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A Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Bihar megyei szervezete beszámoló küldött-
gyûlést tartott szombaton a nagyváradi Szak-
szervezetek Mûvelõdési Házában. A rendez-
vényt megtisztelte jelenlétével Borbély László
környezetvédelmi miniszter, az RMDSZ politi-
kai alelnöke és a Szatmár megyei szervezetet
vezetõ Csehi Árpád. A közel hétszáz küldött
elõtt vont mérleget a végéhez közeledõ önkor-
mányzati mandátumban elértekrõl is Kiss Sán-
dor, a szervezet megyei elnöke, a megyei ta-
nács alelnöke. Hangsúlyozta: eredményessé-
gük most is, mint mindig, a politikai konstellá-
ció függvénye volt. Jelentést tett továbbá Biró
Rozália választmányi elnökként, a szabályzat-
felügyelõ meg az etikai bizottság, és számot ad-
tak négyéves munkájukról a megyei önkor-
mányzati képviselõk, Gavrucza Tibor, Hodgyai
Edit, Kiss Sándor Elek, Lõrincz Ottó, Miklós
János, Oláh Sándor, Sárközi Sándor és Szabó
Ödön frakcióvezetõ. A hozzászólások sorát
Biró Rozália nyitotta, aki váradi alpolgármes-
terként bejelentette, hogy mivel õ tíz éve a ma-

gyar jelenlét emblematikus megjelenítõje a me-
gyeszékhely önkormányzatában, s mivel a szö-
vetség kisebbségbõl meg akarja nyerni a pol-
gármester-választást, tehát a jelöltnek a romá-
nok bizalmát is meg kell nyernie, ezért erre a
feladatra nálánál alkalmasabbnak tartja Cseke
Attilát. A szenátor, volt egészségügyi miniszter
elfogadta a feladatot, s meg is fogalmazta kam-
pányának alapgondolatát: emberarcú közigaz-
gatást, párbeszédet minden váradi polgárral.

Váradon Csekét jelölik polgármesternek
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Lapunk támogatója 
a Communitas Alapítvány

Nemzetközi bûnbandát
göngyölített fel a szervezett
bûnözés elleni részleg váradi
ügyészeinek irányításával a
megyeszékhely rendõrségé-
nek pénzmosást felderítõ nyo-
mozócsoportja. Három olasz
és három román állampolgár
viselt dolgaira derítettek fényt,
és vádemelési javaslattal adták
át a nyomozati anyagot az
ügyészségnek. Súlyos követ-
kezményekkel járó, nagy érté-
kû lopás, csalás, okirat-hami-
sítás, adócsalás, bûnszervezet
alakítása vagy ehhez való csat-
lakozás – ezekkel gyanúsítják

a delikvenseket. A rendõrség
szerint az olaszok közül ketten
2009 novembere és 2010 áp-
rilisa között tíz, Olaszország-
ban ellopott értékes mezõgaz-
dasági munkagépet (traktort)
hozott be Romániába itteni
bejegyzésû kamionokon. Bi-
har megyében a honfitársuk-
nak adták át a holmit, aki át-
ütötte a motorszámokat, és
hamis olasz papírokkal olcsón
eladta a szajrét. Az egyik ro-
mán gyanúsított egy váradi
cég ügyvezetõjeként hamis
számlákat adott ki nyolc gép
megvételérõl a vámhatóság

megtévesztése érdekében. A
nyomozók hét traktort megta-
láltak, és visszaszolgáltattak jo-
gos tulajdonosának. Ha a de-
likvenseket bûnösnek találja a
bíróság, 5-tõl 20 évig terjedõ
szabadságvesztésre ítélheti
õket.

Lopott traktort árultak

Több hatóság együttes és külön-külön felhí-
vásai ellenére nem telik el olyan nap, hogy
nem egy, hanem 8–10 tarlótûzrõl ne adnának
hírt a Criºana Katasztrófavédelmi Felügyelõség
közleményei. Camelia Roºca hadnagy, a szóvi-
võ érdeklõdésünkre elmondta, hogy ebben a
hónapban már mintegy kétszáz ilyen tüzet kel-
lett megfékezniük a katonai és az önkéntes
lánglovagoknak.

Nagy volt a lángja annak a tarlótûznek is,
amit múlt kedden Marciháza területén észleltek.
Még Magyarországon is riadalmat keltett az
eset, bár a szóvivõ közlése szerint a lángok nem
terjedtek át az államhatáron. Nem volt veszély-
ben emberélet, anyagi kár sem keletkezett a
lángok martalékává vált 20 hektáron. Ugyan-
azon a napon – a szeles idõben – összesen 19
tarlótüzet oltottak el, összesen 175 hektáron
égett el a növényzet. Másnap Belényesújlak
mellett kapott lángra a legelõ, majd onnan az
erdõ egy része, s égett le 40 hektáron.

Ezek miatt a felelõtlen gyújtogatók miatt a
kárvallott a tûzoltóság, amely a számos kiszál-
láshoz például tetemes mennyiségû üzemanya-
got használ el – jegyezte meg Roºca hadnagy.
Marciházára például Szalontáról, Madarász
községbõl és Cséffáról is kivonultak oltani. A
katasztrófavédelmiek külön részlege foglalko-
zik a tûz okának kiderítésével, és ha megtalál-
ják a felelõst, akár 2500 lejre is büntethetik.
Már nem egy esetben róttak ki bírságot a tûz-
védelmi szabályok megsértéséért.

(-fia)

Büntetik a felelõtlen
gyújtogatókat

Vállalkozói
kapcsolatok

Bihar és Hajdú-Bihar
megyei kis- és közepes vál-
lalkozóinak akarnak új
megjelenési és kapcsolat-
építési lehetõséget teremte-
ni a Nagyvárad Metropolis
Övezet Közösségközi Fej-
lesztési Társulás új projekt-
jével, amely EU-s támoga-
tást is nyert a román–ma-
gyar határ menti fejlesztési
alapból. A két megye ke-
reskedelmi és iparkamarái-
nak partnerségével a cél
egy részletes adatbázisba
tömöríteni a bihari és haj-
dú-bihari kis és közepes cé-
geket, ezt az adatbázist sa-
ját, háromnyelvû honlapon
elérhetõvé tenni. Rendez-
nek továbbá a két megye-
székhelyen egy-egy vállal-
kozói fórumot, illetve vásárt
és egy-egy képzést.

Szalontán sem
közösködnek

Ioan Sorin Roman, a
Szociáldemokrata Párt dél-
nyugat-bihari képviselõje a
közelmúltban arra kérte a
román politikai alakulato-
kat, hogy keressenek és ál-
lítsanak egy közös román
jelöltet Nagyszalonta pol-
gármesteri tisztségének el-
nyerésére. A honatya a na-
gyobbik kormánypártra is
számított ebben, de Ioan
Mang szenátor, az SZDP
megyei elnöke kizárt bármi-
lyen együttmûködést a De-
mokrata–Liberális Párttal.
Dicséretesnek mondta párt-
társa ötletét, amely szerinte
sok szalontai kedvére lett
volna, ám nem állnak össze
a hatalmon levõkkel.



Több mint félmilliárd euró
értékû környezetvédelmi és
vízgazdálkodási projekt van
folyamatban Bihar megyében,
ezzel országos szinten élen jár
az európai uniós alapok fel-
használásában – hangzott el
Borbély László prefektúrai saj-
tótájékoztatóján. A tárcaveze-
tõ a kormánybiztos és a me-
gyei tanács elnöke társaságá-
ban elõzõleg a polgármestere-
ket tájékoztatta a minisztéri-
umtól várható támogatások-
ról. Nagyvárad elöljárójával
külön tárgyalt többek között a
közel 80 millió eurós Apare-
gio vízbevezetési és csatorná-
zási beruházásról.

Kevesebb pénzbõl gazdál-
kodhat a minisztérium, mint
tavaly, mert az új regisztrációs
adóból kevesebb bevételre
számíthat, és kellõ indoklás
nélkül a pénzügyminisztérium
nem engedi, hogy a tavalyról
maradt többletet az idén el-
költsék – vázolta a helyzetet a
tárcavezetõ a polgármesterek-
nek. A vízbevezetésre vonat-
kozó 254 nyertes projektnek
csak a felére tudnak így finan-
szírozási szerzõdést kötni. Az
új beruházások közül 12 Bihar
megyei, értékük megközelíti a

79 millió lejt. Közülük nyolc
település (Székelyhíd, Margit-
ta, Berettyócsohaj, Érszõllõs,
Hegyközcsatár, Vámosláz, Be-
lényesújlak és Esküllõ) polgár-
mesterével alá is írta a Kör-
nyezetvédelmi Alap alelnöke,
Lõrincz Csilla az összesen
nagyjából 60 millió lejes tá-
mogatásról szóló dokumentu-
mot, továbbá a Körösök Víz-
ügyi Igazgatósága két projekt-
jének (a Kis-Körös befedése és
a már elkészült kerékpárút, il-
letve az Adona-patak rendezé-
se) a támogatását is szignálta a

miniszter és Pásztor Sándor
igazgató.

Nincs több pénz azonban a
parkosítási programra és ke-
rékpárutakra; a Zöld ház
programra lesz ugyan kiírás,
ám a tárcavezetõ tudomása
szerint már túljegyezték a ren-
delkezésre álló keretet. Jó hír-
rel is szolgált Borbély: a már
elkezdett munkálatok eseté-
ben fizetik az elszámolásokat,
egyelõre nincs felsõ összegha-
tár, így küldhetik a számlákat a
minisztériumba. Az önkor-
mányzatok a kormány tarta-
lékalapjából számíthatnak bi-
zonyos összegekre az adós-
ságtörlesztésre és önrészek ki-
fizetésére – hangzott el. A je-
lentõs összegû, 40 millió
eurós hulladékgazdálkodási
terv megvalósítása viszont bel-
földi adminisztratív huzavona

miatt késik, pedig még Brüsz-
szel jóváhagyását is meg kell
szerezni hozzá.

Újságírói kérdésre válaszol-
va Borbély László a tarlóége-
tések elleni határozott fellé-
pést nevezte a legfontosabb
feladatnak, ehhez elvárja az
összes érintett hatóság intéz-
kedését, az önkormányzato-
két nemkülönben, mert elfo-
gadhatatlan az a gyakorlat,
hogy a gazdák felgyújtják a
tarlót, majd ismeretlen tettest
jelentenek fel a rendõrségen.
A szaktárca április végére ki-
dolgozza az országos környe-
zetvédelmi stratégiát, amely-
ben bevezetik a környezeti
bûncselekmény fogalmát, és
törvénymódosítást kezdemé-
nyeznek ennek szigorú bünte-
tésére.

Máté Zsófia
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Váradon járt Borbély László
Másfél napos hivatalos látogatáson járt Nagyváradon
Borbély László környezetvédelmi és vízügyi miniszter,
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség politikai
alelnöke. Finanszírozási szerzõdéseket kötött
elöljárókkal, polgármestereket tájékoztatott a tárca
programjairól, az RMDSZ helyi reprezentánsaival
egyeztetett, vállalkozói tanácskozáson vett részt,
felkereste a felújítás alatt álló állatkertet.

A polgármesterek által felvetett he-
lyi problémákra is igyekezett választ
adni a miniszter

Gavrilã Ghilea prefektus, Radu Tîrle megyei tanácsi elnök, Borbély László,
Pásztor Sándor és Lõrincz Csilla a szerzõdések aláírásakor

Az összes polgármester és a szakintézmények vezetõi is hivatalosak vol-
tak a megyeházi megbeszélésre A miniszter külön is egyeztetett a magyar elöljárókkal



4 Lokális Biharország / 2012. április 6.

A múlt héten írta alá a
váradi elöljáró az Északnyuga-
ti Fejlesztési Régió központjá-
ban az összesen majdnem 80
millió lej értékû projekt finan-
szírozási szerzõdését. A támo-
gatás 75 százalékos. A vár B,
C, D és F épületére 39 hónap
alatt 51 millió lejt költhet eb-
bõl a város, az EU-s hozzájá-
rulás megközelíti a 38 millió
lejt. Két kisebb tétel a Nagyvá-
sár tér 9. szám alatt lévõ gyer-
mekotthon korszerûsítése (3
millió lej), amivel 22 hónap
alatt kell végezni.

Meghaladja a 21 millió lejt
a Szent László tér új arculatá-
nak kialakítására elkülönített
összeg, amibõl átrendezik a
meglévõ zöldövezetet, leköve-
zik a korzóvá alakítandó,
8200 négyzetméteres részt (a
Holdas-templomtól a Sas-pa-
lotáig tartó keleti felén), szö-
kõkutakat helyeznek és a szá-
zadelõt idézõ utcabútorokat
helyeznek ki. Az összes távve-
zetéket a föld alá rejtik, hogy
ne zavarják a kilátást, és még
a lámpaoszlopok is (69 lesz
belõlük) korhûek, sõt energia-
takarékosak lesznek – ígérik a
látványtervek. A polgármester
csak azt ígérte meg, hogy az
50×50 cm-es járólapokon tû-
sarkakon is biztonságosan le-
het majd lépdelni (nem úgy,
mint a szintén „díszburkolt”
Fõ utcán). A projekt második
fázisában következik majd a
Zöldfa utca korzóvá alakítása.

A fõtéren – a látványtervek
alapján – a fõ látványosságnak
Mihai Viteazul szobrát szán-
ják. Az összhatás érdekében
arrébb költöztetik a 14 busz
megállóját is (a villamossínek-
hez közelebb). A Fekete Sas-
palotában is dolgozni fognak:
16 hónap alatt négymillió lej-

bõl kicserélik az elavult csator-
názást, majd új díszburkolatot
és közvilágítást kap a pasz-
százs. Az elöljáró szerint õsz-
szel kezdõdhet a munka.

Parkosítanak

A Környezetvédelmi Alap-
nál pályázott és nyert az ön-
kormányzat a Lotus bevásár-
lóközpont melletti, a Pece-
patak mentén fekvõ elhagya-
tott telek parkosítására, ám

egy 4 hektárnyi terület tulaj-
donjogi vitája (bírósági eljárá-
sok) miatt mindeddig nem köt-

hették meg a finanszírozási
szerzõdést. A polgármester
most örömmel tudatta, hogy a
telektulajdonos magánszemé-
lyek visszaléptek a pertõl, elfo-
gadták a város által felkínált
cseretelkeket, így a dokumen-
táció kiegészítése után rövide-
sen aláírhatják a szerzõdést. A
szabadidõpark kialakítása 2,7
millió euróba kerül, ennek há-
romnegyedét vállalta át a Kör-
nyezetvédelmi Alap.

Fõvezetékeket
cserélnének

A Közszolgáltatásokat Sza-
bályozó Országos Hatóság
után a Versenyhivatal is bele-
kötött a váradi hõerõmûbe, a
monopolhelyzetét kifogásolta.
A polgármester szerint köz-
szolgáltatókra nem érvényes a
megszorítás, ezt törvény
mondja ki, sõt az Európai
Unió egyetlen regionális szol-
gáltató meglétét várja el. Úgy
vélte, ez nem akadályozhatja
meg a hõerõmû korszerûsíté-
sére vonatkozó, összesen kö-
zel 90 millió euró értékû beru-
házást, amelyhez több mint
77 millió eurós uniós támoga-
tást kértek. Az EU megbízottai
elvi beleegyezésüket adták a
projekthez – mondta Bolo-
jan –, az írásos megállapodás-
hoz még ki kell egészíteni a
dokumentációt. Már szerzõd-
tettek egy német tanácsadó
céget, és kiírják a versenytár-
gyalást a hõerõmû régi épüle-
tének bontására, hogy legyen
helye az új, sokkal kisebbnek.
A projekt része az 1. és 3. fõ-
vezeték cseréje, erre a kivitele-
zési versenytárgyalást április
végén kiírhatják, hogy a lehe-
tõ legtöbbre haladjanak még
az idén, a fûtési szezon elkez-
dése elõtt. A távfûtésre kap-
csolt lakosok a csere alatt mo-
bil hõközpontból kapják majd
a meleg vizet – ígérte a pol-
gármester.

Máté Zsófia

Zöld út a fõtérrendezéshez

A Holdas templom elõtti részrõl kitiltják a gépjármûveket

Az Európai Regionális Fejlesztési Alaptól nyert el több
mint 18 millió eurót (közel 60 millió lejt) Nagyvárad
önkormányzata a fõtér átalakítását és a vár további
négy épületének felújítását is magában foglaló
városfejlesztési tervével. A részletekrõl Ilie Bolojan
polgármester tájékoztatta a sajtót.

Ilie Bolojan írta alá a finanszírozási
szerzõdést

A városháza sarkáról ilyen kilátás nyílhat majd a térre
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Az RMDSZ Bihar megyei
szervezete által életre hívott
Szacsvay Akadémia közgazda-
ságtani moduljának keretében
Láng Eszter, a Debreceni
Egyetem Közgazdaságtudomá-
nyi Karának docense tartott
elõadást múlt csütörtökön a
nemzetközi munkaerõpiacról
és annak problémáiról. Szabó
Ödön megyei ügyvezetõ elnök
köszöntötte az elõadót és a
nagyváradi Ady Endre Gimná-
zium könyvtártermét megtöltõ-
ket.

A modern gazdaságban,
mely árutermelõ, a munkaerõ
is áruként jelenik meg – magya-
rázta Láng Eszter. A II. világhá-
ború után volt a munkaerõ-ván-
dorlás virágkora, az 1980-as
években szigorodtak a migráci-
ós politikák, majd az 1990-es
években, a vasfüggöny leomlá-

sa után változott a helyzet. A
2000-es években megújult az
érdeklõdés a munkavállalási
migráció iránt, ám a 2008-as
gazdasági válság ismét megkér-
dõjelezte a nyitottabb migrációs
politikát. Jelenleg a munkaerõ-

vándorlás kétirányú, a fejletle-
nebb országokból a fejlettebbek
felé elsõsorban a szakképzetlen
munkaerõ vándorol, ugyanak-
kor a fejlettebb országokból a
fejletlenebbek felé a szakkép-
zett munkaerõ áramlik, például

a multinacionális vállalatok ke-
retén belül, vagy oktatói, ta-
nácsadói munkakörökbe.

Az unióban magas a jogsze-
rûen tartózkodó úgynevezett
harmadik országbeli (az Euró-
pai Gazdasági Térségen és
Svájcon kívüli területrõl érkezõ)
állampolgárok aránya, 2008-as
adatok szerint Nagy-Britanniá-
ban 4 millió, Olaszországban
3,9 millió, Németországban
2009-es adatok szerint 7,2 mil-
lió, Spanyolországban pedig
5,7 millió ilyen bevándorló élt
legálisan. A nemzetközi felmé-
rések szerint a fejlett és fejlõdõ-
ben lévõ országokban az idén
és jövõre 80 millió munkahely-
re lenne szükség, de ennek
mindössze a felét, 40 milliót
hozhatnak létre.

