete gyémántok (m. játékf.)
23:25 Love Story – Chanticleer

Énekegyüttes
01:10 Itáliai utazásom

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 Segíts magadon!
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája 
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
11:55 EZO: TV Jósok, látók,

médiumok! 
13:35 Buli az élet (amerikai

vígjáték)
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 s.)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:10 Jóban Rosszban (magyar s.)
22:20 Trópusi vihar (amerikai –

angol – német vígjáték) Fsz.:
Ben Stiller, Robert Downey
Jr., Nick Nolte, Jack Black,
Brandon T. Jackson 

00:25 Aktív
00:55 Tények Este
01:30 EZO. TV Jósok, látók,

médiumok! 
02:05 Trópusi vihar (ismétlés)

TV 2
06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt, skacok! 
08:40 Reflektor Reggel
08:50 Reggeli – Csak csajok
09:30 A szerelem rabjai (mexikói

sorozat)
10:20 Második esély (mexikói

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

sorozat)
15:15 Sarokba szorítva (amerikai

sorozat)
16:15 Döglött akták (amerikai

sorozat)
17:15 Marichuy – A szerelem

diadala (mexikói sorozat)
18:20 Teresa (mexikói sorozat)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 A Széf
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (magyar

sorozat) 
22:20 Nico (amerikai – hongkongi

akciófilm) Fsz.: Steven
Seagal, Sharon Stone, Pam
Grier, Henry Silva, Ron Dean 

00:30 Tudorok (amerikai sorozat)
01:40 Reflektor
01:55 Infománia

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

állatfajták
10:25 Jelképtár
10:30 Rejtélyek Tesz-Vesz városban 
10:55 MacGyver (amerikai s.)
11:45 Felfedezõ úton a Robinson

család 
12:10 A Nyereg Klub 
12:35 Lizzie McGuire (amerikai s.)
13:01 Híradó délben
12:29 Fõtér
14:50 1100 év Európa közepén
15:20 Magyar retro
16:15 Família Kft (magyar sorozat)
16:45 MacGyver (amerikai sorozat)
17:35 Felfedezõ úton a Robinson

család 
18:00 A Nyereg Klub 
18:25 Lizzie McGuire (amerikai s.)
18:45 Anya, az állatorvos (olasz s.)
19:35 Esti mese
20:10 Zöld Föld 
20:15 Veszélyes szerelem (am. s.)
21:00 Híradó este
21:30 Mûkorcsolya-és Jégtánc

Világbajnokság, Élõ közvetítés
Nizza-ból – élõ 

23:30 Maradj talpon!
00:15 Szeptember 11 – A terror napja
01:15 Angyali érintés (amerikai s.)
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06:55 Ma Reggel
10:10 A Silla királyság ékköve

(amerikai sorozat)
11:00 DTK
11:55 Szeretettel 

Hollywoodból
12:30 Múzeumtúra
13:01 Híradó délben 
13:25 P’amende
13:55 Esély
14:25 Bali
14:40 Marslakók (magyar 

sorozat)
15:10 Elcserélt lányok (amerikai

sorozat)
16:00 Angyali érintés (amerikai

sorozat) 
16:50 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat) 
17:30 MM
18:40 Everwood (amerikai 

sorozat)
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó este 
21:10 Marslakók (magyar 

sorozat)
21:40 Poén Péntek Szálka
22:40 Mindenbõl egy van
23:35 Az Este
00:10 Négy szellem
01:10 Melissa és Joey

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia, nap
mint nap; 10:10 A palota titkai
(koreai s.); 11:30 Nyitott szemmel;
12:25 Sztárgyár; 12:45 A palota
legendája (koreai s.); 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
lovag legendája (koreai s.); 19:45
Sport; 20:00 Híradó; 20:50
Sztárgyár; 21:00 Egyszer az
életben: Best of; 23:10 Szökés a
halálból (amerikai sci-fi thriller)
Fsz:: Lucy Liu, Michael Chiklis,
Carla Gugino; 00:50 Distractis
Show; 01:45 Profik; 02:45 e-Fórum;
03:05 Sztárgyár
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00
Egészségpasztilla; 08:20 Két
szélhámos és egy fél (ismétlés);
10:00 Sztárgyár; 11:05
Mûkorcsolya-vb: Jégtánc, szabadon
választott; 14:00 Teleshop; 14:35
Együtt Európába!; 15:30
Mûkorcsolya-vb: Férfiak, rövid
program: Élõ; 16:00 Caterina és a
lányok; 17:00 Vallomások; 18:00
Híradó; 18:20 Két szélhámos és
egy fél (olasz vígjáték); 20:00
Sztárgyár; 20:30 Bazár; 21:00
Mûkorcsolya-világbajnokság:
Párosok, szabadon választott: Élõ;
24:00 Van, akinek tetszik…; 01:00
Bazár; 01:35 Két szélhámos és
egy fél (ismétlés); 03:05
Bortestvérek

