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Megyeszékhelyünkön az RMDSZ nem tartott
elõválasztást az önkormányzati tisztségre pályá-
zó jelöltjeinek kiválasztására. A városi szervezet
küldöttgyûlése múlt pénteken rangsorolta a
tanácsosjelölteket. A kilenc körzetbõl érkezett
mintegy 170 küldött elõször meghallgatta Biró
Rozália városi elnök beszámolóját elmúlt négy
évi alpolgármesteri tevékenységérõl, és határo-
zott a megbízatásuk végéhez közeledõ eddigi ön-
kormányzati képviselõk számadásáról is. A hét-
bõl egyedül Fleisz Jánosra mondtak nemet néhá-
nyan, a BINCISZ elnöke nem vett részt a gyûlé-
sen. A küldöttek a hozzászólások után megerõsí-
tették, hogy Cseke Attila szenátort, volt egész-
ségügyi minisztert indítják a polgármesteri tiszt-
ségért folyó versenyben, és meghallgatták azt a
15 személyt, aki a tanácsosi mandátumokért
szállnának ringbe. Ezután titkos voksolással – a
13 nevet tartalmazó szavazólapon 7 nevet meg-
jelölve – rangsoroltak. A Szövetség alapszabálya
szerint a szervezet elnöke és megyei tanácsel-

nökjelöltje hivatalból a lista élére kerül, így lesz ez
Biró Rozália és Pásztor Sándor esetében is, utób-
bi eddig is városi tanácsos volt. Mögöttük a kö-
vetkezõ sorrend alakult ki: Huszár István, Delo-
rean Gyula, Szabó József, Sárközi Zoltán, Ritli
László Csongor, Bimbó-Szuhai Tibor, Kis Gábor,
Víg Hajnalka, Székely Lajos, Petõ Dalma.

Legutóbbi ülésén a margittai körzeti RMDSZ-
szervezet választmánya felhatalmazta Bradács
Alíz elnököt és Pocsaly Zoltán polgármesterje-
löltet a tanácsosjelöltek rangsorolására. A lista
elkészült, és a választmány megszavazta. Kifo-
gást Papp László és Mike Pál fogalmazott meg.
Szõke Ferenc visszavonta jelölését. Jelenleg a
város 17 önkormányzati képviselõjébõl 7
RMDSZ-es. A jelöltek sorrendje a 10. helyig:
Bradács Alíz, Pocsaly Zoltán, Árkosi Antal,
Almási István, Nagy Gabriella, Demián Zsolt,
Kotlár Norbert, Botos Sándor, Horváth Sándor,
Pápai Zoltán.

M. Zs.

3.

Rangsoroltak Nagyváradon és Margittán
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Lapunk támogatója 
a Communitas Alapítvány

A Bihar Megyei Criºana Katasztrófavédelmi
Felügyelõség a tanfelügyelõséggel együttmû-
ködve vett részt az Iskola másképpen címet vi-
selõ országos programban. Naponta közel fél-
ezer diák kereste fel a katonai tûzoltóság lakta-
nyáit, ahol elméletben és gyakorlatban kaptak
tájékoztatás arról, mi a teendõ a különféle vész-
helyzetekben, illetve hogyan lehet elkerülni
ezek bekövetkeztét, mi a legfontosabb a men-

tésnél. Kisfilmeket vetítettek és magyaráztak a
katasztrófavédelmiek árvízrõl, tûzvészrõl, föld-
rengésrõl. A rohammentõs szakemberek az el-
sõsegélynyújtás alapjaival ismertették meg a
gimnazistákat, és a hivatásos tûzoltók is szíve-
sen mutatták meg a gyakorlatban is felszerelé-
seiket, jármûveiket az érdeklõdõ diákoknak.

A vakáció elõtti héten az Iskola másképpen
elnevezésû országos program keretében a ki-
sebb és nagyobb diákok számos közintézmény
mûködésébe nyerhettek betekintést. A Bihar
Megyei Rendõr-fõkapitányság is erre az idõ-
szakra szervezett több bûnmegelõzési tájékoz-
tatót. A vidéki kapitányságok is bekapcsolód-
tak a programba, amelyen Érmihályfalván
megközelítõleg ezer tanuló vett részt. A Prasz-

ler Gyula Stadionban tartottak bemutatót a
rendvédelmiek, a helyi rendõrök mellett egy
kommandós egység is felvonult, és a közleke-
désrendészet is képviseltette magát. A gyorsre-
agálású egység bemutatott egy elfogási akciót,
majd az érdeklõdõ gyerekek közelebbrõl is
megismerkedhettek a stadion gyepére kiállított
gépjármûvekkel, és nem utolsó sorban a nyo-
mozókutyákkal.

Rendõrnap MihályfalvánElkapták a szökött
rabot

Hét nap alatt került
rendõrkézre a nagyváradi
börtönnek az a 44 éves la-
kója, aki húsvét után szö-
kött meg egy külsõ munká-
ról. A rabok a Sebes-Körös
jobb partján, a Vízmûvek
telkén takarították a bozó-
tot, amikor a delikvens le-
lépett. Országos körözést
adtak ki a visszaesõ tolvaj
ellen. A megyei közleke-
désrendészek múlt kedden
Drágcséke területén egy
Temes megyei rendszámú
autó volánjánál igazoltat-
ták. A jármû lopott volt, a
szökött rabbál pedig nem
volt jogosítvány. Lecsuk-
ták, s újra bíróság elé állít-
ják; elõzõ büntetésébõl
szeptemberben szabadult
volna.