Fried Noémi Lujza

Kétirányú Európában
a munkaerõ-vándorlás

Újra lehet igényelni a nagy-
szalontai polgármesteri hivatal
illetékes osztályán az Állami
Lakásügynökség (ANL) pénzén
épített állami bérlakásokat.
Azok a fiatalok, akik szeretné-
nek ilyen otthonhoz jutni, az el-
következõ hetekben pótolják,
frissítsék kérelmeiket. Errõl
szervezett tájékoztatót a hajdú-
városi RMDSZ. Török László
polgármester többek között el-
mondta, hogy az önkormány-
zat tervezi új ANL-lakások épí-
tését, de addig is, amíg az el-
képzelésbõl megvalósítás lesz,
nagyon fontos, hogy a fiatalok
benyújtsák igénylésüket, mert
azok  elbírálásakor többek kö-
zött a kérelem régisége is szá-
mít. Nagy Ilona tanácsos is-
mertette a kérelmezés mene-
tét, az elbírálási pontrendszer
sajátosságait.

A tájékoztatón elhangzott,
hogy az utóbbi években átadott
tömbházakban folyamatosan
vannak megüresedõ lakások,
amelyeket sorra újra kioszta-
nak a kérelmezõk között, ezért
fontos idejében pótolni, frissí-
teni a korábban leadott doku-
mentációt. A találkozón a jelen
lévõ érdekeltek kérdéseikre is
választ kaptak.

B. A.

Bérlakásigénylõknek Nem törõdnek eléggé
a munkabiztonsággal

Februárban 383 munkálta-
tót ellenõrzött a Bihar Megyei
Területi Munkaügyi Felügye-
lõség, és 505 szabálysértést
szankcionált. Ehhez egy híján
ötven pénzbírságot szabott ki
330 ezer lej értékben, és to-
vábbi 456 írásbeli figyelmez-
tetést adott. A korábbi tapasz-
talattal ellentétben most nem
az alkalmazás törvényes fel-
tételeinek betartásával volt a
legtöbb gond, hanem a mun-
kabiztonsági és munka-egész-
ségügyi szabályok megsérté-
sével.

Míg a foglalkoztatási elõírá-
sok megszegésérõl 145 jegy-
zõkönyv készült, addig a mun-
kabiztonsági és munka-egész-
ségügyi kihágások száma el-

érte a 360-at. Ennek ellenére
szerencsésnek mondható,
hogy a múlt hónapban mind-
össze egy (sérüléssel járó)
munkabalesetrõl tett jelentést
a felügyelet. Az elõzõ hóna-
pokhoz képest több feketén
dolgozót találtak az ellenõrök:
79 embert 8 cégnél.

Március elsején a munka-
ügyi hatóságnál 11 híján 165
ezer munkaszerzõdés szere-
pelt a nyilvántartásban,
15 849 munkáltató csaknem
164 ezer alkalmazottat foglal-
koztatott. Kollektív elbocsátá-
sokról is kaptak bejelentést:
nagyjából félezer ember ke-
rült az utcára, legalább a felük
élelmiszer-ipari cégektõl.

M. Zs.



Felhõket cibált a szél, né-
hány szem esõ verte az út po-
rát, begombolkóztak az embe-
rek. A korai tavasz igézete ha-
mar elinalt, rügyfakasztó nap-
sütés mintha nem is lett volna
még. A templomtoronyból fals
bimbammot sodort a szél, a fa-
lu népe ünneplõbe öltözött. Az
asszonyvásáriakat nem zavarta
a természeti elemek civódása,
egyre csak szaporáztak a re-
formátus templom felé.

Az elmúlt héten imaheti al-
kalmakat tartott az ottani kö-
zösség, vendéglelkészek hozták
naponként az Ige üzenetét. A
porladozó kisközösségeknek
talán még nagyobb szükségük
van a szent erõre, biztatásra, az
emberi szó hordozta „veletek
vagyok” bizonyosságára. Hisz
már alig 250 tagja van az otta-
ni református közösségnek,
amelyet több mint negyedszá-
zada hûségesen pásztorol Szé-
kely István tiszteletes. Az elöre-
gedés veszélye itt is fennáll,

egyre több portára felkerül az
„eladó” tábla, pedig épül-szé-
pül a falu. A lelkipásztor a köz-
ségi tanácsban képviseli a la-
kosság érdekeit, emellett hol-
land testvérkapcsolatuk is van.
Mindezek hozadékaként meg-
épült a vízhálózat, szépült a
kultúrotthon, az orvosi rendelõ
modernizálása folyamatban
van, temetõkápolnát is építet-
tek. A helyi iskola és óvoda
már csak emlékeiben hordozza
a régi huzatos, füstös-kormos

osztálytermeket. A lelkipásztor
mégsem elégedett, jó gazda
módjára még többre törekszik,
de elsõsorban a gyülekezeti
élet pezsgõbbé tételét vágyja.

A csütörtök esti alkalmon
Balla Frigyes székelyhídi bap-
tista prédikátor volt a vendég-
szolgáló. A János evangéliuma
alapján megfogalmazott üze-
net az ember békességkeresé-
sének módozatait taglalta. A
földi életben a békesség túl illé-
kony, amit a hétköznapi civó-

dások, az irigység, a biztonság-
érzet hiányából fakadó féle-
lem, a kilátástalanság egyaránt
elûz. A Krisztus feltámadásába
vetett hit képes csak a nehéz-
ségek ellenére is megteremte-
ni a békességet, az örök élet
bizonyossága által nyert lelki
kiegyensúlyozottságot – össze-
gezhetõk a Balla által elmon-
dottak. A tartalmas együttlétet
a gyermekek bizonyságtevõ
mûsora zárta.

D. Mészáros Elek

Értékes rendezvénysorozatot
indított útjára az érmihályfalvi
Máté Imre Városi Könyvtár és
az Andrássy Ernõ Helytörténeti
Múzeum: egyházi ünnepekhez
kötõdõ vallási hagyományokat,
népszokásokat, hiedelmeket
elevenítenek fel. Legutóbb
Nagyböjttõl pünkösdig cím-

mel rendeztek elõadást a
könyvtár elõcsarnokában. Sza-
lai Ilona és Borbély Simon And-
rea könyvtárosok, valamint
Carmen Zima muzeológus vetí-
téssel illusztrált értekezésekben
mutatták be az ide vonatkozó
néphiedelmeket, babonákat,
míg Zorel Zima helyi görög ka-

tolikus plébános és Bokor Já-
nos római katolikus kántor és
hitoktató a böjti idõszakhoz kö-
tõdõ lelki megtisztulásról és
egyéb egyházi elõírásokról szól-
tak.

Gyermekek és felnõttek is
szép számban eljöttek a figye-
lemfelkeltõ rendezvényre, ame-
lyen a ma már sokak által isme-
retlen õsi tradíciókról, népi
megfigyelésekrõl lehetett halla-
ni. Ilyen például a böjti idõszak
vége felé a kiszebábu készítése,
aminek „tragikus” sorsa jelkép-
hordozó. Szó esett a mifelénk
„nemzeti” ünnepnek számító
Sándor-, József-, Benedek-na-
pokhoz köthetõ gazdag hagyo-
mánysorról. A József-napi szi-

várvány feltûnése bõ termést
ígér, a méhészek a teleltetés
után ezen a napon engedték ki
elõször a bogarakat a szabadba.
Ma már idegenül cseng a fehér-
vasárnapi komatál vagy mátka-
tál üzenete is, amit a barátság,
illetve a szerelem jeléül küldtek
egymásnak az emberek. A má-
jusfa története is felcsigázta a
gyermekek érdeklõdését, akár-
csak a húsvéti szokások, a piros
tojás festése, az ide tartozó vi-
dám huncutságok mikéntje. A
jelenlévõk nemcsak hallgatói
voltak az eseménynek, de bát-
ran közbe is kérdezhettek, így a
közkedveltebb témáknál tovább
idõztek az elõadók.

Mészáros Zsuzsanna
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Békességrõl szólt az üzenet
Asszonyvásárán

Székely István és Balla Frigyes Mûsorral szolgáló gyerekek

Hagyományidézõk Érmihályfalván
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Sokan a véletlennek
tulajdonítanák,
de a belgiumi
Ecaussinnes-ben élõ
Steffek István Isten keze
munkáját véli felfedezni
abban a történetben,
ahogyan a belga kisváros
és Székelyhíd egymásra
talált a ’89-es fordulat
hevében.

Az osztrák apától és ma-
gyar anyától fogant Steffek
elõször 1987-ben járt Erdély-
ben. Székelyhídon átutaztá-
ban a központi vendéglõben
elfogyasztott egy birkagulyást.
Nagyon ügyes lehetett a sza-
kács, hisz a forradalom elsõ
napjaiban útjára indított
ecaussinnes-i küldöttséget
Székelyhídra irányította Stef-
fek, amihez kiindulópontként
az ominózus birkagulyás szol-
gált. Steffek nyughatatlan vére
egész életén át arra sarkallta,
hogy az igazságtalanság ellen
perlekedjék. 1956-ban a for-
radalmi bizottság tagjaként
tette a dolgát, majd a megtor-
lás elõl Ausztriába menekült,
onnan pedig amerikai Ford-
ösztöndíjasként Belgiumba ke-
rült. 1964 óta lelkipásztora az
ecaussinnes-i protestáns gyü-
lekezetnek, párhuzamosan a
brüsszeli képzõmûvészeti
egyetemen tanított, eközben
bírósági tolmácsként is alkal-
mazásban volt. Közéleti mun-
káját a Királyi Rend Tisztje, a
II. Leopold Rend Lovagja és a
Máltai Lovagrend tagja elis-
meréssel jutalmazták. 1987 és
1989 között számtalanszor
megfordult Romániában, ti-
tokban adományokat, pénz-
összeget juttatott az itteni egy-
házaknakk, sokszor filmekbe
illõ kalandos módon.

Azt is elmondhatja magá-
ról, hogy õ az elsõ díszpolgára
Romániának, hisz 1989. de-
cember 30-án az akkori szé-
kelyhídi polgármester, Rákó-
czi Lajos szignálta az erre vo-
natkozó okiratot. A gesztus vi-

szonzása sem maradt el, Rá-
kóczi alig négy hónap múlva
ecaussinnes-i díszpolgárnak
mondhatta magát. Azóta
évente több alkalommal is ta-
lálkoztak a két kisváros lako-
sai, személyes, családi barát-
ságok születtek. Két itteni le-
ány a testvértelepülésen talál-
ta meg élete párját. Egy héttel
ezelõtt ismét Székelyhídon járt
Steffek István, akit Rákóczi

Lajos, a kezdeti idõk ismerõse
látott vendégül. 

A birkagulyás szülte kap-
csolat helyszínén, a központi
vendéglõben találkoztunk a
nyolcvanegyedik évében járó,
kiváló szellemi és fizikai erõn-
létnek örvendõ tiszteletessel.
Ezúttal újabb szenzációval
szolgált, ami a kíséretében lé-
võ barátjához, Legge Fran-
cois-hoz köthetõ. Francois az

itteni mentalitáshoz viszonyít-
va különcnek mondható, hisz
saját három gyermeke mellé
egy vietnami és két romániai
gyermeket is örökbe fogadott.
Utóbbit épp Székelyhídról
adoptálta, amikor kamionso-
fõrként gyakorta megfordult
segélyszállítmányokkal a tele-
pülésen. Egy kis kartondoboz-
ba téve hagyták a kórház elõtt
az újszülöttet, aki az alkalma-
zottak elmondása szerint elõ-
ször Legge Francois láttán
mosolyodott el. A belgát oly-
annyira meghatotta mindez,
hogy a formaságok elintézése
után magával vitte a picit.

A nyugdíjazása elõtt álló ka-
mionos idõközben elveszítette
feleségét, a gyermekek felnõt-
tek. Merész elhatározásra ju-
tott: Székelyhídon szeretné le-
élni hátralévõ éveit. A hír hal-
latán barátai éppúgy meghök-
kentek, mint székelyhídi isme-
rõsei, hisz neki Steffekkel el-
lentétben még a nyelvi nehéz-
ségekkel is meg kell küzdenie.
De, mint mondja, õ máris szót
ért az itteniekkel, hisz a mo-
soly a legszebb nyelv a vilá-
gon. Számára a székelyhídiak
igen kedves embereknek tûn-
nek, a magyaros étel pedig ki-
váló. Reméljük, nem fog csa-
lódni, de azért figyelmébe
ajánljuk a mondást: a puding
próbája az evés.

D. Mészáros Elek

A mosoly a legszebb nyelv

Steffek István

Steffek és a Székelyhídra vágyó belga barátA kezdeti idõkbõl való jó ismerõssel, Rákóczi Lajossal
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Bár még nincs hivatalosan
átadva, a helybeliek már
használatba vették
Biharpüspökiben
a befedett Kis-Körös fölé
megépített kerékpárutat.
A mostanáig
szennyvízcsatornaként
használt vízfolyás rendbe
tételérõl a helyszínen
gyõzõdhettünk meg.

Pásztor Sándor, a Körösök
Vízügyi Igazgatóságának ve-
zetõje elmondta, hogy a víz-
folyás a Berettyó és a Sebes-
Körös között teremt kapcso-
latot, a nagyváradi ipari ne-
gyed kiépítésekor, jó fél év-
százada folyton eltömték, ám
máshol jött felszínre, végül
Biharpüspökiben a téglagyár
környékén bukkant ki, s ott
békén folyhatott. Az azóta
Nagyváradhoz csatolt, a csa-
tornázást viszont a közelmúl-
tig nélkülözõ településen a
Kis-Körös lett a szennyvízle-
folyó. A vízügyi igazgatóság
8 millió lejes beruházással fel-
számolta a fertõzési gócot:
Várad külterületétõl kezdve 3
kilométeren át terméskõvel
rakják ki a medret, a Püspö-
kin, illetve Nagyszántón belül
folyó szakaszon befedik (be-
toncsatornában vezetik) a
Kis-Köröst, majd az ország-
határig végig kitakarítják és
szabályozzák a medret. A ha-

tárnál a zsilip felújításáról is
egyeztet a magyar kollégák-
kal az igazgató.

A püspöki fedett szakasz
1300 méter hosszú, ennek
800 méteres szakaszát alakí-
tották bicikliúttá. Pásztor
Sándor büszkén jelentette ki,
hogy a megyeszékhelyen ez
az elsõ valódi kerékpárút,
amit eredetileg is ennek szán-
tak, és úgy rendezik el, hogy
más jármûvel (autóval) ne le-
hessen ráhajtani. A három-
méteres mélységbe lehelye-
zett betonhasábokat ugyan-
csak betonlappal fedték le,
erre aszfaltot öntöttek, a szé-
lein töltést alakítottak ki, ami-
nek rézsûjét füvesítik. A me-
der és mellette egy 5 méter
széles sáv állami terület, itt

gépkocsival is járható szerviz-
út lesz. Bár az ott lakók kér-

ték, de a vízügynek nincs
pénze a hajdani patakmede-
rig lenyúló udvarok, kertek
végébe kerítést építeni, ez a
tulajdonosok dolga lesz.

A „becsövezés” elõtt a
medret kikotorták, és a kot-
rást a teljes romániai szaka-
szon elvégzik. A hidakat is új-
jáépítik. Mivel a munka ered-
ményeként megszûnik egy
környezetszennyezési forrás,
a beruházás 75 százaléknyi
támogatást nyert el az EU-s
forrásból gazdálkodó Környe-
zetvédelmi Ágazati Operatív
Programtól. A finanszírozási
szerzõdést a múlt héten kö-
tötték meg Váradon.

Máté Zsófia

Kerékpárút a Kis-Körösön

Pásztor Sándor kalauzolt a vízfolyás partján

A kerékpárút a fõútra csatlakozik
Településen belül beton alagútban folyik a Kis-Körös,
így nem kerülhet bele szenny

A békanyálas, gazos medret kikotorják, évek múlva is-
mét „élhet” a víz

A gazdáknak maguknak kell elkeríteniük kertjüket a
patakmederbõl lett út mentén
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A Tulipán Kaláka Egyesület
kezdeményezésével, az RMDSZ
és a helyi önkormányzatok
támogatásával útnak indított
önkéntes mozgalom az elmúlt hét
végén is településeink szépülését,
gyarapodását eredményezte.

Paptamásiban múlt csütörtökre szer-
vezett kalákát Szûcs Ferenc polgármester
és Tóth Lajos helyi RMDSZ-elnök. A turul-
madaras emlékmûnek is helyet adó refor-
mátus templomkert régi vaskerítését újítot-
ták fel. Major Lóránt szervezõ és a polgár-
mester a szorgos munkában elfáradt ön-
kénteseket egy közös ebédre hívta meg,
amelyet Nagy Zsigmond díjnyertes szakács
készített vadhúsból. Borsi Lóránt megyei
programfelelõs rövid köszöntõ után kiosz-
totta a részvevõknek az emléklapokat.

Kiskerekiben is kerítést cseréltek újra,
méghozzá az iskola körülit, a pénteki kalá-
kázók. A két napra tervezett munkálat a
régi kerítés elbontásával, illetve az új alap-
jának a kiásásával, betonnal való kiöntésé-
vel kezdõdött. A megyei programfelelõs itt
sem tétlenkedett, Nyíri Sándor helyi pol-
gármesterrel együtt a betonkeverésbõl is
kivette a részét. A kaláka 25 résztvevõje a
mozgalom logójával ellátott pólókat vehe-
tett át a névre szóló emléklap mellé.

Kügypusztán szombaton a helyi te-
metõt szépítették az önkéntesek. A nem-
rég készült temetõkerítés mellett futóró-
zsákat ültettek, a fákat lemeszelték, össze-
gyûjtötték az elszáradt növényzetet és a
szemetet. Matyi Miklós alpolgármester,
helyi programfelelõs és támogató elmon-
dása szerint a kügyiek számára nem ide-
gen a kaláka fogalma, hiszen több helyi
fejlesztésen is együtt dolgoztak, például a
sírkert kápolnáján vagy a temetõkerítésen.
Mindezek tudatában már nem is volt meg-
lepõ, hogy a hideg, erõs szél ellenére so-
kan részt vettek a közös tevékenységben.

Ugyancsak szombaton Pósalakán is
kalákában dolgoztak a helyi református
egyházközség szervezésében és támogatá-
sával. László Pál tiszteletes irányításával a

helyi hittanos fiatalok és az ifjúsági csoport
tagjainak kisebb, de lelkes csapata vállalta
fel, hogy kitakarítja a temetõkertet. Össze-
gyûjtötték a sírkertbõl a szemetet, a száraz
gallyakat pedig elégették.

Mezõtelegden immár a második hét-
vége telt el a közös munka jegyében. A
Magyar Ház melletti játszótér felújítása

után március 31-én a Koppány-patak part-
ját takarították Erdei Zsolt irányításával.
Összegyûjtötték a szemetet, kivágták a vad
fahajtásokat, majd ezeket elszállították.

Pelbárthidán a helyi református gyü-
lekezet önkéntesei az önkormányzat és az
RMDSZ támogatásával a játszóteret újítot-
ták fel. A hintákat újrafestették, a homo-
kozót feltöltötték friss homokkal, padokat
helyeztek el, renoválták a kerítést, majd tu-
jákat ültettek a külsõ járda mentén. A szer-
vezõk – Szabó József Levente tiszteletes,
Ghitea Júlia helyi RMDSZ-elnök és Szûcs
Ferenc polgármester – uzsonnáról is gon-
doskodtak a kaláka résztvevõi számára.

