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totta meg elõválasztási gyûlését a mûvelõdési
házban. Az RMDSZ határozata értelmében
ugyanis a szövetség városi tanácsosi jelöltlistá-
ján biztos befutó helyre kerül a fiatalok dele-
gáltja. Egyetlen jelentkezõ volt az ifjak körében
a jövendõ önkormányzati képviselõi tisztségre
Kotlár Norbert személyében, aki a MIK alelnö-
ke. Õ lesz tehát a margittai ifjúság „nagyköve-
te” a helyi tanácsban.

A fiatalok a vártnál kisebb érdeklõdést tanú-
sítottak, mivel mindössze 48-an jelentek meg a
nagykövetválasztáson, de õk egyöntetûen tá-
mogatták a jelöltet. A gyûlésen Pocsaly Zoltán
alpolgármester, polgármesterjelölt, valamint
Árkosi Antal helyi RMDSZ-elnök beszámolt a
végéhez közeledõ helyhatósági mandátumról,
és a mostani választás fontosságát hangsúlyoz-
ták, melynek tétje a magyar polgármester. A

Bihar Megyei Területi Ifjúsági Egyeztetõ Taná-
csot Debreczeni Sándor képviselte. Kotlár
Norbert felvázolta programját, melyben egy él-
hetõbb, tisztább, ifjúságcentrikus városról be-
szélt. Demián Zsolt ügyvezetõ elnök a legfon-
tosabb feladatnak azt tartotta, hogy a választá-
son a fiatalok a mostaninál sokkal nagyobb tö-
megben vegyenek részt.

A helyi RMDSZ határozata szerint Magyar-
kéc jelöltje is befutó helyre kerül a tanácsosje-
löltek listáján, s a kiszivárogtatott hírek szerint
õ Botos Sándor, a MIK elnöke. Meg nem erõ-
sített hírek szerint Pocsaly Zoltán még több fi-
atalt jelöl a listára, tehát õrségváltás lehet a
frakcióban. A többi jelöltre viszont, akiket Bra-
dács Alíz körzeti elnök és Pocsaly közösen
rangsorol, áldását kell hogy adja a helyi és kör-
zeti választmány.

Szõke Ferenc
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Fiatalok a margittai helyi tanácsban
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Lapunk támogatója 
a Communitas Alapítvány

A megyeszékhely költségve-
tésébõl 950 ezer lejt különítet-
tek el a vissza nem térítendõ
támogatásokra, amelyeket civil
szervezetek és magánszemé-
lyek is megpályázhatnak. A ki-
jelölt határidõig, március 15-
éig 291 pályázatot iktattak. Az
alábbi kategóriákban nyújtot-
tak be igényléseket: kulturális
programok (92 kérelem egy-
millió lejt meghaladó összeg-
re); vallási felekezetek, egyhá-
zak (7 igénylés 265.550 lej
összegre); eurorégió (12 pályá-

zat közel 75 ezer lejre lej);
sporttevékenység (22 igénylés
485 ezer lejt megközelítõ ösz-
szegre); oktatás (39 pályázat
több mint 480 ezer lejre); kör-
nyezetvédelem (28 igénylés
341 ezer lejre); ifjúsági tevé-
kenységek (91-en átlagban tíz-
ezer lejt kértek). A helyi tanács
márciusi soros ülésén hagyta
jóvá a pályázatelbíráló bizott-
ság javaslatát, a nyerteseknek
hatvan napon belül jelentkez-
niük kell a városházán a támo-
gatási szerzõdés megkötésére.

Civileknek a nagyváradi
városkasszából

Április 2-án lezárult a ked-
vezményes adófizetési perió-
dus Nagyváradon. Azok a ma-
gán- és jogi személyek, akik
eddig a dátumig kifizették az
idei helyi adóikat és illetékei-
ket, 8 százalékos kedvez-

ményben részesültek. Az emlí-
tett határidõig több mint hat-
ezer jogi és 69 300 magán-
személy élt a lehetõségével,
116,5 millió lejt meghaladó
összeggel gazdagították a vá-
roskasszát. A magánszemé-

lyektõl több mint 17 millió, a
jogi személyektõl pedig egy
híján közel százmillió lej bevé-
tel származott. Április 2-át kö-
vetõen havi 2 százalékos kése-
delmi kamatot számítanak fel
az adózóknak.

Véget ért az adófizetési hajrá

A váradiak kedvelt kirándulóhelye tavaly „ál-
dozatul esett” a velencei vasúti hidak közelé-
ben, a Kolozsvári út és a hegy közötti összeköt-

tetést megteremtõ közúti híd megépítésének.
A veszteséget pótolandó, a polgármester meg-
egyezett a Vízmûvekkel, hogy annak a Sebes-
Körös jobb partján lévõ telkébõl adjon át köz-
tulajdonba nagyjából egy hektárt. A közszolgál-
tató 300-350 méter hosszan 30 méterrel bel-
jebb költözteti a kerítését, az így felszabaduló
területet az önkormányzat rendezett parkká
alakítja, ahol a városlakók piknikezhetnek
majd. Igaz, nemrégiben ezt – a kifejezetten er-
re a célra kijelölt területeken kívül – törvény til-
totta meg, ám a polgármester szerint Váradon
a közrend õreinek nem a tilosban szalonnát sü-
tögetõk lefülelése az elsõdleges feladatuk.

Park a Szilvás helyettKazánházból
suliklub

A nagyszalontai Arany Já-
nos Iskolaközpont egyik régi
kazánháza új funkciót tölthet
be hamarosan, ugyanis az
épületet teljesen felújítják, és
azt követõen immár klubhe-
lyiségként vehetik birtokukba
a diákok. A helyi tanács jóvá-
hagyásával közpénzbõl fi-
nanszírozott tatarozás során
a mintegy 85 négyzetméter
alapterületû helyiség modern
nyílászárókat kap, kicserélik
a gerendákat, megújul a tetõ
és az elektromos vezeték-
rendszer. Az iskola udvarát is
szépítik, a tavaly elkezdett
kõburkolást tovább terjesztik,
ezáltal alkalmassá válik a klub
különféle iskolai, közösségi
programok lebonyolítására.

Modern játszótér
Szalontán

A hajdúvárosi elöljáróság
az utóbbi években igyekezett
minden kerületben játszóte-
reket berendezni, korszerûsí-
teni; hinták, csúszdák a város
több pontján állnak tömb-
háznegyedek udvarán, óvo-
dák közelében. A leginkább
látogatott játszószerek azon-
ban természetesen a köz-
ponti park közepén állnak.
Itt modernizálnak ismét. A
beszerelésre váró új alkalma-
tosságok az uniós normák-
nak megfelelõk, biztonságo-
sak, a teret gumiszõnyeggel
borítják, ezzel is vigyázva a
gyerkõcök testi épségére. Az
új játszótér kialakítása érde-
kében benyújtott dokumen-
tációt a márciusi tanácsülé-
sen elfogadta a városvezetés,
következik a pályáztatás
majd a kivitelezés.

Strand-
felújítás

Április 1-jétõl egy hó-
napra bezárt a váradõssi
strand. A szokásos éves
karbantartás során a Közte-
rület-fenntartó Vállalat
munkatársai átnézik és
megjavítják az összes me-
dencét, tusolót, mellékhely-
séget. Megtisztítják a zöld-
övezeteket, festenek, és tel-
jes fertõtlenítésre is sor ke-
rül. A május elsejei szezon-
nyitásra a strand már fel-
újítva fogja várni a vendé-
geket, mondta el Bimbó-
Szuhai Tibor, az üzemeltetõ
vállalat mûszaki igazgatója.



Érmihályfalván többen is
megméretkeznek: Krizsán Csa-
ba gépészmérnök, pedagógus,
helyi tanácsos, korábbi alpolgár-
mester, Nyakó József vállalko-
zó, helyi RMDSZ-elnök és dr.
Turucz Mária orvos, helyi taná-
csos neve szerepel majd a sza-
vazólapon. Az ott kialakult hely-
zet pikantériája, hogy a máso-
dik mandátuma végéhez közele-
dõ mostani polgármester, Ko-
vács Zoltán elmúlt négy éves te-
vékenységérõl tartott beszámo-
lóját nem fogadta el a városi
RMDSZ-közgyûlés, ennek nyo-
mán az elöljáró kilépett a Szö-
vetségbõl, ami nem jelenti azt,
hogy függetlenként vagy más
politikai formáció színeiben
nem áll ismét a választópolgár-
ok elé júniusban. Most vasárnap
az RMDSZ-es jelölt-jelöltek kö-
zül választhatnak a mihályfalviak
a városban öt helyszínen felállí-
tott állóurnáknál.

Székelyhídon is állóurnás
szavazást tartanak április 15-
én, a kisvároshoz tartozó öt fa-
luban pedig egy nappal elõbb
mozgóurnás voksolásra kerül
sor. A jelenlegi polgármester,
Béres Csaba mellett Gyurcsik

Zoltán volt polgármester,
Majercsik Attila erdész és Boros
László mérnök méretteti meg
magát a lakosság szavazatai ál-
tal. Csuka József jelenlegi alpol-
gármester visszavonta jelöltsé-
gét.

Érbogyoszlón a hivatalban
lévõ Gáspár Gyulának is lesz ki-
hívója az április 15-én tartandó
állóurnás elõválasztáson, még-
pedig elõdje, Vékony Mihály
tervezi a nagy visszatérést.

Érkörtvélyesen is egyna-
posra tervezik az állóurnás vok-
solást. Kovács Zoltán jelenlegi
elöljáró ellenében Kiss Zoltán
helyi RMDSZ-elnök, egyetemis-
ta, Nagy István urbanisztikai re-
ferens és Kecskés István vállal-
kozó száll ringbe.

Szalacson szánják a legtöbb
idõt a lakosság véleménynyilvá-
nításra: április 10–14. között
mozgóurnába lehet dobni a sza-
vazatokat, 15-én állóurnás vok-
solás lesz. Már beindult a kam-
pány, sajtómocskolódással hívta
fel a figyelmet az ottani történé-
sekre Porsztner Sarolta jelenlegi
polgármester és kihívója, a fel-
sõfokú végzettségû Horváth
Béla.

Paptamásiban a mozgóur-
nát részesítik elõnybe, így dönt-
hetnek szombaton és vasárnap
az ottaniak, hogy Szûcs Feren-
cet megerõsítik-e jelölti tiszté-
ben, vagy helyettesének, Matyi
Miklósnak adják meg az indulá-
si lehetõséget.

Berettyócsohajon is ha-
sonló a helyzet, Molnár József
alpolgármester abban remény-
kedik, hogy a 15-ei állóurnás
szavazás eredményeként a
Zatykó István elöljárói székéért
folyó versenyben elnyeri a Szö-
vetség támogatását.

Értarcsán a helyi választ-
mány által meghatározott jelent-
kezési határidõig, azaz március
30-áig csupán a jelenlegi polgár-
mester, Bordás Károly jelezte in-
dulási szándékát. A terminus le-
járta után jelentkezett Tóth Bar-
na vállalkozó, aki már töltött be
ott alpolgármesteri tisztséget,
ezért az RMDSZ megyei vezetõ-

ségének javaslatára nem írták ki
az elõválasztást, hanem a körze-
ti küldöttgyûlést hívták össze,
hogy kettejük közül döntse el, kit
indítanak a polgármesteri tiszt-
ségért a Szövetség színeiben.

Biharon Nagy Gizella hiva-
talban lévõ elöljáró volt az
egyetlen, aki a nagycsütörtökön
záruló szavazólistára feliratko-
zott délutánig, de estig még vár-
ták a jelentkezõket.

Nagyszalontán Török Lász-
ló polgármesternek nem akadt
kihívója, ennek ellenre a helyi
választmány arról döntött, hogy
a demokrácia szellemében a
tanácsosjelölteket a választók
voksai alapján rangsorolják. Va-
sárnap reggel 8-tól este 8-ig vá-
laszthatnak a magukat magyar-
nak valló szalontaiak: hetet a
28-ból. A jelöltek között van
mérnök, jogász, pedagógus, lel-
kész, mezõgazdász, vállalkozó.

D. Mészáros Elek
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Elõválasztások a megyében
A Romániai Demokrata Szövetség Bihar megyei
szervezetének Választmány döntött arról, hogy
a jelentõs magyar lakosságú településeken igény
szerint elõválasztást rendezzenek a lakosság bizalmát
leginkább élvezõ polgármester- és tanácsosjelöltek
megtalálására a június 10-ére kitûzött önkormányzati
választásra. Ezen a hétvégén kilenc helyen dõl el
ezzel a módszerrel, hogy kit indít az RMDSZ nyáron.

Körtvélyesen négyen versengenek a jelöltségért

Szalacson szánták a legtöbb idõt a lakosság véleményének kinyilvánítására

Tarcsán a két jelöltrõl a küldöttgyûlés dönt
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BOROS LÁSZLÓ ISTVÁN
a székelyhídi elõválasztáson
próbálja elnyerni
polgármesterjelöltként a település
lakóinak bizalmát. Az alábbiakban
részben önmagáról, részben
elképzeléseirõl beszél.

– Önnek a szemére vethetik, hogy az
utóbbi években nem élt Székelyhídon,
igaz, életrajzából kiderül, eddigi élete
több mint felét ezen a településen élte
le.

– Való igaz, kisdiákkoromtól Székelyhí-
don jártam iskolába, s minden, ami a
gyermekkoromhoz köt, az Székelyhíd.
Az egyetem befejezése után próbáltam
ott folytatni az életemet, dolgozni, vállal-
kozni. De sajnos egy fiatal, pályakezdõ
akkor sem, most sem tud könnyen eg-
zisztenciát teremteni magának, családjá-
nak.

– Komoly vezetõi képességek szüksé-
gesek a polgármesteri munka végzésé-
hez. Eddigi munkahelyein sikerült ezt
megszereznie?

– Igen, hiszen végigjártam a ranglétra
minden lépcsõfokát. Voltam szakmun-
kás, mester, aligazgató, vezérigazgató, s
jelenleg is igazgatói beosztásban dolgo-
zom. Láttam kisebb-nagyobb vállalatok
esetében a problémákat, a megoldások
módozatait minden szemszögbõl.

– Egy olyan „nagy cég” esetében,
mint Székelyhíd, feltehetõen változtat-
na egy s mást. Mit tenne másként, ha
Önt választják a magyar emberek?

– Furcsa és ellentmondásos helyzet
alakult ki. Ma is nagy létszámú asztalos és
fémmegmunkáló szakembergárda van a
városban, akik kénytelenek más telepü-
lésre ingázni a munkahelyükre. Vonzóvá
kell tenni Székelyhidat, de nemcsak a he-
lyiek, hanem a befektetõk számára is.
Hogy itt ne csak szakképzetlen munkára
lehessen alkalmazni az embereket mini-
málbérért. Nyitottan kell fogadni az új
iparágakat is, de a legkönnyebben a fa-
és fémmegmunkálás az, ami újra megho-
nosítható nálunk. Talán nem véletlen,
hogy az ország sportfavágó-bajnoka is
székelyhídi.

– Székelyhíd olyan város, amelynek
öt falu is a részét képezi. Feltételezem,
ezek lakói más igényeket, elvárásokat

fogalmaznak meg az önkormányzat ve-
zetõi felé.

– Természetes, hogy nem ugyanaz az
igény városon, mint a környezõ falvak-
ban, ám úgy gondolom, nem szabad kü-
lönbséget tenni az emberek között csak
azért, mert valaki itt vagy ott lakik. A vi-
déki ember ne élje meg hátrányként azt,
hogy vidéken született, s ma városiként
adózik…

– Aligha érhet el egyedül sikert,
szüksége van csapatra, a helyi tanács
tagjaira, illetve az RMDSZ-re, melynek
a színeiben indulni kíván. Mit gondol
errõl az együttmûködésrõl?

– Elképzelhetetlen, hogy egy 80 száza-
lékban magyarok lakta településen ne
egy magyar szervezet legyen az, amely
többséget alkot a helyi tanácsban, ma-
gyarán ne az RMDSZ legyen többségben.
Ez akkor is igaz, ha a helyi RMDSZ az
utóbbi években sokat veszített népszerû-
ségébõl, elsõsorban a nem mindig hozzá-
értõ vezetés miatt. Sajnos, sokan lemor-
zsolódtak. Ezen változtatni kell.

– A munkahelyteremtés mellett ki-
emelt fontosságú az emberek számára
az egészségügy helyzete, a szociális el-
látás színvonala. Ezen a téren mit kí-
ván tenni?

– Székelyhídon több kórház is mûkö-
dött, de az idõk folyamán sorra leépültek.
Van még ugyan állandó ügyeleti rendszer,
de az is problémákkal küszködik. A meg-
felelõ színvonalú alapellátást márpedig
biztosítani kell. Ugyanakkor létre kellene
hozni egy falugondnoki szolgálatot. Fal-
vakon rengeteg az idõs ember, sokaknak
se rokona, se szomszédja, ezért meg kell
oldani, hogy legyen mindenhol egy elér-
hetõ ember, aki, ha Pista bácsi vagy Kati
néni rosszul van, segítségre szorul, akkor
tegye a dolgát. Vagy ha nem is hívják,
rendszeresen rájuk nézzen, beköszönjön,
nézze meg, hogy be tudta-e vinni a fáját
a –20 fokban.

– Ehhez a szolgálathoz el tudná kép-
zelni az egyház együttmûködését is?

– Persze, már csak azért is, hiszen kü-
lönösen vidéken az egyetlen biztos pont
az egyház. Itt nem is annyira az anyagiak
elõteremtésérõl van szó, mint a hozzáál-
lásról.

– Mit gondol az utóbbi évek fejleszté-
seirõl?

– Összehasonlítva más bihari települé-
sekkel, Székelyhíd igen komoly támoga-
tásokat kapott, ám a felhasználás során
ez a summa nem érte el azt a hatást, amit
kellett volna. Részben megvalósultak
ugyan a beruházások, de sem ezek pozi-
tívumainak megfelelõ tudatosítása, sem a
megfelelõ szakértelemmel történõ fel-
használás nem valósult meg.

– Említene példákat?
– Senkinek sem kellemes, ha felássák

a háza elõtt az utcát, s az úgy marad sá-
rosan, aztán újra meg újra felássák. Szé-
kelyhíd a legjobban becsövezett település,
mindenféle vezeték fut a földben, de szin-
te semmi sem mûködik. Az is talán Euró-
pa-rekord, hogy egy város fõutcája nincs
csatornázva. A másik példa a park kiala-
kítása körüli fejetlenség. Hol volt a mér-
nöki gondolkodás, amikor a parkot a
mindenkori vízszint alá tervezték? Azt is
meg kell néznünk, milyen pályázatokat
célzunk meg. Szerintem elsõdleges, hogy
a termelõ vállalkozásokat segítsük, mert
egy idõ után hiába a sokféle szolgáltatás,
ha nincs rá fizetõképes kereslet.

– Mit gondol, miért érdemes éppen
Önre szavazni?

– Én lehetõséget kínálok azoknak, akik
pozitív változást szeretnének Székelyhí-
don, élhetõbb környezetet, biztosabb je-
lent, s egységes magyar közösséget.