Szigorították
a fegyvertartást

Az európai közösségi
jogrendnek megfelelõen
Romániában is szigorodta a
fegyvertartási elõírások. A
fegyverviselési engedélyt
például ötévente meg kell
újítani a rendõrségen, kü-
lönféle okmányok és pszi-
chológiai alkalmassági vizs-
ga szükséges hozzá. A
2007-ben kiadott engedé-
lyek az idén járnak le. Ha
az A és B kategóriájú fegy-
ver tulajdonosa nem újítja
meg az engedélyt, és a lejá-
rat napjától számított 10
napon belül nem adja le a
fegyvereket a hatóságnak,
bûncselekményt követ el,
ami 1-tõl 5 évig terjedõ el-
zárással büntethetõ. 

Életmentést is oktattak



Nagyürögd
és a magyarországi
Nagyrábé község egy-egy
aszfaltúttal gyarapodott
a határ menti fejlesztésre
szánt európai uniós
pénzalaphoz benyújtott
közös pályázatuk révén.
Az eredményrõl a Bihar
megyei helyszínen múlt
csütörtökön tájékoztattak
az érdekeltek.

Az elszigetelt közösségek
megközelíthetõvé tétele volt a
célja annak a projektnek,
amelyet együtt nyújtott be a
Románia–Magyarország határ
menti fejlesztési programhoz
a Nagyváradhoz közeli Nagy-
ürögd község és a Berettyóúj-
falu és Püspökladány között
félúton fekvõ Nagyrábé. Elõb-
bi az Oláhapátiba vezetõ 6 ki-
lométeres útjának korszerûsí-
tését, utóbbi pedig egy 1 km-
es, köves községi utcájának le-
aszfaltozására kérte a támoga-
tást. Az 1,7 millió euró értékû
közös projektre az Európai Vi-
dékfejlesztési Alapból 1,4 mil-
lió eurót kaptak, amit 11 szá-
zaléknyi (kétharmad–egyhar-
mad arányú) román és ma-
gyar állami társfinanszírozás-
sal egészítettek ki, az önrész
pedig összesen 68 ezer euró
(3,84 százalék) volt.

A múlt csütörtöki projektin-
dító konferencián elõbb Cip-
rian Barna, a Nagyvárad Met-
ropolisz Övezet (NMÖ) vezér-
igazgatója üdvözölte a helyie-

ket és a magyarországi part-
nereket, majd házigazdaként
Mircea Crainic nagyürögdi
polgármester mutatta be a
mintegy 5000 lakosú, hét fa-
luból álló községét, amely lé-
lekszám és kiterjedés tekinte-
tében is legnagyobb az NMÖ-
ben. Egy kisfilmmel illusztrálva
ugyanezt megtette Gyarmati
Sándorné, a 2000 lélekszámú

Nagyrábéról többek között el-
mondta, hogy nagy a munka-
nélküliség, az idegenforgalom-
ban látják a fejlõdési lehetõsé-
get, ezért is igyekeznek az út-
jaikat könnyen elérhetõvé ten-
ni. Egyúttal meg is hívta a tár-
saságot a hétvégére a Sárrét
íze elnevezésû, fõzõversennyel
egybekötött fesztiválra, s báto-
rította a vállalkozókat, hogy

egymilliárd forintból újranyit-
hatják a településen az 1986-
ban bezárt termálfürdõt.

A Metropolisz Övezet Kö-
zösségközi Fejlesztési Társulás
közvetítõ-koordináló szerepet
töltött be – közölte érdeklõdé-
sünkre Barna és Delorean
Gyula, a projektfinanszírozá-
sokért felelõs ügyvezetõ igaz-
gató, aki egyúttal a tolmács
szerepét is betöltötte a találko-
zón. Felmérték a két fél igé-
nyeit, „összehozta” a partne-
reket, megkereste a célnak
megfelelõ pályázati kiírást, el-
lenõrizte a dokumentációt, a
szerzõdéskötést, román olda-
lon lebonyolította a kivitelezé-
si közbeszerzési eljárást, és se-
gített megfelelõ bankkölcsönt
találni, hiszen a projekt utófi-
nanszírozású.

A két önkormányzat képvi-
selõi és az újságírók buszra
szállva végighaladhattak a már
elkészült úton, amely Oláh-
apáti végéig tart, és a mezõn
ér véget. Barna jelezte, ha a
szomszédos Szentmárton köz-
ség is megépítené odáig a ma-
ga aszfaltútját, meglenne az
összeköttetés a 79-es és a 76-
os országút között.

Az irányonként egy-egy sá-
vos új utat a Selina építette a
Megyei Utak Rt. megbízásá-
ból. Reprezentánsa, Sanda
Romocea ismertette a mûsza-
ki részleteket, a fázisokat,
amelyek részeként az út men-
ti árkokat és a hidakat is kiala-
kították. Tavaly augusztusban
kezdték a munkát, és jóval az
idén szeptemberi határidõ
elõtt, már május végére hiva-
talosan átadják. Addig is a
helybeliek már közlekednek
rajta, bár az utolsó simítások,
köztük a közlekedési jelzések
felfestése még hátravan. Az
Aradra vivõ 79-es országútba
torkolló új községi út illeszke-
dik az összképbe, ugyanis az
elõbbit is frissen újították föl
nagyürögdi szakaszán, de ezt
állami pénzbõl.

Máté Zsófia
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Aszfaltutak összefogásból

Nagyürögdön jó utakon gördül a szekér

Apátin túl nincs folytatása az új aszfaltútnak

A polgármesterek nem beszélik egymás nyelvét,
de szót értenek

Gyarmati Sándorné, Barna és Romocea a helyszíni
szemlén
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A nagyváradi vár
rehabilitálására szánt
elsõ, nyolcmillió eurós
európai uniós támogatás
után a közelmúltban
további tízmillió euró
értékû finanszírozási
szerzõdést írt alá
az önkormányzat
a regionális operatív
program keretében.
A részletekrõl BIRÓ
ROZÁLIA alpolgármester
tájékoztatta a sajtót.