Folytatódtak a kalákák
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1905-ben született Nagysza-
lontán, abban a városban, ame-
lyik oly sok jeles férfiút adott a
magyar irodalomnak és tudo-
mánynak. Kulin Vilmos és Tóth
Julianna negyedik gyermeke-
ként látta meg a napvilágot, kö-
zépiskolai tanulmányait szülõ-
városa fõgimnáziumában vé-
gezte, 1922-ben érettségizett,
Budapestre ment tanulni köz-
gazdásznak. Úgy tartotta el ma-
gát, hogy tanítványokat vállalt.
Otthon azonban szükség volt
rá, így négy félév elvégzése
után otthagyta az egyetemet, és
a következõ két évet szülõváro-
sában töltötte, apja gyárában
dolgozott könyvelõként, majd
behívót kapott a román hadse-
regtõl, egy éven át volt katona.
1927-ben ismét Budapestre
ment, beiratkozott a Pázmány
Péter Tudományegyetem fizika
szakára. Tanári diplomáját
1932-ben szerezte meg, azon-
ban a nagy gazdasági világvál-
ság miatt nem kapott állást.

Egy karrier kezdete

1935-ben került a Svábhegyi
Asztrofizikai Obszervatóriumba
állástalan diplomásként. Eleinte
adminisztratív, könyvelési mun-
kát látott el, majd a pontosidõ-
szolgálatot vezette. Az év végén
bízták meg változócsillagok ész-
lelésével. Már harmincéves is
jócskán elmúlt, amikor végre,
életében elõször, nagyobb, 60
cm-es tükrös távcsõbe nézhe-
tett. Az volt a feladata, hogy a
kisbolygók évkönyvekben meg-
adott, elõre számított pozícióit
hasonlítsa össze az észleltekkel,
és a kettõ különbségét közölje a
berlini intézettel. Ekkor készítet-
te elsõ felvételeit, fõleg az akko-
riban ismert, de kevésbé köve-
tett kisbolygókat fényképezte,

valamint belemélyedt a kisboly-
gók pályaszámításába is. Min-
den derült éjszakát a csillagvizs-
gáló kupolájában töltött.

1936 júniusában jelent meg
elsõ természettudományos cik-
ke a Búvárban, s ugyanebben
az évben fedezett fel elõször
kisbolygót, még közösen Aba-
házi Richárddal. Egymaga elsõ
kisbolygóját október 13-án fe-
dezte fel. Ideiglenes neve 1936
TG volt, 1979-ben 2242 Bala-
tonra keresztelték. December
11-én történt az elsõ olyan kis-
bolygó-felfedezése, amely sor-
számot kapott, és amelyet Ku-
lin György nevezhetett el. Szü-
lõvárosa tiszteletére az 1436
Salonta nevet adta az égitest-
nek.

Doktori címét csillagászatból
1939-ben szerezte meg. 1940.
január 6-án éjjel lefényképezett
a 60 cm-es távcsõvel egy új égi-
testet, amit elõször kisbolygó-
ként katalogizáltak. Január 13-
ától inkább üstökösszerûnek
tûnt, így Kulin (1940a)-üstökös-
ként szerepelt több évtizeden
át. A korabeli lapok is üstökös-
ként említették és ünnepelték.
Az 1980-as években sorolták
vissza a kisbolygók közé. 1942.
február 13-án kisbolygók fény-
képezése közben történt Kulin
elsõ tényleges (akkoriban még
a másodiknak hitt) üstökösfelfe-
dezése. Mivel már egy amerikai
és egy olasz csillagász is felfe-
dezte, a Whipple–Bernasco-
ni–Kulin (1942a) nevet kapta.

Kulin György számára való-
ságos szenvedéllyé vált a kis-
bolygók keresése. Élete során
összesen 84-et fedezett fel, és
egy üstököst. Néhányról ké-
sõbb kiderült, hogy mások már
korábban felfedezték, vagy
nem tudott elegendõ észlelést
és adatot gyûjteni ahhoz, hogy
a következõ években is megta-

lálhatók legyenek. Végül a
Smithsonian Asztrofizikai Ob-
szervatórium 21 kisbolygó fel-
fedezõjeként ismerte el Kulin
Györgyöt.

A távcsõ világa

Monumentális, kétkötetes
mûve 1941 decemberében je-
lent meg elõször 672 oldalon,
a Királyi Magyar Természettu-
dományi Társulat százéves
fennállásának alkalmából. A
könyv minden olyan informáci-
ót tartalmazott, amire egy
amatõr csillagásznak szüksége
lehetett: a leíró csillagászaton
kívül megfigyelési módszerek-
kel, tükörcsiszolással és távcsõ-
építéssel is foglalkozott. Kulin
fõ törekvése az volt, hogy be-
mutassa, hogyan lehet házilag
távcsövet készíteni, hogy minél
több ember kezébe kerüljön
ilyen eszköz, minél többen ré-
szesüljenek a Galilei-féle örö-
mökben.

1944-ben megindította a
Csillagok Világa folyóiratot,
majd megszervezte a Magyar
Csillagászati Egyesületet, és lét-
rehozta a budapesti Uránia Be-
mutató Csillagvizsgálót. 1975-
ben nyugdíjazták. Ezután is be-
járt tanácsadóként az Urániába
tükröket csiszolni. Annak elle-
nére, hogy a csiszolás és políro-
zás még gépek alkalmazása
esetén is megerõltetõ fizikai
munka, Kulin több mint három
évtizeden át ezzel foglalkozott
minden szabadidejében. Becs-
lések szerint 3000 távcsõtükröt
csiszolt meg élete során, ennyit
korábban még soha senki.

1986 elején Kulin György is-
mét láthatta, amint a 76 éves
keringési idejû Halley-üstökös a
Föld közelében jár. Így azon ke-
vés emberek közé tartozik, akik
életükben kétszer is találkoztak
az elvonuló Halley-üstökössel.
1989. április 22-én hunyt el
Budapesten.

Szilágyi Aladár
összeállítása

Kisbolygók, üstökösök
felfedezõje
Kulin György csillagász

Gyermekek ezrei osztoztak „Galilei örömében”
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– Mely intézmények tar-
toznak a berettyószéplaki is-
kola hatáskörébe?

– Maga a központi, mely az
I.–VIII. osztályos román, illetve
magyar tagozatból, a IX.–XII.
osztályos román tagozatból, il-
letve a XI.–XIII. osztályos „esti”
román osztályokból áll, vala-
mint a baromlaki, blágaréti,
cserpataki, fogási, dólyai és a
berettyószéplaki „Rózsás” ele-
mi iskolákból. Ezenkívül három
óvodát mûködtetünk Berettyó-
széplakon. Ez összességében
1250 diákot jelent, közülük
240 tanul magyar tagozaton.

– Úgy tudom, önöknél is
elég sok a hátrányos helyze-
tû tanuló. Õk járnak rende-
sen iskolába?

– Abban a szerencsés hely-
zetben vagyunk, hogy a roma
negyed (Rózsás) közvetlen kö-
zelében van egy iskola, melyet
az ottani lakosok magukénak
éreznek, és leginkább a saját
közösségük tanulói járnak ide.
A pedagógusainknak nagy el-
kötelezettségre, türelemre, ki-
tartásra és lelkesedésre van
szükségük ahhoz, hogy ered-
ményeket tudjanak felmutatni
itt, de õk rendelkeznek ezek-
kel a kvalitásokkal. Jelentkez-
tünk a II. Esély programra,
amely az itteni és a baromlaki
felnõtteknek segít a tanulmá-
nyok befejezésében. Három
csoportunk van: elemi és álta-
lános magyar, valamint egy
román elemi tagozat.

– Kívülrõl jól mutatnak az
iskoláik. Milyen a felszerelt-
ségük és az oktatói kar?

– E tekintetben elégedettek
lehetünk, mind a 13 épületün-

ket felújíthattuk. Összesen 55
tanterem, három számítás-
technikai – internettel, 60 szá-
mítógéppel –, 5 szaklaborató-
rium, dokumentációs központ,
könyvtár, olvasóterem, díszte-
rem, tornaterem és sportpálya
áll a rendelkezésünkre. Az is-
kola udvarán mûfüves pályán
sportolhatnak tanulóink. Okta-
tási és szemléltetõ eszközök te-
kintetében is jól állunk. Büszke
vagyok arra, hogy minden tan-
tárgyat szaktanár oktat. Egy
aktív, zömében fiatal pedagó-
guscsapatunk van, akik között
nagyon jó a kapcsolat, mond-
hatni egy nagy baráti társaság.

– Minek köszönhetõ, hogy
önök az átlagnál jobban áll-
nak?

– Nagyon jó kapcsolatot
ápolunk a helyi önkormány-
zattal. Mindig és mindenben
segítenek. A polgármester,
Nicolae Tivadar és az alpol-
gármester, Bagosi Barna prio-
ritásként kezeli az iskola ügye-
it. Az is igaz, hogy elsõ kézbõl
értesülnek, mivel az igazgató,
Octavian Tripon és jómagam
is önkormányzati képviselõk
vagyunk. Sokkal nagyobb
költségvetéssel dolgozunk,
mint a hozzánk hasonló isko-
lák. A kõolajipari vállalattól je-
lentõs adóbevétel folyik be az
önkormányzat kasszájába, így
az iskolának is több jut. Ezen-
kívül közvetlenül is támogatja
a tanintézetet, nemrég 34 szá-
mítógépet kaptunk tõlük; a
középiskola diákjai a vállalat-
hoz járnak gyakorlati oktatás-
ra. A szülõi közösséggel
együtt tavaly egy alapítványt
hoztunk létre, mellyel már tu-

dunk pályázni, és a szülõk ide
tudják irányítani adójuk 2 szá-
zalékát. Ez is segíti tevékeny-
ségünket.

– Kérem, beszéljen iskolán
kívüli tevékenységeikrõl!

– Való igaz, hogy az átlag-
nál több tanulmányi, illetve
szórakoztató kirándulást szer-
vezünk. Meglátogatunk törté-
nelmi, földrajzi nevezetessége-
ket, mûkincseket, múzeumo-
kat, botanikus kerteket. Ezen-
kívül minden évben táborozást
szervezünk a tengerparton,
természetesen tanári felügye-
lettel. Részt veszünk a tanul-
mányi versenyeken, ahol ese-
tenként kiemelkedõ ered-
ményt érnek el tanulóink.
Egyikük most megyei elsõ lett
a Zrínyi Ilona Matematikaver-
seny megyei szakaszán, így az
országos versenyen képviseli
majd községünket. Van iskolai
vegyes kórusunk és két mo-
derntánccsoportunk. Minden
adventben gyûjtést szervezünk

egy öregotthon vagy gyer-
mekotthon javára.

– Ön elégedettnek tûnik,
de gondolom, vannak tervei
a jövõre. Hallhatnánk ezek-
rõl?

– Az elkezdett munkát sze-
retném folytatni. Jól képzett,
rendes, becsületes embereket
nevelni, akik megállják a he-
lyüket az életben, és mi taná-
rok büszkék lehetünk rájuk.
Mindent megteszek azért,
hogy a tanári közösség jó csa-
pat maradjon, és családias
hangulat uralkodjon iskolánk-
ban a jövõben is. Természete-
sen minden lehetõséget meg-
ragadok iskolánk fejlesztése
érdekében. Igyekszem meg-
õrizni a szakma presztízsét a
mai értékvesztõ világban. A
méltatlan fizetés ellenére sze-
retem ezt a hivatást, és öröm-
mel végzem a munkámat. Az
igazi elismerés az, amit volt di-
ákjainktól kapunk.

Szõke Ferenc

Széplaki születésû, az általános iskolát itt végezte,
a nagyváradi ma Adyról elnevezett (akkor még
Moghioroº) középiskolában érettségizett, majd
a kolozsvári Babeº–Bolyai tudományegyetemen
szerzett matematikatanári diplomát 1989-ben. Bályoki
kitérõ után 1998-ban hazakerült, a szakközépiskola
magyar tagozatán tanítja a matematikát, és 2004 óta
az aligazgatói tisztséget is betölti.

Ahol prioritás az iskola
Interjú Orbán Ilonával, a berettyószéplaki szakközépiskola aligazgatójával



Múlt szerda reggel mintegy
ötvenfõs, fõként pedagógusok-
ból és oktatási intézmények ve-
zetõibõl álló testvérvárosi kül-
döttség érkezett Nagyszalontá-
ra, hogy erdélyi körútjuk kereté-
ben megtekintsék az Arany Já-
nos Emlékmúzeumot, és újabb
anyagi támogatással segítsék a
könnyített honosítási ügyinté-
zést. A Németh Szilárd polgár-
mester, Borbély Lénárd és
Morovik Attila alpolgármester

vezette csepeli csapat olyan itte-
ni látnivalókat, emlékhelyeket
keres fel, amelyeket a Határta-
lanul! pályázati program kereté-
ben egy-egy tanulmányi kirán-
duláson majd a magyarországi
diákok is felfedezhetnek.

Török László nagyszalontai
polgármester köszöntötte a
vendégeket az Arany Palota
nagygalériájában, majd egy
svédasztalos reggeli után Dar-
vasi Zoltán múzeumigazgató ka-
lauzolta a látogatókat a közgyûj-
teményben, és bepillantottak a
Sinka István Kézmûves Kör mû-
helygalériájába is.

A testvérvárosok elöljárói a
Csonkatorony aulájában írták
alá azt a megállapodást, mely-
nek értelmében Csepel önkor-

mányzata támogatást nyújt a
határon túli magyarok magyar
állampolgárságának megszerzé-
séhez szükséges eljáráshoz. Ez-
zel a tavaly júniusban kezdõdött
ilyen együttmûködést szentesí-
tették. Az aláírás után a csepeli
küldöttség nevében Borbély Lé-
nárd alpolgármester helyezett el
koszorút a Csonkatorony bejá-
rata mellett.

Balázs Anita

12 Lokális Biharország / 2012. április 6.

Hiába választotta újra Cor-
nel Antalt a váradi felsõoktatá-
si egyetem élére az egyetemi
oktatók és hallgatók reprezen-
tánsainak elsöprõ többsége, a
tanügyminisztérium nem fo-
gadta el az eredményt, mivel
úgy számolták, hogy ez a har-
madik egymást követõ rektori
mandátuma lenne, amire a
törvény nem ad lehetõséget.
Antal viszont úgy emlékszik,
valójában kinevezett rektor
volt elõször, 2007 nyarától

nagyjából fél évig, amikor a
korrupcióval és diplomák ha-
misításával vádolt elõzõ rek-
tort, Teodor Traian Maghiart
(Teodor Maghiar fiát) menesz-
tették. A szaktárca viszont a
csonka mandátumot is egynek
vette, így a Nagyváradi Egye-
temen meg kell ismételni a
rektorválasztást. Ez még egy-
két hónapba beletelik – tudatta
Sorin Curilã, a szenátus febru-
ár végén megválasztott elnö-
ke. Mivel azonban a rektori

megbízatás március 30-án le-
jár, a szenátus ideiglenes rek-
tort választott. Négy jelölt kö-
zül dr. Constantin Bungãu, a
mérnöki kar dékánja kapta a
legtöbb voksot, és személye el-
len a szaktárcának sem volt ki-
fogása. Kinevezése március
30-ától az új, választott rektor
beiktatásáig szól, A helyére
szintén ideiglenesen a leköszö-
nõ Antal új dékánt nevezett ki
Vesselényi Tibor személyében.

(-fia)

Rektorpótló a Nagyváradi Egyetemen

Vasile Blagának, a szenátus elnökének a jelen-
létében közölte hivatalosan a Demokrata–Liberá-
lis Párt Bihar megyei vezetõsége a múlt héten,
hogy kiket indítanak a június 10-én esedékes
helyhatósági választáson a legfontosabb funkció-
kért. Nem volt meglepetés Radu Þîrle bemutatá-
sa megyei tanácselnök-jelöltként, hiszen a tisztség
jelenlegi viselõje azért hagyta el eddigi alakulatát,
a Nemzeti Liberális Pártot, és igazolt vissza a kor-
mányon lévõ demokratákhoz, hogy megõrizze a
posztot. ªtefan Seremi parlamenti képviselõ, a
D–LP megyei elnöke Mihai Grozát mutatta be

mint váradi polgármesterjelöltjüket. Az utóbbi
években a politikai porondról eltûnt Groza, aki a
korábbi mandátumban a megyeszékhely alpol-
gármestere volt Petru Filip oldalán, sõt nagyjából
fél évre polgármesterré is választotta a tanács –
minimális szavazattöbbséggel, botrányos körül-
mények között –, amikor elõbbit európai parla-
menti képviselõvé választották 2007 végén. Gro-
za a 2008-as választásokon leszerepelt, mostani
indulási szándékát azzal indokolta, hogy teljesíte-
ni akarja az akkor a választóknak tett ígéreteit.

(fia)

A demokraták ismét Grozával próbálkoznak

Csepeliek Nagyszalontán Emlékeztek
a papra,
a pápára,
az emberre

Fügedy Anikó tanítónõ
hagyományt teremtett Mar-
gittán azzal, hogy halálának
évfordulója tájékán megem-
lékezõ mûsort szervez Bol-
dog II. János Pál pápáról. Az
esemény évrõl évre népsze-
rûbb, számos ember kíván-
csiságát keltette fel, ezért az
idén már a mûvelõdési ház-
ban rendezték meg. Mint

mindig, most is a székelyhídi
Bodor Zoltán tisztelendõ tar-
tott vetítéssel szemléltetett
elõadást a történelem leg-
népszerûbb pápájának életé-
rõl és munkásságáról. A há-
zigazdák nevében Májernyik
Mihály esperes-kanonok kö-
szöntötte a híveket és a fellé-
põ egyházi kórusokat. Be-
mutatkozott a margittai ka-
tolikus kórus, a micskei furu-
lyások és gitárosok együtte-
se, az érszõllõsi furulyások és
a székelyhídi katolikus kórus.
A Horváth János Iskolaköz-
pont diákjai alkalomhoz illõ
verseket szavaltak, olyano-
kat is, melyeket maga a pá-
pa írt.

szefi

Bodor Zoltán, az elõadó
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Látványos, ám igencsak idegtépõ
mérkõzésekkel zárta
az alapszakaszt a Nagyváradi
Városi Sportklub (VSK)
kosárlabdacsapata a férfi-
kosárlabda élvonalában. Elõbb
Rovinari, majd Craiova tört borsot
a váradiak orra alá, ám mindkét
meccsen végül, a vártnál
nehezebben ugyan, de sikerült
gyõznie a VSK-nak.

Utóbbi mérkõzés sajátossága volt,
hogy a vendég csapat kispadján a VSK
volt kiválósága, egyben csapatkapitánya,
a szerb Andelko Mandics ült, aki három
és fél évet töltött Váradon, ez idõ alatt
pedig belopta magát a szurkolók szívébe.
A VSK drukkerei volt kedvencüket
transzparenssel fogadták, amelyre többek
között ezt írták: „Mindig a szívünkben
maradsz. Köszönjük”. A mérkõzés elején
1500 szurkoló skandálta a szerb irányító
nevét, aki meghatódott a gesztus láttán.
Nem úgy a mérkõzésen, ahol legjobb tu-
dása szerint irányította csapatát, amely
kis híján megtréfálta a hazaiakat. A
craiovaiak a Mandicstól már ismert el-
szántsággal küzdöttek, s akkor sem adták
fel, amikor a VSK nagyobb elõnyre tett
szert. A végére azonban biztossá vált a
VSK gyõzelme, így a szurkolók boldogan
ünnepelték a kedvenceket. Az éljenzésbõl
kijutott a vesztes sereg „hadvezérének”,
Mandicsnak is, akit elõbb volt csapattár-
sai öleltek magukhoz, majd a VSK edzõ-
je, Cristian Achim gratulált neki.