Árkosi Révész László
(X)

Lehetõséget kínál
a székelyhídiaknak
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Március 31-én véget ért a
tejtermelõk és -felvásárlók szá-
mára az úgynevezett kvótaév,
ezért a Mezõgazdasági Kifizeté-
si és Intervenciós Ügynökség
Bihar megyei központja arra fi-
gyelmeztet minden érdekeltet,
hogy adja le a 2011/12-re vo-
natkozó éves jelentését. Legké-
sõbb május 14-éig van erre
lehetõség az ügynökség terüle-
tileg illetékes helyi kirendeltsé-
gein, a késõktõl visszavonhat-
ják a kvótát, ha nem tudják el-
fogadhatóan igazolni a késede-
lem okát. Közölniük kell a kvó-
taév során leszállított, illetve el-
adott tej mennyiségét. A kvóta-
tulajdonos tejtermelõk az úgy-
nevezett farmerfüzet alapján
összesíthetnek. Fontos tudni,
hogy a kvótatulajdonosoknak
akkor is le kell tenniük az éves
jelentést, ha egy korty tejet
sem értékesítettek a szóban
forgó idõszakban. Ha a felvá-
sárlók késik le a határidõt, min-
den egyes nap késésért levo-
násra számítsanak, akár a fel-
vásárlási engedélyüket is elve-
szíthetik.

A Vidékfejlesztési és Halá-
szati Kifizetési Ügynökség az
erdõk tulajdonosainak kínál tá-

mogatási lehetõséget. Április
30-áig pályázhatnak Az erdõ
gazdasági értékének javítása
elnevezésû kiírásra a Nemzeti
Vidékfejlesztési Program kere-
tében. A keret 25 millió euró,
amit erdõtelepítésre, favágó fel-
szerelések vásárlására, cseme-
ték nevelésére költhetnek az er-
dõtulajdonosok, akár természe-
tes, akár jogi személyek vagy
ezek társulásai, illetve közbirto-

kosságok, továbbá önkormány-
zatok és egyházi intézmények.
Legalább fél hektárt kell birto-
kolnia az igénylõnek, legyen
szerzõdése egy erdészettel, és
meglegyenek az engedélyek. A
költségek legfeljebb felét kap-
hatják meg vissza nem téríten-
dõ támogatásként, de a hátrá-
nyos helyzetû övezetekbõl vagy
a Natura 2000 programban
szereplõ területekrõl érkezõ

igényléseknél ez az érték elér-
heti a 60 százalékot, de nem
haladhatja meg az egymillió
eurót. Az egyéb tudnivalók és a
pályázati útmutató megtalálha-
tó az ügynökség honlapján
(www.apdrp.ro, Mãsura 122).

Ugyancsak a vidékfejlesztési
ügynökségen fogadják a jövõ
héttõl egy hónapon át, április
17-étõl május 16-áig az Ide-
genforgalmi tevékenység bá-
torítása címet viselõ, 313-as
kiírásra a pályázatokat. Több
mint 185 millió euró áll rendel-
kezésre panziók létesítésére,
korszerûsítésére, szabadidõs
programok szervezésére, a fa-
lusi turizmus reklámozására.
Az elõbbi két esetben a vissza
nem térítendõ támogatás a
projekt értékének 85 százalé-
kát teszi ki, de nem haladhatja
meg a 100, illetve a 200 ezer
eurót. Marketingre legfeljebb
10 ezer eurót adnak, egy
weboldal megszerkesztésére
pedig 5500-at. Az igénylõk
csakis a lakóhelyükön végzen-
dõ beruházáshoz kérhetnek tá-
mogatást. A pályázati útmutató
és az elbírálási kritériumok
megtalálhatók az ügynökség
fent jelzett honlapján.

Tejkvóta, erdõsítés, falusi turizmus

Mircea Matei, a Közszolgál-
tatásokat Szabályozó Orszá-
gos Ügynökség (ANRSC) el-
nöke a közelmúltban Váradon
ismertette álláspontját a Nagy-
váradi Hõerõmû Zrt. mûködé-
si engedélyének március 14-i
visszavonásával kapcsolatban.
A váradi önkormányzatnak
90 napon belül versenytárgya-
lást kell kiírna a megyeszék-
hely távhõszolgáltatására,
ezen azonban nem vehet részt
a hõerõmûvet jelenleg üze-
meltetõ társaság, mivel a li-
cencmegvonás következmé-
nye, hogy két évig nem indul-
hat versenytárgyalásokon.

Matei szerint 2003 és
2011 között – két vállalkozás
szövetségeként – legálisan al-
kalmazott a hõerõmû kétféle
távfûtési tarifát (amit a ható-
ság most szintén kifogásolt),
mivel a váradi önkormányzat
2003-ban 20 évre együttmû-
ködési szerzõdést kötött a hõ-
energiát a termálvízbõl nyerõ
Transgex céggel. Tavaly a vá-
ros felbontotta a megállapo-
dást, és a hõerõmû átvette a
fõleg Õssiben élõ, eddig ter-
málvízzel jóval olcsóbban me-
legedõ fogyasztókat is. Tõlük
kapott petíciókat november-
ben a hatóság, mert sérelmez-

ték, hogy az addigi 103 lej he-
lyett 193 lejt kellett fizetniük
gigakalóriánként, holott az
együttmûködési szerzõdés fel-
bontása után egységes árat
kellett volna alkalmazni, a vá-
ros többi részén pedig 235 lej

lett egy gigakalória ára. A ket-
tõs díjszabás mellett Matei sze-
rint az is szabálysértõ, hogy a
váradi fogyasztókkal kötött
szerzõdésben 45 Celsius-fok
szerepel a meleg víz hõfoka-
ként, ugyanis 50 fok az egész-
ségügyi határérték. Az elnök
azt is felrótta, hogy a távfûtés-
re kapcsoltak mintegy 80 szá-
zalékánál áramlásmérõkkel
mérik a fogyasztást, és csak
20 százalékán fogyasztásmé-
rõkkel, noha állítása szerint
úgy tájékoztatták az ANRSC-
t, hogy mindenütt fogyasztás-
mérõk mûködnek.

F. N. L.

Magyaráz a hatóság



Március végi ülésén
fogadta el egyhangú
szavazással Nagyvárad
városi tanácsa, hogy
a Rulikowsky temetõben
emlékmûvet állítsanak
a két világháborúban
elesett magyar
katonáknak, és hogy
Fényes Szabolcs
szülõházán emléktáblát
helyezzenek el.

A magyar hõsi halottak em-
lékmûve – a doberdóiak min-
tájára – kõbõl rakott, 2,5 mé-
ter magas csonkagúla lesz,
ami alacsony betonalapzaton
áll majd a köztemetõ fõ útjától
balra, a neológ zsidó temetõ
bejáratával szemben. 6x6 mé-
teres díszburkolattal veszik kö-
rül, elõtte négy lánctartó kõ-
oszlop lesz, mögötte pedig két
zászlórúd. Az emlékmûvet
Pafka Ernõ mûépítész tervez-
te. Felállítását a helyi hatósá-
gokon kívül jóváhagyta a mû-
velõdési minisztérium és a vé-
delmi tárca alárendeltségébe
tartozó, a hõsök tiszteletének
ápolásáért felelõs hivatal.
Utóbbi a román–magyar ál-
lamközi szerzõdés értelmében
a magyarországi testvérintéze-
tével is egyeztetett. Az emlék-
mûvön román és magyar nyel-
ven a következõ felirat lesz ol-
vasható a márványtáblán: „Az

I. és a II. világháborúban
Nagyváradon elhunyt magyar
katonák emlékére”.

Megóvhatják
a sírköveket

Ugyancsak elhunyt eleink
emlékének, magyar közössé-
günk múltjának megõrzését
szolgálja az módosítás is, amit
köztemetõ mûködési szabály-
zatába emeltek. A város és a
megye önkormányzata által
fenntartott Mûemlékvédõ Ala-
pítványt vezetõ Sárközi Zol-

tán javaslatára szintén egy-
hangúlag jóváhagyta a ta-
nács, hogy ezentúl az egyhá-
zak vagy civil szervezetek
megválthassák az értékesnek
ítélt, de hozzátartozók hiányá-
ban gondozatlanul maradt sír-
emlékeket. „Egy közelmúltbe-
li felméréskor Várad múltjá-
nak számos, megõrzésre ér-
demes darabját sikerült fellel-
ni, például találtak egy XVIII.
századi sírkövet is, ezek nem
mehetnek veszendõbe” – nyi-
latkozta Sárközi tanácsos, a
kezdeményezõ.
Az egykori Lukács György

(Castanilor, ma Nicolae Jiga)
utca 59. szám alatt található
az a ház, ahol Fényes Sza-
bolcs ezelõtt száz évvel világra
jött. A centenárium alkalmá-
ból emléktáblát helyeztet oda
a Szigligeti Színház. Errõl is vi-
ta nélkül határozott a váradi
önkormányzat döntéshozó
testülete. Deák Árpád szob-
rászmûvész készítette el az
1986-ban elhunyt zeneszerzõ
bronz dombormû portréját,
amit gránitlapra helyezett. A
bevésett felirat szintén két
nyelven tudatja: „Ebben a ház-
ban született és töltötte gyer-
mekkorát a magyar könnyûze-
ne klasszikusa / FÉNYES

SZABOLCS / 1912–1986 /
A zeneszerzõ születésének
100. évfordulóján állíttatta a
Nagyváradi Szigligeti Színház
2012. április 30-án”.

Táblák mûemlékekre

Biró Rozália alpolgármester
azt közölte, hogy újabb 26
tábla készült el, amelyeket sor-
ra felhelyeznek majd a megye-
székhely mûemlék épületeire.
A szabványnak megfelelõ fel-
iratok három nyelven – romá-
nul, magyarul és angolul – tá-
jékoztatják az arra járókat az
épület elkészültének dátumá-
ról, tervezõjérõl. Az avatások
szerdánként 16 órakor lesz-
nek. A Mûemlékvédõ Alapít-
vány jóvoltából a jelenlévõk
egy-egy képeslapot is kapnak,

amin a szóban forgó mûemlék
fotója látható, hátlapján pedig
románul és magyarul a leglé-
nyegesebb tudnivalók róla,
pár mondatban összefoglalva.
A táblaavatók sorát a múlt hé-
ten a Szent László-kápolnával
(a volt 9-es, ma Szacsvay-
iskola udvarán) nyitották, a
héten pedig a Kálvin utca 5.
szám alatti egykori Rhédey-
házra került fel a mûemléki jel-
zés.

Máté Zsófia
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Emlékhelyekkel gazdagodunk

A doberdói hõsi emlékmûvek mintájára készül a váradi

Emléktáblát avatnak a komponista születésének centenáriumára

A barokk stílusú Rhédey-ház a XVIII.
század végén épült
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– Hadd ejtsünk szót Vitéz
János és Hunyadi János kap-
csolatáról. Nemde, kezdetben
úgy nézett ki, hogy egy tábor-
ban vannak, együtt menetel-
nek?

– Vitéz János megítélése a
mai napig sem egyértelmû. Túl
azon, hogy mint humanista fõ-
pap mûvészetpártoló mecénás-
ként öregbítette a hírnevét, po-
litikai szerepét illetõen megosz-
lanak a vélemények. Vitéznek
mint kisnemesi származású, ke-
resztény fõpapnak egy egysége-
sen kormányzott keresztény ál-
lam volt az ideálja, s a fõ irány
az oszmánok elleni harc. Amíg
ebben együtt tudott mûködni
akár Hunyadi Jánossal, akár
Mátyással, addig sikerült a do-
log. Amikor 1453-ban V. Lász-
ló elfoglalja a magyar trónt, Vi-
téznek van egy koncepciója ar-
ról, hogyan lehetne létrehozni
egy hatékony közép-európai ál-
lamot. Ehhez mi kellett? Vissza-
venni a várakat és a jövedelme-
ket Hunyaditól. Innen kezdve
1456-ig, Nándorfehérvárig nyíl-
tan szemben állnak egymással.
Ugyanez történik Mátyás idejé-
ben is. 1471-ben miért kerül
szembe Mátyással? Mert Mátyás
azokat a pénzeket, amelyeket
az oszmánok elleni védekezésre
kaptunk a pápaságtól, Csehor-
szágban kezdi elkölteni.

– Vitéz elévülhetetlen érde-
me a humanizmus fellendíté-
se, s ebben inspirálólag hatott
neveltjére, Mátyásra is. Ponto-
sítható, hogy váradi püspök-
ként mikor kezdett a két Hu-
nyadi fiú, László és Mátyás ne-
velésével foglalkozni?

– Az biztos, hogy õ is nevelte
õket. Hogy miként és mikor, azt

nehéz nyomon követni, hiszen
Hunyadi János egész életében
úton volt, s hogy a fiai mikor kí-
sérték õt, mikor nem, nem tud-
juk pontosan. De Mátyást csak-
is Váradon taníthatta, hiszen ak-
koriban itt volt püspök. Ezért
szoktak csodálkozni azon, hogy
az a bensõséges viszony, ami
nyilván kialakult Vitéz és Mátyás
között, hogyan fajulhatott el
annyira, hogy a végén a király
meg is pofozta az ellene össze-
esküvést szervezõ esztergomi
érseket.

– Közismert a Mátyás sze-
mélye körül kialakult legendá-
rium. E történetek legna-
gyobb részérõl már régebben
kiderült, hogy nem sok a rea-
litásuk. Gondolom, mai tudá-
sunkkal azért az is kimondha-
tó, hogy több volt a történelmi
érdeme, mint a hibája, hiszen
mégis csak egy erõs, közpon-
tosított hatalmat hozott létre?

– Hogy egy uralkodót szeret-
nek-e vagy nem az alattvalói,
nem áll összefüggésben feltétle-
nül azzal, hogy „jó” uralkodó
volt-e vagy sem. Egyetlen olyan
uralkodót sem nagyon szeret-
nek, aki az adókat mindig erõs
kézzel, pontosan behajtja. A pa-
rasztok sem nagyon sírtak, ami-
kor Mátyás meghalt. Milyen
uralkodó volt Mátyás király?
Hatékony, ez vitán felül áll. És
egy uralkodónál ez a lényeg.
Ugyanúgy végezte a munkáját,
mint bármelyik erõskezû uralko-
dó. Kérdés, hogy a célok, ami-
ket kitûzött, azok jók voltak-e.
Azt szokták a szemére vetni,
hogy elhanyagolta az oszmánok
elleni harcot. Uralkodása elsõ
szakaszában valóban mindent
elkövetett, késõbb – eltekintve a

szabácsi ostromtól, meg az
1480-as szerbiai hadjárattól –
nem jeleskedett az oszmán fron-
ton. Ezért szokták azt mondani,
hogy talán nem tett meg min-
dent. Ez volt a pápaság állás-
pontja is, a nyugati álláspont is.
Viszont akik védik, azt mondják,
azért fordult nyugatra, azért
akarta elfoglalni Ausztriát és
Csehországot, hogy megerõ-
södve fordulhasson az oszmán
birodalom ellen.

– Hogyan történhetett meg,
amikor még a Magyar Király-
ság szinte teljesen ép volt,
hogy az ország közepéig betör-
hetett a török, és elpusztíthat-
ta Váradot?

– Úgy, hogy minden erõ már
Csehországban volt lekötve.
Igazság szerint volt egy jól szer-

vezettnek tûnõ védvonal Ma-
gyarország déli peremén, de a
végvárak közötti réseken be le-
hetett törni. Nem csak Váradig
portyáztak az irreguláris török
csapatok, amelyek rendkívül
gyorsan mozogtak, Horvátor-
szágig, Stájerországig is eljutot-
tak. Mátyás kénytelen volt visz-
szatérni az oszmán fenyegetés
miatt. A váradi tragédia politikai
válságot okozott, nagy vissz-
hangja volt bel- és külföldön
egyaránt. Amit a be-betörõ osz-
mán szabadcsapatok tettek, az
nem a lovagi hadviselés szabá-
lyai szerint történt. Ezek már a
végvári harcok voltak, amit le-
hetett, elvittek, amit nem, fel-
égettek maguk mögött. Várad is
egy ilyen betörés áldozata lett.

Szilágyi Aladár

Vitéz János és a Hunyadiak
Interjú Pálosfalvi Tamás történésszel, a Történettudományi Intézet munkatársával

A Szacsvay Akadémia magyarságtörténeti kurzusának
negyedik elõadója a magyar késõ középkor búvára,
elsõsorban a vegyes házi királyok és a Hunyadiak
korának politika- és hadtörténeti kutatójaként
jeleskedik. A nagy személyiségek körül kialakult
legendák oszlatójaként – érdemeik mellett –
kudarcaikat, tévedéseiket is igyekszik feltárni.
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A közelmúltban hivatalosan is
bejegyzett jogi személyként
tevékenykedik a Bihardiószegi Gróf
Széchenyi István Huszárszázad –
tudtuk meg a hagyományõrzõk
kapitányától, BENEDEK
TAMÁSTÓL, aki egyben
megálmodója volt a kis csapatnak.

Még 2008-ban vetette fel a huszárha-
gyományok diószegi ápolásának gondola-
tát; a névadójukul választott Széchenyi öt
éven át állomásozott csapatával a község-
ben. Az ötletet hamar felkarolta Gellért
Gyula akkori református esperes, valamint
nagy segítségére volt a huszárcsapat társ-
kapitánya, Kiss Géza, aki saját lovait ma-
napság is szívesen kölcsönadja „gyaloghu-
szár” társainak. Elsõ megmutatkozásuk ala-
kulásuk évében volt március 15-én, ahol
még ló nélkül, cifra öltözetben parádéztak.
Nemsokára paripára pattantak, azóta pe-
dig számtalan helyen megfordultak már.
Minden évben ott vannak Szentjobbon a
hagyományos lómozgató huszárportyán,
2010-ben meghívást kaptak a budapesti
Hadtörténeti Múzeumba, ahol együtt kö-
szöntötték társaikkal a legidõsebb huszárt,
Nagy Kálmánt századik születésnapján.

Eleinte a megfelelõ, autentikus viselet ki-
választása jelentette a legnagyobb felada-
tot, de szerencséjükre debreceni társaik
szakirodalommal segítették õket, sõt mo-
dellként Budapestrõl egy huszáregyenruhát
is kaptak. Benedek egykettõre varrógép
mögé ült, és gyártani kezdte az uniformiso-
kat. Nem volt nehéz dolga, hisz édesapja

és édesanyja is szabóként kereste a min-
dennapit, így õ már gyermekként ellopta
az öltögetés tudományát. 

A díszes öltözet mellé késõbb fegyverzet
is kijárt, azóta évente megközelítõleg 20-
25 alkalommal kapnak meghívást rendez-
vényekre. Benedek annak is nagyon örül,
hogy az önkormányzattól 49 évig koncesz-
szióba kapták a volt focipálya épületét és
mellé egy jókora területet, amit lovaglópá-

lyának szeretnének átalakítani, emellett ter-
veikben szerepel egy huszárház építése is.