Viasat 3
07:30 A kifutó (am. s.); 08:25 A
nagy házalakítás (am. s.); 09:15
Gyilkos sorok (am. s.); 10:15 Gyil-
kos számok (am. s.); 11:05
Columbo: Nehéz ügy (am. s.);
12:55 A dadus (am. s.); 13:55
Amerikai mesterszakács (am. s.);
14:55 Monk – Flúgos nyomozó
(am. s.); 16:40 CSI: A helyszínelõk
(am. s.); 17:35 Esküdt ellenségek:
Bûnös szándék (am. s.); 18:35
Gyilkos számok (am. s.); 19:30
Amerikai mesterszakács (am. s.);
20:30 Jóbarátok Rend (am. s.);
21:25 Két pasi – meg egy kicsi
(am. s.); 22:20 Fekete esõ (am. ak-
ciófilm); 00:50 CSI: A helyszíne-
lõk am. s.); 02:40 Esküdt ellensé-
gek: Bûnös szándék (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Kisvárosi
gyilkosságok (ismétlés); 12:00
Fiatal és nyughatatlan (amerikai
s.); 13:00 Híradó; 13:30
Mosolypasztillák; 14:15 Bobby, a
hûséges terrier (amerikai
kalandfilm) Fsz:: James Cosmo,
Oliver Golding, Tom Freeman;
16:00 Fiatal és nyughatatlan
(amerikai s.); 17:00 Híradó; 17:45
Happy Hour; 19:00 Híradó; 20:30
Románia tehetségei; 23:15
Baklövészet (amerikai vígjáték)
Fsz:: Christian Slater, Tim Allen,
Portia de Ross; 01:15 Bobby, a
hûséges terrier (ismétlés); 03:00
Baklövészet (ismétlés); 05:00 20
év elteltével; 06:00 Happy Hour

HBO
06:00 Anyát a Marsra (am. animá-
ciós film); 07:25 Orange – Bafta dí-
jak, 2012; 09:30 Eszeveszett küz-
delem (am. filmdráma); 11:15 Vá-
sott szülõk (am. vígjáték); 13:15
A Karib-tenger kalózai: Ismeret-
len vizeken (am. kalandfilm);
15:30 Túl jó nõ a csajom (am. ro-
mantikus vígjáték); 17:15 Invictus
– A legyõzhetetlen (am. életrajzi
dráma); 19:30 Filmek és sztárok;
20:00 Zöld darázs (am. akció-
film); 22:00 Farkasember (am.
horror); 23:55 Salt ügynök (am.
akciófilm); 01:35 Újabb
parajelenségek (am. horror);
03:05 Ügyféllista (am. filmdrá-
ma); 04:30 Lake Placid 3 (am.
horror)

Film +
06:30 Merénylet a suligóré ellen
(amerikai akció-vígjáték); 08:05
Televíziós vásárlás; 11:10 Viszlát,
Bajnok! (amerikai filmdráma);
13:20 Nyomoz a professzor
(amerikai krimi); 15:00 Fújd
szárazra, édes! (amerikai film);
16:40 Taxi 2: (amerikai
akciófilm); 18:20 Kapd el a
kölyköt! (amerikai akció-
vígjáték); 20:00 Az üresfejû
(amerikai vígjáték); 21:35 Trója
(amerikai-máltai-angol
történelmi kalandfilm); 00:30
Farkasvadászat (spanyol-angol
akció-horror); 02:20 I Love
Budapest (magyar filmdráma);
03:50 21 Gramm (amerikai
filmdráma)

M2 – 23:30 

Americano 
(amerikai–spanyol
vígjáték) 
Három amerikai fiatal
keresi Európában a fel-
hõtlen szórakozást, a
szerelmet, önmagát és
Hemingway nyomát.
Különbözõképpen viszonyulnak egy számukra is-
meretlen ország szokásaihoz, s ez elkerülhetetle-
nül feszültségekhez vezet. Chris író szeretne len-
ni, és mint példaképe, Hemingway megélt élmé-
nyekrõl, férfias kalandokról akar írni. 