„Õszintén megmondom, nem számí-
tottam ilyen meleg fogadtatásra. Köszö-

nöm a váradi szurkolóknak, hogy nem fe-
lejtettek el, és értékelik mindazt, amit a
csapatért tettem az elmúlt közel négy év
során. Jó érzés volt ismét a váradi sport-
csarnokban lenni, de meg kell monda-
nom, gyõzelmi szándékkal léptünk pályá-
ra” – nyilatkozta a meccs végén a szerb,
aki elismerte, a VSK megérdemelten, bár
a vártnál nehezebben kerekedett felül je-
lenlegi csapatán.

Míg a helyi újságírók angolul beszélget-
tek Mandiccsal, addig a szurkolók egy ré-
sze magyarul üdvözölte õt, s társalgott el
vele röviden a mérkõzés után. A vajdasági
származású kosárlabdázó románul nem ta-
nult ugyan meg a Váradon töltött három
és fél év alatt, de a hazájában elsajátított
magyar nyelv nem egyszer hasznára vált.

„Csodálatos a váradi közönség. Nagy-
ban hozzájárult a csapata gyõzelmé-
hez” – ismerte el a VSK volt kapitánya,
aki a craiovai együttes kispadján debütált
edzõként a román élvonalban. Mandics 9
gyõzelemmel és 19 vereséggel zárta az
alapszakaszt, csapata így a 11. helyrõl
várhatja az alsóházi rájátszást.

„Edzõként egészen más az élet, mint
játékosként. Nem lehet összehasonlítani
a kettõt. A pályán teljes erõbedobással
küzdöttem a gyõzelemért, a kispadról
azonban néha tehetetlenül szemlélem,
hogy a csapat nem tudta alkalmazni az
elõre megbeszélt taktikát, ilyenkor rossz,
nem tudok azonnal segíteni” – véli a 36
éves Mandics, aki 2011 nyarán, sérülés
miatt hagyta abba aktív pályafutását, mi-
után három idényt játszott a váradi VSK
színeiben.

Hajdu Attila

A váradi szurkolók nem felejtették el a volt kedvencet

A szurkolók
nem felejtenek

Top 10
karatésok
Székelyhídon

Nemzetközi mezõnyben bizonyítot-
ták rátermettségüket a 2012-es sze-
zonban a székelyhídi Phoenix Sport-
egyesület ifjú karatékái. Az elsõ verse-
nyükön, februárban az öt ország rész-
vételével Aradon megrendezett Euró-
pa-kupán öt versenyzõ menetelt a
döntõig, és két bronz- meg egy ezüst-
éremmel gazdagította a csapat érem-
táblázatát. Ezek után Bukarestben az
Országos Bajnokságon a tét a román
válogatottba való bekerülés volt, ami
hét székelyhídi sportolónak sikerült is,
õk az elsõ öt hely valamelyikén végez-
tek: Flóra Fruzsina és Guba József (2.
hely), Flóra Beatrix, Deák Gergõ és
Bokor Boldizsár (4.), Tóth-Gardó Sa-
rolta és Kriszte Hunor (5.). Az igazi
örömünnep csak ezek után követke-
zett, amikor kiderült, hogy a Romániai
Harcmûvészeti Szövetség országos
ranglistáján SKDUN shotokán karaté-
ban a tavalyi teljesítmény alapján a
Phoenix három versenyzõjét a legjobb
tíz közé választották, õk Guba József
(2. hely), Flóra Fruzsina (8.) és Bokor
Boldizsár (9.). Ezúton is köszönet illeti
a csapat mindenkori támogatóit, szü-
lõket, szponzorokat s az önkormány-
zatot.

Guba József,
vezetõ oktató
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Tóth Árpád (1886–1928) költõ, mû-
fordító fenti versébõl idézünk:

Április, óh Április,
Minden csínyre friss!
Faun-bokájú, vad suhanc,
Újra itt suhansz!
Levegõbe parazsat
Hintegetsz és darazsat,
Illatot s zenét!
Következõ sorai a rejtvényben a vízsz.

1., függ. 26. és vízsz. 38. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Számítógép tarto-
zéka. 14. Óriási termetû vadász a görög
mitológiában. 15. … a szilfák alatt – Eu-
gene O’Neill drámája. 16. Az Oscar-díjas
cseh filmrendezõ, Forman személyneve.
18. Tanít. 20. Kengyel része! 21. Mo-
sat a közepén! 22. Kiskabátot. 24. Öreg
bácsi. 26. Kocsis Zoltán névbetûi. 27. A
finnugor nyelvcsaládhoz tartozó nép
Oroszország északnyugati részén. 28. A
… – Franz Kafka regénye. 29. Éneklõ
szócska. 30. Erõs oldószer. 31. A létezõ
világ. 33. Farmermárka. 34. Középen
aláhúz! 36. Káposztaféle. 37. A bizmut,
a foszfor és a vanádium vegyjele. 42.

Házi kedvenc. 44. Nagyváros Szerbia
keleti részén. 45. Római 101. 46. Na-
gyon öreg. 47. Légköri fényjelenség.
50. Akadály. 52. Készpénz. 53. Leve-
gõ. 54. A faj örökítõ anyaga. 56. A
króm vegyjele. 57. Elém. 58. Dögevõ
ragadozó (Afrikában). 59. Luxemburg,
Svédország és Spanyolország autójele.
60. Zokog. 62. Kisebb galambféle. 64.
Füstölgõ kénsav. 66. Érzékszerv. 68.
Aggódón vigyázó. 70. Aranylabdás bra-
zil labdarúgó. 71. Rádiólokátor.

FÜGGÕLEGES: 1. Jules Verne egyik
kapitánya. 2. Valakinek a pártfogása. 3.
A … Tempefõi – Csokonai szatírája. 4.
Gotovac operahõse. 5. Kettõzve: ügyes-
ségi játék. 6. Észak-Amerikában egykor
élt indián törzs. 7. Prizma sarkított fény
elõállítására. 8. Isten – németül. 9. Õ –
Moszkvában. 10. Sávszélek! 11. Ilyen
gumi is van. 12. Bonyolult helyzet. 17.
… adja – megígéri. 19. Kínai súlymérték.
23. Arad megye betûjele. 25. Végtelenül
próbál! 27. Kicsinyítõ képzõ. 28. A ma-
gyar nyelvterület északi részén élõ nép-
csoport. 29. Növényekkel benõtt mocsár.

30. Ókori zsidó pénzegység (ék. h.). 31.
VEB. 32. Veszteséget fájlal. 35. Vízi nö-
vénytársulás. 36. Borítókosár. 39. Fok
Tunézia északi partvidékén (ABIAD). 40.
Cibálni kezd! 41. Parkett-táncos. 43. A
méhek építménye. 48. Gebe betûi. 49.
A … város – Mikszáth Kálmán regénye.
51. De. 54. Faág. 55. Feltételes módbe-
li igevégzõdés. 56. Fejesugrásféle. 57.
Európai nép tagjai. 58. Ferde. 59. Leté-
ve otthagy (valamit). 61. Hézagpótló szó.
63. Középre befût! 65. Rendetlen lak!
67. Éjfélig tart. 69. Felmenõ ági rokon.

Barabás Zsuzsa

Elõzõ heti rejtvényünk (Csoóri Sándor
gondolata) helyes megfejtése: „Hinni
valamiben még nem megoldás, de a
megoldás kezdete.”

Sorsoltunk
A Biharország – Várad 2012 Ka-

lendáriumban közölt keresztrejtvé-
nyek helyes megfejtése a következõ:
1)„Tárt karral fogadom / fényét a kü-

szöbön.” (Tavaszvárás);
2)„Lányok szoknyája óriási pipacs /

az elevenzöld gabonák között.”
(Nyár elején);

3)„Lemondani tanít a hulló, / Búcsú-
zó, sárgult falevél.” (Milyen az õsz?);

4)„S a régi háznak szentelt délibábját /
ringatja elõttem a karácsonyi köd.”
(Karácsony).
A megfejtéseket beküldõk közül a

következõknek kedvezett a szerencse:
Gáll Irén (Belényes) – 500 lej érté-
kû könyvvásárlási utalványt;
Mészár Sándor (Nagyszalonta),
Kokes Ilona (Székelyhíd), Seres
Gábor (Bihardobrosd), Farkas
László (Nagyvárad) – ajándékcso-
magot;
Szegedi Ana-Maria (Nagyvárad),
Szabó Csaba-Dávid (Székelyhíd),
Kerezsi Ella (Berettyószéplak), Ko-
vács Zoltán (Nagyvárad), Bálint
János (Diófás) – könyvajándékot;
Háj Magdolna (Nagyvárad) – elõ-
fizetést nyert.
A nyeremények átvételének módjá-

ról érdeklõdjenek április 10-étõl
kezdve munkanapokon 10–17 óra kö-
zött a 0259/447-060 vagy a 0735/
154-459 telefonszámon.

Április
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Egész héten
a Hollywood Multiplex moziban

Mindenki szereti
a bálnákat (Big Miracle)
amerikai romantikus dráma

Az Alaszka északi csúcsán dolgozó
helyi riporter, Adam Carlson alig vár-
ja, hogy lelépjen valami nagyobb né-
zettségû hely és állás felé. Ám amikor
beüt élete sztorija, a világ jön el õhoz-
zá, egy szürkebálna családot körbe
zárt az északi sarkkör gyorsan szilárdu-
ló jege. Az idõ egyre fogy, Adamnek
össze kell hoznia egy különleges szö-
vetséget az eszkimó õslakosok, az olaj-
cégek és az orosz meg amerikai hadse-
reg között, hogy ellentéteiket félretéve
segítsenek kiszabadítani a bálnákat.

Idõjárás
A térségünk fölé szerdán

csapadékkal érkezett hideg-
front nyomában ismét eny-
hülésre van kilátás. A nap-
pali hõmérséklet egész hé-
ten 15–17 Celsius-fok körül
fog alakulni, míg éjszakán-
ként 6-9 fokra számítha-
tunk. A hétvégén közepesen felhõs lesz
az ég, néhol a csapadék sem kizárt. A
jövõ héten több helyen valószínû zápor,
zivatar. A jelenlegi állás szerint a húsvét-
hétfõt épphogy elkerüli az esõ, de ked-
den egy kiadós zivatar kíséretében min-
dent bepótol a szeszélyes április, és ez a
csapadékos idõszak egész héten ki fog
tartani. A napot igazán csak jövõ szom-
baton láthatjuk majd.

Április 8., vasárnap
Dénes – görög eredetû, Dionüsziosz
névbõl származik. Jelentése: Dionüszosz-
nak ajánlott. A görög mitológiában Dio-
nüszosz a bor és a szõlõ istene.
Valter – német eredetû, jelentése: ural-
kodó sereg.

Április 9., hétfõ
Erhard – germán eredetû német név. Ele-
meinek jelentése: becsület + erõs, merész.

Április 10., kedd
Zsolt – a Solt név alakváltozata, amely
azonos eredetû a Zoltán, valamint a Zolta
és esetleg a Csolt névvel, az ótörök sultan
szóból származik. Jelentése: uralkodó.

Április 11., szerda
Leó – a görög Leon név latin alakválto-
zatából való, jelentése: oroszlán.
Szaniszló – a szláv Stanislav névbõl
származik. Elemeinek jelentése: állhata-
tosság, szilárdság, dicsõség.

Április 12., csütörtök
Gyula – régi magyar személynév. A tö-
rök eredetû gyula méltóságnévbõl szár-

mazik, a kazároknál ez volt a valóságos
király címe (a társfejedelem címe: kündü,
kende). A honfoglalás korában az ország
második legfõbb méltóságát nevezték
így. A nevet késõbb azonosították a latin
Julius névvel.

Április 13., péntek
Ida – germán eredetû, jelentése: harci is-
tennõ, tevékeny, serény. Más magyará-
zat szerint a már nem használatos Ida-,
Idu- kezdetû, összetett nevek rövidülése.

Április 14., szombat
Tibor – a Tiborc név rövidülése, ami la-
tin eredetû, jelentése: Tiburból származó,
tiburi. Más magyarázat szerint Bod Péter
alkotta a hasonló erdélyi helységnévbõl,
amely szláv eredetû.

Húsvéti bál Kágyán

Április 8-án, húsvétvasárnap 21 órai
kezdettel Nagykágyán a kultúrotthonban
ismét megrendezik a húsvéti bált. A talp-
alávalót a Buliszerviz biztosítja. A belépõ
4 lej. Mindenkit szeretettel várnak.

Személyzetiseket képeznek

A Nagyváradi Egyetem Közgazdaságtu-
dományi Kara a munkaügyi és a tanügy-
minisztérium által elismert oklevelet bizto-
sító, három hónapos tanfolyamot indít
személyzeti felügyelõk képzésére. A 100

órás tanfolyam 800 lejbe kerül, ami a tan-
anyagot is magában foglalja, az órákat
hétvégén, péntekenként 15–20, szomba-
tonként pedig 9–14 óra között tartják áp-
rilis 6-ától kezdõdõen június 16-áig.
Tomina Sãveanu kutató adhat további fel-
világosítást a 0259/408-798 telefonszá-
mon vagy a tsaveanu@uoradea.ro e-mail
címen.

Grafológiakurzus

A nagyváradi Posticum Kulturális
Egyesület grafológiai tanfolyamokat tart
a Romániai Grafológiai Egyesület szerve-
zésében, Gáspár Jolán Andrea szakokta-
tó vezetésével. Április 18–20. között idõ-
sebbeknek szerveznek szemináriumot,
április 27–29-én Pedagógiai grafológia
címmel tanároknak és szülõknek lesz kur-
zus. Június 27–29-én grafoterápiát oktat-
nak szülõknek és gyermekeknek, július
21–22-én pedig önismereti tréning lesz
fiataloknak. Egy kurzus ára 80 lej. Érdek-
lõdni az info@posticum.ro e-mail címen
vagy a 0259/431-398, illetve 0744/
504-051 telefonszámon lehet.

Névnapjukat 
ünneplõ 
olvasóinknak 
sok boldogságot 
kívánunk!

Névnapok és jelentések
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Hozzávalók: a bárány-
hoz: 2 egész bárányborda,
5 dkg vaj, 4 teáskanál
dijoni mustár, só, bors; a
fûszerkéreghez: 1 csokor
(5-6 ág) kakukkfû, 1 cso-
kor csombor, 1 csokor
zsálya, 1 csokor rozma-
ring, 1 csokor petrezse-
lyem, 2 gerezd fokhagy-
ma, 10 dkg vaj, 4 szelet
száraz (!) kenyér, só, bors.

Elkészítés: A jól meg-
mosott fûszernövényeket
és a fokhagymát összeap-
rítjuk, egy edénybe tesz-
szük, hozzáadjuk a kis koc-
kákra vágott kenyeret és a
vajat, majd sózzuk, borsoz-
zuk, és masszává dolgoz-
zuk. A bárányborda fagy-
gyús részeit óvatosan, éles
késsel lefejtjük a húsról,
majd úgy vágjuk fel a húst,
hogy 4-5 borda jusson az
egyes darabokba. A bordák
között kissé bevagdossuk a
húst. A darabokat sózzuk,

borsozzuk, majd serpenyõ-
ben forró vajon, mindkét
felükön kérget képezve 1-2
percig sütjük. A sülteket a
húsos felükkel felfelé tepsi-
be helyezzük, és egy-egy
evõkanál dijoni mustárral
vékonyan bekenjük. A fû-

szeres masszát a mustáros
részeken egyenletesen el-
osztjuk, és jól belenyom-
kodjuk. Elõmelegített sütõ-
ben 200 fokon kb. 15 perc
alatt megsütjük. Köretként
ajánljuk a párolt ceruzaba-
bot vagy cukorborsót.

A madárberkenye a ró-
zsafélék családjába tarto-
zó, hegyvidéki erdõkben
növõ, feltûnõen szép, pi-
ros termésû cserje vagy fa.
Díszfaként is ültetik. Für-
tös bogyótermése ehetõ,
ezt használják gyógyászati
célokra is.

A termést a fürtrõl le
kell szedni, majd kiterítve
meg szárítani. Nyár végén,
szeptemberben gyûjthetõ,
októberben már lehullik.
Lekvár, zselé készítésre,
süteményekbe, húsételek,
vadhúsok mellé mártásnak

használják, és bor is készít-
hetõ belõle. Szorbitolt, pa-
raszorbinsavat, cseranya-
got, C-vitamint, pektint és
karotinoidokat tartalmaz,
ezért nyersen megéve is
egészséges.

A népi gyógyászatban
enyhe vizelethajtó hatása
miatt alkalmazták, de a
húgyutak fertõzése esetén
is ajánlott. A bogyók kis
mennyisége enyhe hashaj-
tó, nagyobb adagban has-
menést okoznak. Az ezért
felelõs vegyület lebomlik a
hosszas fõzést követõen –
például lekvár készítése-
kor –, és a cserzõanyagok
hasmenést gátló hatása
kerül elõtérbe. Cukorpót-
szerként is használják.

Jövõ héten a bodzát
mutatjuk be.

KOS: Ötleteket várnak öntõl, még-
hozzá olyanokat, amelyek nagyobb

hasznot hoznak. Csúcsformában lesz. Ne
feledkezzen meg valakinek az évforduló-
járól!

BIKA: Amirõl azt hitte, hogy elvé-
gezte, arról most kiderül, hogy is-

mét terítéken van, és önnek kell kitalál-
nia, hogyan és miként oldják meg a fel-
adatot.

IKREK: Egy kis hiúságért nem kell
a szomszédba mennie. A munkahe-

lyén valaki keveri a kártyát, amibõl ma-
radjon ki. Már csak egy kis pletyka hiány-
zik.

RÁK: Ezen a héten rongyosra kell
beszélnie a száját, és ezen már

nem is csodálkozik. Legyen türelmesebb,
és meglátja, ez meghozza azt az ered-
ményt, amiért megdolgozott.

OROSZLÁN: Nincs oka a sértõdés-
re, beláthatná. Mert vannak olyan

dolgok, amelyek valóban nem tartoznak
önre, sõt minél kevesebb ember tud róla,
annál jobb.

SZÛZ: Ért az emberek nyelvén,
ezért ragyogóan kommunikál min-

denkivel. Csak arra koncentráljon, hogy
megfeleljen az elvárásoknak, és amit
megígért, azt tartsa is be.

MÉRLEG: A család az elsõ, persze
vannak pillanatok, amikor kényte-

len a második helyre sorolni szeretteit,
mert a megélhetés vagy egy kellemetlen-
ség elsõbbséget kíván.

SKORPIÓ: Nem úgy mûködik min-
den, ahogyan szeretné. Sem a felet-

tesei, sem a kollégái között nem valami
népszerû. Jó lenne, ha összekapná ma-
gát.

NYILAS: Koncentráljon jobban a
munkára, mert sem a kollégái, sem

a fõnökei nem lesznek önnel elnézõek,
ha nem nyújt olyan teljesítményt, amit el-
várnak öntõl.

BAK: Vannak emberek, akik képte-
lenek nyíltan beszélni. Megtapasz-

talhatja ezt a héten, mégpedig egy né-
hány héttel ezelõtt történt esemény kap-
csán.