Benedek sokoldalúságát mi sem bizo-
nyítja jobban, hogy az ellesett szabómester-
ség és a huszárhagyományok ápolása mel-
lett fiatalabb korában az Érmelléken ka-
kukktojásnak számító szenvedélye volt: a
hegymászás. Egészen fiatalon, a hetvenes
évek végén kezdte el a hegyek taposását,
kezdetleges eszközökkel járta a hazai ma-
gaslatokat. Silány kötelekkel, kovácsolt sze-
gekkel, az akkoriban legjobbnak számító,
ma inkább már mosolyra készetetõ Clujana
bakancsban indult legyõzni az ismeretlent.
Amint magáról vallja, nem rettent meg so-
sem a kihívásoktól, amibe belefog, azt
igyekszik becsülettel véghezvinni. Kitartása
a hegymászásban is meghozta az elisme-
rést, pedig köztudott, hogy a kommunista
érában nem nézték jó szemmel az effajta
„mutatványt”. Elmondhatja magáról, hogy
tenyerével már érintette Franciaország leg-
meredekebb szikláit, de eljutott a Kaukázu-
sig is, ahol megmászta a kénkiáramlású,
5642 méter magas Elbrus csúcsot. Szám-
talan külföldi sportbarátra tett szert, az õ tá-
mogatásukkal jutott el Spanyolországba, a
Pireneusokban nagy veszélyességi fokoza-
tú gránitfalakat gyûrt maga alá.

Akárcsak sporttársainak zöme, maga is a
hétköznapokban ipari alpinistaként kama-
toztatja tudását, templomtornyokat fest, ma-
gas épületeket hoz rendbe. Közben, így az
ötvenen túl, további álmokat dédelget, mert
– mint mondja – még nem fogyott ki az öt-
letekbõl, neki a tétlenség nem kenyere.

Érmelléki Elek

Hegyet mászik, ruhát varr
a diószegi huszárkapitány

Huszárosan

Benedek Tamás sziklamászó fotóinak kiállításán Március 15-én Nagyváradon
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A márciusban útjára indított
Tulipán Kaláka mozgalom
önkéntesei a húsvét elõtti napokat
is településük gyarapításával,
csinosításával töltötték.

Hétfõn Bályokon a temetõt rendez-
ték az önkormányzat és a helyi RMDSZ-
szervezet támogatásával. A 15 fõs csapat
lekövezte a bejáratot és a bejárat elõtt lét-
rehozott parkolót. A sírkert belterületét is
igyekeztek szebbé tenni, lemetszették a
fák elszáradt ágait, valamint Fóris József
volt iskolaigazgató adományának jóvoltá-
ból tujákat is ültettek. A munkálatot
Daróczi Mihály alpolgármester és Bódizs
Levente koordinálta, akik elsõként vehet-
ték át Borsi Lóránt megyei programfele-
lõstõl a szorgoskodás elismerését jelképe-
zõ emléklapot. Az akció szeretetvendég-
séggel zárult.

A várasfenesi kalákások a helyi
RMDSZ-székházat kezdték el építeni.
Kedden az épület fundamentumának ki-
ásásához fogtak neki. A több idõt igény-
lõ munkába folyamatosan kapcsolódnak
be az önkéntesek, ki kétkezi munkával, ki
pedig adománnyal járul hozzá a terv
megvalósításához. Az érdekvédelmi szer-

vezet támogatásával a munkát Halász Fe-
renc irányítja. A Tulipán Kaláka szervezõi
stábja, mint mindenhol, itt is pólókat és
emléklapokat osztott a résztvevõknek.

A Tulipán Kaláka programsorozat ed-
digi legnépesebb akciójára került sor áp-
rilis 4-én, szerdán Székelyhídon. Mint-
egy hatvanan vettek részt az egyszerre 5
helyen folyó önkéntes munkában. A he-

lyi önkormányzat, illetve RMDSZ anyagi
támogatásával a város öt óvodájának ud-
varára került játszótér. A hintaelemek
összerakása és elhelyezése mellett a terü-
letrendezésre is figyeltek, padokat helyez-
tek el, virágokat, fákat ültettek. Béres
Csaba polgármester, helyi programfele-
lõs kalauzolásával a Tulipán Kaláka me-
gyei stábja is végigjárta a helyszíneket, s
Borsi Lóránt a kalákásoknak átadta a
névre szóló emléklapot, megköszönve
mindenki munkáját.

Nagycsütörtökön a bihardiószegi ön-
kéntesek gyümölcsfaültetésbõl, a szala-
csiak és ottományiak szemétgyûjtésbõl,
a bogyoszlóiak az RMDSZ-székház tata-
rozásából vehették ki a részüket. Nagy-
pénteken Csokalyon, Hegyközszent-
miklóson, Érolasziban és Érköbölkú-
ton egy-egy játszótér kialakításánál volt
nagy keletje a szorgos kezeknek.

Nagyhétben is tüsténkedtek

A nagyszalontai Mackó napköziben az
utóbbi hónapokban madáretetõ-készítõ
verseny zajlott. A budapesti Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi Egyesület
által meghirdetett megmérettetésen bol-
dogan vettek részt mind a magyar, mind
a román tagozatra járó pöttömök az in-
tézmény öszszes pedagógusával egye-
temben. Minden kis versenyzõ a szüleivel
közösen készített egy-egy madáretetõt.
Volt, amelyik újrahasznosított anyagok-

ból készült, volt, aminek fatörzs volt az
alapja, szebbnél szebb kreatív alkotás szü-
letett, miközben a gyerekek megtanulták,
hogy milyen eleséggel szabad és kell etet-
ni a madarakat.

Az elkészült etetõket az elmúlt télen ki
is próbálták, így a környéken élõ mada-
rak örömére mindig volt bennük élelem.
Kiváló teljesítményéért az összes kis óvo-
dás jól megérdemelten vehette át a na-
pokban a részvételért járó okleveleket, a

madarakról szóló információs lapokat,
matricákat és naptárakat.

B. A.

Madáretetõk készültek a napköziben

Bályokon a temetõben

Fenesen házalapot ástak Az öt székelyhídi csapat egyike
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Az Eötvös Collegium elsõ
nagy nemzedékének tagjaként
a nyelvész Gombocz Zoltán, a
történész Szekfû Gyula, a ze-
neszerzõ és zenetudós Kodály
Zoltán, a finnugor nyelvésznek
induló késõbbi nagy hatású
író, Szabó Dezsõ voltak töb-
bek között a társai. A párizsi
École Normale Supérieure
ösztöndíjas növendékeként a
francia irodalomtörténet nagy-
jait hallgatta.

Ígéretes pályakezdés,
Adyval

Jelképesnek tekinthetõ,
hogy elsõ fontos tanulmánya,
irodalomtörténeti munkássá-
gának programja, az Irodal-
munk fejlõdésének fõ moz-
zanatai a Nyugat indulásának
évében, 1908-ban jelent meg.
Ady költészetérõl az elsõ
könyvet Horváth János írta:
1909-ben jelent meg Ady s a
legújabb magyar lyra cím-
mel. Konzervatív szemléleté-
vel lehetett és lehet vitatkozni,
az azonban vitathatatlan,
hogy Ady szimbolizmusáról
mindmáig ebben a könyvben
olvasható a legvilágosabb
elemzés. Ady költõi forradal-
mát stílusában észlelte és mu-
tatta ki, Forradalom után cí-

mû cikkében stílromantikáját
Vörösmartyéval vetette össze,
kiváltva ezzel Tisza István
rosszalló rendreutasítását.

Könyve és cikke az Ady-hí-
vek körében sem talált megér-
tésre. Nem is találhatott, hi-
szen Horváth számára Arany
János volt a példakép, a mér-
ték. Aranytól Adyig címû
könyvében (1912) rámutatott
azonban az Arany-örökség ki-
üresedésére, a jelszóként han-
goztatott „nép-nemzeti” tarta-
lomvesztésére és arra, hogy a
XIX. század végén felszínes
emlékbeszédek, ünnepi szó-
noklatok pótolták az iroda-
lommal való elmélyült foglal-
kozást, értõ közönség nevelé-
sét. A konzervatív kritikának
szemére vetette, hogy nem is
törekedett az új törekvéseket
megismerni, holott „Ady tény-
leg irodalmat csinált, fellépté-
vel lezárta a klasszikus korsza-
kot, s újat kezdeményezett.”
Kerek tagadással való elutasí-
tása elvágta az irodalom foly-
tonosságát, pedig „folytonos-
ság nélkül nincsen nemzeti
mûveltség”.

Az irodalmat sokoldalúan
meghatározott fejlõdési folya-
matba ágyazva szemlélte. Elsõ
nagyszabású mûve, az 1922-
ben megjelent Petõfi Sándor

Elõszavát azzal a figyelmezte-
téssel kezdte, hogy nem élet-
rajzot írt, nem is esztétikai
méltatást, a költõre vonatkozó
összes ismeretanyagot tartal-
mazó monográfiát sem: köny-
ve fejlõdésrajz. Petõfi-könyve
után, 1922–23-ban írta A
magyar irodalom fejlõdés-
történetét, amely befejezet-
lensége és publikálatlansága
ellenére (csak 1976-ban jelent
meg) szándéka szerint fõ mû-
vének tekinthetõ.

A legendás tanár

Kortársai, tanítványai sze-
rint rendkívül népszerû peda-
gógus volt. Legendás volt
versismerete, versmemóriája.
Óráin nem is annyira az lepett
meg, hogy hány költeményt
idézett fejbõl, mint inkább az,
milyen távoliak között muta-
tott rá hasonlóságokra, össze-
függésekre. Bármirõl is be-
szélt vagy írt, mindig a magyar
irodalom egészén tartotta raj-
ta a szemét. Keresztury Dezsõ
szerint: „Tanítványai, barátai
és tisztelõi elõtt, akik szemé-
lyesen ismerhették, elsõül sze-
mélye jelenik meg újra. Ked-
ves, zömökségében is kecses
alakja, kordában tartott és

mégis nyílt, igen kifejezõ moz-
gása. Meleg, hol gunyoros-
bölcs, hol önfeledten sugárzó,
hol indulatosan fellobbanó
barna szeme, amely szelíd ha-
tározottságával és okos nyá-
jasságával egyaránt lebilincsel-
te azt, aki találkozott vele. Az-
tán arra gondolunk, amit vilá-
gosan tagolt, tiszta és velõs
magyarsággal megformált
mondataiban közölt.”

Paizs Dezsõ irodalomtörté-
nész, aki az Eötvös Kollégium-
ban volt a tanítványa, így em-
lékezett rá: „Horváth úr jele-
sen hegedült. Prímása volt an-
nak a zenekarnak, amelyben
Kodály úr a nagybõgõvel mû-
ködött közre. Különben na-
gyon örültünk, amikor a volt
kollégisták szövetségének egy,
a harmincas évek elején tar-
tott közgyûléséhez kapcsolódó
ebéden sikerült Horváth pro-
fesszor urat hegedülésre bírni.
(…) Elsõéves koromban Hor-
váth francia és magyar irodal-
mi óráinak voltam a résztve-
võje. A Horváth-órák valójá-
ban nem órák voltak, hanem
lélekformáló, sõt lélekteremtõ
élmények.”

(Folytatjuk)

Szilágyi Aladár 
összeállítása

A magyar szó tudós mestere (1.)
Horváth János irodalomtörténész

Az Eötvös Collegium. A tudományok és a mûvészetek fellegvára volt

1878. június 24-én
született Margittán
református értelmiségi
családban. Elemi iskolába
otthon, reáliskolába
Debrecenben
és Körmöcbányán járt.
Felsõfokú tanulmányait
a budapesti egyetemen
végezte 1897 és 1901
között. Harmadéves
korától az Eötvös József
Collegium tagja,
1901–1902 folyamán
a párizsi École Normale
Supérieure hallgatója
volt.
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Nagy öröm volt számára, hogy magyar
iskolában taníthat, nagyszerûen kihasz-
nálhatta, hogy románul és magyarul egy-
aránt anyanyelvi szinten beszélt. Nagy
elõny volt ez a diákoknak is. Élõ szótár
volt, aki bármikor anyanyelükön is el tud-
ta magyarázni a román szavak és kifeje-
zések pontos jelentését.

– Mikor döntött úgy, hogy tanár lesz,
és mi motiválta döntését?

– Nagy a valószínûsége annak, hogy
genetikailag így voltam kódolva, mivel
már gyermekkoromban is, ha játszot-
tunk, én voltam a tanítónõ. A középisko-
lában aztán volt egy nagyszerû román
nyelv- és irodalom-tanárnõm, Pantea
Elisabeta, aki a példaképem volt, és még
inkább megerõsítette elhatározásomat,
hogy pedagógus legyek. Állítom, hogy
egy jó tanár meghatározhatja tanulói
életpályáját.

– Milyen intézmények tartoznak az
Ön fennhatósága alá?

– A községközpont, Tóti magyar óvo-
dája és általános iskolája, a bisztrate-
rebesi román tannyelvû óvoda és iskola,
valamint a réti óvoda és elemi iskola. Bár
Bozsaly közigazgatásilag Tótihoz tartozik,
az iskolájának saját jogi személyisége
van, külön igazgatósággal, hozzá tartozik
Cséhtelek is.

– Milyen az épületek állaga és felsze-
reltsége? Van - e elegendõ szaktanár?

– Az iskolákat, a réti kivételével, 2007-
ben felújították. Tótiban beszerelték a
központi fûtést egy fatüzelésû kazánnal,
Terebesen bevezették a földgázt. Tanter-
meink felszereltsége kielégítõ. Van két in-
formatikalaborunk 11-11 számítógéppel,
internet egyelõre csak az irodákban van,
de az idén szeretnénk a laborokban is el-
érhetõvé tenni. Nincs más szaktanter-
münk, de szemléltetõ eszközeink vannak.
Tótiban van sportpályánk is, reméljük, a
közeljövõben tornatermünk is lesz. Min-
den tantárgyat szaktanár tanít. A munka-
társaim között nagyon jó a hangulat,

mondhatni, hogy több mint kollegiális.
Inkább barátinak mondható.

– Az önkormányzattal milyen a kap-
csolatuk?

– Nagyon elégedett vagyok ezzel.
Vincze Nándor polgármester elkötelezett
támogatója az oktatásnak. Mondhatni,
hogy minden tõle telhetõt megtesz. Érzi
és értékeli az oktatás fontosságát. Akkor
is sokat tett értünk, amikor még csak al-
polgármester volt. Mi a közös progra-
mokkal próbáljuk mindezt viszonozni.

– Milyen iskolán kívüli programokat
szerveznek?

– Éppen most részt vettünk az Iskola
másképp programba: a diákok megis-
merhették a kézmûves foglalkozásokat és
szerszámokat. Szerencsére a faluban van
egy lelkes gyûjtõ, Marci bácsi, akinek
gyûjteménye nagyszerû szemléltetõ esz-
köz. Falutörténeti vetélkedõt szerveztünk,
melyben a diákok a felkészülés során be-
hatóbban megismerhették szülõfalujuk
múltját, jelenét. Igyekszünk részt venni a
tanulmányi versenyeken, kiemelkedõbb
eredményeink a magyar és a református
vallás olimpiákon voltak, az idén magyar-
ból a megyei szakaszon Hüse Fazekas
Ágnes dicséretet kapott. A kisebbek a
Fürkész és a Bendegúz versenyeken kép-
viselik községünket. Minden évben szer-
vezünk legalább egy tanulmányi kirándu-
lást.

– Mit tart pályafutása kiemelkedõ si-
kerének?

– Elsõrendû fontosságúnak tartom az
anyanyelv oktatását, de nagyon fontos,
hogy az állam nyelvét és legalább még
egy idegen nyelvet sajátítsanak el a diá-
kok. Ahány nyelvet beszélsz, annyi em-
bert érsz, tartja a közmondás, és ez sze-
rintem megszívlelendõ, ezt próbálom
megértetni tanulóinkkal. Sokan egyetér-
tettek velem, és az idén már részt vettek
a más anyanyelvû gyerekek román nyelv-
és irodalomversenyén. Eljutottak a me-
gyei szintig, de remélem, lesznek még
jobb eredmények is. Erre nagyon büszke
vagyok.

– Mit tervez, mik a legfontosabb te-
endõk?

– Emberként a legfontosabb felnevel-
nem és elindítanom az élet útján szemem
fényét, a kislányomat, tanárként az, hogy
versenyképes, jól felkészült diákokat ne-
veljek. Az új tanügyi törvény új lehetõsé-
geket ad a román nyelv oktatásában, és
én ezt maximálisan ki akarom használni.
Igazgatóként pedig fejleszteni, versenyké-
pessé, vonzóvá tenni iskoláinkat. Az ön-
kormányzattal együttmûködve fel kell újí-
tanunk a bisztraterebesi iskola kerítését,
és járdát kell öntenünk. Tótiban pedig a
járdát és az udvart kell rendbe tennünk.
Remélem, ebben az évben sikerül. Az ál-
talános iskolában készül az új játszótér és
az új óvoda. Szeretném megtartani a je-
lenlegi tanári kart, akikkel nagyon elége-
dett vagyok.

Szõke Ferenc

Pugna (Takó) Monica Nagyszalontán született, az Arany János
Középiskolában érettségizett, a Nagyváradi Egyetemen szerzett
román–angol szakos pedagógusi diplomát 2003-ban. Egy évig otthon,
a mezõgazdasági középiskolában tanított, majd követte élete párját, akit
lakó- és munkahelye egyaránt Papfalvához kötött. Versenyvizsgával
foglalta el a Tóti Általános Iskola román katedráját. Három évvel ezelõtt
Vincze Nándor polgármester és tanártársai kapacitálására elvállalta
az intézmény igazgatói tisztségét, melyet mindmáig betölt.

Egy „élõ szótár” elõnyei
Interjú Pugna Monicával, a Tóti Általános Iskola igazgatójával



A mai információdömping-
ben is gyakori jelenség, hogy
az általános és a középiskolát
végzetteknek pályaválasztás
terén nincs határozott elkép-
zelésük, bizonytalanok a jövõ-
jüket illetõen. Truczkai Erika
érmihályfalvi tanár maga is ta-
pasztalta ezt, éppen ezért fel-
vetette a Érmihályfalvi Ifjúsági
Szervezetnek (ÉRMISZ) egy
pályaorientációs nap megszer-
vezésének a szükségességét.
A fiatalok a elmúlt héten tetõ
alá is hozták a különbözõ
szakmákba, hivatásokba való
betekintést.

Az egynapos rendezvény
két síkon futott, délelõtt a fõ-
gimnáziumban A jövõt a je-
lenben építjük elnevezéssel a
mesterségekbe, a vállalkozói
szféra mindennapjaiba adtak
betekintést, ismertették a
nagyváradi és a debreceni

egyetemek nyújtotta képzési
lehetõségekkel, és az elméleti
szinten túllépve meglátogattak
néhány helyi termelõegysé-
get, ahol élesben is láthatták a
fiatalok a különbözõ munkafo-
lyamatokat. Délután a Bartók
Béla Mûvelõdési Házban elsõ-
ként Dr. Turucz Mária orvos

és Belényesi István ápoló az
egészségügyrõl tartott elõ-
adást, Csengeri Csongor, a
Zelk Zoltán Nyolcosztályos Is-
kola igazgatója pedig a peda-
gógusi pályáról értekezett.
Nagy László agrármérnök,
Érmihályfalva ifjúsági nagykö-
vete a mezõgazdaságban rejlõ

lehetõségeket taglalta nagy
lelkesedéssel. Karsai Attila, a
helyi egészségügyi-szociális
központ menedzsere a szociá-
lis munka szépségérõl szólt, a
segítõ szándék léleknemesítõ
voltát emelte ki, Kelemen Zol-
tán építkezési vállalkozó a jó
mesterségrõl mint biztos meg-
élhetési forrásról szolgált
praktikus tanácsokkal. Szabó
József a Romániai Vállalkozá-
sokért Egyesület (ROVE) kép-
viseletében Vállalkozz! cím-
mel pályaorientációs témakört
járt be, amit nagy érdeklõdés-
sel hallgattak a jelen lévõ fiata-
lok. Az eseménysor utolsó
momentumaként Bántó Nor-
bert A siker kulcsai cím alatt
vetítéssel egybekötött, a haté-
kony pályaválasztásra serken-
tõ kiselõadása volt látható és
halható.