Két szakaszban, de a mun-
kafázisokat összehangolva
2015-re kell elkészülnie a vár
tizenhat épületének renoválá-
sával, átalakításával az uniós
finanszírozású tervek szerint.
Az elsõ szakaszban az A, G,
H, I, K, L, M, P épületeket
újítják fel, hogy vármúzeumot,
várgondnokságot, kenyérmú-
zeumot, kulturális és hagyo-
mányõrzõ civil szervezeteknek
székhelyet, kézmûves mûhe-
lyeket, stúdiószínházat és kõ-
tárat alakítsanak ki bennük.
Átlagban 42 százalékra halad-
tak a kitûzött feladatok elvég-
zésével. Mindenütt szem elõtt
tartják a helyiségek építészeti
jellegének megtartását, a bel-
sõ és külsõ eredeti állapotok
visszaállítását, mindezt a mo-
dern kor kényelmét szolgáló
infrastruktúra (víz, villany, csa-
tornázás, fûtés) beszerelésével
összeegyeztetve.

A munkatelepeken az elsõ
kapavágást minden esetben a
régészek teszik meg, akik
igyekeznek feltárni a vár múlt-
járól regélõ leleteket, és amit
érdemes, a majdani látogatók
elé tárni. Az átfogó munka
eredményeként így a vár kö-
zösségi tér és múzeum is lesz
egyben, és mûködtetése leg-
alább 25 embernek kínál majd
munkát. Az EU-s finanszírozás
feltételeként pedig elkészülte
után öt évig nem mûködhet
profitorientált gazdasági egy-
ségként.

A második szakaszban a
belsõ vár B épületében a vár-
múzeum kialakítása folytató-
dik, és többek között egy láto-
gatható restaurátori mûhelyet,
házasságkötõ termet és öku-
menikus múzeumot is beren-
deznek itt. A C épületben kap

helyet a Bihar Megyei Vállal-
kozók Szövetségének üzleti
központja és a köztisztviselõk
továbbképzését szolgáló regio-
nális központ. Az E épületet a
képzõmûvészetnek szánják, és
egy virtuális könyvtárat is ter-
veztek ide. A vár fõbejárata
elõtt egy 1600 négyzetméte-
res parkolót alakítanak ki a
sáncban, a gyalogosan érkezõ
látogatók pedig az ortodox ka-
tedrális mögött megépülõ hí-
don juthatnak a fõkapuig. A
beruházás része továbbá 1 ki-
lométernyi vízvezeték és 400
méter csatornacsõ lefektetése
a váron kívül, 1,2 km vízveze-
ték és másfél kilométernyi
csatornázás belül, 2 km távfû-
tési vezeték beépítése, belsõ
és külsõ világítás beszerelése,
meg egy transzformátorház
felállítása.

Az 51 millió lejes munkálat-
ból a vissza nem térítendõ tá-
mogatás 40 millió lejnyit fe-
dez, az önkormányzat önrésze
3,5 millió lej, és a járulékos
költségek. Az alpolgármester
elmondta, hogy már készül-
nek a kivitelezésre a feladatki-
író füzetek, s ha minden jól
megy, nyár közepén már hoz-
zá is láthatnak a munkának. A
látogatókat azonban nem tilt-
ják ki a várból, hanem amit le-
het, már most megmutatnak
az érdeklõdõknek. A 700 ezer
euróból tavaly elkészült vár-
színházba, s mellette az L épü-
letben megnyitandó kávézóba
is szívesen várják a nézõket.
Még nem dõlt el, ki mûködtes-
se a létesítményt, az elöljáró
szerint ezt a két színház me-
nedzsmentjére kell bízni.

Máté Zsófia

Folytatódhat a várfelújítás
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A földek visszaszolgáltatá-
sát követõen az érkeserûi
Szabó Zoltán kisebb-na-
gyobb megszakításokkal igye-
kezett a gazdálkodásból meg-
élni. Az õ megfogalmazása
szerint legsikeresebben a zöld-
ségtermesztésben „villogott”.
Erre leginkább a birtok nagy-
sága kényszerítette, hisz nem
rendelkezik akkora területtel,
hogy gabonatermesztésbõl
flottul megélhetne. Húsz hek-
tár alatti gazdaságban nem le-
het nagy nyereséget produkál-
ni gabonafélékkel még annak
ellenére sem, hogy az utóbbi
két esztendõben kiemelkedõ-
en jó volt a búza- és a tengeri-
termés.

A fiataloknak, fõként az
olyanoknak, akik nem rendel-
keznek megfelelõ anyagi hát-
térrel vagy modern géppark-
kal, inkább a zöldségtermesz-
tésbe ajánlott belekezdeniük –
állítja a keserûi gazda. Annál
is inkább, mivel szép kis sum-
mát lehet nyerni a kiírt pályá-
zatok révén, no meg az érmel-
léki földek is általában jó mi-
nõségûek. Szabó próbálkozott
fóliázással is, de mostanra in-
kább a szabadföldi termesztés-
re szakosodott, tekintettel ar-
ra, hogy ebben a termesztési
módban minimális a befekte-

tés, ezért a tiszta haszon is na-
gyobb, illetve egy természeti
csapás esetén a veszteséget is
könnyebb átvészelni.