VÍZÖNTÕ: Csak semmi tunyaság,
mert annak nem lesz jó vége. Moz-

duljon ki, járjon rendszeresen edzésekre,
töltsön több idõt a szabadban, ragyogóan
fogja érezni magát.

HALAK: Úgy van az õszinteséggel a
héten, hogy inkább kíméletesség-

bõl füllent, mert képtelen elmondani az
igazat. Néha erre is szükség van.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (18.)
A berkenye (Sorbus aucuparia)

Ínyenceknek 

Bárányborda
fûszerkéregben



A hét színésze – EvA hét színésze – Eva Gra Greeneen
Hétfõ, RHétfõ, RTL Klub – 20:00 TL Klub – 20:00 

Az arAz aranany iry iránánytû ytû (amer(amerikikai–angol családi kai–angol családi kalandfalandfilm)ilm)

2020112. ápr2. április 7–1ilis 7–13.3.IngyIngyenes tenes téévvémûsorémûsor-mellékle-melléklett

A hét filmje
A Bourne-
csapda
Kedd – TV 2, 22:20

A hét sporteseménye
Tenisz: Hollandia–Románia
Davis-kupa mérkõzés
Vasárnap – TVR 2, 14:00

A hét dokumentumfilmje
Teréz anya – 
A sötétség szentje
Hétfõ – Duna TV, 21:00



06:25 Az Este
07:00 Magyar gazda
07:25 Anno
07:55 Ma Reggel
10:00 Delta (tudományos magazin)
10:30 Mozdulj!
11:00 Angi jelenti
11:30 KorTárs
12:00 Tér és idõ keresztjén
12:30 Most a Buday!
13:01 Hírek
13:05 Székelyföldi húsvét
13:35 Zöld Tea 
14:05 Tetõtõl talpig (amerikai reality-

show)
14:35 Telesport – Magyarország –

Brazília, Férfi kézilabda
olimpiai selejtezõ, élõ

16:30 Giotto és Assisi Szent Ferenc
(olasz dokumentumfilm)

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

Ötöslottó és Joker sorsolása
20:30 Híradó este
21:10 Ben Hur (angol-kanadai-

spanyol akciófilm)
24:00 A Bécsi Filharmonikusok

koncertje Madridban
01:45 Giotto és Assisi Szent Ferenc

(olasz dokumentumfilm)

MTV 1

RTV 1
07:00 Rajzfilmklub; 08:10 Az
idõ és az ember; 09:30
Zarándok; 10:10 Gyermektévé;
11:30 Közelebb; 12:00 Pro
patria; 12:30 Az én Európám;
13:00 Játékok és érdekek;
14:00 Híradó; 14:30 A Román
Rádió díjai, 1–2.; 16:30
Találkozunk a TVR-nél; 18:00
Teleenciklopédia; 19:00 Híradó;
20:00 Híradó plusz; 20:25
Distractis Show; 21:25 Az
elnök (francia filmdráma)
Fsz.: Albert Dupontel, Claude
Rich; 23:10 Profik; 00:10
Sárkány osztag
(amerikai–hongkongi thriller)
Fsz.: Vaness Wu, Shawn Yue,
Yu Xia; 03:50 Zarándok
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Körzõfej;
08:30 Szentek és mesterségek;
09:00 UEFA Bajnokok Ligája-maga-
zin; 09:30 Motormágia; 10:00 Sztár-
gyár; 11:00 Városi kaland; 12:00
Teremtsd meg a pénzt!; 13:00
Jamie forradalma; 13:30 Zamatos
Románia; 14:10 Vigyázat, itt
énekelnek!; 16:00 Tenisz. Hollan-
dia–Románia Davis-kupa mérkõzés
– élõ; 19:00 Természet és kaland;
20:00 Sztárgyár; 20:30 Britannic
(amerikai–brit kalandfilm) Fsz.:
Jacqueline Bisset, Ben Daniels;
22:10 Feltámadási szentmise. Élõ
közvetítés a bukaresti Szent József-
katedrálisból; 01:30 Vigyázat, itt
énekelnek!; 03:00 Britannic (ame-
rikai–brit kalandfilm, ismétlés)

Viasat 3
07:15 A kifutó (amerikai reality-
sorozat); 08:10 Zsírégetõk (ameri-
kai reality show); 08:55 Dawson és
a haverok (amerikai s.); 09:50 Ha-
lottnak a csók (amerikai s.); 10:40
Columbo: Az ínyenc gyilkos
(amerikai krimi); 12:10 Sunday
School Musical (amerikai zenés
film); 13:55 Szívek szállodája
(amerikai s.); 14:50 Szex és New
York light (amerikai s.); 15:50
Éden Hotel 2.; 17:50 Duma – A va-
don hívó szava (amerikai-angol
családi kalandfilm); 19:55 Kapás
van (amerikai romantikus vígjá-
ték); 22:00 Nincs kiút (amerikai
thriller); 00:15 Bûvölet (amerikai
thriller); 02:10 Ádám és Éva (oszt-
rák-német romantikus vígjáték)

PRO TV
07:00 Híradó, Mi történik doki?;
10:00 Mi történik, doki?; 10:45 Fo-
gadj az életre! (román s.); 13:00
Híradó; 13:05 A keresõ legendája
(amerikai s.); 14:00 Angyalok
városa (amerikai filmdráma) Fsz.:
Nicolas Cage, Meg Ryan, Andre
Braugher; 16:00 Románia
tehetségei; 19:00 Hírek; 20:30
Törvénytisztelõ polgár (amerikai
thriller) Fsz.: Jamie Foxx, Gerard
Butler, Colm Meaney; 22:45
A túsz (amerikai–német filmdrá-
ma) Fsz.: Bruce Willis, Kevin
Pollak, Michelle Horn; 00:45 Tör-
vénytisztelõ polgár (amerikai
thriller, ismétlés); 02:45 A túsz
(amerikai–német filmdráma, is-
métlés)

HBO
06:00 A hercegnõ (svéd filmdrá-
ma); 07:35 Élelmiszeripar Rt. (am.
dokumentumfilm); 09:10 Rémségek
kicsiny boltja (am. vígjáték); 10:45
Visszanyal a plágium (am. vígjá-
ték); 12:15 Nevelésbõl elégséges
(am. s.); 12:40 A negyedik (am.
sci-fi akciófilm); 14:30 Victor (fran-
cia vígjáték); 16:05 Páros mellék-
hatás (am. vígjáték); 18:00 A hód-
kóros (am. filmdráma); 19:35 Ne-
velésbõl elégséges (am. s.); 20:00
Kaliforgia (am. s.); 20:30 Kerget-
jük az amerikai álmot (am. s.);
21:00 Példátlan példaképek (am.
vígjáték); 22:40 Eredet (am.–angol
sci-fi); 01:05 Szex a neten (am.
vígjáték); 02:55 Egy harcos sorsa
(új-zélandi akciófilm)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Baywatch – Hawaii esküvõ
(amerikai akciófilm); 12:50 Bújj,
bújj, ördög! (amerikai vígjáték);
14:30 Kemping (francia vígjáték);
16:25 Huncutka (amerikai
vígjáték); 18:25 Nincs kettõ négy
nélkül (olasz akció-vígjáték);
20:30 Spárta a köbön (amerikai
vígjáték); 22:00 Penge (amerikai
akcióthriller) Penge se nem
ember, se nem vámpír. Mikor
anyja terhes volt, megharapta
egy vámpír, így genetikailag
örökölte a vérszerkezet-torzulást.
Õ a kulcs és a kiválasztott a két
faj között.; 00:15 A falka (amerikai
thriller); 02:10 36 – Harminchat
(francia akcióthriller)

Duna TV – 15:35

Jézus 
(amerikai–olasz–
német filmdráma)
Ez a nemzetközi össze-
fogással készült mû 30
éves korától követi a
Megváltó életét, bemu-
tatva annak jelentõsebb
állomásait. Amikor a
názáreti ács, József
meghal, Szûz Mária így
szól fiához: El kell indulnod, hogy megtaláld a vá-
laszt. Ezt kéri tõled az atyád.

AXN
07:00 The Amazing Race; 09:10
Androméda (amerikai sorozat);
11:00 Elveszett világ (amerikai
sorozat); 13:00 Táncolj, ha tudsz!
Reality Show; 14:00 Extrém
házalakitás; 15:00 Hepiendek
(amerikai sorozat); 16:30 Zoom;
17:00 Szellemekkel suttogó (ame-
rikai sorozat); 19:00 NCIS (ameri-
kai sorozat); 21:00 NCIS: Los An-
geles (amerikai sorozat); 22:00
Gyilkos elmék (amerikai sorozat);
23:00 A gyilkosság lélektana
(amerikai sorozat); 00:10 NCIS
(amerikai sorozat); 01:10 NCIS:
Los Angeles (amerikai sorozat);
02:00 NCIS (amerikai sorozat);
02:45 A gyilkosság lélektana
(amerikai sorozat)

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; 01:15 Csupa sport – Wattok;
01:30 Labdarúgás – Eurogólok
(ismétlés)

06:30 Ezer év szentjei
07:00 Gazdakör 
07:25 Nagyszombati körmenetek 
07:45 Családi krónikák
08:25 Heuréka! Megtaláltam!
08:50 Sírjaik hol domborulnak...
09:20 Talpalatnyi zöld
09:45 Duna anzix 
10:05 Daktari (amerikai sorozat)
11:00 Zarándokutakon (magyar dokf.)
11:30 Világ-nézet
12:30 Munka-Társ
13:02 Híradó 
13:15 Lyukasóra
13:40 Mindennapi hõsök
14:10 Önök kérték!
15:05 Pannon expressz
15:35 Jézus (amerikai-olasz-német

filmdráma)
17:05 Magyar elsõk
17:25 Leányvásár (magyar vígj.)
19:00 Híradó 
19:30 Hogy volt!?
20:30 A Megfeszített (magyar

zenés film)
22:20 Napok, évek, századok
23:15 Dunasport
23:30 Lajkó Félix a Mûvészetek

Palotájában
01:10 Túlparton (grúz-kazah

filmdráma)

Duna TV
07:00 Az idõ örvényében
07:25 Tv2 matiné
11:00 Babavilág 
11:25 9 hónap
11:55 Tûsarok
12:25 Bajnokok Ligája magazin
12:55 Én is szép vagyok
13:25 Gyilkos számok (amerikai

sorozat)
14:25 TopSpeed
15:00 Autóguru (magazinmûsor) 
15:25 Xena (amerikai sorozat)
16:25 Bûbájos boszorkák (am. s.)
17:25 Hawaii Five-0 (amerikai s.) 
18:25 Sas kabaré
19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 Producerek (amerikai zenés

vígjáték) Max, a sikertelen
producer kieszeli a tökéletes
tervet: ha több pénzt
szednek össze egy
darabhoz, mint amennyi a
bemutatáshoz kell, akkor a
legjobb, ha a darab
megbukik.

23:10 John Rambo (amerikai-
német akciófilm)

00:45 A fehér sárkány (hongkongi
akciófilm)

02:30 EZO.TV Jósok, médiumok!

TV 2
07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:25 Asztro Show
12:20 Házon kívül
12:50 Autómánia
13:25 Amerika legkeményebb 

melói
14:25 Lost – Eltûntek (amerikai

sorozat)
16:25 Hetedik érzék (amerikai-

kanadai sorozat)
17:30 Pokolba a szerelemmel

(amerikai romantikus
vígjáték) 

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 Csillag Születik
22:05 Féktelenül 2. (amerikai

akcióthriller) A
bombával tömött busz
után Annie Porter
az életével játszó
Alex Shaw, különleges
nyomozó oldalán keres
nyugalmat. De amit
Alex oldalán talál,
az két jegy a pokolba
egy luxushajóval.

00:35 A nagy hajcihõ
(angol–amerikai vígjáték)

02:20 Fókusz Plusz

RTL Klub
06:50 Rajzfilmek
09:55 Felfedezõ úton a

Robinson család (új-
zélandi sorozat)

10:20 A Nyereg Klub (ausztrál
sorozat)

10:45 Lizzie McGuire (amerikai
sorozat)

11:10 A hetedik testvér (német-
magyar-amerikai rajzfilm) 

12:30 Vízitúra
13:00 Marslakók (magyar

sorozat)
15:15 Magyarország története
15:40 Gyerekmûsor
19:15 Esti mese
20:10 Szerelmem, Afrika

(német-olasz sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 A Szórád-ház (magyar

sorozat)
23:25 Megkésett memoir 2.

(magyar dokumentumfilm)
23:50 Gasztroangyal
00:45 Telesport – OTP Bank Liga,

Vasas Híd – Kecskeméti
TE. Bajnoki labdarúgó
mérkõzés

02:25 Páduai Szent Antal – A
szó, mely éget (olasz
életrajzi dráma)

MTV 2
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06:25 Megszentelt tér
07:00 Magyar gazda
07:25 Esély
07:55 Ma Reggel
10:15 Evangélikus magazin
10:40 Református ifjúsági mûsor
10:45 Krisztus feltámadt
11:55 Húsvétvasárnapi római

katolikus ünnepi szentmise
13:00 XVI. Benedek pápa húsvéti

üzenetének és Urbi et Orbi
áldásának élõ közvetítése

13:40 Hírek
13:45 Szellem a palackból...
14:15 Anno
14:45 Húsvét Görög Földön
15:50 Julianus barát 2. (magyar-

olasz történelmi film)
16:05 Út Londonba
16:35 Telesport – Sport 7
17:10 Endemica Hungarica (dokf.)
17:50 Telesport. Magyarország–Svéd-

ország, férfi kézilabda olimpiai
selejtezõ mérkõzés, élõ

19:45 „Imádságos harangozással...“
20:30 Híradó este
22:25 Így készült – Az ajtó
22:55 Lóvátett lovagok (am.–angol–

francia romantikus vígj.)
00:30 Fausztina – Az irgalmasság üze-

nete (lengyel életrajzi dráma)

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
Celibidache-univerzum; 15:00
Húsvéti nemzetiségi mûsorok;
16:00 Danutz Kft. Szórakoztató
szupermarket; 18:00 A nagy
húzás. Lottó 6/49- és Noroc-
sorsolás; 18:55 Híradó; 20:00
Híradó plusz; 20:25 Pompeji
(olasz sorozat); 21:25 Sztárgyár
/1–2.; 23:25 100%-ban szavatolt;
00:25 Gyilkos forgatókönyv
(amerikai romantikus thriller)
Fsz.: Patricia Clarkson,
Campbell Scott; 02:10 Sárkány
osztag (amerikai akciófilm,
ismétlés)

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Topping;
08:30 Zamatos Románia; 09:00
Román útlevél; 10:00 Sztárgyár;
11:00 IT zóna; 11:30 Környezeti
info; 12:00 Nõi siker; 12:30 Orbi et
urbi. Élõ közvetítés; 13:45 Ha nem
tudná…; 14:00 Tenisz: Hollan-
dia–Románia Davis-kupa mérkõzés,
élõ; 19:00 Csavargó pecás; 19:30
Nagylábon; 20:00 Sztárgyár; 20:30
Kismamának áll a világ (amerikai
vígjáték) Fsz.: Lindsay Lohan,
Cheryl Hines; 22:05 Ha nem
tudná…; 22:30 Híradó; 23:30
Sztárgyár; 24:00 Nyalóka. AG
Weinberger mûsora; 01:00
Sztárgyár; 03:00 Kismamának áll
a világ (amerikai vígjáték,
ismétlés)

Viasat 3
06:30 Smallville (amerikai s.);
07:15 Columbo: Ölj meg, ölelj
meg! (amerikai krimi); 09:05 Véz-
nák kontra dagik; 10:05 Egészség-
Õr; 10:35 A nagy házalakítás
(amerikai szórakoztató s.); 12:25
Trendközelben; 12:50 Duma – A
vadon hívó szava (amerikai–an-
gol családi kalandfilm); 14:55
Szex és New York light (amerikai
s.); 15:55 Éden Hotel 2.; 17:55
Krokodil Dundee (ausztrál vígjá-
ték); 20:00 Négy esküvõ; 21:00
CSI: Miami helyszínelõk
(amerikai–kanadai s.); 22:00 A
célszemély (amerikai s.); 22:55
Állj, vagy lõ a mamám! (amerikai
akció-vígjáték); 00:45 Golfõrültek
(amerikai vígjáték) 

PRO TV
07:00 Híradó, Mi történik,
doki?; 10:00 20 év elteltével;
11:00 Angyalok városa
(amerikai romantikus dráma,
ismétlés); 13:00 Hírek; 13:05
Apropo TV; 14:00 Masterchef
(ismétlés); 16:00 Bajos csajok
(amerikai vígjáték) Fsz.:
Lindsay Lohan, Jonathan
Bennett, Rachel McAdams;
18:00 Románia, szeretlek!;
19:00 Hírek; 20:30 A fõnix útja
(amerikai kalandfilm) Fsz.:
Dennis Quaid, Tyrese Gibson,
Giovanni Ribisi; 22:45 A cég
(amerikai thriller) Fsz.: Tom
Cruise, Jeanne Tripplehorn,
Gene Hackman; 02:15 Apropo
TV

HBO
06:00 Anyaszív-szomorító (fran-
cia vígjáték); 07:30 A csók (ame-
rikai romantikus filmdráma);
08:55 Bigyó felügyelõ (amerikai
vígjáték); 10:15 Micimackó (ameri-
kai aminációs film); 11:20 Filmek és
sztárok; 11:45 Evita (amerikai musi-
cal); 14:00 Tron: Örökség (ameri-
kai sci-fi akciófilm); 16:05 Mamut
(francia filmdráma); 18:05
Mamma mia! (amerikai zenés víg-
játék); 20:00 Cinema verité (ame-
rikai filmdráma); 21:30 Red (ame-
rikai akciófilm); 23:20 Trónok har-
ca (amerikai s.); 00:20 Spartacus:
A bosszú (amerikai s.); 01:15 Pót
pasi (amerikai–francia vígjáték);
03:30 Jackass 3D (amerikai ak-
ciófilm)

Film +
11:10 Két tojás száz bajt csinál (am.
családi vígjáték); 12:55 Spárta a kö-
bön (am. vígj.); 14:25 Vonzások és
állatságok (am. romantikus vígj.);
16:15 Egon és Dönci – Mindenütt jó,
de legjobb otthon (magyar animációs
film); 17:45 Megy a gõzös (magyar
vígj.); 19:25 Nagy durranás (am. ak-
ció-vígj.); 21:00 A Gyûrûk Ura – A
Gyûrû Szövetsége (új-zélandi-am.
fantasztikus kalandfilm) Frodó egy
gyûrût kap Bilbótól, amirõl kiderül,
hogy az Egy Gyûrû, mellyel a Sö-
tétség Ura rabszolgasorba taszít-
hatja Középfölde népeit. A gyûrût
meg kell semmisíteni.; 00:15 A ha-
lott túlélõ (am. horror); 02:10 Slither
– Féltél már nevetve? (kanadai-
amerikai horror-vígj.)

RTL Klub – 20:00

Marley
meg én 
(amerikai vígjáték)
John és Jennifer Gro-
gan beköltöznek elsõ
közös otthonukba. John
azonban még nem érzi
magát felkészültnek az apaságra. Barátja tanácsára
örökbe fogadnak egy kölyökkutyát, hogy némi ta-
pasztalatot szerezzenek a gondoskodásról. Marley,
a tündéri labrador hamarosan katasztrófa sújtotta
övezetté változtatja otthonukat.