Mészáros Zsuzsanna
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A baptista imaház szervezé-
sében múlt szerda délután
húsvéti klubba várták a város
óvodás és kisiskolás gyerkõce-
it. A jó hangulatú összejövetel
elsõ perceiben a szervezõk ne-
vében Kovács Laudia köszön-
tötte a gyerekeket, majd ének-
tanulással vette kezdetét a
program. A kicsik szívesen
kapcsolódtak be a közös dalo-
lásba. Ezután interaktív játék
következett, a gyerekek külön-
bözõ, a feltámadás ünnepéhez
kapcsolódó állításokról kellett
eldönteniük, hogy igazak-e
vagy hamisak. A helyes felele-

tért jutalomként csokitojás is
járt a válaszolónak, így min-
denki figyelte az elhangzott ki-
jelentéseket.

A program folytatásaként a
Magocska bábcsoport várva
várt elõadása következett. A
húsvéti csoda címû kedves
mesejátékból a gyerekek meg-
tanulhatták, hogy mi is a hús-
vét igazi üzenete, s hogy mit
tehetünk azért, hogy a mi éle-
tünkben is csoda történjen
húsvétkor. A bábjáték után kö-
zös ima következett, majd cso-
ki osztással zárult a délután.

Balázs Anita

Húsvéti klub Nagyszalontán

Pályaválasztásról Érmihályfalván

Többeket érdekelt az útmutató

Margittai tanárnõ kapta
az egyik MOL Mentor-díjat

A Mentor-díjakat az idén
második alkalommal osztják
ki, olyanok kapják, akik ösz-
tönzik a tehetséges gyereke-
ket, mellettük állnak, és segí-
tik õket az érvényesülésben.
A jelölést a volt vagy jelenle-
gi diákok javaslatai és az elért
eredmények alapján lehet ki-
érdemelni. Tíz díjat osztottak
ki, melybõl az egyiket Rend
Erzsébet, a margittai Hor-
váth János Iskolaközpont al-
igazgatója, fizikatanárnõ
kapta meg. Ez erkölcsi elis-
merés, melyhez a kõolajipari
cég jóvoltából csatoltak még
egy kortárs képzõmûvészeti
alkotást és egy 8000 lejes
bankkártyát. A díjátadó ün-
nepséget április 4-én Kolozs-
váron a Szabók bástyájában
rendezték meg, ahová a díja-
zottak magukkal hozhatták
szeretteiket, tisztelõiket. Min-

den jutalmazottról levetítet-
tek egy portréfilmet, méltat-
ták munkásságukat, majd rö-
vid zenei programmal ked-
veskedtek a jelenlévõknek.
Az ünnepség állófogadással,
kötetlen beszélgetéssel vég-
zõdött.

Szõke Ferenc
A jó feleletért csokitojás járt

Bábelõadás közvetítette a kicsiknek
a húsvét üzenetét
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Apró léptekkel, de biztosan halad
elõre a Nagyváradi Városi Sportklub
(VSK) férfi kosárlabdacsapata,
amely sorozatban harmadszor jutott
be az országos bajnokság
rájátszásába. Elõbb a nyolcadik,
majd a hatodik, az idén pedig már
az ötödik helyen zárta az élvonal
alapszakaszát a váradi együttes.

Sokan remélték, ám igazán senki sem
gondolta komolyan, hogy a VSK-nak sike-
rül elõkelõbb helyen bejutnia a rájátszásba,
mint azt a 2010–2011-es idényben tette.
A váradi kosárlabdázók azonban igencsak
kitettek magukért, s a papírformát felborít-
va, magabiztosan jutottak a legjobb nyolc
közé az utóbbi két évtized legkiegyensúlyo-
zottabb bajnokságában. Cristian Achim
edzõ csapata sokáig dobogós helyen állt a
rangsorban, majd a visszavágók felénél lej-
jebb csúszott a tabellán, ám végül csak haj-
szálnyival maradt le a negyedik helyrõl. A
legjobb nyolc közé kerülés már négy fordu-
lóval az alapszakasz vége elõtt biztossá vált,
a 20 gyõzelembõl és nyolc vereségbõl álló
mérleg önmagáért beszél, miképpen a so-
rozatban megszerzett nyolc gyõzelem is
több mint figyelemre méltó.

„Az idény elején mindenki többet várt a
csapattól, mint a tavalyi hatodik hely, fi-
gyelmen kívül hagyva, hogy ellenfeleink
többsége nálunk sokkal jobban megerõsö-
dött. Számomra már az is siker lett volna,
ha egyáltalán bejutunk a legjobb nyolc kö-
zé, azonban a bajnokság alatt megbizonyo-
sodtam róla, hogy a legkiegyensúlyozot-

tabb csapatunk van. Idén már nem volt
olyan mérkõzés, amelyen leírhattak volna
minket, még a vesztes csaták többségében
is szinte végig partiban voltunk. Ez minden-
képpen fontos siker számomra, az pedig,
ha a legjobb négy között zártuk volna az
alapszakaszt, szenzációszámba ment vol-
na” – értékelte az évad elsõ felét a váradi
csapat edzõje, Cristian Achim.

A csapat jó teljesítménye a szurkolók
számának gyors növekedésével járt, a VSK
tavaszi mérkõzésein már megteltek az
Antonio Alexe Sportcsarnok lelátói, ráadá-
sul a hangulatra sem lehetett panasz. Az
ötödik hely megfelel az elvárásoknak, bár
az utolsó fordulóban hajszálon múlott csak,

hogy a szebeniek nem segítették a legjobb
négy közé a váradiakat.

A rájátszásban a sokszoros bajnok, a
legutóbbi idényben pedig ezüstérmet szer-
zett Ploieºti-i Asesoft lesz a VSK ellenfele.
Az elsõ két találkozót Prahova megyében
rendezték április 11-én és 12-én, a követ-
kezõ két összecsapásra Váradon kerül sor.
Az elsõ csata árpilis 18-án, szerdán lesz, s
ha valamelyik fél nem tesz szert három
gyõzelemre, akkor a negyedik mérkõzést
egy napra rá tartják ugyanott. Ha szükség
lesz a mindent eldöntõ ötödik találkozóra,
azt árpilis 22-én, az Asesoft otthonában
rendezik.

Hajdu Attila

Huszonkét egyéni versenyzõ, egy cél-
lövõ, meg két vízilabdacsapat játékosai és
természetesen edzõik vagy tucatnyian ve-

hették át jutalmukat a nagyváradi tanács
március végi ülésén. Az önkormányzat
RMDSZ-es javaslatra díjazza a város
sportreménységeit, azokat az ifjakat, akik
elõzõ évben kiemelkedõ teljesítményt
nyújtottak. Az idei hosszú listára csak a

kontinens- és világbajnokok, Balkán-baj-
nokok, illetve az országos megméretteté-
sek dobogósai fértek fel. A kezdeménye-
zõ, Huszár István tanácsos üdvözölte a
városháza padsorait megtöltõ atlétákat,
karatékákat, cselgáncsozókat, úszókat,
birkózókat, tornászokat, és tolmácsolta a
város nagyrabecsülését, elismerését erõ-
feszítéseikért, eredményeikért. Javasolta
továbbá, hogy március 30-át nyilvánítsák
a nagyváradi sport napjává, amit különfé-
le sportrendezvényekkel ünnepeljenek
meg. Az okleveleket és a díj mellé járó
pénzjutalmat az elöljárók adták át.

(-fia)

Rájátszásban a VSK kosarasai

Hazai pályán az idén is legyõzte az Asesoftot a VSK, így remélhetõleg nem három meccsen dõl majd
el a továbbjutás kérdése

Ifjú sportolókat jutalmazott a váradi önkormányzat

A városházán vehették át a jutalmatAz ötletgazda Huszár István az edzõket is köszöntötte
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Marcus Aurelius (121–180) római csá-
szár, sztoikus filozófus bölcselmeit
idézzük:
„Ne gondold, hogy ami neked nehezed-
re esik, az emberileg lehetetlen. Inkább
úgy fogd fel, hogy …”
Folytatása a rejtvényben a vízsz. 1. és
függ. 21. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Magyarországi vá-
ros. 14. Ércpénz elõlapja. 15. Oktalan.
16. Tó a Lappföldön. 18. Erkölcstan.
20. Barnásvörös. 21. A New York-i
operaház népszerû neve. 22. Sütemény-
féle. 24. Norvégia, Ausztria és Spanyol-
ország autójele. 26. Klasszikus kötõszó.
27. Lengyel légitársaság. 28. Számító-
gép-memória. 29. Indulatszó. 30. Vizes
edény. 32. Száraz terület. 34. Késpenge
része! 36. A bételdiót adó pálmafaj. 38.
A török szultán rendelete. 39. Elhatárolt.
41. Kifejlett szárnyas rovar. 43. Hegy-
ség Románia északkeleti részén. 44.
Énekes drámai zenemû. 46. A szerelmi
költészet múzsája a görög mitológiában.
48. Az oxigén és a rénium vegyjele (ék.
f.). 49. Ismert színész (Iván). 51. Törté-

nelmi tartomány a Dél-afrikai Köztársa-
ságban. 53. Magánhangzók. 54. Fonal-
lá sodor. 56. …föld – az alumíniumgyár-
tás alapanyaga. 57. A Ludolf-féle szám.
59. Vadon termõ savanykás gyümölcs.
60. Ilyen léc is van. 62. Iskolai bútor.
63. … a Dunán – Liviu Ciulei román
rendezõ filmje. 65. Brazil író (Jorge,
1912–2001). 67. Báró … László – köl-
tõ (1703–1764). 69. Nõi név. 71. Na-
gyon régi. 73. Abba az irányba.

FÜGGÕLEGES: 1. Becézett Attila. 2.
Francia festõ, grafikus (Edouard,
1832–1883). 3. Állatot ellát. 4. Era be-
tûi. 5. Helyrag, a -be párja. 6. Mókus. 7.
Kerti zöldség. 8. Mascagni operája. 9.
Elesik páros betûi. 10. A gadolínium
vegyjele. 11. Savanyú, gyenge bor. 12.
Izomban rejlik. 17. Ügyintézõ hely. 19.
Romániai magyar költõ, színmûíró
(Ádám). 23. Légies. 25. Hazai üdülõ-
hely a Ialomiþa bal oldalán. 27. Alá. 28.
Sír. 29. Gyorsan beszél. 30. Földbe
ásott zöldségtároló. 31. Szörnyû. 32.
Francia írónõ (Francoise, 1935–2004).
33. Messze. 35. … Páriz Ferenc

(1649–1716) – író, az elsõ magyar nyel-
vû orvosi könyv összeállítója. 37. Veszte-
ség. 40. Transzformátor – röv. 42.
Nagyapa (táj). 45. Zamat. 47. Új-zélan-
di alagút. 50. Láncszemek! 52. Az ame-
rícium vegyjele. 55. Jelekké átalakít. 57.
Atya – Olaszországban. 58. Kezembe
tesz. 59. Fokoz (pl. tûz égését). 60. Salt
… City – a 2002-es téli lompia színhelye.
61. Kukoricatároló. 62. Folyó széle.
64. Börtönben volt. 66. Tisztít. 68. …
West – amerikai filmszínésznõ. 70. Fü-
zetben van! 72. Lejegyez.

Barabás Zsuzsa

Múlt heti keresztrejtvényünk (Április)
helyes megfejtése: „Némely ingó és rü-
gyes / Ág végére már / Küldöd: kúsz-
szék az ügyes / Katicabogár.”

Ezt hallotta?…
New Yorkban egy bárban új szol-

gáltatást vezettek be. Távozás elõtt
mindenki belefújhat egy szondába.
Ha csak kicsit ittas az illetõ, a szonda
azt tanácsolja, hogy ne üljön volán-
hoz. Aki sokat ivott, annak pedig azt,
hogy ne hívja fel a régi barátnõjét.

☺

A részeg ember este hazafelé bo-
torkálva betéved a temetõbe, és bele-
esik egy frissen ásott sírba. Elalszik,
majd kis idõ múlva arra ébred, hogy
rettenetesen fázik. Elkezd kiabálni:

– Segítség, fázom!
Arra téved egy másik részeg, nézi,

majd megszólal:
– Komám, nem csoda, hogy fázol,

az összes földet lerúgtad magadról!

☺

– Pincér, egy kávét kérek tejszín
nélkül.

– Sajnálom, uram, de kifogyott a
tejszín. Mi lenne, ha inkább tej nél-
kül hoznám?

☺

A skótnál csöng a telefon:
– Halló, itt a telefonközpont – szól

egy hang a vonal túloldalán. – Ön
kéthavi telefondíjjal tartozik nekünk!

– Ez kérem tévedés lesz – mondja
a skót –, nekem nincs is telefonom.

A lehetetlenrõl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Egész héten
a Hollywood Multiplex moziban

Fényes nappal történt
(The Cold Light of Day)
angol–holland thriller

A film a kommunizmus utáni Cseh-
országban játszódik. Az erdõben egy
kislány holttestére bukkannak. Pavel
Nowak, a helyi rendõrfõnök minél
elõbb le akarja zárni az ügyet, amely
rossz fényt vethet ígéretes karrierjére. A
rendõr rákényszerít egy helyi koldust a
gyilkosság beismerésére. Victor – Pavel
munkatársa – úgy gondolja, hogy az
elkövetõ továbbra is szabadlábon van.
A férfi elkezd nyomozni. A gyilkos utá-
ni hajsza az õrület határára sodorja õt.

Idõjárás
Csapadékos idõre van

kilátás a következõ hét nap-
ban. Szombaton ugyan
még lehet némi napsütés,
de vasárnap kiadós esõ
következhet. Áprilisnak
megfelelõen igen szeszélyes
idõre számíthatunk. A jövõ
hét folyamán keveset fogjuk látni a
napot, jellemzõen zápor, zivatar fogja
uralni a következõ pár nap idõjárását.
A kellemes tavaszi hõmérséklet nappal
16-19 Celsius-fok körül fog állandósul-
ni, de kedden akár a 20 Celsius fokra
is emelkedhet a hõmérõ higanyszála.
Éjszaka 6-9 Celsius-fok várható.

Április 15., vasárnap
Anasztázia – az Anasztáz férfinév nõi
párja, amely görög eredetû, jelentése: a
feltámadott.
Tas – régi magyar személynév. Török ere-
detû, a jelentése: kõ.

Április 16., hétfõ
Csongor – török eredetû régi magyar sze-
mélynév, jelentése: sólyom, vadászmadár.
József – héber eredetû bibliai név. Jelen-
tése: isten tegyen a most született gyerme-
kekhez, Jahve gyarapítson.

Április 17., kedd
Rudolf – germán eredetû német névbõl
származik, jelentése: dicsõség, hírnév, far-
kas.

Április 18., szerda
Andrea – az Andreas (magyarul András)
férfinévnek több nyelvben (német, angol,
holland, cseh stb.) használatos nõi párja.
Az András bibliai név: András apostol Jé-
zus elsõ tanítványa, Szent Péter testvére
volt. Jelentése: férfias.
Ilma – Vörösmarty Mihály névalkotása a
Csongor és Tünde címû mesedrámában.

Valószínûleg az Ilona és a Vilma rövidítése.
Finn név is, ez szintén XIX. századi néval-
kotás, jelentése: levegõ, ég, világ.

Április 19., csütörtök
Emma – germán eredetû, alakváltozatai-
val, az Irma és a német Erma névvel
együtt Ermin, Irmin germán isten nevébõl
ered. Más feltevés szerint a germán
hermion néptörzs nevébõl való. Az Erm-,
Irm- névelem számos német név elõtagja-
ként is elõfordul, és az Emma ezek rövidü-
lése is.

Április 20., péntek
Tivadar – görög, latin eredetû, a
Theodor magyar megfelelõje. Jelentése:
isten ajándéka.

Április 21., szombat
Konrád – germán eredetû, jelentése: me-
rész és tanács(adó).

A szerelmes nagykövet
Nagyszalontán

Parádés szereposztásban – Gregor Ber-
nadett, Farkasházi Réka, Sáfár Anikó,
Nyertes Zsuzsa, Straub Dezsõ, Böröndi Ta-
más, Beleznay Endre,
Straub Péter – láthatják
az érdeklõdõk április
27-én 19 órakor
Nagyszalontán a Zilahy
Lajos Mûvelõdési Házban
a Fogi Színház–Budapes-
ti Bulvárszínház elõadásá-
ban Michael Parker két-
részes vígjátékát, A szerelmes nagyköve-
tet. A RMDSZ városi szervezete és az
Arany János Mûvelõdési Egyesület rendez-

vényére jegyek elõvételben 20 lejes áron
kapható a Magyar Házban és a mûvelõdé-
si házban.

Buli
a strandon

A népszerû Mr.
Siid várja a szóra-
kozni vágyó fiatalokat április 13-án, pén-
teken a nagyszalontai strandra egy rock ‘n’
rap buliba. Fellép a Basic Faces, közremû-
ködik Szikra. Kapunyitás 21 órakor.

Öregdiákok kerestetnek

Május 25–26-án ünnepli a nagyváradi
Ady Endre Középiskola fennállásának
240. évfordulóját. Ebbõl az alkalomból
azok az öregdiákok, akik 50, illetve 60
éve végezték itt tanulmányaikat, arany-
és gyémántdiplomát kapnak. Az iskola
vezetõsége kéri az érdekelteket, hogy je-
lentkezzenek a titkárságán, a 0259/431-
706-os telefonszámon vagy a litadyen-
dre@yahoo.com e-mail címen.

Névnapjukat 
ünneplõ 
olvasóinknak 
sok boldogságot 
kívánunk!

Névnapok és jelentések
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Hozzávalók: 1 csirke,
só, bors, citrom a hasába,
fokhagyma, vaj; a krumpli-
hoz: 0,5 kg krumpli, só,
bors, rozmaring.

Elkészítés: A csirkét
sózzuk, borsozzuk, majd a
belsejébe elrejtjük a négy-
be vágott citromot és 1-2
gerezd zúzott fokhagymát.
A bõrét bõségesen beken-
jük vajjal, tepsibe tesszük,
alufóliával lefedjük, majd
180 fokos sütõben 20
percig sütjük, utána meg-
fordítjuk, és újabb 20 per-
cig sütjük. Miután megpu-
hult, 190-200 fokra emel-
jük a sütõben a hõmérsék-
letet, és pirosra sütjük a
bõrét kb. 15-20 perc alatt
(közben a tepsi alján ös-
szegyûlt zsiradékkal locsol-
gatjuk). A körethez a

krumplikat megtisztítjuk,
gerezdekre vágjuk, majd
sós, babérleveles vízben
félig megfõzzük. Kivesszük
a lébõl, tepsibe tesszük,
borsozzuk, teszünk rá roz-

maringot, majd libazsírt.
180 fokos sütõben gyak-
ran kevergetve pirosra süt-
jük. Aki szereti, tehet mel-
lé hagymát vagy fokhagy-
mát, köménymagot is.