Szabó Zoltán fõként paradi-
csomot termeszt. Gyermekko-
rából ered ennek a zöldségfé-
lének a szeretete, édesapja
ugyanis a mára már megszûnt
Arovitnál dolgozott brigádos-
ként, így õ is gyakran megfor-
dult a több tíz hektáros, piros-
ló paradicsomföldeken. Az el-
múlt év rekordtermést hozott
paradicsomból is, viszont ez
az eladhatóságra nyomta rá a
bélyegét. Maga hordja piacra
a termést, mert, mint mondja,
ha a viszonteladó révén való
értékesítést választaná, az el-
vinné a haszon tetemes ré-
szét.

Beszélgetõpartneremet a
gépek is vonzzák, szeret sze-
relni, tenni-venni. A környé-
ken viszont még mutatóba
sincs egy valamirevaló szerelõ-
mûhely sem. Most azon mor-
fondírozik, hogy nyitnia kelle-
ne egy szerelõcsarnokot, mert
akármilyen modern gépekkel
dolgoznak is a gazdák, azok is
csak meghibásodnak elõbb-
utóbb.

Szabó igazi lokálpatrióta, a
fiataloknak is csak javasolni
tudja az odahaza való boldo-

gulást, a gazdálkodást. Mint
mondja, sokkal inkább lesz a
maga ura, mintsem elmenjen

egy gyárba gürcölni 500-600
lejes havi éhbérért.

D. Mészáros Elek

Április 30-áig várja az idei
elsõ negyedévre járó gázolaj-
támogatási kérvényeket a
Mezõgazdasági Kifizetési és
Intervenciós Ügynökség Bi-
har megyei központja. A me-
zõgazdasági munkákhoz fel-
használt üzemanyag jövedéki
adójából literenként 1,20 lejt
térít vissza az állam, de ezt is
csak a teljes jóváhagyott
mennyiség 40 százalékáig.

Aki a jogosult mennyiségnél
több után veszi fel az illet-
ményt, 20 ezer lej pénzbír-

sággal büntethetõ, vissza kell
fizetnie a jogtalanul felvett
pénzt, és a következõ három
évben egyáltalán nem kaphat
ilyen anyagi segítséget.

Az ügynökség az elõzetes
kérelmek alapján – a megmû-
velt terület nagysága, a mezõ-
gazdasági munka típusa stb.
alapján állította ki az igazolást
arról, hogy mennyi üzem-
anyag után jár a jövedékiadó-

kedvezmény. Összesen 463
gazdálkodónak adta ki a me-
gyei központ az elõzetes jó-
váhagyást, most a pénz felvé-
teléhez kell benyújtani az
igénylést. Mindössze 140-en
tették ezt meg eddig, ezért az
intézmény vezetõsége figyel-
mezteti az érdekelteket, le ne
késsék a határidõt.

(-fia)

Zöldségtermesztést kezdjenek
a fiatal gazdálkodók

Igyekezzenek a gázolaj-támogatás igénylésével!



Hegyközszentmiklós
nemcsak fürdõjérõl híres
település, de Mocsár
László iskolaigazgatónak
köszönhetõen
a versszeretõk falujaként
is belopta magát
a köztudatba. Egyre
népszerûbb a helyi
iskolában évente
megrendezésre kerülõ,
József Attila nevével
fémjelzett szavalóverseny.

A Hegyköz kapujában hú-
zódó faluban immár tizenhar-
madik alkalommal csendült fel
a szép szó, a rímekbe szorított
szárnyaló gondolat, hogy elõ-
adót és hallgatót lelkében egy-
aránt nemesítse. A szokás sze-
rint április elejére idõzített
megmérettetést, amely egyben
a költõ születésnapján ünne-
pelt magyar kötészet napja is,
az iskolai vakációra való tekin-
tettel ezúttal kissé elõbbre hoz-
ták. Valószínûleg az egyházi
ünnep közelsége miatt ezúttal
feleannyi iskolából jöttek a
versmondók, mint általában. A
hazaiak mellett Érköbölkútról,
Albisról, Kiskerekibõl, Margit-
táról és a magyarországi Nóg-
rád megyei Szandáról érkeztek
verstolmácsolók.

A szavalókat négy kategóriá-
ba sorolták. Háromtagú zsûri –
Pongrácz Ágnes, a szandai is-
kola tanára, költõ elnöklete
alatt Sóki Béla, a székelyhídi
Petõfi Sándor Gimnázium ma-
tematikatanára és Szabó János,
az érmihályfalvi Móka színját-
szó csoport vezetõje – rangso-
rolt és mondott véleményt a lá-
tott-hallott produkciókról.

Kategóriánként a legjob-
baknak bizonyultak a követke-

zõk: I.–II. osztály – Koncz Ri-
chárd (Kiskereki), Nagy Ró-
bert (Albis) és Hamza Barbara
(Érköbölkút), különdíjat kapott
Eperjesi Barnabás (Kisereki);
III.–IV. osztály – Gavrilaº Sza-
bina, Marinet Gergõ, Sándor
Emese (mindhárman Albisról),
a különdíjat Erdei Tamás
(Hegyközszentmiklós) kapta;
V.–VI. osztály – Kiss Imre
(Margitta), Ökrös Roland (Kis-
kereki), Molnár Edina (Hegy-

közszentmiklós); VII.–VIII. osz-
tály – Nagy Ervin (Kiskereki),
Potholiczki Evelin (Szanda),
Kovács Alexa (Kiskereki), és
különdíjas lett Molnár Tünde
(Hegyközszentmiklós).