AXN
07:00 The Amazing Race; 09:10
Androméda (amerikai sorozat);
11:00 Az elveszett világ
(amerikai sorozat); 12:00
Táncolj, ha tudsz! Reality Show;
14:00 A férfiak a szõkéket
szeretik (amerikai sorozat);
16:00 Szellemekkel suttogó
(amerikai sorozat); 19:00
Jordan (amerikai sorozat);
20:00 A cég (amerikai
sorozat); 21:00 Ébredések
(amerikai filmdráma) Fsz.:
Robin Williams, Robert De
Niro; 23:20 Felejthetetlen
(amerikai sorozat); 00:20 A
cég (amerikai sorozat); 01:20
Ébredések (amerikai
filmdráma, ismétlés)

Eurosport
09:30 Rali – Nemzetközi Rally Ver-
seny, Írország; 10:00 Pályakerék-
pár – Világbajnokság, Melbourne,
Ausztrália, selejtezõ; 12:00 Pálya-
kerékpár – Világbajnokság, Mel-
bourne, Ausztrália, élõ; 14:00 Ke-
rékpározás – Párizs-Roubaix,
Franciaország, élõ; 18:00 Curling –
Világbajnokság, Basel, Svájc, férfi,
döntõ, élõ; 20:00 Tenisz – WTA
torna, Charleston, USA, döntõ, élõ;
21:45 Csupa sport – Wattok; 23:15
Csupa sport – Eurosport Top 10;
23:45 Pályakerékpár – Világbaj-
nokság, Melbourne, Ausztrália;
00:45 Kerékpározás – Párizs-
Roubaix, Franciaország; 01:45 Te-
nisz – WTA torna, Charleston,
USA, döntõ

06:30 Ezer év szentjei
07:00 Gazdakör 
07:25 Húsvéti készülõdés Baranyában
07:40 Szent Kristóf kápolnája

(magyar tévéfilm)
09:40 Akadálytalanul
10:10 Másfélmillió lépés Magyarországon
11:00 Élõ egyház
11:30 Isten kezében
12:00 Húsvéti református istentisztelet

közvetítése Körösfõrõl
13:00 Kapcsoljuk Rómát – Húsvéti

„Urbi et Orbi“ áldás közvetítése 
13:30 Híradó
13:45 Élõ népzene
14:45 Határtalanul magyar
15:10 Arcélek
15:40 Jézus 2. (amerikai–olasz-

német filmdráma)
17:10 Hazajáró
17:45 Elcserélt ember (magyar

játékfilm)
19:00 Híradó 
19:30 Heti Hírmondó
20:05 Önök kérték!
21:00 Quo Vadis? (am. tört. dráma)
22:50 Klubszoba
23:50 Dunasport
00:05 Száz szög (olasz filmdráma)
01:40 Haydn emlékkoncert 2009. – A

teremtés

Duna TV
06:45 Reggeli gondolatok
07:15 Egzotikus Ázsia
07:45 Tv2 matiné
09:35 Nagy Vagy!
10:10 Õslények országa 11. – A

pöttömszauruszok támadása
(amerikai rajzfilm)

12:05 Egérmese 3 – A Manhattan
sziget kincse (amerikai
rajzfilm)

13:40 Röfitábor (amerikai
kalandfilm)

15:25 Szegény embert az Amish
húzza (amerikai vígjáték)
Brad és Caroline New York
aranypolgárai voltak.
Mindenük megvolt, kivéve a
szerelmi házasságot és egy
becsületes könyvelõt. Ez
utóbbi miatt lesznek
szegény szökevények. 

17:40 Papák a partvonalon
(amerikai családi vígjáték) 

19:30 Tények
20:00 Shrek (amerikai rajzfilm)
21:45 Lara Croft: Tomb Raider 2. –

Az élet bölcsõje (amerikai-
német-japán akciófilm) 

24:00 A kábelbarát (amerikai vígj.) 
01:50 A.I. – Mesterséges értelem

(amerikai sci-fi)

TV 2
07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Kaland a szavannákon

(ausztrál-francia
kalandfilm)

12:55 Fekete szépség
(amerikai-angol
kalandfilm)

14:45 Egy zseni, két haver,
egy balek (olasz-
francia-NSZK akció-
vígjáték) Joe szereti, ha
történik valami, elvégre
a Vadnyugaton él.
Városról városra járva
párbajmutatványokból
kalapozza össze a
pénzt, míg egy nap
fülest kap.

17:20 A szomszéd nõje
mindig zöldebb
(amerikai vígjáték)

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Marley meg én

(amerikai vígjáték) 
22:20 Két hét múlva örökké

(amerikai-ausztrál
romantikus vígjáték)

00:20 Édes november
(amerikai romantikus
dráma)

RTL Klub
06:45 Rajzfilmek 
09:25 Gyerekmûsor
11:25 Meséltem én...
12:00 Húsvétvasárnapi római

katolikus ünnepi szentmise
13:00 XVI. Benedek pápa húsvéti

üzenetének és Urbi et Orbi
áldásának élõ közvetítése

13:35 Krisztus feltámadt
14:15 Tanúságtevõk
14:40 Református ifjúsági mûsor
14:45 Evangélikus magazin
15:15 A sokszínû vallás
15:35 Magyarország története
16:00 Cimbora – régi új
16:55 Telesport – OTP Bank Liga,

Bp. Honvéd – Lombard Pápa
Termál FC – Bajnoki
labdarúgó mérkõzés, élõ

19:15 Esti mese
20:10 Szerelmem, Afrika (német s.)
21:00 Híradó este
21:30 A Szórád-ház (Magyar s.)
23:25 Megkésett memoár (magyar

dokumentumfilm)
23:50 Julianus barát (magyar-olasz

történelmi film)
00:55 Telesport – OTP Bank Liga,

Bp. Honvéd – Lombard Pápa
Termál FC – Bajnoki
labdarúgó mérkõzés

MTV 2



06:30 Mai Krisztusok
06:55 Roma Magazin
07:25 Domovina
07:55 Ma Reggel
10:00 A majmok kastélya (francia-

angol-német rajzfilm) 
11:20 Rudi malac újra száguld

(német családi film) 
13:01 Hírek
13:05 Ennio Morricone Krakkóban

(olasz-lengyel koncertfilm)
14:05 Zöld Tea 
14:35 Gombold újra! Divat a

magyar!
15:30 Macskafogó (magyar-

kanadai-NSZK animációs
film)

17:10 Limonádé (amerikai musical)
18:55 Szent Péter esernyõje

(magyar-csehszlovák
játékfilm) 

20:30 Híradó este
21:10 Nim szigete (amerikai

fantasztikus kalandfilm)
22:45 Caramel koncert 2011
23:45 Egy bolond százat csinál

(magyar vígjáték)
01:25 My Blueberry Nights – A

távolság íze (hongkongi-
kínai-francia romantikus
film)

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Reggeli híradó;
09:10 A palota titkai (dél-koreai
sorozat); 10:25 Játékok és
érdekek; 11:30 Sajtó és hatalom
(ismétlés); 12:20 Sztárgyár; 12:45
A palota legendája (koreai
sorozat, ismétlés); 14:00 Híradó;
14:45 Teleshop; 15:30 Krónika
(magyar nyelvû mûsor); 16:50 VI.
Pál (olasz életrajzi film); 17:40 A
palota legendája (koreai sorozat);
18:50 Híradó; 20:00 Premier plán;
21:00 Sztárgyár; 21:00 VIII. Henrik
(angol sorozat); 22:00 Nyitott
szemmel; 23:10 Replay; 00:30
Noktürnök; 01:30 VI. Pál (olasz
életrajzi film); 02:20 Nyitott
szemmel (ismétlés); 03:10
Sztárgyár; 03:20 Híradó

4 HÉTFÕ / ÁPRILIS 9. Tájoló

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:10
Robbanásveszély; 09:30 Csavargó
pecás; 10:00 Sztárgyár; 11:00
Vallomások; 12:00 Egy óra biznisz;
13:00 Városi kaland; 14:00
Teleshop; 14:35 Együtt Európába;
15:30 Teleshop; 16:00 Caterina és
a lányok (olasz sorozat); 17:00
Vallomások; 18:00 Híradó; 18:20
Egészségpasztilla; 18:30 Nagylá-
bon; 19:00 Aréna; 20:00 Sztárgyár;
20:30 Egy óra biznisz; 21:30
Szórakoztató mûsor; 22:30 Híradó;
23:30 Sztárgyár; 24:00 Törvény és
rend (amerikai sorozat); 01:00 Ma
a holnapról; 01:30 Caterina és a
lányok (olasz sorozat); 02:20
Sztárgyár (ismétlés); 02:45 Egy óra
biznisz (ismétlés)

Viasat 3
06:55 Gyilkos sorok (am. s.);
07:50 A kifutó (am. reality-s.);
08:40 A nagy házalakítás; 09:35
Gyilkos sorok (am. s.); 10:35
Gyilkos számok (am. s.); 11:30
Fedõneve: Pipõ (am.-német animá-
ciós film); 13:05 A dzsungel köny-
ve 2. (am. animációs film); 14:30
Kapás van (am. romantikus víg-
játék); 16:35 Állj, vagy lõ a ma-
mám! (am. akció-vígjáték); 18:15
Krokodil Dundee 2. (ausztrál-am.
kalandfilm); 20:30 Jóbarátok
(am. s.); 21:25 Két pasi – meg
egy kicsi (am. s.); 22:20 Éden
Hotel 2.; 23:20 Krokodil Dundee
2. (ausztrál-am. kalandfilm);
01:10 A végzet asszonya (am.
filmdráma)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?;
A könyvhozó; 10:00 Bajos
csajok (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!
(román sorozat); 22:30
Híradó; 23:00 Spartacus
(amerikai sorozat); 24:00 Las
Fierbinti (ismétlés); 01:00
Románia, szeretlek! (ismétlés);
02:00 Híradó

HBO
06:00 Frost/Nixon (am.–angol–
francia filmdráma); 08:00 Mamma
mia! (am. zenés vígjáték); 09:55
Tona és Paquita (panamai vígjá-
ték); 11:25 A titánok harca (an-
gol–am. kalandfilm); 13:10
Cinema verité (am. filmdráma);
14:40 Mamut (francia filmdráma);
16:10 Száguldó bomba (am. ak-
ciófilm); 17:50 Zathura – Az ûrfo-
gócska (am. fantasztikus kaland-
film); 19:30 Felvétel indul!; 20:00
Honnan tudod? (am. romantikus
vígjáték); 22:00 Trónok harca
(am. s.); 23:00 Kaliforgia (am. s.);
23:30 Kergetjük az am. álmot
(am. s.); 24:00 Ragadozók (am.
akciófilm); 01:45 Kísértés két
szólamban (am. zenés vígjáték)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Vonzások és állatságok (amerikai
romantikus vígjáték); 13:00 Nagy
durranás (amerikai akció-vígjáték);
14:35 A Gyûrûk Ura – A Gyûrû
Szövetsége (új-zélandi-amerikai
fantasztikus kalandfilm); 17:55 Lö-
kött örökösök (angol vígjáték);
19:35 Minden végzet nehéz (ameri-
kai romantikus vígjáték); 22:00
Erõszakik (angol-belga vígjáték)
Ray és Ken életét egy pokoli mun-
ka keseríti meg. Ügyük tisztázásá-
ig a fõnök Bruges-be küldi õket. A
kirándulás igazi élet-halál harccá
válik a két szakember számára.;
24:00 Domino (francia-amerikai-
angol akciófilm); 02:20 Kiborg-
tanárok (amerikai sci-fi akciófilm)

Duna TV – 22:00

Karol – Az ember, aki
pápa lett 
(lengyel-olasz életrajzi film)
Krakkó, 1939. A németek támadása megindul a vá-
ros ellen. A lakosság menekül, szeretné elérni a len-
gyel hadsereg által még ellenõrzött vonalakat. A me-
netben ott van a fiatal egyetemista Karol Vojtyla is,
aki elhatározta, hogy maga is fegyvert fog a támadók
ellen. Szerelme, Hanja a családjával Vadovicébe me-
nekül. De már nincs hova menni. A menetet német
repülõk sorozatlövései tarolják le. Karol és Hanja
sorstársaikkal együtt napról napra élik meg a meg-
szállás iszonyatát, a nyomort, a kiszolgáltatottságot.

AXN
07:00 Jordan (amerikai s.); 09:00
Ügyvédek (amerikai s.); 10:00 A
férfiak a szõkéket szeretik
(amerikai s.); 11:00 Szellemekkel
suttogó (amerikai s.); 12:00 A
kiválasztott – Az amerikai látnok
(amerikai s.); 14:00 Jordan
(amerikai s.); 15:00 Szellemekkel
suttogó (amerikai s.); 16:00
Merlin (amerikai s.); 18:00
Szellemekkel suttogó (amerikai
s.); 19:00 Jordan (amerikai s.);
21:00 Trinity kórház (amerikai s.);
22:00 CSI: New York (amerikai
s.); 23:00 Eltûntnek nyilvánítva
(amerikai s.); 00:00 Trinity kórház
(amerikai s.); 01:00 NCIS
(amerikai s.); 02:00 Sor: Eltûntnek
nyilvánítva (amerikai s.)

Eurosport
09:30 Csupa sport – Wattok; 10:30
Tenisz – WTA torna, Charleston,
USA, döntõ; 11:30 Pályakerékpár –
Világbajnokság; 12:45 Kerékpározás
– Párizs-Roubaix, Franciaország;
14:00 Tenisz – WTA torna,
Charleston, USA, döntõ; 15:00 Pálya-
kerékpár – Világbajnokság; 16:15 Ke-
rékpározás – Párizs-Roubaix, Fran-
ciaország; 17:30 Súlyemelés – Euró-
pa bajnokság, nõi, 48kg, élõ; 19:00
Labdarúgás – Eurogólok; 20:00 Súly-
emelés – Európa bajnokság, férfi, 56
kg élõ; 22:00 Pankráció; 22:30 Pank-
ráció – Válogatás; 23:30 Csupa sport
– Wattok; 23:45 Súlyemelés – Euró-
pa bajnokság, nõi, 48 kg; 00:30 Súly-
emelés – Európa bajnokság, férfi,
56kg; 01:30 Labdarúgás – Eurogólok

06:30 Gazdakör
06:40 Kultikon
07:35 Vannak vidékek
08:30 Élõ népzene
09:00 Élõ egyház
09:30 Isten kezében
10:00 Világ-nézet
11:00 Család-barát
12:00 Jel a világ számára (magyar

dokumentumfilm)
13:02 Híradó
13:20 Kívánságkosár
15:15 A Budapesti Tavaszi Fesztivál

nyitókoncertje
17:15 Fõhajtás (magyar

dokumentumfilm)
17:50 A Feltámadott- A feltámadás

története a Szentírás alapján
18:20 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó 
19:35 Univerzum
20:30 Hagyaték (magyar

magazinmûsor)
21:00 Teréz anya – A sötétség

szentje (osztrák-német
dokumentumfilm)

22:00 Karol – Az ember, aki pápa lett
(lengyel-olasz életrajzi film)

01:10 Liszt Ferenc: Missa Solemnis
– Esztergomi mise

02:25 Élõ népzene

Duna TV
07:00 Tv2 matiné
10:55 Barbie – A Hercegnõképzõ

(amerikai rajzfilm)
12:35 Zoom kapitány kalandjai

(amerikai vígjáték)
14:05 Don Quijote szamarancsa

(spanyol-olasz animációs
film)

16:00 Sárkányszív 2. – Egy új
történet (amerikai
kalandfilm)

17:40 Miss Potter
(angol–amerikai
romantikus dráma)
Tegye fel a kezét,
aki nem ismeri Nyúl
Pétert és barátait! A film
a nagy mesélõrõl,
Beatrix Potter-rõl szól,
aki rendesen
megbolygatta korának
irodalmi életét. 

19:30 Tények
20:00 Irány Eldorádó (amerikai

rajzfilm) 
21:45 Szahara (angol-spanyol-

német kalandfilm) 
00:10 Vaklárma (amerikai

vígjáték) 
02:05 A szerelem tengere

(amerikai krimi)

TV 2
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:05 Micimackó és a Zelefánt

(amerikai animációs film)
11:10 Míg a halál el nem választ

(amerikai sorozat)
11:40 Élet vagy valami hasonló

(amerikai romantikus
vígjáték)

13:35 Defektes derbi (amerikai
vígjáték) 

15:35 Mars a Marsra (amerikai
családi vígjáték) 

17:25 Még zöldebb a szomszéd
nõje (amerikai vígjáték) 

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Az arany iránytû (amerikai-

angol családi kalandfilm)
22:10 A bakancslista (amerikai

kalandfilm) Edward és
Carter haldokló
rákbetegek, akik listát
írnak arról, hogy mi
mindent kell még
elintézniük a haláluk elõtt.
Nincs mit veszteniük, de
sokat nyerhetnek.