A fekete bodza, vagy festõbodza (Sam-
bucus nigra) a bodza nemzetség egyik, a
Kárpát-medencében is elterjedt faja, a
szennyezett levegõt is jól tûri. 3–10 m
magasra növõ terebélyes cserje vagy fa,
vesszõjének belseje lágy, fehér; boger-
nyõs virága jellegzetesen illatos, a termé-
se fekete, húsos bogyó.

A népi gyógyászatban „a szegényem-
ber patikája”: fõzetével kezelték a székre-
kedést, a szemgyulladást, a tüdõbajt,
használták vértisztítónak, fájdalomcsilla-
pítónak, hánytatónak, vizelethajtónak,
köptetõnek, hámosítónak. A szárított vi-
rágaiból fõzött tea kiváló lázcsillapító, iz-
zasztó és köhögéscsillapító. Vigyázat, a
virágok és a terméshús kivételével a nö-
vény minden része mérgezõ!

Tartalmaz A-, B-, és C-vitamint,
folsavat, pantoténsavat, ásványi anyago-
kat és mikroelemeket, valamint illóolajat
és antociánokat (ez utóbbiaktól fekete a
bodzabogyó). Fontos festõnövény is: a
bogyóból különbözõ adalékanyagokkal
barna, kék, ibolya, bíbor és fakókék, a le-
velekbõl pedig zöld festékanyagot készí-
tettek. Erõs szagú levét a legyek, egerek
távol tartására permetezték.

Jövõ héten a bojtorjánt mutatjuk be.

KOS: Félelmek bujkálnak önben,
de ezeket a család segítségével le-

gyõzheti. Egy barát, aki mellett kiállt, csa-
lódást okoz, de nem szabad, hogy elural-
kodjék önön ez az érzés.

BIKA: Valaki sajnos nem mond
igazat, vagy egyszerûen elbeszél-

nek egymás mellett, ami ideig-óráig csa-
lódottá teheti, de gyorsan túlteszi rajta
magát.

IKREK: Mindent megtesz azért,
hogy csúcsformában legyen, talán

még szépészeti beavatkozásra is vállalko-
zik, vagy legalábbis elhatározza, hogy
megteszi.

RÁK: Hiába szeretne mindent a le-
hetõ legjobban elvégezni, mégis

akadályok merülnek fel. Semmi értelme
annak, hogy dühöngjön. Gondoljon arra,
hogy késõbb javul a helyzet.

OROSZLÁN: Vannak, akiket iga-
zán nem lát szívesen, de muszáj,

mert a családhoz tartoznak. Legszíveseb-
ben kitalálna valamit, hogy ne kelljen ve-
lük találkozni. Ne tegye.

SZÛZ: Valakivel félreértés, harag,
bizalmatlanság rontja meg a kap-

csolatát. Hallgasson a megérzéseire, és
nyugodtan higgyen a szemének.

MÉRLEG: Kíváncsisága feltá-
mad. Szinte issza a szavakat olyan

emberekrõl vagy helyzetekrõl, amelyek-
nek egykor részese volt, de már nincs
hozzájuk köze.

SKORPIÓ: A testi vágy iszonyato-
san erõs, gyengévé teszi önt, ami el-

sõsorban a munkájában látszik meg. Rá-
adásul a környezete tovább fogja gyengí-
teni.

NYILAS: Bármennyire optimista,
ezen a héten mégis tele van kéte-

lyekkel, kérdésekkel, és alig várja már,
hogy valakivel meg tudja beszélni
ezeket.

BAK: Talán még nem sejti, hogy a
munkája körül bonyolult helyzet

van kialakulóban. Azt hitte, sok mindent
megengedhet magának, ám ez nem így
van.

VÍZÖNTÕ: Olyan büszke a szerette-
ire, hogy lehozná nekik a csillagos

eget is. Egy régi barátja bajban van, segít-
sen neki, legyen a nehéz pillanatokban is
mellette.

HALAK: Megtörténhet, hogy a fe-
lettese olyan ajánlatot tesz önnek,

amely visszautasíthatatlan, és sokkal
jobb, mint amit eddig kapott. Hatalmat
kaphat.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (19.)
A bodza (Sambucus)

Ínyenceknek 

Sült csirke
rozmaringos krumplival



A hét színésze – GerA hét színésze – Gerarard Butlerd Butler
Szombat, RSzombat, RTL Klub – 22:05 TL Klub – 22:05 

300 300 (amer(amerikikai tai törörtténelmi drénelmi dráma)áma)

2020112. ápr2. április 1ilis 14–20.4–20.IngyIngyenes tenes téévvémûsorémûsor-mellékle-melléklett

A hét filmje
Constantine – A démon-
vadász 
Csütörtök – Film+, 22:00

A hét sporteseménye
Súlyemelés 
Európa-bajnokság
egész héten az Eurosporton

A hét dokumentumfilmje
Kasztner 
meggyilkolása
Hétfõ – Duna TV, 22:25



06:25 Az Este
07:00 Magyar gazda
07:25 Anno
07:55 Híradó
08:10 Boxutca – Forma-1 magazin
08:40 Forma-1 Kínai Nagydíj –

Idõmérõ edzés – élõ
10:25 Delta (tudományos magazin)
10:55 Mozdulj!
11:25 Angi jelenti
11:55 KorTárs
12:25 Most a Buday!
13:01 Hírek
13:05 A Budapest Bár és a Liszt

Ferenc Kamarazenekar
koncertje

13:55 Zöld Tea 
14:25 Tetõtõl talpig (amerikai reality-s.)
14:55 Nagy-Britannia madártávlatból
15:55 A modern Robinson család

(amerikai kalandfilm)
17:35 A Szövetség
18:35 Gasztroangyal
19:30 SzerencseSzombat Luxor,

Ötöslottó és Joker sorsolása
20:30 Híradó este
21:10 Titanic (amerikai-kanadai-

magyar filmdráma)
00:20 Bikini 30. Jubileumi koncert

2012
01:15 Porrá leszünk (angol sorozat)

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 A románok hozománya;
13:00 Egyszer az életben; 14:00
Híradó; 14:30 Egyszer az
életben; 15:30 A románok
hozománya; 16:00 Találkozunk a
TVR-nél; 18:00 Teleenciklopé-
dia; 19:00 Híradó; 20:00 Híradó
plusz; 20:25 Distractis Show;
21:25 Billy Elliot (amerikai
filmdráma) Fsz.: Jamie Bell,
Jean Heywood, Jamie Draven;
23:20 Feltámadási szentmise;
01:30 Húsvétkor Malagán
Banderassal (portréfilm); 02:25
Biutiful (ismétlés)
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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 Te-
remtsd meg a pénzt!; 13:00 Jamie
forradalma; 13:30 Zamatos Románia;
14:10 Vigyázat, itt énekelnek!; 15:30
Zéró zóna; 17:00 Román útlevél;
18:00 Természet és kaland; 18:35
Razushow; 19:30 Topping; 20:00
Sztárgyár; 20:45 A szavak titkos
élete (spanyol filmdráma); 22:45
Kezdetben vala (amerikai biblikus
filmdráma) Fsz.: Martin Landau,
Jacqueline Bisset, Geraldine Chap-
lin; 00:20 Gitárok ideje; 01:15 Sztár-
gyár; 01:45 A szavak titkos élete
(spanyol filmdráma, ismétlés)

Viasat 3
07:30 A kifutó (amerikai reality-
sorozat); 08:20 Zsírégetõk (ameri-
kai reality show); 09:10 Dawson és
a haverok (amerikai s.); 10:00 Ha-
lottnak a csók (amerikai s.); 10:55
Columbo: Gyilkosság telefonhí-
vásra (amerikai krimi); 12:25 Ál-
modj rózsaszínt (amerikai vígjá-
ték); 14:15 Szívek szállodája
(amerikai s.); 15:10 Szex és New
York light (amerikai s.); 16:15
Éden Hotel 2.; 18:20 Mambómánia
(angol-ír romantikus vígjáték);
20:15 Szerelem a végzeten (ame-
rikai vígjáték); 22:00 Végsõ állo-
más 2. (amerikai thriller); 23:45
Tempó (kanadai-francia-
luxemburgi krimi); 01:25 Sokk a
jóból (amerikai vígjáték)

PRO TV
07:00 Híradó, Mi történik doki?;
10:00 Mi történik, doki?; 10:45 Fo-
gadj az életre! (román sorozat);
13:00 Híradó; 13:05 Ki ez a lány?
(amerikai vígjáték) Fsz.: Madon-
na, Griffin Dunne, Haviland
Morris; 15:30 Románia tehetségei;
19:00 Hírek; 20:30 Paulie (ameri-
kai vígjáték) Fsz.: Gena
Rowlands, Tony Shalhoub, Hallie
Kate Eisenberg; 22:30 Názáreti
Jézus 6. (olasz–brit filmdráma)
Fsz.: Robert Powell, Anne
Bancroft, Laurence Olivier; 00:30
A rejtély (olasz–spanyol–ameri-
kai–bolgár kalandfilm) Fsz.:
Daniele Liotti, Dolph Lundgren,
Monica Cruz; 02:30 Ki ez a lány?
(amerikai vígjáték, ismétlés)

HBO
06:00 Kasza-kõ (am. vígj.); 07:35
Vik Muniz – A szemét mûvésze (bra-
zil–angol dokf.); 09:15 Ramona és
Beezus (am. családi kalandfilm);
11:00 Karácsonyi lidércnyomás (am.
animációs film); 12:15 Nevelésbõl
elégséges (am. s.); 12:40 Honnan
tudod? (am. romantikus vígj.);
14:40 Életem a szörf (am. életrajzi
dráma); 16:25 Boldogtalan igenek
(ír vígj.); 18:05 Cinema verité (am.
filmdráma); 19:35 Nevelésbõl elég-
séges (am. s.); 20:00 Kaliforgia
(am. s.); 20:30 Kergetjük az am. ál-
mot (am. s.); 21:00 Gulliver utazá-
sai (am. kalandfilm); 22:35 Az utazó
(am.–francia thriller); 00:20 Tökéle-
tes bûnözõk (amerikai akciófilm);
02:05 Hogy vagy? (román vígj.)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Aranyesõ Yuccában (olasz wes-
tern-vígjáték); 12:50 Garfield (am.
családi vígjáték); 14:25 Amin a
muszlimok röhögnek (am. vígjá-
ték); 16:20 Az eladólány (am.-
angol-svájci romantikus vígjáték);
18:20 Csúcsformában 3. (am. ak-
ciófilm); 20:00 A Gyûrûk Ura – A
két torony (am.-új-zélandi-német
fantasztikus kalandfilm); 23:15 Az
élet sója (am.-angol romantikus
vígjáték) Normális körülmények
között Robert, a tipikus balek és a
szép, dúsgazdag Celine sohasem
keresztezte volna egymás útját.
Ám fenn az égben valakinek más
tervei vannak.; 01:15 A nap árnyé-
kos oldalán (am. életrajzi dráma) 

MTV 1 – 21:10

Titanic 
(amerikai–kanadai–
magyar–angol
filmdráma)
Belfastban elkezdik épí-
teni a világ legnagyobb
hajóját. A Titanic 1912. április 10-én, egy szerdai
napon, déltájban hagyja el Southampton kikötõ-
jét. Bár útja során számos figyelmeztetõ jelzést
kap más hajóktól, amelyek a jéghegyek közelsé-
gére hívják fel a luxushajó figyelmét, április 14-én
este 11 óra 40 perckor jéghegynek ütközik.

AXN
07:00 The Amazing Race; 09:10
Az eltûnés (amerikai sorozat);
12:10 A cég (amerikai
sorozat); 15:20 Sherlock
(amerikai sorozat); 16:55
Szellemekkel suttogó
(amerikai sorozat); 20:00
Felejthetetlen (amerikai
sorozat); 21:00 NCIS: Los
Angeles (amerikai sorozat);
22:00 Gyilkos elmék (amerikai
sorozat); 23:00 Fallen –
letaszítva (amerikai sorozat);
00:40 Profilage (amerikai
sorozat); 01:45 Szellemekkel
suttogó (amerikai sorozat);
02:45 NCIS (amerikai sorozat);
03:30 Profilage (amerikai
sorozat)

Eurosport
09:30 Súlyemelés – Európa bajnok-
ság, férfi, 85 kg; 10:30 Snooker – Kí-
nai open, Peking, Kína, döntõ; 12:00
Súlyemelés – Európa bajnokság, nõi,
69 kg; 13:00 Súlyemelés – Európa
bajnokság, férfi, 85 kg; 14:00 Autóver-
seny – Auto GP, Marrakech, Marokkó,
1. futam, élõ; 15:00 Súlyemelés – Eu-
rópa bajnokság, nõi, 75 kg, élõ; 16:00
Súlyemelés – Európa bajnokság, fér-
fi, 85 kg; 17:00 Súlyemelés – Európa
bajnokság, férfi, 94 kg, élõ; 19:00
Súlyemelés – Európa bajnokság, nõi,
75 kg; 20:00 Súlyemelés – Európa
bajnokság, férfi, 105 kg, élõ; 22:00
Harcosok klubja – Küzdõsport maga-
zin; 00:30 Súlyemelés – Európa baj-
nokság, férfi, 94 kg; 01:30 Súlyeme-
lés – Európa bajnokság, férfi, 105 kg

06:30 Ezer év szentjei
07:00 Gazdakör 
07:25 Heltai Jenõ: Naftalin (magyar

tévéfilm)
08:30 Magyar elsõk
08:45 Isten kezében
09:15 Daktari (amerikai sorozat)
10:10 Márai Sándorra emlékezünk 
11:00 Zarándokutakon (magyar dokf.)
11:30 Világ-nézet
12:30 Munka-Társ
13:02 Híradó 
13:15 Számûzött magyar irodalom
13:45 Vannak vidékek
14:15 Heuréka! Megtaláltam!
14:40 Sírjaik hol domborulnak...
15:10 Önök kérték!
16:05 Pannon expressz
16:35 Talpalatnyi zöld
17:15 A pármai kolostor (francia-

olasz filmdráma)
19:00 Híradó 
19:30 Hogy volt!?
20:30 Anconai szerelmesek (magyar

színházi felvétel)
22:35 Törzsasztal
23:30 Dunasport
23:45 „Ágnes – József Attila – Radnóti a

Mûvészetek Palotája színpadán“
01:50 Az elõadás (angol

filmdráma)

Duna TV
07:00 Az idõ örvényében
07:25 Tv2 matiné
10:35 Egyik kutya, másik nem!
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 s.)
14:25 TopSpeed
14:55 Autóguru (magazinmûsor) 
15:25 Xena (amerikai sorozat)
16:25 Bûbájos boszorkák (amerikai

sorozat)
17:25 Hawaii Five-0 (amerikai sorozat) 
18:25 Sas kabaré
19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 Államfõnök (amerikai víg-

játék) Ha Washingtonnak
kell egy elnökjelölt pár héttel
a választások elõtt, olyanra
van szükségük, aki biztosan
veszít. Mays-et választják
bábnak, de ha õ egyszer
beszáll, akkor tuti kaszál.

22:25 Minden pasi disznó?
(kanadai vígjáték)

24:00 A titkok kulcsa (amerikai
thriller)

01:55 EZO.TV Jósok, médiumok!

TV 2
07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:30 Asztro Show
12:25 Házon kívül
12:55 Autómánia
13:30 Amerika legkeményebb melói
14:30 Lost – Eltûntek (amerikai s.)
16:35 Hetedik érzék

(amerikai–kanadai sorozat)
17:35 Kölyökpilóta (amerikai családi

kalandfilm) A tízéves Ricky
az osztálykiránduláson fi-
gyelmes lesz egy fegyveres
fickóra, és több gyanús sze-
mélyre is. A híradóból kide-
rül, hogy a rendõrség egy el-
lopott mûkincs után nyomoz,
és Ricky biztos benne, hogy
az ügyhöz a furcsa társaság-
nak is köze van. Hamarosan
az övé lesz a fõszerep, ami-
kor a pilóta és a másodpilóta
eszméletét veszti a gépen. 