A rendezvényt részben a po-
litika is érintette, hisz Sóki Béla,
illetve a helyi tanintézet peda-
gógusközössége mellett Béres
Csaba és Boros László polgár-
mesterjelöltek is támogatták.

Mészáros Zsuzsanna
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Rímpárbaj Hegyközszentmiklóson

Magyarországi résztvevõje is volt a szép hagyományokkal rendelkezõ szavalóversenynek

„Égbõl pottyant” vendégek
Nagyszalontán
Zsúfolásig megtöltötték a hajdúváros kisiskolásai a Zilahy La-

jos Mûvelõdési Ház nagytermét múlt kedden délelõtt, kedves
vendégeket, a Magyar Televízió régi, közkedvelt gyermekmûso-
raiból jól ismert Levente Pétert és Török György muzsikust kö-
szöntötték. A Zsebtévé Móka Mikije, az Égbõlpottyant mesék
elregélõje ma is gyerekek százezreinek szerez örömöt.

A kiváló elõadómûvészek tavaly már jártak Arany János vá-
rosában, az akkori Kacagó koncert folytatásaként ez alkalom-
mal a Ki kopog? címet viselõ elõadást hozták el. A 4 és 104 év
közötti kisdiákoknak és örökifjaknak egyaránt ajánlott produk-
ció Levente Péter és a közönség társasjátéka, amely jelmezek
és díszletek nélkül, szárnyaló képzelettel és játékos kedvvel né-
pesítette be a színpadot és a nézõteret.

Balázs Anita



2012. április 27. / Biharország Hitvilág  7

Hûvös, esõs tavaszi idõben
tartotta meg soron következõ
közgyûlését a Bihari Reformá-
tus Egyházmegye Biharon a
XII. századi református temp-
lomban, amelynek kertjében
komor tekintettel figyel és
üggyel a református identitá-
sunk megõrzésére Kálvin Já-
nos mellszobra, amelyet a ne-
ves reformátor születésének
500. évfordulójára készíttetett
az egyházközség a szászrégeni
Jorga Ferenc szobrászmûvész-
szel.

A közgyûlés Boros István
belényesújlaki lelkipásztor, az
egyházmegye lelkészi fõjegy-
zõjének bevezetõ áhítatával
kezdõdött, aki igemagyaráza-
tát a János 21, 1–14. verseire
alapozta. Az igei szolgálatot
követõen elsõként Mikló Fe-
renc, az egyházmegye espere-
se köszöntötte a közgyûlés
résztvevõit, majd házigazda-
ként Csernák Béla lelkipásztor
Darabont Sándor fõgondnok-
kal egyetemben kérte Isten ál-

dását a közgyûlés munkájára.
Ezt követõen Bõdi Kálmán
egyházmegyei fõgondnok nyi-
totta meg a közgyûlést.

A számbavételt követõen a
közgyûlés szavazással kiválasz-
totta azt a négy lelkészi és
presbiteri küldöttet, akik tagjai
lettek a kibõvített egyházkerü-
leti küldöttségnek. A voksok
összeszámlálását követõen a
következõkkel bõvült a testü-
let: lelkészi tagok – Filep Atti-
la, Mikló István Boldizsár, Gav-
rucza Nagy Emese és Szigeti Ferenc; presbiteri tagok – Ba-

rabás Imre, Garnai Sándor,
Dani Éva és Hurguj György.

A Bihari Református Egy-
házmegye bizottságainak el-
nökei is jelentést tettek, elõ-
terjesztették éves beszámoló-
jukat az eltelt idõszakban kifej-
tett munkájukról. Volt, aki ja-
vaslatokat is tett a közgyûlés-
nek a hatékonyság növelésé-
nek érdekében, majd Mikló
Ferenc esperes tartotta meg
beszámolóját, amelyben ösz-
szefoglalta az egyházmegye
lelki és anyagi munkáját. Az
esperesi jelentésbõl kitûnik,
hogy nagyon sok egyházköz-
ségben áldásos építkezések és
javítások folynak, de azt is
megtudhattuk, hogy még min-
dig nem sikerült megoldani
nagyon sok kisgyülekezet lel-
kipásztorainak egzisztenciális
gondját. Az áldatlan állapot
megoldására egy stratégiai
terv készült, amely többek kö-
zött javasolja minden egyház-
község presbitériumának,
hogy egy vasárnapi persely-
pénzt ajánljon fel ezeknek a
lelkipásztoroknak a megsegí-
tésére. Ez némiképp segítene
Istennek azon szolgáin, akik

hónapról hónapra nem tudják
felvenni fizetésüket, mert a kis
lélekszámú gyülekezetek nem
képesek fedezni a kiadásokat.

A gyülekezeti jelentésbõl ki-
tûnt, hogy az elmúlt évekhez
viszonyítva a hívek számának
apadása csekély; jelenleg az
egyházmegyében 33 027 lé-
lek él, de amint azt Szilágyi
Péter egyházmegyei fõjegyzõ
megjegyezte, sajnos ez csak
fele az 1994-es lélekszámnak.
Csomay Piroska, az egyház-
megye nõszövetségének elnö-
ke közölte, hogy az egyházke-
rületi nõszövetségi konferenci-
át június 22-én Debrecenben
tartják közösen a Tiszántúli
Egyházkerülettel.

Alulírott, az egyházmegye
Presbiteri Szövetségének jegy-
zõje, egyházkerületi PSZ ügy-
vezetõ elnök bemutatta azt a
tartalmas kiadványt, amely az
egyházkerületi Presbiteri Szö-
vetség tízéves jubileumára ké-
szült, 8 lejért megvásárolható
nála, és jó volna, ha minden
egyházközségbe eljutna. A
tartalmas és hasznos együttlét
szeretetvendégséggel ért vé-
get.