00:05 Családi ügy (amerikai
krimi)

02:20 Hülyeség nem akadály
(amerikai-ausztrál sorozat)

RTL Klub
07:05 Magyar elsõk
07:25 English 4U
07:55 Ma Reggel
10:00 A rejtélyes XX. század
10:25 Lóvátett lovagok (am.–an-

gol–fr. romantikus vígjáték)
11:55 Csizmás kandúr (német

mesefilm)
13:01 Híradó délben
13:05 Vízitúra
13:30 Ben Hur (angol–kanadai–

spanyol akciófilm)
16:20 Magyar elsõk 
16:35 Felfedezõ úton a Robinson

család (új-zélandi sorozat)
17:00 A Nyereg Klub (ausztrál s.)
17:25 Lizzie McGuire (amerikai s.)
17:50 Robbie, a fóka (német

sorozat)
18:35 Esti mese
19:20 Macskafogó (magyar-kanadai-

NSZK animációs film)
21:00 Híradó este
21:30 A Szórád-ház (magyar

sorozat)
23:15 Rocca parancsnok (olasz

sorozat)
00:05 Munkaügyek – IrReality

Show (magyar s.)
01:00 Limonádé (amerikai musical)
02:45 Házaspárbaj (olasz sorozat)

MTV 2
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06:23 Az Este
06:55 Ma Reggel
10:05 A Silla királyság ékköve

(amerikai sorozat)
11:10 Fábry
12:30 Most a Buday!
13:00 Hírek
13:25 Srpski Ekran
13:55 Unser Bildschirm
14:25 Magyar elsõk
14:45 Marslakók (magyar

sorozat)
15:15 A Szövetség
16:15 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 Hofélia
23:00 Az ESTE
23:35 Tudorok (amerikai

sorozat)
00:30 Barangolások öt

kontinensen
01:00 Angi jelenti

MTV 1

RTV 1
07:00 Reggeli híradó; 08:00 Romá-
nia nap mit nap; 09:10 A palota tit-
kai (koreai sorozat); 10:25 Nyitott
szemmel; 11:30 Közelebb; 12:00
Pénzügyek és üzletek; 12:25 Sztár-
gyár; 12:40 A palota legendája (ko-
reai sorozat); 14:00 Híradó; 14:45
Teleshop; 15:30 Európai roma;
16:00 Magyar nyelvû mûsor; 16:50
VI: Pál (amerikai sorozat); 17:40 A
palota legendája (koreai sorozat);
18:53 Híradó; 20:00 Híradó; 21:10
Senki bolondja (amerikai vígjáték)
Fsz.: Paul Newman, Bruce Willis,
Melanie Griffith; 23:10 Boy A (brit
thriller) Fsz: Andrew Garfield,
Peter Mullan; 01:00 VI: Pál (ameri-
kai sorozat); 01:50 Pénzügyek és
üzletek; 02:15 Replay

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Teremtsd
meg a pénzt!; 09:00 Labdarúgó
agrárszövetség; 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 Rebecca, az
elsõ feleség (olasz filmdráma);
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 (olasz
sorozat)

Viasat 3
06:20 Gyilkos sorok (am. s.); 07:10
A kifutó (am. s.); 08:05 A nagy ház-
alakítás; 08:50 Gyilkos sorok (am.
s.); 09:45 A nagy házalakítás; 10:45
Krokodil Dundee (ausztrál vígjá-
ték); 12:55 A dadus (am. s.); 13:50
A nagy házalakítás; 14:55 Monk –
Flúgos nyomozó (am. s.); 16:40
CSI: Miami helyszínelõk (am. s.);
17:30 Esküdt ellenségek: Bûnös
szándék (am. s.); 18:25 Gyilkos
számok (am. s.); 19:30 A nagy ház-
alakítás; 20:30 Jóbarátok (am. s.);
21:15 Két pasi – meg egy kicsi
(am. s.); 22:20 Éden Hotel (am. s.);
23:20 CSI: Miami helyszínelõk
(am. s.); 00:20 Doktor House (am.
s.); 01:10 Esküdt ellenségek: Bû-
nös 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 Mamut (francia filmdráma);
07:30 Száguldó bomba (am. akció-
film); 09:05 A valon (am. filmdrá-
ma); 11:10 Narnia Krónikái 3: – A
Hajnalvándor útja (angol családi
kalandfilm); 13:00 Kellékfeleség
(am. romantikus vígjáték); 14:55 A
negyedik (am. sci-fi akciófilm);
16:45 Jó barátnõk (am. romantikus
vígjáték); 18:15 Ramona és Beezus
(am. családi kalandfilm); 20:00 Éle-
tem a szörf (am. életrajzi dráma);
21:45 Férfit látok álmaidban
(am.–spanyol romantikus vígjáték);
23:25 Camelot (am. s.); 01:15 Kol-
dusbottal Beverly Hillsben (am.
vígjáték); 02:55 A kidobóember
(brit filmdráma); 04:25 Terhes tár-
saság (am. vígjáték)

Film +
05:50 Dirty Dancing – Ne változ-
tass meg! (amerikai s.); 06:20
Kemping (amerikai film); 08:05
Televíziós vásárlás; 11:10 Lökött
örökösök (amerikai vígjáték);
12:50 Minden végzet nehéz (ame-
rikai romantikus vígjáték); 15:15
A sztárkivetett (amerikai romanti-
kus vígjáték); 16:50 Szökõárban
(amerikai akciófilm); 18:35 Jackie
Chan: Tûzsziget (hong-kongi-
kínai krimi); 20:15 Hydra, a sziget
szörnye (amerikai film); 22:00
Nico (amerikai hong-kongi akció-
film); 23:55 Halálra jelölve (ameri-
kai akciófilm); 01:40 A Delphi-
effektus (amerikai-német akció-
film); 03:25 Nico (amerikai hong-
kongi akciófilm)

Duna TV – 22:05 

A nap vége
(svéd filmdráma) 
Bergman talán leg-
szebb filmje tanulmány
az egyedüllétrõl, a sze-
retet hiányáról, az el-
múlás miatt érzett szorongásról. A hetvennyolc
éves Isak Borg orvosprofesszor, menyével együtt
autón indul Lundba, a dél-svédországi egyetemi
városba, doktorrá avatásának ötvenéves jubileu-
mára. Útja során álom- és emlékképekben szem-
besül ifjúkora egyes részleteivel, és a nap végére
ráébred élete idáig nem firtatott értelmére.

AXN
07:00 Jordan (amerikai s.); 09:00
Ügyvédek (amerikai s.); 10:00 A
férfiak a szõkéket szeretik
(amerikai s.); 11:00 Szellemekkel
suttogó (amerikai s.); 12:00 A
kiválasztott – az amerikai látnok
(amerikai s.); 13:00 Ügyvédek
(amerikai s.); 14:00 Jordan
(amerikai s.); 15:00 A férfiak a
szõkéket szeretik (amerikai s.);
16:00 Merlin (amerikai s.); 18:00
Szellemekkel suttogó (amerikai
s.); 19:00 Jordan (amerikai s.);
20:00 NCIS (amerikai s.); 21:00
Szellemekkel suttogó (amerikai
s.); 22:00 Felejthetetlen (amerikai
s.); 23:00 Elveszett lány (amerikai
s.); 00:10 Szellemekkel suttogó
(amerikai s.)

Eurosport
09:30 Csupa sport – Wattok; 09:45
Labdarúgás – Eurogólok; 10:45 Ke-
rékpározás – Párizs-Roubaix; 11:45
Labdarúgás – Eurogólok; 12:00
Súlyemelés – Európa bajnokság,
nõi, 48 kg; 13:00 Súlyemelés – Eu-
rópa bajnokság, férfi, 56 kg; 14:00
Pályakerékpár – Világbajnokság;
15:00 Kerékpározás – Párizs-
Roubaix; 16:15 Labdarúgás –
Eurogólok; 16:30 Súlyemelés – Eu-
rópa-bajnokság, nõi, 48 kg; 17:30
Súlyemelés – Európa-bajnokság,
nõi, 53 kg – élõ; 19:00 Súlyemelés
– Európa-bajnokság, férfi, 56kg;
20:00 Súlyemelés – Európa-bajnok-
ság, férfi, 62 kg – élõ; 22:00 Boksz;
24:00 Rali – IRC hírek; 00:30 Súly-
emelés – Európa-bajnokság, nõi 

06:55 Roma Magazin
07:30 Híradó
07:35 Domovina
08:00 Kárpát Expressz
08:30 Híradó
09:00 Akadálytalanul
09:30 Híradó
09:35 Önök kérték!
10:30 Élõ népzene
11:00 Család-barát
12:00 Kulisszatitkok
12:30 Sírjaik hol domborulnak...
13:02 Híradó
13:15 Talpalatnyi zöld
13:45 Magyar történelmi arcképcsarnok
14:00 Kapcsoljuk az Országházat
17:10 A levendula
17:30 Utazás a Marsra 
18:20 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Múzeumtúra – Francia módra
21:00 Kultikon
21:50 Híradó
22:05 A nap vége (svéd filmdráma)

Fsz.: Victor Sjöström, Bibi
Andersson, Max von Sydow 

23:35 Magyar Jazz Ünnep 2011
00:20 Malczyk Károly angyalai
01:25 Térkép

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 TotalCar
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 Vásott szülõk (amerikai film)
15:20 La Pola (olasz sorozat)
16:20 Csoda Manhattanben

(amerikai–mexikói 
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 A Bourne-csapda (amerikai–

német akcióthriller) Fsz.:
Matt Damon, Franka
Potente, Julia Stiles, Brian
Cox, Karl Urban 

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

médiumok! 
02:05 Paszport – Útlevél a semmibe

TV 2
06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt, skacok! 
08:35 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 Az éden titkai (görög

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 A Széf
21:10 Fókusz
21:50 Barátok közt (magyar

sorozat) 
22:25 A mentalista (amerikai

sorozat)
23:30 A Grace klinika (amerikai

sorozat) 
00:35 Reflektor
00:50 Vészhelyzet (amerikai

sorozat)

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:00 Múlt-kor
10:25 Nyitott stúdió
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 (amerikai s.)
13:01 Híradó délben
13:25 Fõtér
14:50 1100 év Európa közepén
15:20 Vers mindenkinek
15:25 Magyar pop
16:20 Família Kft (magyar sorozat)
16:45 MacGyver (amerikai sorozat)
17:30 Felfedezõ úton a Robinson

család
18:00 A Nyereg Klub
18:30 Lizzie McGuire (amerikai s.)
18:45 Anya, az állatorvos (olasz s.)
19:35 Esti mese
20:00 A bûvös körhinta
20:15 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Rocca parancsnok (am. s.)
22:25 Maradj talpon!
23:20 Angyali érintés (amerikai s.)
00:05 Vártam rád (francia – olasz

romantikus film)

MTV 2



06:23 Az Este
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 Magyar elsõk
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)
22:25 Becsengetünk és elfutunk
23:25 Az Este
24:00 KorTárs
00:30 Mellbevágó (magyar

dokumentumfilm)

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Reggeli híradó;
09:10 A palota titkai (koreai soro-
zat); 10:25 Az idõ és az ember;
12:00 Zarándok; 12:30 Sztárgyár;
12:40 A palota legendája (koreai
sorozat); 14:00 Híradó; 14:45
Teleshop; 15:30 Emberek, mint mi;
16:00 Együttélés; 16:50 VI: Pál
(amerikai sorozat); 17:40 A palota
legendája (koreai sorozat); 18:53
Híradó; 20:00 Híradó plusz; 20:50
Sztárgyár; 21:10 A dinoszauru-
szok szigete (amerikai akciófilm)
Fsz.: Jamie Elle Mann, Brian
Krause; 22:45 Kis Moszkva (len-
gyel filmdráma); 00:50 VI: Pál
(amerikai sorozat); 01:45 La vie
en rose; 02:00 100%-ban szavatolt;
03:20 Híradó

6 SZERDA / ÁPRILIS 11. Tájoló

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:10 Rebecca,
az elsõ feleség; 09:50
Mesterségek: író; 10:00 Sztárgyár;
11:00 Vallomások; 12:25 Egy óra
biznisz; 13:05 Szórakoztató mûsor;
14:00 Teleshop; 14:35 Együtt
Európába; 15:30 Teleshop; 16:00
Caterina és a lányok (olasz
sorozat); 17:00 Vallomások; 17:30
Autómánia; 18:00 Híradó; 18:20
Rebecca, az elsõ feleség (olasz
filmdráma); 20:00 Sztárgyár;
20:30 Bazár; 21:30 Szórakoztató
mûsor; 22:30 Híradó; 23:30
Sztárgyár; 24:00 Törvény és rend
(amerikai sorozat); 00:55 Légy
formában!; 01:25 Caterina és a
lányok (olasz sorozat); 02:15
Sztárgyár

Viasat 3
06:45 Gyilkos sorok (am. s.); 07:35
A kifutó (am. s.); 08:30 A nagy ház-
alakítás (am. s.); 09:20 Gyilkos so-
rok (am. s.); 10:15 Gyilkos számok
(am. s.); 11:05 Jenifer (am. s.); 12:55
A dadus (am. s.); 13:55 A nagy ház-
alakítás (am. s.); 14:55 Monk – Flú-
gos nyomozó (am. s.); 16:35 CSI:
Miami helyszínelõk (am. s.); 17:30
Esküdt ellenségek: Bûnös szándék
(am. s.); 18:25 Gyilkos számok (am.
s.); 19:30 A nagy házalakítás (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 helyszínelõk
(am. s.); 01:20 Esküdt ellenségek:
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
szerelemhez idõ kell
(amerikai romantikus
vígjáték) Fsz: Amy Irving,
Peter Riegert, Reizl Bozyk;
16:00 Fiatal és nyughatatlan
(amerikai sorozat); 17:00
Híradó; 17:45 Happy Hour;
19:00 Hírek; 20:30 Román
Komédiaszolgálat; 21:30
Labdarúgó Román Kupa;
23:30 Híradó; 24:00 Promotor;
00:30 Apropo TV; 01:30
Híradó

HBO
06:00 A negyedik (am. sci-fi ak-
ciófilm); 07:50 Ramona és
Beezus (am. családi kalandfilm);
09:35 Könnyû nõcske (am. vígjá-
ték); 11:10 Forráskód (am.–fran-
cia thriller); 12:45 Bigyó felügyelõ
(am. vígjáték); 14:05 Prom (am.
filmdráma); 15:50 Invictus – A le-
gyõzhetetlen (am. életrajzi drá-
ma); 18:00 Az esküvõi torta (fran-
cia vígjáték); 19:35 Nevelésbõl
elégséges (am. s.); 20:00 Cinema
verité (am. filmdráma); 21:30 Ere-
det (am.–angol sci-fi); 23:55 Tró-
nok harca (am. s.); 01:00 Két
kopper (am. akcióvígjáték); 02:45
Játékos (francia filmdráma);
04:25 Romantikus lelkek (am.
filmdráma)

Film +
05:10 Jackie Chan: Tûzsziget
(hong-kongi-kínai krimi); 06:40
Sajttársak (amerikai vígjáték);
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10 A
sztárkivetett (amerikai
romantikus vígjáték); 12:45
Kutyakomédia (amerikai
vígjáték); 14:25 Kamuzsaru
(amerikai akció-vígjáték); 16:15
Nincs kettõ négy nélkül (olasz
akció-vígjáték); 18:20 Gördülõ
kung-fu (hong-kongi akciófilm);
20:20 Gyilkos hõség (amerikai
akciófilm); 22:00 Tisztítótûz
(amerikai akciófilm); 23:45 A
hazafi (amerikai akciófilm); 01:25
Messze fuss, soká maradj!
(francia thriller); 03:25 Tisztítótûz
(amerikai akciófilm)

Film + – 22:00 

Tisztítótûz 
(amerikai akciófilm) 
A kiváló pszichológiai
érzékkel rendelkezõ
Jack Cole nyomozó már évek óta felhagyott erede-
ti tevékenységével. Ám amikor Los Angelesben út-
jára indul egy tébolyodott sorozatgyilkos, a hatósá-
gok kénytelenek a segítségét kérni. Cole azonban
nem dolgozhat egyedül, új társat kap Jim Campbell
nyomozó személyében, akivel az elsõ pillanattól
kezdve gyûlölik egymást. De le kell küzdeniük az el-
lenszenvet ahhoz, hogy elkaphassák a gyilkost, aki-
nek legutolsó áldozata Cole volt felesége.

AXN
07:00 Jordan (amerikai s.); 09:00
Ügyvédek (amerikai s.); 10:00 A
férfiak a szõkéket szeretik (ameri-
kai s.); 11:00 A kiválasztott – az
amerikai látnok (amerikai s.);
12:00 Õslények kalandorai (ame-
rikai s.); 13:00 Ügyvédek (ameri-
kai s.); 14:00 Jordan (amerikai s.);
15:00 A férfiak a szõkéket szere-
tik (amerikai s.); 16:00 Merlin
(amerikai s.); 18:00 Szellemekkel
suttogó (amerikai s.); 19:00
Jordan (amerikai s.); 20:00 JAG –
becsületbeli ügyek (amerikai s.);
21:00 Profilage (amerikai s.);
22:00 A cég (amerikai s.); 23:00
NCIS: Los Angeles (amerikai s.);
24:00 Profilage (amerikai s.);
01:00 A cég (amerikai s.)

Eurosport
09:30 Súlyemelés – Európa-
bajnokság, férfi, 62kg; 10:30
Olimpiai játékok; 11:00 Labdarúgás
– Eurogólok; 12:00 Súlyemelés –
Európa-bajnokság, nõi; 13:00
Súlyemelés – Európa-bajnokság,
férfi; 14:00 Kerékpározás – Párizs-
Roubaix, Franciaország; 15:15
Labdarúgás – Eurogólok; 16:15
Súlyemelés – Európa-bajnokság,
nõi; 17:30 Súlyemelés – Európa-
bajnokság, nõi, 58kg – élõ; 19:00
Súlyemelés – Európa-bajnokság,
férfi; 20:00 Súlyemelés – Európa-
bajnokság, férfi, 69kg – élõ; 22:15
Csupa sport – Szerdai válogatás;
22:20 Lovaglás – Lovas klub; 22:25
Golf – Nemzetközi mesterek; 23:25
Golf – Európa torna 

07:00 Unser Bildschirm
07:30 Híradó
07:35 Srpski Ekran
08:00 Kárpát Expressz
08:30 Híradó
08:35 Kultikon
09:35 Közbeszéd
10:00 Kapcsoljuk az

Országházat
17:10 1 könyv
17:20 A szabadság 

keserû íze
18:20 Kisváros (magyar

sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Múzeumtúra 
21:00 Kultikon
21:50 Hírek
22:05 Kaland (magyar

romantikus dráma)
Fsz.: Gerd Böckmann,
Marozsán Erika,
Csányi Sándor,
Eperjes Károly,
Törõcsik Mari

23:35 Márai naplói
00:35 Új régi hang
01:40 Beszélõ 

emlékházak

Duna TV
06:25 Teleshop 
07:00 Babavilág 
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 Winnetou és a félvér

(amerikai kalandfilm)
15:20 La Pola (olasz sorozat)
16:20 Csoda Manhattanben

(amerikai–mexikói 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 Doktor House (amerikai

sorozat)
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

sorozat)

TV 2
06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt, skacok! 
08:35 Reflektor Reggel
08:50 Reggeli – Csak csajok
09:25 A szerelem rabjai (mexikói

sorozat)
10:25 Második esély (mexikói

sorozat)
11:35 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 Az éden titkai (görög

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 A Széf
21:10 Fókusz
21:50 Barátok közt (magyar

sorozat) 
22:25 Legyen Ön is Milliomos! 
23:35 Házon kívül
00:05 XXI. század – a legendák

velünk élnek
00:45 Reflektor
01:00 Ments meg! (amerikai

sorozat)

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:00 Múlt-kor
10:25 József Attila: A Dunánál
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
16:20 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.)
19:35 Esti mese
20:00 A bûvös körhinta
20:10 József Attila: Altató
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)
00:15 Angyali érintés (amerikai s.)
01:00 Pesty Fekete Doboz
01:55 Házaspárbaj (amerikai s.)