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 Csillag Születik
22:05 300 (amerikai történelmi

dráma)
00:30 Nem az én életem (amerikai-

kanadai thriller)
02:15 Fókusz Plusz

RTL Klub
07:00 Rajzfilmek
10:20 Felfedezõ úton a Robinson

család (új-zélandi sorozat)
10:45 A Nyereg Klub (ausztrál s.)
11:10 Lizzie McGuire (amerikai s.)
11:35 Ábel az országban (magyar

vígjáték) 
12:30 Pecatúra
13:02 Marslakók (magyar sorozat)
14:50 Magyarország története
15:30 A 3 kismalac és a farkasok

(bábelõadás)
16:00 Gyerekmûsorok
16:30 Csutak a mikrofon elõtt

(magyar sorozat)
17:20 Nyár a szigeten – Le a

cipõvel! (magyar sorozat)
18:15 Öcsi, a sztár (zenés film)
19:05 Mi micsoda
19:30 Esti mese
20:05 Melissa és Joey (amerikai s.)
20:25 Waczak Szálló (angol sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Forma-1 Kínai Nagydíj –

idõmérõ edzés
23:00 Gasztroangyal
23:55 Telesport – OTP Bank Liga,

Újpest FC – Bp. Honvéd.
Bajnoki labdarúgó mérkõzés

01:35 A modern Robinson család
(amerikai kalandfilm)

MTV 2
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06:35 Magyar gazda
07:00 Engedjétek hozzám
07:10 Így szól az Úr!
07:15 Katolikus krónika
08:00 Református magazin
08:35 Útmutató
09:00 Híradó
09:30 Forma-1 Kínai Nagydíj – Futam

– élõ
12:25 EURO 2012 – Labdarúgó EB

magazin
13:01 Hírek
13:05 Zegzugos történetek
13:35 Anno
14:05 A pénzcsináló (magyar vígj.)
15:40 Út Londonba
16:10 Telesport – Sport 7
16:50 Telesport – OTP Bank Liga, Vi-

deoton FC – Vasas Híd. Baj-
noki labdarúgó-mérkõzés – élõ

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

(magyar sorozat)
23:25 Hogy veszítsük el barátain-

kat és idegenítsük el az em-
bereket? (angol vígjáték)

01:20 Ádám feltámadása (német-
amerikai-izraeli filmdráma)

MTV 1

RTV 1
07:00 Rajzfilmek; 08:00 Hitvilág;
10:00 Dana kertjében; 10:30
Egy kölyök Arthur király
udvarában (amerikai családi
kalandfilm) Fsz.: Thomas Ian
Nicholas, Joss Ackland; 12:00
A húsvéti asztalnál I–II; 14:00
Híradó; 14:30 Euro-magazin;
15:00 Folklórkincs; 16:00
Danutz Kft. Szórakoztató szu-
permarket; 18:00 A nagy húzás;
18:55 Híradó; 20:00 Híradó
plusz; 20:25 Pompeji (olasz
sorozat); 21:25 Sztárgyár /1–2.;
23:25 Queennie (amerikai film-
dráma) Fsz.: Joss Ackland,
Martin Balsam, Claire Bloom;
02:10 A húsvéti asztalnál
(ismétlés)

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Topping;
08:30 Zamatos Románia; 09:00 Ro-
mán útlevél; 10:00 Sztárgyár; 11:00
IT zóna; 11:30 Környezeti info; 12:00
Nõi siker; 12:30 Bortestvérek; 13:00
Jamie forradalma; 13:35 Robbanás-
veszély; 15:10 Cuki a sütid (ameri-
kai romantikus vígjáték); 17:00
Mitica esetei; 18:00 Csavargó pecás;
18:35 Komédiaklub; 19:30 Nagylá-
bon; 20:00 Sztárgyár; 20:30 Hart há-
borúja (amerikai háborús filmdrá-
ma) Fsz.: Bruce Willis, Marcel
Iures, Collin Farrell; 22:45 Kezdet-
ben vala… (amerikai biblikus film-
dráma); 00:20 Nyalóka. AG
Weinberger mûsora; 01:15 Sztárgyár;
01:45 Cuki a sütid (amerikai ro-
mantikus vígjáték, ismétlés)

Viasat 3
06:40 Smallville (amerikai s.);
07:25 Columbo: Összeesküvõk
(amerikai krimi); 09:15 Véznák
kontra dagik; 10:15 EgészségÕr;
10:45 A nagy házalakítás (amerikai
szórakoztató s.); 12:40 Trend-
közelben; 13:05 Az én családom!
(amerikai vígjáték); 14:50 Szex és
New York light (amerikai s.);
15:55 Éden Hotel 2.; 18:00 Kegyet-
len bánásmód (amerikai romanti-
kus vígjáték); 20:00 Négy esküvõ;
21:00 CSI: Miami helyszínelõk
(amerikai-kanadai s.); 21:55 A
célszemély (amerikai s.); 22:50
Kamukém (amerikai-hongkongi
akció-vígjáték); 00:35 Végsõ állo-
más 2. (amerikai thriller); 02:10
Trendközelben

PRO TV
07:00 Paulie (amerikai vígj., ismét-
lés); 09:00 A dzsungel könyve 2.
(amerikai kalandfilm) Fsz.:
Gulshan Grover, Jamie Williams,
Bill Campbell; 11:00 Zûr az ûrben
(amerikai filmdráma) Fsz.: Michael
Jordan 13:05 Hírek; 13:05 Apropo
TV; 14:00 Masterchef (ismétlés);
16:00 Elvarázsolt Ella (ameri-
kai–ír–brit vígjáték) Fsz.: Anne
Hathaway, Hugh Dancy, Cary
Elwes; 18:00 Románia, szeretlek!;
19:00 Hírek; 20:30 Conan – a bar-
bár (amerikai kalandfilm); 23:00 A
bakancslista (amerikai kalandfilm)
Fsz.: Jack Nicholson, Morgan
Freeman; 01:15 Apropo TV; 02:00
Conan – a barbár (amerikai ka-
landfilm, ismétlés)

HBO
06:00 Túl közeli rokon (amerikai
vígj.); 08:00 Szívbõl jövõ zene (ame-
rikai dokumentumfilm); 08:35 Gulli-
ver utazásai (amerikai kalandfilm);
10:10 Verdák 2. (amerikai aminációs
film); 11:55 Step Up 3D. (amerikai ze-
nés dráma); 13:40 A titánok harca
(angol–amerikai kalandfilm); 15:25
Felvétel indul!; 15:55 Ilyen a formám
(amerikai romantikus vígj.); 17:40 A
karate kölyök (amerikai–hongkongi
akciófilm); 20:00 Verdák 2. (ameri-
kai animációs film); 21:45 Pancser
Police (amerikai akcióvígjáték);
23:35 Trónok harca (amerikai s.);
00:35 Spartacus: A bosszú (ameri-
kai s.); 01:30 Farkasember (an-
gol–amerikai horror); 03:30 Õrült
szív (amerikai filmdráma)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Vadnyugati galiba (amerikai víg-
játék); 12:55 Alaszka (amerikai
családi kalandfilm); 15:00 A Gyû-
rûk Ura – A két torony (amerikai-
új-zélandi-német fantasztikus ka-
landfilm); 18:15 Szõke kóla (ma-
gyar vígjáték); 22:10 Nagy durra-
nás 2. – A második pukk (ameri-
kai vígjáték); 21:50 Taxi 2. (fran-
cia akció-vígjáték) A Marseille-be
látogató japán védelmi minisztert
elrabolják. A rendõrség tehetet-
len, ezért a taxis, aki utálja a zsa-
rukat, a barátja kedvéért ismét a
gázba tapos.; 23:30 Utánunk a
tûzözön (amerikai akciófilm);
01:45 Államérdek (amerikai
thriller)

Duna TV – 21:00

Anna
Karenina 
(amerikai
romantikus drama)
Anna Karenina, a gyö-
nyörû asszony, nagy te-
kintélyû férjével és kisfiával él a XIX. század végén
Oroszországban. Egy rokonlátogatás alkalmával
találkozik a fiatal, vonzó Vronszkij gróffal, és elsõ
látásra egymásba szeretnek. Bár tisztában vannak
a következményekkel, szembefordulnak környe-
zetükkel, és vállalják szerelmüket.

AXN
07:00 The Amazing Race; 09:15
Felejthetetlen (amerikai s.); 10:15
Az eltûnés (amerikai s.); 12:15 A
cég (amerikai s.); 15:15 Sherlock
(amerikai s.); 17:00 Szellemekkel
suttogó (amerikai s.); 20:00 Fe-
lejthetetlen (amerikai s.); 21:00 A
szikla (amerikai akciófilm) Hum-
mel tábornok kommandósaival
elfoglalja Alcatrazt és túszul ejti a
turistákat. Amennyiben a kor-
mány nem teljesíti követelését,
San Franciscót vegyi támadás
éri. A katasztrófa elhárítása egy
módon lehetséges: a fegyvereket
ártalmatlanítani kell az Alcatra-
zon; 23:45 Fallen – letaszítva
(amerikai s.); 01:30 A szikla (ame-
rikai akciófilm, ismétlés)

Eurosport
09:30 Maraton – Párizs maraton, élõ;
12:00 Súlyemelés – Eb., férfi, 105kg;
13:00 Súlyemelés – Eb., nõi, +75kg,
élõ; 14:30 FIA Túraautó Vb. – Marra-
kech, Marokkó, bemelegítés; 15:00
FIA Túraautó Vb. – Marrakech, Ma-
rokkó, 5. kör, élõ; 16:00 Kerékpározás
– Amstel Gold futam, Hollandia, élõ;
18:00 FIA Túraautó Vb. – Marrakech,
Marokkó, 6. kör, élõ; 19:00 Súlyeme-
lés – Eb., férfi, +105kg; 20:00 Boksz
– Bigger’s Better, nehézsúly, Francia-
ország; 21:30 Súlyemelés – Eb., férfi,
105kg; 22:30 Súlyemelés – Eb., férfi,
+105kg; 23:30 Motorsport hétvége
magazin; 23:45 FIA Túraautó Vb. –
Marrakech, Marokkó, 6. kör; 00:45
Kerékpározás – Amstel Gold futam;
02:15 Motorsport hétvége magazin

06:25 Gerje – Kisvízfolyások mentén
07:00 Gazdakör 
07:25 A csáfordi kerek erdõ
07:50 Illyés Gyula: A különc

(magyar tévéfilm)
09:55 Magyar elsõk
11:00 Élõ egyház
11:25 Isten kezében
12:00 Római katolikus szentmise
13:02 Híradó
13:15 Nyelvõrzõ
13:40 Akadálytalanul
14:10 Csellengõk
14:40 Határtalanul magyar
15:10 Szerelmes földrajz
15:40 Hazajáró
16:15 A bohóc felesége (magyar

tévéfilm)
17:20 Kalotaszegi madonna

(magyar vígjáték)
19:00 Híradó 
19:30 Heti Hírmondó
20:05 Önök kérték!
21:00 Anna Karenina (amerikai

romantikus dráma)
22:45 Klubszoba
23:45 Dunasport
24:00 Szerelemmel fûszerezve (am.-

angol romantikus dráma)
01:40 Kézjegy – Molnár Edit

fotómûvész

Duna TV
06:45 Reggeli gondolatok
07:15 Egzotikus Ázsia
07:45 Tv2 matiné
10:45 Nagy Vagy!
11:40 Stahl konyhája
12:10 Kalandjárat
12:40 Borkultusz
13:10 Talpig nõ
13:40 Több mint TestÕr
14:10 A kiválasztott – Az amerikai

látnok (amerikai sorozat)
15:10 Monk – Flúgos nyomozó

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

sorozat)
17:40 Államfõnök (amerikai vígjáték) 
19:30 Tények
20:00 Napló
20:05 Holiday (amerikai romanti-

kus vígjáték) A két összetört
szívû lány a világhálón akad
egymásra. Miután kölcsönö-
sen elsírják bánatukat, elha-
tározzák, hogy kipihenik
megpróbáltatásaikat. 

23:40 Frizbi Hajdú Péterrel (magyar
talk show) 

00:40 Elit egység (kanadai sorozat)
01:40 Nem vénnek való vidék

(amerikai thriller)

TV 2
07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:05 Trendmánia
11:40 Teleshop
12:35 Törzsutas
13:00 Míg a halál el nem választ

(amerikai sorozat)
13:25 Tuti gimi (amerikai sorozat)
14:20 Gossip Girl – A pletyka-

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

(amerikai sorozat)
17:20 Filofax (amerikai vígjáték) A

menõ reklámszakember
hétvégi üzleti útja során
elveszti valamennyi
feljegyzését, hitelkártyáját
és igazolványát. Jimmy, a
szökött fegyenc megtalálja a
reklámszakember papírjait,
és használni kezdi õket.
Nagyszerûen megállja a
helyét a reklámszakmában
és az udvarlásban is.

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Titanic (amerikai romantikus

dráma) 
23:50 Heti hetes
01:05 Portré
01:40 Az ördög naplója (amerikai-

kanadai filmdráma)

RTL Klub
07:00 Rajzfilmek 
10:25 Csutak a mikrofon elõtt

(magyar sorozat)
11:15 Nyár a szigeten – Le a

cipõvel! (magyar sorozat)
12:10 Öcsi, a sztár (magyar zenés

film)
13:01 Engedjétek hozzám
13:05 „Így szól az Úr!“
13:15 Katolikus krónika
13:55 Református magazin
14:30 Útmutató
15:00 Ars Hungarica
15:25 Magyarország története
15:50 Magyar elsõk
16:05 Az aranyrózsa barlangja

(olasz kalandfilm)
17:45 Cimbora – régi új
18:35 P@dtársat keresünk
19:35 Esti mese
20:10 Szerelmem, Afrika (német-

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

Futam
24:00 Telesport – OTP Bank Liga,

Videoton FC – Vasas Híd –
Bajnoki labdarúgó mérkõzés

01:45 Négy szellem
02:35 A pénzcsináló (magyar

vígjáték)
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06:25 A Lényeg
06:55 Ma Reggel
10:10 A Silla királyság ékköve (dél-

koreai sorozat) 
11:10 Rex Rómában (osztrák-

német-olasz sorozat)
12:00 Most a Buday!
12:30 Napirend elõtt 
13:01 Hírek
13:25 Roma Magazin
13:55 Domovina
14:25 Marslakók (magyar sorozat)
15:00 A Holokauszt

Magyarországi Áldozatainak
Emléknapja – élõ

16:00 Angyali érintés (amerikai
sorozat)

16:45 Veszélyes szerelem
(amerikai sorozat)

17:30 MM. A megoldások 
magazinja

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

MTV 1

RTV 1
07:00 Igor (amerikai–francia animáci-
ós film); 08:45 Félelem nélkül (brit
filmdráma) Fsz.: Jack Daventport,
Miriam Margolyes; 10:20 A híressé-
gen túl; 10:30 A húsvéri asztalnál;
12:30 Sztárgyár; 12:45 A palota le-
gendája (koreai s., ismétlés); 14:00
Híradó; 14:30 Nemzetközi cirkuszi
elõadás; 15:30 Folklórkincs; 16:30
Folklórkincs. Különkiadás; 17:40 A
palota legendája (koreai s.); 18:50
Híradó; 20:00 Distractis Show; 21:10
Ó, testvér, merre visz az utad?
(amerikai kalandfilm) Fsz.: George
Clooney, John Turturro, Tim Blake
Nelson; 23:10 Queennie (amerikai
filmdráma); 01:40 Meat Loaf-
koncert; 02:35 Félelem nélkül (brit
filmdráma, ismétlés)
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RTV 2
07:00 Városi kaland; 08:10 Robba-
násveszély; 09:30 Csavargó pecás;
10:00 Sztárgyár; 11:00 Bosszúállók
– a holnap hõsei (am. rajzfilm);
12:30 Rögtönzés osztályfõnökibõl
(román filmdráma); 14:10 Vigyázat,
itt énekelnek!; 15:30 Románia zama-
ta; 16:00 Caterina és a lányok
(olasz s.); 17:00 Riff-koncert; 18:00
Mestersége: író; 18:10 Sztárgyár;
18:45 Az élet ritmusa (olasz film-
dráma); 20:40 Én, Pán Péter (am.
filmdráma); 23:00 A The Global
Battle of the Bands verseny, váloga-
tás; 24:00 Törvény és rend (am.
s.); 01:00 Ma a holnapról; 01:30
Caterina és a lányok (olasz s.);
02:20 Sztárgyár (ism.); 02:45 Én,
Pán Péter (am. filmdráma, ism.)

Viasat 3
06:55 Gyilkos sorok (am. s.); 07:45
A kifutó (am. reality-s.); 08:40 A nagy
házalakítás; 09:25 Gyilkos sorok
(am. s.); 10:25 Gyilkos számok
(am. s.); 11:15 Szerelem a végzeten
(am. vígjáték); 12:55 A dadus (am.
s.); 13:55 A nagy házalakítás; 14:55
Monk – Flúgos nyomozó (am. s.);
16:40 CSI: A helyszínelõk (am.-ka-
nadai s.); 17:35 Esküdt ellenségek:
Bûnös szándék (am. s.); 18:35 Gyil-
kos számok (am. s.); 19:30 A nagy
házalakítás; 20:30 Jóbarátok (am.
s.); 21:25 Két pasi – meg egy kicsi
(am. s.); 22:20 Éden Hotel 2.; 23:20
CSI: A helyszínelõk (am.-kanadai
s.); 00:10 Kettõs ügynök (am. s.);
01:10 Esküdt ellenségek: Bûnös
szándék (am. s.)

PRO TV
07:00 Az évszázad mérkõzése;
08:15 Garfield és a valós világ
(amerikai animációs film); 09:45 A
srácok és Az (amerikai kaland-
film) Fsz.: Tara Fitzgerald, Freddie
Highmore; 11:45 Elvarázsolt Ella
(amerikai–ír–brit vígjáték, ismét-
lés); 13:45 Nancy Drew (ismétlés);
16:00 Kutyák és macskák (ameri-
kai vígjáték) Fsz.: Jeff Goldblum,
Elisabeth Perkins, Alexander Pol-
lock; 17:45 Happy Hour; 19:00 Hí-
rek; 20:30 Fogadj az életre! (ro-
mán s.); 22:30 Ünneprontók ünne-
pe (amerikai vígjáték) Fsz.: Owen
Wilson, Vince Vaughn, Christo-
pher Walken; 01:00 Las Fierbinti
(ismétlés); 02:00 Kutyák és macs-
kák (amerikai vígjáték, ismétlés)

HBO
06:00 Ilyen a formám (amerikai ro-
mantikus vígjáték); 07:45 A karate
kölyök (amerikai–hongkongi akció-
film); 10:05 Rango (amerikai animá-
ciós film); 11:55 Pasifogó (amerikai
filmdráma); 13:35 Visszanyal a plá-
gium (amerikai vígjáték); 15:05 A
barátnõm pasija (amerikai romanti-
kus vígjáték); 16:30 Az edzõ (ame-
rikai vígjáték); 18:00 Forráskód
(amerikai–francia thriller); 19:30
Felvétel indul!; 20:00 Rango (ameri-
kai animációs film); 22:00 Trónok
harca (amerikai s.); 23:00
Kaliforgia (amerikai s.); 23:30 Ker-
getjük az amerikai álmot (amerikai
s.); 24:00 Rémségek cirkusza
(amerikai kalandfilm); 01:45 Red
(amerikai akciófilm)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10 Air-
port ‘79 – Concorde (am. kataszt-
rófa film); 13:20 Dagi Albert (am.
családi vígj.); 15:00 St. Trinian’s –
Nem apácazárda (angol vígj.);
16:55 Nagy durranás 2. – A máso-
dik pukk (am. vígj.); 18:35 Lucky
Luke és a Daltonok (francia-német-
spanyol vígj.); 20:15 Gagyi lovag
(am. vígj.); 22:00 Kegyenc fegyenc
(am. vígj.) Stan Mintont, a kisstílû
szélhámost börtönbüntetésre íté-
lik. Tisztában van vele, hogy men-
nyire kapós lesz a sitten csene-
vész alkata miatt, ezért úgy dönt,
hogy kiképezteti magát.; 24:00
Blueberry – A fejvadász (francia-
mexikói-am. kalandfilm); 02:20 Alul
semmi (angol-amerikai vígj.)

RTV 1 – 21:20

Ó, testvér,
merre visz
az utad? 
(amerikai kalandfilm)
A gazdasági világválság
sújtotta Délen három
rab megszökik a börtönbõl: Everett Ulysses McGill,
a bájos, egyszerû Delmar, és az örökké zsémbelõ-
dõ Pete. Egész életükre kiható kaland vár rájuk, mi-
kor nekiindulnak, hogy visszaszerezzék szabadságu-
kat, és hazatérhessenek otthonukba. Nincs veszte-
nivalójuk: bilincsbe verve futnak az életükért.

AXN
07:00 Jordan (amerikai s.); 07:55
JAG – becsületbeli ügyek (ameri-
kai s.); 09:00 Ügyvédek (amerikai
s.); 10:00 A férfiak a szõkéket
szeretik (amerikai s.); 11:00 Szel-
lemekkel suttogó (amerikai s.);
12:00 A cég (amerikai s.); 15:00
Sherlock (amerikai s.); 16:50 JAG
– becsületbeli ügyek (amerikai
s.); 18:00 Szellemekkel suttogó
(amerikai s.); 19:00 Jordan (ame-
rikai s.); 20:00 JAG – becsületbeli
ügyek (amerikai s.); 21:05 Toy
Story (amerikai kalandfilm); 22:45
Zoom; 23:05 Fallen – letaszítva
(amerikai s.); 00:45 NCIS (ameri-
kai s.); 01:45 Eltûnés (amerikai
s.); 02:00 A férfiak a szõkéket
szeretik (amerikai s.)