Tóth Zsigmond

A bihari református templom adott otthont a Bihari
Református Egyházmegye idei közgyûlésének április
17-én. Arról is szavaztak, hogy négy lelkészi és négy
presbiteri küldöttel bõvítik az egyházkerületi
közgyûlési küldöttséget.

Lelkipásztoroknak gyûjtene
az egyházmegyei közgyûlés

Mikló Ferenc bihari egyházmegyei esperes

A reformátor Kálvin János szobra a
templomkertben

Bihar XII. századi református temploma
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Az elmúlt héten is sok
magyarlakta településen –
a szórványban is –
csatlakoztak az emberek
a Tulipán Kaláka
Egyesület által elindított
önkéntes mozgalomhoz.
Legtöbb helyen
játszótereket építettek.

Nagykágyán az önkor-
mányzat és az RMDSZ helyi
szervezetének támogatásával
az iskola udvarán serényked-
tek az önkéntesek, hogy ösz-
szeállítsák a játszóeszközöket.
A munkát Nagy István helyi
programfelelõs koordinálta.
Borsi Lóránt ötletgazda és ala-
pítványi elnök maga is kivette
részét a tennivalókból, s üdvö-
zölte a kágyai kalákásokat,
akiknek egy-egy emléklapot is
átnyújtott.

Hegyközszentmiklóson
is, akárcsak a környezõ falvak-
ban, játszótérépítést és parko-
sítást vállalt fel a helyi kaláka
Mocsár László székelyhídi ön-
kormányzati képviselõ, helyi
programfelelõs irányításával.
Az akció elsõ mozzanataként
a hinták elõre gyártott elemeit
szerelték össze, majd a terüle-
tet homokkal töltötték fel.
Borsi Lóránt Béres Csaba pol-
gármester társaságában kö-
szöntötte a 20 résztvevõt.

Érolasziban az óvoda és
az iskola udvarán állítottak fel

játékszereket a Tulipán Kaláka
mozgalomhoz csatlakozva. A
15 fõs lelkes csapat elõször a
padokat szerelte össze, majd a
hinták összerakása követke-
zett. A mozgalom megyei
szervezõi itt is pólókat és név-
re szóló emléklapokat adtak
át, amiket elsõként Karancsi
Béla helyi programfelelõs ve-
hetett át. A kezdeményezést
itt is az önkormányzat és az
RMDSZ támogatta.

Asszonyvásárán a terület
rendezéssel és a játszótér kö-
rüli kerítés építésével kezdõ-

dött az önkéntes munka. Az
akciót Nyíri Sándor polgár-
mester és Székely István tisz-
teletes irányította, akik Borsi
Lóránt megyei programfele-
lõssel együtt a munkából is ki-
vették részüket. A megvalósí-
tást az önkormányzat és az
RMDSZ támogatta.

Kisnyégerfalván Filep At-
tila tiszteletes, helyi programfe-
lelõs irányításával elõször sze-
metet gyûjtöttek, majd a helyi
játszótér megrongáló-
dott részeit javították
meg a kalákások. Vé-

Játszóterek épülnek
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gül fákat ültettek a
szomszédos területen,
mely a település falu-

napi rendezvényeinek szokott
helyet adni. Az akciót a helyi
RMDSZ-szervezet támogatta.

Belényessonkolyoson a
református egyház tulajdoná-
ban lévõ iskolánál munkálkod-
tak a közösségért tenni akarók
Szabó Árpád Csaba lelkipász-

tor irányításával. Elõször az
udvaron feldarabolták a már
kivágott fákat, és további két
fát kivágtak. A gallyazás során
levágott ágakból máshol ideig-
lenes kerítés készül. Eltakarí-
tották hulladékot, törmeléket,
szemetet is, közben egy másik
csoport az iskola leendõ mos-
dójában felbontotta a régi, el-
korhadt padlót, és elõkészítet-
te a terepet a betonozáshoz.
A megjelentek, saját szerszá-
maikkal, gépeikkel dolgoztak,
nem hiányzott a láncfûrész, a
fejsze, a traktor, az utánfutó, a
hasító, a feszítõvas, a körfû-
rész sem. A sikeres munkálko-
dást az idõközben elkészült fi-
nom bográcsos elfogyasztásá-
val zárták.

Piactér létrehozásába kezd-
tek múlt csütörtökön Érkese-
rûben. A 20 önkéntes a tér
lebetonozásával kezdte a mun-

kát, majd következik az aszta-
lok kiöntése szintén betonból.
A helyi önkormányzat és
RMDSZ támogatását élvezõ
kezdeményezés programfele-
lõse, Létai Imre irányította az
akciót, de a munkából Nyíri
Sándor polgármester és
Dandé Ottó alpolgármester is
kivette a részét. A kaláka szel-
lemében babgulyás is készült,
amit közösen, jó hangulatban
fogyasztott el a lelkes csapat.

Tótiban több mint 30-an
gyûltek össze múlt pénteken,
hogy a helyi önkormányzat és
RMDSZ támogatásával, vala-
mint közös erõvel egy 700
méter hosszú kerítést építse-
nek a temetõ köré. Többször
megesett ugyanis, hogy a kör-
nyéken legelõ állatok betéved-
tek, és a síremlékek épségét
veszélyeztették. A hasznos
ténykedésért elsõként Vincze
Nándor polgármester, helyi

programfelelõs vehette át az
emlékoklevelet.