AXN
07:00 Jordan (am. s.); 08:00
NCIS (am. s.); 09:00 Ügyvédek
(am. s.); 10:00 A férfiak a szõké-
ket szeretik (am. s.); 11:00 A ki-
választott – Az amerikai látnok
(am. s.); 12:00 Õslények kalan-
dorai (am. s.); 13:00 Ügyvédek
(am. s.); 14:00 Jordan (am. s.);
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.); 22:20 Halász-
király legendája (am. vígjáték)
Fsz:: Jeff Bridges, Robin
Williams; 01:05 A cég (am. s.)

Eurosport
09:30 Snooker – Kínai open, Pe-
king, Kína, negyeddöntõ – élõ;
12:30 Asztali tenisz – Világbajnok-
ság, Dortmund, Németország, csa-
pat – élõ; 13:30 Tenisz – WTA tor-
na, Miami, USA, elõdöntõ; 14:30
Snooker – Kínai open, Peking, Kína,
negyeddöntõ – élõ; 17:30 Asztali te-
nisz – Világbajnokság, Dortmund,
Németország, csapat – élõ; 19:30
Csupa sport – Olimpia álmok; 19:45
Mûkorcsolya – Világbajnokság,
Nice, férfi, rövid program; 20:30 Mû-
korcsolya – Világbajnokság, Nice,
párok, szabad program – élõ; 23:30
Asztali tenisz – Világbajnokság,
Dortmund, Németország, csapat;
01:00 Snooker – Kínai open, Pe-
king, Kína, negyeddöntõ

06:25 Gazdakör
06:40 Híradó
07:30 Híradó
08:00 Kárpát Expressz
08:30 Híradó 
08:35 Kultikon
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd
10:00 Kultikon
11:00 Család-barát
12:25 Térkép
13:00 Híradó – Déli
13:20 Kívánságkosár
15:15 Mindennapi hõsök
15:45 Arcélek
16:15 Munka-Társ
16:45 Heuréka! Megtaláltam!
17:10 100 éve történt
17:20 Sipan ura
18:20 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Kulisszatitkok
21:00 Kultikon
21:50 Hírek
22:05 Abigél 2.(magyar romantikus

kalandfilm) Fsz.: Szerencsi
Éva, Nagy Attila, Básti Lajos 

23:20 Koncertek az A38 hajón
01:10 Térkép

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 Alexandra Pódium
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:25 Stahl konyhája 
10:30 Babapercek
10:35 Teleshop
11:40 EZO: TV Jósok, látók,

médiumok! 
13:15 Mystery Men – Különleges

hõsök (amerikai film)
15:20 Marina (amerikai–mexikói

sorozat) 
16:20 Rex felügyelõ (osztrák

sorozat)
17:20 La Pola (olasz 

sorozat)
18:20 Update Konyha
18:25 Tiltott szerelem (török

sorozat)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:00 Jóban Rosszban (magyar

sorozat)
22:20 Megasztár 6.
00:50 Grimm (amerikai 

sorozat)
01:50 Tények Este
02:25 EZO.TV Jósok, látók,

médiumok! 
03:25 Alexandra Pódium

TV 2
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 (amerikai

sorozat)
17:15 Marichuy – A szerelem

diadala (mexikói sorozat)
18:20 Teresa (mexikói sorozat)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 A Széf
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (magyar

sorozat) 
22:20 CSI: Miami helyszínelõk

(amerikai sorozat) 
23:20 Gyilkos elmék (amerikai

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

sorozat)

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:00 Natúra
10:25 Néprajzi értékeink
10:30 Rajzfilmek 
10:55 MacGyver (amerikai sorozat)
11:45 Felfedezõ úton a Robinson

család 
12:35 Lizzie McGuire (amerikai s.)
13:01 Híradó délben
13:30 Fõtér
14:55 1100 év Európa közepén
15:20 Magyar bulizene
16:15 Família Kft (magyar sorozat)
16:45 MacGyver (amerikai sorozat)
17:35 Felfedezõ úton a Robinson

család 
18:00 A Nyereg Klub 
18:25 Lizzie McGuire (amerikai s.)
18:45 Anya, az állatorvos (olasz s.)
19:35 Esti mese
20:10 Zöld Föld 
20:15 Veszélyes szerelem (am. s.)
21:00 Híradó este
21:30 Rocca parancsnok (olasz s.)
22:25 Maradj talpon! 
23:30 Americano (amerikai–spanyol

vígjáték) Fsz.: Joshua Jack-
son, Leonor Varela,  Ruthan-
na Hopper, Dennis Hopper 

00:50 Maradj talpon!
01:45 Angyali érintés (amerikai s.)

MTV 2
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