Eurosport
09:30 Snooker – UK Bajnokság, York,
Egyesült Királyság, döntõ; 11:00 FIA
Túraautó Világbajnokság – Marra-
kech, Marokkó, 6. kör; 12:00 Súly-
emelés – Európa bajnokság, férfi,
+105kg; 12:45 Csupa sport – Olimpia
álmok; 13:00 Snooker – UK Bajnok-
ság, York, Egyesült Királyság, döntõ;
15:00 Kerékpározás – Amstel Gold fu-
tam, Hollandia; 16:30 Súlyemelés –
Európa bajnokság, férfi, 105kg; 17:30
Súlyemelés – Európa bajnokság, férfi,
+105kg; 18:30 Labdarúgás – Eurogó-
lok; 19:30 Snooker – UK Bajnokság,
York, Egyesült Királyság, döntõ; 21:45
Csupa sport – Wattok; 22:00 Pankrá-
ció; 22:30 Pankráció – Válogatás;
23:30 Labdarúgás – Eurogólok; 00:30
Súlyemelés – Eb, férfi, 105kg

06:30 Gazdakör
06:40 Híradó
07:00 Élõ egyház
07:30 Híradó
08:00 Kárpát Expressz
08:30 Híradó
08:35 Kultikon
09:30 Híradó 
09:35 Közbeszéd 
10:00 Klubszoba
11:00 Család-barát
12:00 Heti Hírmondó
12:30 Térkép
13:02 Híradó
13:30 Napirend elõtt
14:00 Kapcsoljuk az Országházat
17:15 Az újjákeresztelt ország

(magyar ismeretterjesztõ film)
18:00 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Hagyaték (magyar magazin)
21:00 Marcela (cseh dokumentumfilm)
22:25 Kasztner meggyilkolása

(amerikai dokumentumfilm)
00:30 Hírek
00:35 Dunasport
00:45 Kultikon
01:40 Sportaréna
02:40 Térkép

Duna TV
07:00 Aktív Extra
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
11:55 EZO.TV Jósok, látók,

médiumok!
13:30 Herkules és az Amazonok

(amerikai-új-zélandi
kalandfilm)

15:20 La Pola (kolumbiai 
sorozat)

16:20 Csoda Manhattanben
(amerikai-mexikói 
sorozat)

18:25 Tiltott szerelem (török
sorozat) 

19:30 Tények
20:35 Aktív
21:10 Jóban Rosszban (magyar

sorozat) 
22:20 NCIS (amerikai 

sorozat)
23:40 NCIS: Los Angeles (amerikai

sorozat)
00:20 Gyilkos számok (amerikai

sorozat) 
01:20 Tények Este
01:55 EZO.TV Jósok, látók,

médiumok!

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

sorozat)
10:25 Második esély (amerikai-

mexikói-kolumbiai sorozat)
11:35 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 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 Dr. Csont (amerikai sorozat)
23:25 Showder Klub
00:25 PokerStars.net – Big Game
01:30 Reflektor
01:50 Teddy Kollek, a polgármester

(amerikai dokumentumfilm)

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:00 Barangolások öt kontinensen
10:30 MacGyver (amerikai-kanadai

sorozat)
11:20 Az aranyrózsa barlangja

(olasz fantasztikus
kalandfilm)

13:01 Híradó délben
13:25 Fõtér
14:50 Pecatúra
15:20 Magyar rock
16:15 Família Kft. (magyar sorozat) 
16:40 MacGyver (amrikai-kanadai

sorozat)
17:35 Felfedezõ úton a Robinson

család (új-zélandi sorozat)
18:05 A Nyereg Klub (ausztrál

sorozat)
18:30 Lizzie McGuire (amerikai

sorozat)
18:55 Robbie, a fóka (német s.)
19:40 Esti mese
20:15 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Rocca parancsnok (olasz s.)
22:30 Maradj talpon!
23:25 Angyali érintés (amerikai s.)
00:10 Ádám feltámadása (német-

amerikai-izraeli filmdráma)
01:55 Házaspárbaj (olasz sorozat)
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Tájoló KEDD / ÁPRILIS 17. 5
06:23 Az Este
06:55 Ma Reggel
10:05 A Silla királyság ékköve

(amerikai sorozat)
11:10 Mindenbõl egy van
12:00 Kékfény
13:00 Hírek
13:25 Srpski Ekran
13:55 Unser Bildschirm
14:25 Magyar elsõk
14:45 Marslakók (magyar 

sorozat)
15:15 Hacktion (amerikai 

sorozat)
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 Az ellenszer (francia

vígjáték)
23:30 Az ESTE
00:05 Tudorok (amerikai 

sorozat)
01:00 A rejtélyes XX. század

MTV 1

RTV 1
07:00 Reggeli híradó; 09:10 A
palota titkai (koreai sorozat);
10:20 Divatvilág; 10:25 Húsvétkor
Malagán Banderassal; 11:30
Közelebb; 12:00 Pénzügyek és
üzletek; 12:25 Sztárgyár; 12:40 A
palota legendája (koreai sorozat);
14:00 Híradó; 14:45 Teleshop;
15:30 Európai roma; 16:00 Magyar
nyelvû mûsor; 16:50 VI: Pál
(amerikai sorozat); 17:40 A palota
legendája (koreai sorozat); 18:53
Híradó; 20:00 Híradó; 21:40
Bajnokok Ligája labdarúgó-
mérkõzés, elõdöntõk. Élõ; 23:50
Bajnokok Ligája-összefoglaló; 01:20
VI: Pál (amerikai sorozat); 01:15
Pénzügyek és üzletek; 01:40
Folklórkincs

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:10 Vigyázat,
itt énekelnek!; 09:30 Arománok;
10:00 Sztárgyár; 11:00 Teremtsd
meg a pénzt!; 12:10 Életritmus;
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; 18:20 Sztárgyár;
18:50 Aranyszívû leány (olasz
családi filmdráma); 20:35 Sarki
fény (amerikai filmdráma) Fsz.:
Joshua Jackson, Donald
Sutherland; 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
06:55 Gyilkos sorok (am. s.);
07:45 A kifutó (am. s.); 08:40 A
nagy házalakítás; 09:25 Gyilkos
számok (am. s.); 11:15 Kamukém
(am. vígjáték); 12:55 A dadus
(am. s.); 13:55 A nagy házalakítás;
14:55 Monk – Flúgos nyomozó
(am. s.); 16:40 CSI: Miami helyszí-
nelõk (am. s.); 17:35 Esküdt ellen-
ségek: Bûnös szándék (am. s.);
18:35 Gyilkos számok (am. s.);
19:30 A nagy házalakítás; 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.); 00:10
Doktor House (am. s.); 01:05 Es-
küdt ellenségek: Bûnös szándék
(am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik,
doki?; A könyvhozó; 11:00
Fogadás az életre; 12:00
Fiatal és nyughatatlan
(amerikai sorozat); 13:00
Hírek; 13:45 Lois és Clark
(amerikai sorozat); 16:00
Fiatal és nyughatatlan
(amerikai sorozat); 17:00
Híradó; 17:45 Happy Hour;
19:00 Hírek; 20:30
Masterchef; 22:30 Híradó;
23:00 Spartacus (amerikai
sorozat); 24:00 Masterchef
(ismétlés); 02:00 Hírek; 03:30
Spartacus (amerikai
sorozat); 04:30 Promotor;
05:00 20 év elteltével; 06:00
Happy Hour

HBO
06:00 Az edzõ (am. vígjáték);
07:30 Forráskód (am.–francia
thriller); 09:00 On-line találkozások
(am. dokumentumfilm); 09:55 Tron:
Örökség (am. sci-fi akciófilm);
12:00 Micimackó (am. animációs
film); 13:05 Zathura – Az ûrfo-
gócska (am. fantasztikus kaland-
film); 14:45 Azután (am. filmdrá-
ma); 16:55 A hódkóros (am. film-
dráma); 18:25 Shrek a vége, fuss
el véle (am. animációs film); 20:00
Craigslist (am. thriller); 21:40
Anyaszív-szomorító (francia víg-
játék); 23:05 Camelot (am. s.);
00:45 Az elsõ klikk (am. vígjáték);
02:15 Vérségi kötelékek (am. film-
dráma); 03:50 Felvétel indul!; 04:15
Játékos (francia filmdráma)

Film +
06:05 Airport ‘79 – Concorde
(amerikai filmdráma); 08:05
Televíziós vásárlás; 11:10
Kabinnyomás (amerikai
katasztrófa film); 13:00 Lucky
Luke és a Daltonok (amerikai
vígjáték); 14:40 Az oroszlán
(francia kalandfilm); 16:45 Gagyi
lovag (amerikai vígjáték); 18:30
Hóvihar (kanadai-amerikai
thriller); 20:10 Deep Impact 2: – A
becsapódás után (német-
amerikai akciófilm); 22:00
Legenda vagyok (amerikai
thriller); 23:45 A harc mestere
(amerikai akció-thriller); 02:00
Alvás!ZAVAR (kanadai-amerikai-

Duna TV – 21:00 

A hetedik
pecsét 
(svéd filmdráma)
Antonius Block a vitéz és fegyverhordozója, Jöns a
keresztes háborúból térnek vissza. Lepusztult földe-
ken, dühöngõ járványok között vezet útjuk. Utazásuk
során a legszörnyûbb erõszaknak és önkorbácsoló
menetnek szemtanúi. Találkoznak egy rémült fiatal
lánnyal, akit boszorkányságért halára ítéltek és egy
különös bûvészcsaláddal, akiket Block megment a
halál elõl. Az utolsó vacsora után, amelyet Block fe-
leségének várában tölt el, a Halál egy igazságkeresõt
és saját megvilágosodását hozza magával.

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 Profilage (am. s.); 22:00
NCIS: Los Angeles (am. s.); 23:00
A cég (am. s.); 24:00 Profilage
(am. s.)

Eurosport
09:30 Snooker – Nemzetközi meste-
rek, döntõ; 11:00 Kerékpározás –
Amstel Gold futam, Hollandia; 12:00
Labdarúgás – Eurogólok; 13:00
Snooker – Nemzetközi mesterek,
döntõ; 15:00 Labdarúgás –
Eurogólok; 16:00 Súlyemelés – Eb,
férfi, 105 kg; 17:00 Súlyemelés – Eb,
férfi, +105 kg; 18:00 Kerékpározás –
Amstel Gold futam, Hollandia; 19:00
Labdarúgás – Eurogólok; 20:00
Snooker – Nemzetközi mesterek,
döntõ; 22:00 Boksz – WBA világcím,
nehézsúly, A: Povetkin (Oroszország)
– M: Huck (Németország); 24:00 FIA
Túraautó Vb – WTCC magazin;
00:30 Autóverseny – Porsche szuper-
kupa, szezonális elõzetes; 00:45 Mo-
torsport hétvége magazin 

06:55 Roma Magazin
07:30 Híradó
07:35 Domovina
08:00 Kárpát Expressz
08:30 Híradó
08:35 Kultikon
09:00 Akadálytalanul
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd
10:00 Kapcsoljuk 

az Országházat
17:10 1 könyv
17:15 Kézmûvek
17:25 Csak egy kislány... 
18:00 Kisváros (magyar 

sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Múzeumtúra – Francia 

módra
21:00 A hetedik pecsét (svéd

filmdráma)
22:35 Hírek
22:40 Dunasport
22:45 Kultikon
23:40 Magyar Jazz Ünnep 

2011
00:25 Bõrfejûek Ázsiában
01:15 Antonin Dvorák: 

8. szimfónia

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 Constantine a kereszten

(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)
21:30 Bajnokok 

Ligája
00:15 Tények Este
00:50 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok! 
01:25 Arccal a földnek

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 (ameikai

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) 
00:30 Reflektor
00:40 Vészhelyzet (amerikai

sorozat)

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:00 Múlt-kor
10:25 Compact Disco: Sound of Our

Hearts
10:30 Rejtélyek Tesz-Vesz városban
10:55 MacGyver (amerikai sorozat)
11:45 Felfedezõ úton a Robinson

család (német sorozat)
12:10 A Nyereg Klub (ausztrál s.)
12:35 Lizzie McGuire (amerikai s.)
13:01 Híradó délben
13:25 Fõtér
14:50 1100 év Európa közepén
15:25 Magyar pop
16:15 Família Kft (magyar sorozat)
16:45 MacGyver (amerikai sorozat)
17:30 Felfedezõ úton a Robinson

család (német sorozat)
18:00 A Nyereg Klub (ausztrál s.)
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 (am. s.)
21:00 Híradó este
21:30 Rocca parancsnok (amerikai

sorozat)
22:25 Maradj talpon!
23:15 Angyali érintés (amerikai s.)
24:00 Az ellenszer (francia

vígjáték)

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)
22:30 On the Spot
23:25 Az Este
24:00 KorTárs
00:30 Allah minden napján

szaladnak a lovak

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 A tizedik
királyság (amerikai sorozat);
17:40 A palota legendája (koreai
sorozat); 18:53 Híradó; 20:00 Hír-
adó plusz; 20:50 Sztárgyár; 21:00
UEFA Bajnokok Ligája-stúdió; 21:40
Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkõ-
zés, élõ; 23:50 Bajnokok Ligája-
összefoglaló; 00:20 A tizedik király-
ság; 01:15 La vie en rose; 01:55
Folklórkincs. Különkiadás; 02:55
Zarándok

6 SZERDA / ÁPRILIS 18. Tájoló

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:05 Vigyázat, itt
énekelnek!; 09:30 Arománok;
10:00 Sztárgyár; 11:00 Vallomások;
12:10 Aranyszívû leány; 13:45
Pazvante chioru; 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 Aranyszívû
leány (amerikai film); 20:30 A
holnap dolgozója (amerikai
vígjáték) Fsz.: Dane Cook,
Jessica Simpson; 22:30 Híradó;
23:30 Sztárgyár; 24:00 Törvény és
rend (amerikai sorozat); 00:55
Légy formában!; 01:30 Caterina és
a lányok (olasz sorozat); 02:20
Sztárgyár

Viasat 3
06:30 Gyilkos sorok (am. s.);
07:20 A kifutó (am. s.); 08:10 A
nagy házalakítás; 09:00 Gyilkos
sorok (am. s.); 10:45 Film Aki kap-
ja, marha (am. vígjáték); 12:55 A
dadus (am. s.); 13:55 A nagy ház-
alakítás; 14:55 Monk – Flúgos nyo-
mozó (am. s.); 16:40 CSI: Miami
helyszínelõk (am. s.); 17:35 Es-
küdt ellenségek: Bûnös szándék
(am. s.); 18:35 Gyilkos számok
(am. s.); 19:30 A nagy házalakítás;
20:30 Jóbarátok (am. s.); 21:25
Két pasi – meg egy kicsi (am. s.);
22:20 Éden Hotel (am. s.); 23:15
CSI: Miami helyszínelõk (am. s.);
00:15 Shameless – Szégyentele-
nek (am. s.); 01:20 Esküdt ellen-
ségek: Bûnös szándék (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai
sorozat); 12:00 Lois és Clark
(ismétlés); 13:00 Hírek; 13:45
Alvajáró (amerikai–kanadai
filmdráma) Fsz.: Charlize
Theron, Nick Stahl,
AnnaSophia Robb; 16:00 Fiatal
és nyughatatlan (amerikai
sorozat); 17:00 Híradó; 17:45
Happy Hour; 19:00 Hírek; 20:30
Román Komédiaszolgálat; 22:00
Híradó; 22:30 Rendõr-
akadémia 6. (amerikai
vígjáték) Fsz.: Bubba Smith,
Michael Winslow, David Graf;
01:15 Promotor; 00:45 Alvajáró
(ismétlés); 02:45 Híradó

HBO
06:00 A hódkóros (am. filmdrá-
ma); 07:30 Shrek a vége, fuss el vé-
le (am. animációs film); 09:00 Evita
(am. musical); 11:15 Jerry Wein-
traub – A legendás producer (am.
dokumentumfilm); 12:40 Morgen
(román filmdráma); 14:20 Ahol a
vadak járnak (am. kalandfilm);
16:00 Ébredj velünk (am. romanti-
kus vígjáték); 17:50 Életem a szörf
(am. életrajzi dráma); 19:35 Neve-
lésbõl elégséges (am. s.); 20:00
Verdák 2 (am. animációs film); 21:45
Õrült szív (am. filmdráma); 23:35
Trónok harca (am. s.); 00:40 Hogy
vagy? (román vígjáték); 02:25 Kol-
dusbottal Beverly Hillsben (am.
vígjáték); 04:10 Egy harcos sorsa
(új-zélandi akciófilm)

Film +
05:30 Dirty Dancing (amerikai s.);
06:05 Az oroszlán (francia
kalandfilm); 08:05 Televíziós
vásárlás; 11:10 St: Trinian’s –
Nem apácazárda (angol vígjáték);
13:00 Hóvihar (kanadai-amerikai
thriller); 14:40 Lavina (amerikai
katasztrófa film); 16:25 Tiszta ügy
(amerikai krimi); 18:35 Mindent
bele, fiúk! (olasz akció-vígjáték);
20:20 Simlisek akcióban
(amerikai akció-vígjáték); 22:00
Az utolsó szamuráj (amerikai-új-
zélandi-japán kalandfilm); 00:50
Ong Bak: A thai boksz harcosa
(thaiföldi akciófilm); 02:45 A harc
mestere (amerikai akció-thriller);
04:45 Lavina (amerikai
katasztrófa film)

HBO – 21:45

Õrült szív 
(amerikai filmdráma) 
Bad Blake, a hajdan népszerû countryénekes ön-
pusztító életet él. A lecsúszott férfi állandóan piál és
dohányzik, az orvosa szerint nem sok ideje van hát-
ra, ha így folytatja. A magánélete is széthullott, több
felesége is elhagyta, a felnõtt fiát pedig gyerekkora
óta nem látta. Fellépésre is már csak a barátja kocs-
májában van lehetõsége, ahol találkozik egy újság-
írónõvel, Jeannel, aki interjút szeretne vele készíte-
ni. Kapcsolatuk hamarosan túlnõ az interjún. A nõ
Blake-hez költözik a kisfiával. Vajon Blake-nek sike-
rül egyenesbe hoznia félresiklott életét?

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 A kiválasztott – az ame-
rikai látnok (am. s.); 12:00 Õslé-
nyek kalandorai (am. s.); 13:00
Ügyvédek (am. s.); 14:00 Jordan
(am. s.); 15:00 A férfiak a szõké-
ket szeretik (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 Profilage
(am. s.); 22:00 A cég (am. s.);
23:00 NCIS: Los Angeles (am. s.);
24:00 Profilage (am. s.); 01:00 A
cég (am. s.)

Eurosport
09:30 Snooker – Walesi open,
Newport, döntõ; 11:00 Olimpiai játé-
kok – Olimpia magazin; 11:30 Autó-
verseny – Porsche szuperkupa;
11:45 Kerékpározás – Amstel Gold
futam, Hollandia; 13:00 Snooker –
Walesi open, Newport, döntõ; 15:00
Kerékpározás – Fleche Wallonne,
élõ; 17:30 Súlyemelés – Eb, férfi,
105 kg; 18:30 Súlyemelés – Eb, fér-
fi, +105 kg; 19:30 Snooker – Walesi
open, Newport, döntõ; 21:30 Olim-
piai játékok – Együtt Londonba;
21:45 Atlétika – Célfotó; 22:00 Csu-
pa sport – Szerdai válogatás; 22:10
Lovaglás – Lovas klub; 22:15 Lo-
vaglás – Világkupa, összefoglaló;
23:15 Golf – U:S:P:G:A: torna;
00:15 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
17:15 Magyar elsõk
17:30 TÉRkép 

ráadás
18:00 Kisváros (magyar 

sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 KOGART kiállítások 

2006-2011 
Kondor Béla

21:00 A nagy ugrás (amerikai
vígjáték)

22:45 Hírek
22:55 Kultikon
23:50 Új régi hang (magyar

dokumentumfilm)
00:50 Kézjegy Magyar Attila

színmûvész
01:45 Térkép

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 Old

Shatterhand a Halál
Völgyében (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 s.)
22:20 Doktor House (amerikai s.)
23:20 Született feleségek (amerikai

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

médiumok! 
02:30 Doktor House (amerikai s.)