Árpádon a korábbi esõs
idõ miatt egy hetet csúszott a
Tulipán Kaláka akció, így ápri-
lis 20-án, pénteken került sor
a tervezett faültetésre. A falu-
ban több helyen ültettek fákat
a fiatal önkéntesek. Emellett a
falu szélére tervezett futballpá-
lya területérõl is összegyûjtöt-
ték a szemetet. A munkálato-
kat Csillag György helyi prog-
ramfelelõs és Borsi János al-
polgármester irányította.

kalákában
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– Az Ön elõadásának a fõ
témája, a két király, Szapo-
lyai János és I. Ferdinánd.
Mielõtt velük kapcsolatban
tennék fel néhány kérdést,
hadd említsem, hogy pro-
fesszor úr sokat foglalkozott
Török Bálinttal. Nagyon ér-
dekes alakja a kor történel-
mének, viselt dolgai elõbb
Ferdinánd, majd Szapolyai
oldalán emblematikussá tet-
ték a kor egyik leghatalma-
sabb fõurát. Török Bálintot,
a pillanatnyi politikai helyze-
ten túl, milyen szempontok
befolyásolhatták abban,
hogy tíz év után Ferdinánd
pártjáról átálljon Szapolyai
hûségére?

– A nyers birtokszerzési
ambíciók, ugyanis Török Bá-
lint egyebek után a vránai per-
jelség, a templomosok rendjé-
nek birtokait akarta megkapa-
rintani, s emiatt szembe került
Zrínyi Miklóssal, Szigetvár vé-
dõjével. Az uralkodó a Zrínyi-
ek pártját fogta. Török Bálint
rájött, hogy itt több birtokot
nem tud szerezni, viszont Sza-
polyai megkínálta õt Brande-
burgi György birtokaival. Ez
az ország legnagyobb uradal-
ma volt, Vajdahunyad vára és
további 36 mezõváros tarto-
zott hozzá, hát ennek elég ne-
héz volt ellenállni… És volt
még egy ok, ami az átállásába
nyilván belejátszhatott: végül
is el kellett dönteni, hogy há-
ború legyen-e vagy béke. Tö-
rök Bálint a háborús párton
volt, és úgy gondolta, Szapo-
lyai oldalán talán sikerül meg-
akadályoznia a készülõ békét.

– Amikor elérkezett a bé-
ketárgyalások idõpontja, a
két király között már tíz éve
zajlott a belháború. A béke-
kötéskor Szapolyainak ép-

pen Várad volt a székhelye.
Az esemény horderejét az is
bizonyítja, hogy már az elsõ,
tapogatózó tárgyalásokon
megjelent Wese lundeni ér-
sek, Ferdinánd bátyjának, V.
Károly német-római császár-
nak a küldötte is, akit nagy
ünnepélyességgel fogadtak a
váradi udvarban. Az egyik
tárgyalópartnere Szapolyai
részérõl Török Bálint volt.
Mi volt a váradi békekötés
lényege?

– A váradi béke a nagyon
szép felszín alatt mindkét fél
részérõl hátsó szándékokkal
volt terhes. Feltételezték,
hogy ha a töröknek tudomá-
sára jut az egyezség, azonnal
támad. Ferdinánd belefoglal-
tatta a szövegbe, hogy neki
csak akkor kell segítenie, ha a
bátyja, Károly császár segít. V.
Károllyal is alá kellett íratni a
békeszerzõdést, ehhez a ma-
gyar rendek ragaszkodtak. Ez
viszont kis késedelmet oko-
zott, mert a császár ekkor To-
ledóban tartózkodott. Ferdi-
nánd elég hamar beárulta Sza-
polyait a Portán, s ezzel na-
gyon nehéz helyzetbe hozta
õt. Különben Szapolyait sem
kellett félteni, ugyanis alig szá-
radt meg a váradi békén a tin-
ta, azonnal leánykérõ küldött-
séget menesztett Krakkóba. A
váradi béke tulajdonképpen
arra épült – Szapolyai már
elég idõs volt, úgy gondolták,
nem lesz gyereke, és Ferdi-
nándra száll az õ országrésze
is –, hogy ha mégis születne
fia, akkor sem marad Szapo-
lyaié az ország, hanem két
hercegséggel kárpótolják.
Szapolyai ezt mind zárójelbe
tette, elment Krakkóba, és kö-
zölte a lengyel uralkodóval:
eddig azért nem adtátok ne-

kem Izabellát, mert nem vol-
tam nemzetközileg elismert,
megvan a béke, a nemzetközi
jog szerint én magyar király
vagyok, amíg élek, tehát most
már nem lehet akadálya a há-
zasságnak. Nem is lett, és hát
Szapolyainak olyan szerencsé-
je volt, hogy Izabella nagyon
hamar teherbe esett, és egy
fiúgyermeket szült. De akkor
már Szapolyai nagyon beteg
volt. Összehívatta a tanácso-
sait, és megeskette õket, hogy
magyar királyt csinálnak a cse-
csemõbõl. Tehát nem igazán
akarta betartani a váradi bé-
két, mint ahogy Ferdinánd
sem. Amikor 1538-ban, ami-
kor még nem volt sem frigy,
sem gyerek, Szulejmánnak tu-
domására jutott a békekötés,
azonnal megindult. Szapolyai
írt V. Károlynak, hogy küldjön
segítséget, hiszen az befoglal-
tatott a békébe, erre a császár
visszaírta: õ úgy gondolja,

hogy az öccse, Ferdinánd is
épp elég segítséget fog nyújta-
ni. Ez az, ami soha nem kö-
vetkezett be, mert Ferdinánd
nem volt képes akkora hadat
fölállítani, amely sikeresen
csatázhatott volna Szulejmán
seregével. Összeszedett tes-
sék-lássék hatezer fõt, és vala-
hol Debrecen környékén állo-
másoztatta. Ez Szapolyainak
nagy lecke volt, de szerencsé-
jére a szultáni seregnek Ha-
vasalföldön kellett rendet te-
remtenie, nem jutott el Erdé-
lyig. Tehát a váradi béke ilyen
furcsára sikerült, és olyan kö-
vetkezményei lettek, amilye-
nekkel egyik fél sem számolt.
A továbbiakban a tanácsosok
körében egyértelmûen Fráter
György akarata érvényesült.
Szapolyai halála után össze-
hívta ugyan az országgyûlést,
ahol királlyá választatta a cse-
csemõt, János Zsigmondot,
de nem koronáztatta meg.