MTV 2
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06:23 Az Este
06:55 Ma Reggel
10:05 A Silla királyság ékköve

(amerikai sorozat)
11:10 Növények és emberek
12:10 Kasszasiker (amerikai

sorozat)
13:01 Híradó délben 
13:25 Slovenski Utrinki
13:55 Kvartett
14:20 Magyar elsõk
14:35 Marslakók (magyar sorozat)
15:15 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 Feltépett szerb sebek

(amerikai akciófilm)
01:40 Everwood (amerikai

sorozat)

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia,
nap mint nap; 09:10 A palota tit-
kai (koreai sorozat); 10:25 Talál-
kozunk a TVR-nél; 12:00
Bébivarázs; 12:20 Sztárgyár;
12:40 A palota legendája (kore-
ai sorozat); 14:00 Híradó; 14:45
Közérdek; 15:15 Teleshop; 15:30
Akzente; 16:50 VI: Pál (amerikai
sorozat); 17:40 A palota legen-
dája (koreai sorozat); 18:53 Hír-
adó; 20:00 Híradó plusz; 20:50
Sztárgyár; 21:10 Zéró Zóna;
22:40 Exkluzív: A Román Televí-
zió dokumentumfilmjei; 24:00
Ahogy meg van írva; 00:30
Bébivarázs; 01:00 VI: Pál (ameri-
kai sorozat); 01:55 Exkluzív;
03:20 Híradó

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:10 Rebecca,
az elsõ feleség; 10:00 Sztárgyár;
11:00 Vallomások; 12:00 Egy óra
biznisz; 13:00 Szórakoztató
mûsor; 14:00 Parlamenti pártok
emelvénye; 14:35 Együtt
Európába; 15:30 Teleshop; 16:00
Caterina és a lányok (olasz
sorozat); 17:00 Vallomások;
18:00 Híradó; 18:20 Don
Quijote, köszönöm! (német
családi kalandfilm); 20:00
Sztárgyár; 20:30 Bazár; 21:30
Szórakoztató mûsor; 22:30
Híradó; 23:30 Sztárgyár; 24:00
Törvény és rend (amerikai
sorozat); 00:55 Zamatos
Románia; 01:30 Caterina és a
lányok (olasz sorozat)

Viasat 3
06:55 Gyilkos sorok (am. s.);
07:45 A kifutó (am. s.); 08:35 A
nagy házalakítás (am. s.); 09:30
Gyilkos sorok (am. s.); 10:30
Gyilkos számok (am. s.); 11:25
Columbo (am. film); 12:55 A
dadus (am. s.); 13:55 A nagy
házalakítás (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 A nagy
házalakítás (am. s.); 20:30
Jóbarátok (am. s.); 21:15 Két pasi
– meg egy kicsi (am. s.); 22:20
Éden Hotel (am. s.); 23:20 A
célszemély (am. s.); 00:10 CSI: A
helyszínelõk (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 A szerelemhez
idõ kell (ismétlés); 12:00 Fiatal
és nyughatatlan (amerikai
sorozat); 13:00 Hírek; 14:00
Kisvárosi gyilkosságok (brit
sorozat); 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 A
császár felesége
(holland–luxemburgi–belga
kalandfilm) Fsz.: Jonathan Rhys
Meyers, Max Beesley, Rosana
Pastor; 02:00 Híradó; 03:30 20 év
elteltével; 04:30 Labdarúgó
Román Kupa; 06:00 Happy Hour

HBO
06:00 Invictus – A legyõzhetetlen
(am. életrajzi dráma); 08:10
Victoria (román dokumentumfilm);
09:05 A karate kölyök (am.–hong-
kongi akciófilm); 11:20 Cinema
verité (am. filmdráma); 12:50
Agatha (brit filmdráma); 14:25
Step Up 3D (am. zenés dráma);
16:10 Evita (am. musical); 18:25
Victor (francia vígjáték); 20:00
On-line találkozások (am. dokumen-
tumfilm); 21:00 A furcsa srác (am.
romantikus vígjáték); 22:30 Az el-
sõ klikk (am. vígjáték); 24:00
Spartacus (a bosszú (am. s.);
00:55 Szerelmi csetepaté (am.
vígjáték); 02:50 Szex a neten (am.
vígjáték); 04:40 Szingli-generáció
(cseh dokumentumfilm)

Film +
05:00 Hyperion – Az égiháború
(amerikai akciófilm); 06:35 Mesék
a folyópartról (angol animációs
film); 08:05 Televíziós vásárlás;
11:10 Bazi nagy gringó lagzi
(amerikai vígjáték); 13:15 A vihar
rabjai (amerikai thriller); 15:00
Könyörtelen hajsza (amerikai
akciófilm); 16:35 Yamakasi 2: –
Utcai szamurájok (hong-kongi-
kínai film); 18:20 Nomád (francia-
kazahsztáni kalandfilm); 20:20
Azték Rex – Az õslény legendája
(amerikai film); 22:00 Úszó erõd
(amerikai-francia akciófilm); 24:00
A megmentõ (amerikai akciófilm);
01:35 Birodalom (amerikai film);
03:20 Úszó erõd (amerikai-francia
akciófilm)

RTL Klub – 22:25 

Daredevil,
a fenegyerek 
(amerikai kalandfilm) 
Az igazság néha vak, ám a bû-
nösnek nincs menekvés. Matt
Murdock gyerekkorában maradandó sérülést szerez
egy balesetben. A megvakult Matt többi érzéke hihe-
tetlenül élessé válik a baleset következtében, de ezt
nem árulja el környezetének. Matt felnõttként sikeres
ügyvédként szerez magának hírnevet. Õ Daredevil, a
környék fenegyereke, a félelem nélküli vörös ruhás
ember, aki rettegésben tartja a bûnözõket.

AXN
07:00 Jordan (am. s.); 08:00 JAG
– becsületbeli ügyek (am. s.);
09:00 Ügyvédek (am. s.); 10:00 A
férfiak a szõkéket szeretik (am.
s.); 11:00 Szellemekkel suttogó
(am. s.); 12:00 A kiválasztott – az
amerikai látnok (am. s.); 13:00
Ügyvédek (am. s.); 14:00 Jordan
(am. s.); 15:00 Szellemekkel sut-
togó (am. s.); 16:00 Merlin (am.
s.); 17:00 JAG – becsületbeli
ügyek (am. s.); 18:00 Szellemek-
kel suttogó (am. s.); 19:00 Jordan
(am. s.); 20:00 JAG – becsületbeli
ügyek (am. s.); 21:00 NCIS (am.
s.); 22:20 Eltûnés (am. s.); 23:20
Gyilkos elmék (am. s.); 00:20 Fe-
lejthetetlen (am. s.); 01:10 NCIS
(am. s.)

Eurosport
09:30 Labdarúgás – Eurogólok;
09:45 Súlyemelés – Európa-
bajnokság, férfi, 69 kg; 11:00 Csupa
sport – Wattok; 12:00 Súlyemelés –
Európa-bajnokság, nõi, 58kg; 13:00
Súlyemelés – Európa-bajnokság,
férfi, 69 kg; 14:00 Labdarúgás –
Eurogólok; 14:15 Snooker – Kínai
open, döntõ; 15:30 Csupa sport –
Wattok; 16:30 Súlyemelés –
Európa-bajnokság, nõi, 58 kg;
17:30 Súlyemelés – Európa-
bajnokság, nõi, 63 kg – élõ; 19:00
Súlyemelés – Európa-bajnokság,
férfi, 69 kg; 20:00 Súlyemelés –
Európa-bajnokság, férfi, 77 kg –
élõ; 22:00 Küzdõsportok – Teljes
KO; 24:00 Súlyemelés – Európa-
bajnokság, nõi, 63kg 

06:25 Gazdakör
06:40 Híradó
06:55 Horvát krónika
07:30 Híradó
07:35 Ecranul nostru
08:00 Kárpát Expressz
08:30 Híradó
08:35 Kultikon
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd
10:00 Világ-nézet
11:00 Család-barát
11:55 Pannon expressz
12:25 Térkép
13:00 Híradó – Déli
13:20 Kívánságkosár
15:40 Határtalanul magyar
16:35 Hazajáró
17:20 Kalandozó magyarok Kínában
18:20 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Múzeumtúra – Francia módra
21:00 Kultikon
21:50 Hírek
22:05 A kõszívû ember fiai (magyar

filmdráma)
23:30 Haydn-est (magyar koncertfilm) 
00:25 Hudec László: Magyar építész

Sanghajban

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 Segíts magadon!
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája 
10:40 Babapercek
10:45 Teleshop
11:50 EZO: TV Jósok, látók,

médiumok! 
13:25 A jamaikai kalóz (amerikai

film)
15:20 La Pola (olasz sorozat)
16:20 Csoda Manhattanben

(amerikai-mexikói 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 Amerikai pite 2. (amerikai

vígjáték) Fsz.: Jason Biggs,
Alyson Hannigan, Seann
William Scott, Shannon
Elizabeth, Eddie Kaye
Thomas 

00:20 Aktív
00:50 Tények Este
01:25 EZO. TV Jósok, látók,

médiumok! 
02:00 Amerikai pite 2. (amerikai

vígjáték, ismétlés)

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 (mexikói

sorozat)
10:25 Második esély (mexikói

sorozat)
11:35 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 Az éden titkai (görög

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 A Széf
21:10 Fókusz
21:50 Barátok közt (magyar sorozat) 
22:25 Daredevil, a fenegyerek

(amerikai kalandfilm) Fsz.:
Ben Affleck, Jennifer Gar-
ner, Colin Farrell, Joe Panto-
liano 

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

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:00 Múlt-kor
10:25 Zenelánc Porció ének
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

sorozat)
13:01 Híradó délben
13:35 Fõtér
14:50 1100 év Európa közepén
15:25 Magyar retro
16:25 Família Kft (magyar sorozat)
16:45 MacGyver (amerikai sorozat)
17:35 Felfedezõ úton a Robinson

család 
18:05 A Nyereg Klub 
18:30 Lizzie McGuire (amerikai

sorozat)
18:55 Robbie, a fóka
19:35 Esti mese
20:05 A bûvös körhinta
20:15 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Rocca parancsnok (olasz s.) 
22:30 Maradj talpon!
23:20 Angyali érintés (amerikai s.)
00:05 Mellbevágó

MTV 2



06:23 Az Este
06:55 Ma Reggel
10:10 A Silla királyság ékköve

(amerikai sorozat)
11:00 DTK
11:55 Tetõtõl talpig
12:30 Múzeumtúra
13:01 Híradó délben 
13:25 P’amende
13:55 Esély
14:25 Magyar elsõk
14:45 Marslakók (magyar

sorozat)
15:15 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
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 Reggeli híradó;
09:10 A palota titkai (koreai
sorozat); 10:25 Danutz Kft; 12:30
Sztárgyár; 12:45 A palota
legendája (koreai sorozat); 14:00
Híradó; 14:45 A románok
hozománya; 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 sorozat); 19:45 Sport;
20:00 Híradó; 20:50 Sztárgyár;
21:00 Egyszer az életben: Best of;
23:10 Biutiful (spanyol filmdráma)
Fsz.: Javier Bardem, Maricel
Álvarez; 01:40 Distractis Show;
01:50 Profik; 02:30 Profik; 03:20
Híradó
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:10 Don
Quijote, köszönöm! (ismétlés);
10:00 Sztárgyár; 11:00
Vallomások; 12:00 Egy óra biznisz;
13:00 Szórakoztató mûsor; 14:00
Teleshop; 14:35 Együtt Európába!;
15:30 Teleshop; 16:00 Caterian
és a lányok (olasz sorozat);
17:00 Vallomások; 18:00 Híradó;
18:20 Angyali üdvözlet (amerikai
filmdráma) Fsz: Vanessa
Redgrave, Ray Liotta; 20:00
Sztárgyár; 20:30 Egy óra biznisz;
21:30 Mitica esetei; 22:30 Híradó;
23:30 Sztárgyár; 24:00 Van,
akinek tetszik…; 01:05
Robbanásveszély (ismétlés);
02:20 Sztárgyár; 02:45 Európa
nagy természeti csodái

Viasat 3
07:25 A kifutó (am. s.); 08:15 A
nagy házalakítás (am. s.); 09:05
Gyilkos sorok (am. s.); 10:05 Gyil-
kos számok (am. s.); 11:00
Columbo: Nehéz ügy (am. s.);
12:55 A dadus (am. s.); 13:55 A
nagy házalakítás (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 A nagy ház-
alakítás (am. s.); 20:30 Jóbarátok
Rend (am. s.); 21:25 Két pasi –
meg egy kicsi (am. s.); 22:20 Higgy
neki, hisz zsaru (am. akciófilm);
00:30 CSI: A helyszínelõk am. s.);
01:30 Esküdt ellenségek: Bûnös
szándék (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Kisvárosi gyil-
kosságok (ismétlés); 12:00 Fiatal
és nyughatatlan (amerikai
sorozat); 13:00 Híradó; 13:30 Mo-
solypasztillák; 14:00 Reneszánsz
szerelem (amerikai vígjáték) Fsz.:
Christina Ricci, Owen Benjamin,
Ann-Margret; 16:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai sorozat);
17:00 Híradó; 17:45 Happy Hour;
19:00 Híradó; 20:30 Románia te-
hetségei; 00:15 Amerikában (ame-
rikai–ír filmdráma) Fsz.: Paddy
Considine, Samantha Morton,
Djimon Hounsou; 02:30 Rene-
szánsz szerelem (ismétlés); 04:00
Amerikában (ismétlés); 06:00
Happy Hour

HBO
06:00 Victor (fr. vígj.); 07:35 Filmek
és sztárok; 08:00 Romy és Michelle
– Szõkébe nem üt a mennykõ (am.
vígj.); 09:35 Ahol a vadak járnak
(am. kalandfilm); 11:15 Farkas
(svéd filmdráma); 12:50 Drágám, a
kölykök összementek! (am. vígj.);
14:25 Aranyhaj és a nagy gubanc
(am. animációs film); 16:05 Lottószel-
vény (am. vígj.); 17:45 Morgen (ro-
mán filmdráma); 19:30 Filmek és
sztárok; 20:00 Secretariat (am. film-
dráma); 22:05 Spartacus (a bosszú
(am. s.); 23:00 Példátlan példaké-
pek (am. vígj.); 00:40 Hétmérföldes
szerelem (am. romantikus vígj.);
02:20 A titkos ablak (am. thriller);
03:55 A kukorica gyermekei (am.
horror); 05:30 Filmek és sztárok

Film +
05:10 Dirty Dancing 8amerikai s.);
05:35 Cyrano de Bergerac (fran-
cia romantikus dráma); 08:05 Te-
levíziós vásárlás; 11:10 Nincs kettõ
négy nélkül (olasz akció-vígjá-
ték); 13:15 Ipi-apacs (amerikai
film); 15:00 Megy a gõzös (ma-
gyar vígjáték); 16:35 Jó társaság
(amerikai vígjáték); 18:40 Arany-
esõ Yuccában (olasz western-víg-
játék); 20:30 Garfield (amerikai
vígjáték); 22:00 Csúcsformában
3: (amerikai akció-vígjáték); 23:40
Szökésben (amerikai akciófilm);
01:50 Egyetleneim (magyar vígjá-
ték); 03:10 Darkness – A rettegés
háza (amerikai horror); 04:50 Kö-
nyörtelen hajsza (amerikai akció-
film)

TV 2 – 13:55 

A kezdetek kezdete 
(amerikai vígjáték)
Zed és Oh, a két kõkor-
szaki szaki nehezen jön
ki a törzs többi tagjával.
Senki sem rajong a
nagyszájú, botcsinálta
vadászért és a félénk,
szánalmas gyûjtögetõ-
ért, ezért a törzs kiteszi
a szûrüket. Zed és Oh
vándorútra indul, miközben bibliai tájakon gyalo-
golnak, bibliai történetekbe keverednek.

AXN
07:00 Jordan (am. s.); 08:00 JAG –
Becsületbeli ügyek (am. s.); 09:00
Ügyvédek (am. s.); 10:00 A férfiak
a szõkéket szeretik (am. s.); 11:00
Szellemekkel suttogó (am. s.);
12:00 A kiválasztott – Az amerikai
látnok (am. s.); 13:00 Ügyvédek
(am. s.); 14:00 Jordan (am. s.);
15:00 Szellemekkel suttogó (am.
s.); 16:00 Merlin (am. s.); 17:00
JAG – Becsületbeli ügyek (am. s.);
18:00 Szellemekkel suttogó (am.
s.); 19:00 Jordan (am. s.); 20:00
JAG – Becsületbeli ügyek (am. s.);
21:00 Visszaszámlálás (am. s.);
22:50 Ébredések (am. filmdráma)
Fsz.: Robin Williams, Robert De
Niro; 01:05 A cég (am. s.); 02:05
Visszaszámlálás (amerikai s.)

Eurosport
09:30 FIA Túraautó Világbajnokság
– WTCC magazin; 10:00 Súlyeme-
lés – Európa bajnokság, férfi, 77 kg;
11:00 Labdarúgás – UEFA Bajno-
kok Ligája, nõi, negyeddöntõ; 12:00
Súlyemelés – Európa-bajnokság,
nõi; 13:00 Súlyemelés – Európa-
bajnokság, férfi; 14:15 Csupa sport
– Olimpia álmok; 14:30 Vívás – Vi-
lágbajnokság, csapat – élõ; 16:30
Súlyemelés – Európa-bajnokság,
nõi; 17:30 Súlyemelés – Európa
bajnokság, nõi, 69 kg – élõ; 19:00
Súlyemelés – Európa-bajnokság,
férfi; 20:00 Súlyemelés – Európa-
bajnokság, férfi, 85 kg – élõ; 22:00
Boksz – Bigger’s Better, nehézsúly
– élõ; 24:00 Súlyemelés – Európa-
bajnokság, férfi, 85 kg 

06:25 Gazdakör
06:40 Híradó
07:00 Rondó
07:30 Híradó
07:35 Slovenski Utrinki
08:00 Kárpát Expressz
08:30 Híradó 
08:35 Kultikon
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd
10:00 Hogy volt!?
11:00 Család-barát
12:00 Csellengõk
12:25 Térkép
13:00 Híradó – Déli
13:20 Kívánságkosár
15:10 Arcélek
15:40 Munka-Társ
16:10 Heuréka! Megtaláltam!
16:40 Mindennapi hõsök
17:25 Ízõrzõk: Békésszentandrás
18:00 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Kulisszatitkok
21:00 Kultikon
21:50 Hírek
22:05 Abigél (magyar kalandfilm)
23:15 Koncertek az A38 hajón
01:10 Térkép

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 Alexandra Pódium
07:25 Tények 

Reggel
08:00 Mokka
10:40 Stahl 

konyhája 
10:55 Babapercek
11:05 Teleshop
12:10 EZO: TV Jósok, látók,

médiumok! 
13:55 A kezdetek kezdete

(amerikai filmdráma)
15:20 La Pola (olasz sorozat)
16:20 Csoda Manhattanben

(amerikai–mexikói
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.
01:00 Grimm (amerikai

sorozat)
02:00 Tények Este
02:30 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
09:25 A szerelem rabjai (mexikói

sorozat)
10:25 Második esély (mexikói

sorozat)
11:35 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 Az éden titkai (görög

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 A Széf
21:10 Fókusz
21:50 Barátok közt (magyar sorozat) 
22:25 CSI: Miami helyszínelõk

(amerikai sorozat) 
23:30 Gyilkos elmék (amerikai

sorozat)
01:30 Reflektor
01:50 Törzsutas
02:15 Kemény zsaruk (amerikai

sorozat)

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:00 Múlt-kor
10:25 Néprajzi értékeink
10:30 Rajzfilmek 
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
13:35 Fõtér
15:00 1100 év Európa közepén
15:25 Magyar bulizene
16:25 Família Kft (magyar sorozat)
16:50 MacGyver (amerikai sorozat)
17:40 Felfedezõ úton a Robinson

család 
18:05 A Nyereg Klub 
18:30 Lizzie McGuire (amerikai s.)
19:05 Esti mese
20:05 A bûvös körhinta
20:20 Veszélyes szerelem (am. s.)
21:00 Híradó este
21:30 Rocca parancsnok (olasz s.)
22:25 Maradj talpon! 
23:20 Angyali érintés (amerikai s.) 
00:05 Feltépett szerb sebek (am.

akcióf.) Fsz.: Vladimir Rajcic,
Michael Madsen, Mark Da-
cascos, Predrag Rajcic 

01:40 Házaspárbaj

MTV 2


	BO13-01-sz
	BO13-02
	BO13-03
	BO13-04
	BO13-05
	BO13-06
	BO13-07
	BO13-08-sz
	BO13-09-sz
	BO13-10
	BO13-11
	BO13-12
	BO13-13
	BO13-14
	BO13-15
	BO13-16-sz
	Tajolo13-01
	Tajolo13-02
	Tajolo13-03
	Tajolo13-04
	Tajolo13-05
	Tajolo13-06
	Tajolo13-07
	Tajolo13-08