TV 2
06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt, skacok! 
08:35 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 (ameikai

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
00:55 Ments meg! (amerikai

sorozat)

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:00 Múlt-kor
10:30 Rejtélyek Tesz-Vesz városban
10:55 MacGyver (amerikai sorozat)
11:45 Felfedezõ úton a Robinson

család (német sorozat)
12:10 A Nyereg Klub (ausztrál

sorozat)
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 (német sorozat)
18:00 A Nyereg Klub (ausztrál s.)
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.)
00:55 Becsengetünk és elfutunk
01:55 Házaspárbaj (amerikai s.)

MTV 2



Tájoló CSÜTÖRTÖK / ÁPRILIS 19. 7
06:23 Az Este
06:55 Ma Reggel
10:05 A Silla királyság ékköve

(amerikai sorozat)
11:10 Van képünk hozzá
12:10 Kasszasiker (amerikai

sorozat)
13:01 Híradó délben 
13:25 Rondó
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 Fábry
23:50 Az Este
00:25 Örök Éva (magyar

dokumentumfilm)
01:50 Everwood (amerikai sorozat)

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Reggeli
híradó; 09:10 A palota titkai
(koreai sorozat); 10:25
Találkozunk a TVR-nél; 12:00
Bébivarázs; 12:20 Sztárgyár;
12:40 A palota legendája
(koreai sorozat); 14:00 Híradó;
14:45 Közérdek; 15:15 Teleshop;
15:30 Akzente; 16:50 VI: Pál
(amerikai sorozat); 17:40 A
palota legendája (koreai
sorozat); 18:53 Híradó; 20:00
Híradó plusz; 20:50 Sztárgyár;
21:10 Zéró Zóna; 22:40 Exkluzív:
A Román Televízió
dokumentumfilmjei; 24:00 Ahogy
meg van írva; 00:30 Bébivarázs;
01:00 Folklórkincs; 02:00
Exkluzív; 03:20 Híradó

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:05 Vigyázat, itt
énekelnek!; 09:30 Arománok; 10:00
Sztárgyár; 11:00 Vallomások; 12:10
Aranyszívû leány; 13:00 Szórakoztató
mûsor; 14:00 Parlamenti pártok emel-
vénye; 14:35 Együtt Európába; 15:30
Teleshop; 16:00 Caterina és a lá-
nyok (olasz s.); 17:00 Vallomások;
18:00 Híradó; 18:10 Csak a szere-
lem (amerikai romantikus film)
Fsz.: Marisa Tomei, Mathilda May);
20:25 Bollywood Queen (angol
filmdráma) Fsz.: Preeya Kalidas,
James McAvoy; 22:00 Bortestvérek;
21:30 Szórakoztató mûsor; 22:30 Hír-
adó; 23:30 Sztárgyár; 24:00 Törvény
és rend (amerikai s.); 00:55 Zama-
tos Románia; 01:30 Caterina és a lá-
nyok (olasz s.)

Viasat 3
06:50 Gyilkos sorok (amerikai s.);
07:40 A kifutó (amerikai s.); 08:35 A
nagy házalakítás; 09:25 Gyilkos
sorok (amerikai s.); 10:20 Gyilkos
számok (amerikai s.); 11:10
Columbo (amerikai film); 12:55 A
dadus (amerikai s.); 13:55 A nagy
házalakítás; 14:55 Monk – Flúgos
nyomozó (amerikai s.); 16:40 CSI:
A helyszínelõk (amerikai s.); 17:35
Esküdt ellenségek: Bûnös szándék
(amerikai s.); 18:35 Gyilkos számok
(amerikai s.); 19:30 A nagy
házalakítás; 20:30 Jóbarátok
(amerikai s.); 21:15 Két pasi – meg
egy kicsi (amerikai s.); 22:20 Éden
Hotel (amerikai s.); 23:20 CSI: A
helyszínelõk (amerikai s.); 00:10
Nikita (amerikai s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai
sorozat); 12:00 Alvajáró
(ismétlés); 13:00 Hírek; 13:45
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 UEFA
labdarúgó-mérkõzés; 23:30
Híradó; 24:00 Hárman egy fedél
alatt (amerikai vígjáték) Fsz.:
Brandon Routh, Sophia Bush,
Jesse Bradford; 02:00 Híradó;
03:30 Románia, szeretlek!; 04:30
Hárman egy fedél alatt; 06:00
Happy Hour

HBO
06:00 Ébredj velünk (am. romanti-
kus vígj.); 07:50 Életem a szörf (am.
életrajzi dráma); 09:35 Verdák 2
(am. animációs film); 11:20 Kellékfe-
leség (am. romantikus vígj.); 13:15
Lottószelvény (am. vígj.); 14:55
Rango (am. animációs film); 16:40
Pasifogó (am. filmdráma); 18:20
Férfit látok álmaidban (am.–spanyol
romantikus vígj.); 20:00 Hol a leg-
rosszabb melegnek lenni? (angol do-
kf.); 20:55 Tökéletes bûnözõk (am.
akciófilm); 22:40 Spartacus (am.
s.); 23:35 Terhes társaság (am. víg-
j.); 01:10 Egyszerûen bonyolult (am.
romantikus vígj.); 03:10 Kísértés
két szólamban (am. zenés vígj.);
04:55 Hol a legrosszabb melegnek
lenni? (angol dokf.)

Film +
06:25 Hóvihar (kanadai-amerikai
thriller); 08:05 Televíziós vásárlás;
11:10 Jó tanácsok bankrablóknak
(amerikai akció-vígjáték); 12:40
Tiszta ügy (amerikai krimi); 14:45
Egy gyilkosság forgatókönyve
(amerikai krimi); 16:40 A zûrhajó
(amerikai akció-vígjáték); 18:15
Tiszta szerencse (amerikai akció-
vígjáték); 20:00 Fantomas
(francia-olasz akció-vígjáték);
22:00 Constantine – A démon-
vadász (amerikai-német
fantasztikus akciófilm); 00:15 Jó
üzlet a háború (amerikai
akciófilm); 02:10 Célpontban
(amerikai akciófilm); 03:45
Constantine (amerikai-német
fantasztikus akciófilm)

Film + – 18:15 

Tiszta
szerencse 
(amerikai akció-
vígjáték)
Eugene Proctor a világ legszerencsétlenebb embe-
re. Különleges tehetsége van ahhoz, hogy minden-
be beleütközzön, hogy megtalálja a helyet, ahol va-
lami biztos rázuhan, hogy belecsapjon a villám –
kétszer is. De megváltoznak a dolgok, s a szerencse
rámosolyog, amikor Valerie (Sheila Kelley), a fõnök
hasonlóan szerencsétlen lánya eltûnik. Proctort és
Campanella nyomozót bízzák meg a felkutatásával.

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
am. látnok (am. s.); 13:00 Ügyvé-
dek (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 sut-
togó (am. s.); 19:00 Jordan (am.
s.); 20:00 JAG – becsületbeli
ügyek (am. s.); 21:00 NCIS (am.
s.); 22:15 Eltûnés (am. s.); 23:15
Gyilkos elmék (am. s.); 00:15 Fe-
lejthetetlen (am. s.); 01:10 CIS
–New York (am. s.)

Eurosport
09:30 Snooker – Világkupa,
Hainan, Kína, döntõ; 11:00
Súlyemelés – Eb, férfi; 11:45
Kerékpározás – Fleche
Wallonne, Belgium; 12:45
Labdarúgás – Eurogólok;
13:00 Snooker – World open,
Hainan, Kína, döntõ; 15:00
Olimpiai játékok – Együtt
Londonba; 15:15 Labdarúgás –
Eurogólok; 17:30 Kerék-
pározás – Fleche Wallonne,
Belgium; 18:30 Labdarúgás –
Eurogólok; 19:30 Snooker –
World open, Hainan, Kína,
döntõ; 22:00 Harcosok klubja –
Küzdõsport magazin; 00:15
Snooker – World open,
Hainan, Kína, döntõ 

06:25 Gazdakör
06:40 Híradó
06:55 Horvát krónika
07:30 Híradó
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
16:10 Számûzött magyar irodalom
16:40 Hazajáró
17:10 Utazás a Marsra
18:10 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Sophie szerint a világ
21:00 A kõszívû ember fiai 2.

(magyar filmdráma)
22:25 Hírek
22:35 Kultikon
23:30 Donizetti: Szerelmi bájital a

Mûvészetek Palotájában
01:40 Koncertek az A38 hajón

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 Mike kapitány hadjárata

(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
21:10 Jóban Rosszban (magyar s.)
22:20 Amerikai pite. (amerikai

vígjáték) Fsz.: Bug Hall,
Kevin M. Horton, Brandon
Hardesty, Melanie Papalia,
John Patrick Jordan 

00:15 Aktív
00:45 Tények Este
01:20 EZO. TV Jósok, látók,

médiumok! 
01:55 Amerikai pite (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 (ameikai

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 s.) 
22:25 Kidobós: Sok flúg disznót

gyõz (amerikai – német víg-
játék) Fsz.: Vince Vaughn,
Ben Stiller, Christine Taylor,
Justin Long, Stephen Root

00:20 Tudorok (amerikai sorozat)
01:30 Reflektor
01:45 Infománia

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:00 Múlt-kor
10:30 Rejtélyek Tesz-Vesz városban 
10:55 MacGyver (amerikai sorozat)
11:45 Felfedezõ úton a Robinson

család (német sorozat)
12:10 A Nyereg Klub (ausztrál

sorozat)
12:35 Lizzie McGuire (ameikai

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 (ameikai sorozat)
17:35 Felfedezõ úton a Robinson

család (német sorozat)
18:05 A Nyereg Klub (ausztrál

sorozat)
18:30 Lizzie McGuire (ameikai s.)
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)

11:10 Fábry
12:30 Tetõtõl talpig
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 Retró kabaré
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; 16:50 La vie en rose;
17:00 Híradó; 17:30 La vie en
rose; 17:40 A palota legendája
(koreai sorozat); 18:53 Híradó;
19:45 Sport; 20:00 Híradó; 21:00
Egyszer az életben; 23:10 A
szellem (amerikai thriller) Fsz.:
Julie Lee, Michael Madsen;
00:40 Distractis Show; 02:30
Profik; 03:20 Híradó
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:05 Vigyázat,
itt énekelnek!; 09:30 Arománok;
10:00 Sztárgyár; 11:00 Vallomá-
sok; 12:10 Csak a szerelem;
13:45 Pazvante chioru; 14:00
Teleshop; 14:35 Együtt Európá-
ba!; 15:30 Teleshop; 16:00 Cate-
rian és a lányok (olasz sorozat);
17:00 Vallomások; 18:00 Híradó;
18:55 Csak a szerelem
(amerikai romantikus film) Fsz.:
Marisa Tomei, Mathilda May;
20:30 Európa természeti csodái;
21:30 Mitica esetei; 22:30 Híradó;
23:30 Sztárgyár; 24:00 Van,
akinek tetszik…; 01:05
Robbanásveszély (ismétlés);
02:20 Sztárgyár; 02:45 Csak a
szerelem (ismétlés)

Viasat 3
06:50 Gyilkos sorok (am. s.);
07:40 A kifutó (am. s.); 08:30 A
nagy házalakítás; 09:05 Gyilkos
sorok (am. s.); 10:10 Gyilkos szá-
mok (am. s.); 11:10 Columbo: Ölni
már nincs idõ (am. s.); 12:55 A
dadus (am. s.); 13:55 A nagy ház-
alakítás; 14:55 Monk – Flúgos nyo-
mozó (am. s.); 16:40 CSI: A hely-
színelõk (am. s.); 17:35 Esküdt el-
lenségek: Bûnös szándék (am.
s.); 18:35 Gyilkos számok (am. s.);
19:30 A nagy házalakítás; 20:30
Jóbarátok Rend (am. s.); 21:25
Két pasi – meg egy kicsi (am. s.);
22:20 Az elszánt diplomata (am.
akciófilm); 00:55 CSI: A helyszí-
nelõk am. s.); 01:50 Esküdt ellen-
ségek: Bûnös szándék (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Fiatal és nyug-
hatatlan (amerikai sorozat); 11:00
Kisvárosi gyilkosságok (amerikai
sorozat); 12:00 Fiatal és nyugha-
tatlan (amerikai sorozat); 13:00
Híradó; 13:45 Apropo TV; 14:00
Sorsvonat (amerikai filmdráma)
Fsz.: Kevin Bacon, Marcia Gay
Harden, Miles Heizer; 16:00 Fiatal
és nyughatatlan (amerikai soro-
zat); 17:00 Híradó; 17:45 Happy
Hour; 19:00 Híradó; 20:30 Románia
tehetségei; 00:15 X-akták – A film
(amerikai thriller) Fsz.: David
Duchovny, Gillian Anderson,
John Neville; 02:30 Sorsvonat (is-
métlés); 04:15 A X-akták – A film
(ismétlés); 06:15 Happy Hour

HBO
06:00 Rango (am. animációs film);
07:50 Felvétel indul!; 08:20 Férfit lá-
tok álmaidban (am.–spanyol ro-
mantikus vígj.); 10:00 Mamut (fran-
cia filmdráma); 11:35 Rémségek ki-
csiny boltja (am. vígj.); 13:10 A
csók (am. romantikus filmdráma);
14:40 Narnia Krónikái 3: – A Hajnal-
vándor útja (angol családi kaland-
film); 16:35 A tökéletes barátnõ
(svéd filmdráma); 18:05 Gulliver
utazásai (am. kalandfilm); 19:30 Fil-
mek és sztárok; 20:00 Frost/Nixon
(am.–angol–francia filmdráma);
22:00 Spartacus (a bosszú (am. s.);
22:55 Ragadozók (am. akciófilm);
00:40 A fülke (am. horror); 02:00
Flypaper (am. vígj.); 03:25 Mondok
valamit neked (francia filmdráma)

Film +
05:45 Dirty Dancing (amerikai s.);
06:15 Egy gyilkosság forgató-
könyve (amerikai krimi); 08:05 Te-
levíziós vásárlás; 11:10 Armaged-
don 3 – Földindulás (amerikai-ka-
nadai akciófilm); 12:50 Cápa csali
(amerikai-dél-koreaia animációs
film); 14:20 Tiszta szerencse
(amerikai akció-vígjáték); 16:05
Segíts, mumus! (amerikai akció-
vígjáték); 18:10 Ki a Télapó?
(amerikai vígjáték); 19:55 Ovizsa-
ru (amerikai akció-vígjáték);
22:00 Riválisok (amerikai akció-
film); 23:55 Blackjack (amerikai
akciófilm); 02:05 A félelmek isko-
lája (amerikai akciófilm); 03:40
Cyrano de Bergerac (francia ro-
mantikus dráma)

HBO – 18:05 

Gulliver
utazásai 
(amerikai kalandfilm) 
Lemuel Gulliver egyszerû postai ügyintézõ az egyik
New York-i napilapnál. Miután a szerkesztõjének be-
adja, hogy van egy óriási sztorija, az elküldi, hogy
megfejtse a Bermuda-háromszög titkát. Gulliver
azonban hajótörést szenved és Liliputban, a mesebe-
li törpekirályságban köt ki. A kis emberek között a
kisember igazi óriás, nem csoda, ha azt lódítja az
uralkodónak, Theodore királynak, hogy õ az Ameri-
ka Egyesült Államok elnöke. Lassan pótolhatatlan
személyiség lesz, mindenkinek tanácsokat osztogat.

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 Rush – a hajsza (am. s.);
22:00 A szikla (am. akciófilm) Fsz::
Sean Connery, Nicolas Cage;
00:40 A cég (amerikai s.); 01:40
Rush – a hajsza (amerikai s.)

Eurosport
09:30 Snooker – Kínai open,
Peking, Kína, döntõ; 11:00
Kerékpározás – Fleche
Wallonne, Belgium; 13:00
Snooker – Kínai open,
Peking, Kína, döntõ; 15:00
Súlyemelés – Európa-
bajnokság, férfi, 105 kg;
16:00 Súlyemelés – Európa-
bajnokság, férfi, +105 kg;
18:15 Kerékpározás – Fleche
Wallonne, Belgium; 19:30
Snooker – Kínai open,
Peking, Kína, döntõ; 22:00
Boksz, élõ; 24:00 Legerõsebb
ember – Bajnokok ligája,
Ukrajna; 01:00 Snooker –
Kínai open, Peking, Kína,
döntõ

06:25 Gazdakör
06:40 Híradó
07:00 P’amende
07:30 Híradó
07:35 P’amende
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
15:15 Vannak vidékek
15:40 Szerelmes földrajz
16:10 Heuréka! Megtaláltam!
17:10 Magyar elsõk
17:30 Hetedhét
18:00 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Kulisszatitkok
21:00 Abigél (magyar kalandfilm)
22:20 Hírek
22:30 Kultikon
23:25 Napok, évek, századok
00:20 Koncertek az A38 hajón

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 Alexandra 

Pódium
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl 

konyhája 
10:40 Babapercek
10:45 Teleshop
11:50 EZO: TV Jósok, látók,

médiumok! 
13:25 A láthatatlan ember

(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
02:40 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 (ameikai

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)
01:35 Reflektor
01:50 Törzsutas
02:15 Kemény zsaruk (amerikai s.)

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:00 Múlt-kor
10:30 Rajzfilmek 
10:55 MacGyver (amerikai sorozat)
11:45 Felfedezõ úton a Robinson

család (német sorozat)
12:10 A Nyereg Klub (ausztrál

sorozat)
12:35 Lizzie McGuire (ameikai

sorozat)
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 (ameikai sorozat)
17:35 Felfedezõ úton a Robinson

család (német sorozat)
18:05 A Nyereg Klub (ausztrál s.)
18:30 Lizzie McGuire (ameikai s.)
19:05 Esti mese
20:05 A bûvös körhinta
20:20 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Rocca parancsnok (olasz s.)
22:25 Maradj talpon! 
23:20 Angyali érintés (amerikai s.) 
00:05 Örök Éva (magyar

dokumentumfilm)
01:30 Házaspárbaj

MTV 2


	BO14-01-c
	BO14-02
	BO14-03
	BO14-04
	BO14-05
	BO14-06
	BO14-07
	BO14-08-c
	BO14-09-c
	BO14-10
	BO14-11
	BO14-12
	BO14-13
	BO14-14
	BO14-15
	BO14-16-c
	Tajolo14-01
	Tajolo14-02
	Tajolo14-03
	Tajolo14-04
	Tajolo14-05
	Tajolo14-06
	Tajolo14-07
	Tajolo14-08