A váradi békekötésrõl
BESSENYEI JÓZSEF történész, a Magyar
Tudományos Akadémia doktora, az egri Eszterházy
Károly Fõiskola Középkori és Újkori Magyar
Történelem Tanszékének tanára is elõadást tartott
Nagyváradon a Szacsvay Akadémián. A Mohács utáni
évtizedek kutatójával Szilágyi Aladár beszélgetett.
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– Mikor érett meg Önben
az elhatározás, hogy tanító
legyen?

– Már harmadikos korom-
ban, amikor a tanító nénink,
Balogh Katalin rákérdezett, én
azt válaszoltam, hogy vagy
táncosnõ, vagy tanítónõ le-
szek. Végül úgy hozta a sors,
hogy mindkettõ lettem. Igaz,
már nem táncolok, de koreog-
ráfiákat készítek, és tanítom a
gyerekeket. Az elképzelései-
met õk viszik színre, és olyan-
kor lélekben én is velük va-
gyok a színpadon.

– Tanulóként ment el, és
tanítóként tért haza. Ho-
gyan fogadták az otthoniak?

– Nagyon kedvesen és ba-
rátságosan. Munkatársaim
nagy része egykor tanítóm, ta-
nárom volt, meg kellett barát-
kozni a gondolattal, hogy
munkatársak lettünk. Barbu
Márta tanító néni nagyon so-
kat segített a beilleszkedésben.
Köszönettel tartozom az akko-
ri és a mostani szülõi közössé-
geknek, akik mindig és min-
denben támogattak. Már a leg-
elsõ osztályom diákjai is sokra
vitték, sokan végeztek felsõfo-
kú iskolát. Fontosnak tartom a
rendszerességre és pontosság-
ra nevelést. Én is azok szerint
a követelmények szerint élek,
amiket tanítványaimtól elvá-
rok. Munkánk értéke a tanítvá-
nyok õszinte tekintetébõl ol-
vasható le. Ez minden elárul.
Olyan tükör ez, melyben nem
magunkat, hanem munkánk
értékelését látjuk.

– Önt Margittán az egyik
legsikeresebb moderntánc-
oktatónak tartják…

– Az egészséges testmozgás
nagyon fontos, fõleg a mai vi-

lágban, amikor nagyon sok fi-
atalt „székhez láncol” a számí-
tógép. Úgy kell megszerkesz-
tenem a koreográfiát, hogy õk
is szeressék, érdekesnek talál-
ják. Tanítványaim közül sokan
táncolnak, de vannak jelentke-
zõk más osztályokból is, etni-
kumra való tekintet nélkül.
Elõször néptáncoktatást kezd-
tem el, késõbb átnyergeltem a
modern táncra. Elõbb a na-
gyobbakkal foglalkoztam, ké-
sõbb szülõi kérésekre a kiseb-
bekkel is. Mindegyik produk-
ció tükrözi a koreográfus el-
képzeléseit, és ha a közönség
ezt megérti, akkor lesz igazán
sikeres a bemutató. Maga a
tánc rendszerességre, pontos-
ságra, kitartásra, csapatmun-
kára neveli a diákokat, aminek
az életben sok hasznát veszik.
Nemrég óta balettet is tanít
nálunk egy debreceni szakta-
nár.

– Milyen alkalmakkor lép-
nek fel?

– Volt olyan idõszak, ami-
kor egyszerre három csopor-
tom volt, és rengeteg meghí-
vást kaptunk. A debreceni vi-
rágkarneválon is felléptünk,
állandó vendégei vagyunk a
Horváth János Társaság far-
sangi mûsorának. Ezen kívül
sokszor adtunk betétmûsort
különbözõ bálokon, város-, il-
letve falunapokon. Többször
megméretkeztünk a Ki mit
tud?-on és a Médiabefutón.
Elõbbin évekig dobogós helyet
értünk el, utóbbin kaptam
meg az Erdély legjobb peda-
gógusa-díjat. A gyerekek éve-
kig járnak a táncoktatásra,
mondhatni végigkíséri iskolás
éveiket. Igyekszem úgy össze-
állítani a koreográfiát, hogy

mindegyik korcsoport kedvét
lelje benne.

– Úgy tudom, diákjai jeles-
kednek a tanulmányi verse-
nyeken is, és sokat kirándul-
nak. Erre is jut ideje?

– Idõt kell rá szakítani. Ta-
nítványaim rendszeresen részt
vesznek az anyanyelvi és a
matematikavetélkedõkön,
esetenként kimagasló eredmé-
nyekkel. Voltak, akik eljutot-
tak az országos döntõig. Büsz-
ke vagyok rájuk, de azokra is,
akik önmaguk képességeihez
mérten jeleskedtek. Nem lehet
mindenki eminens, de jól fel-
készült becsületes ember igen.
Amiért nem az élvonalban
van, attól még nagyszerû
szakember válhat valakibõl.
Fõleg akkor, ha helyére teszik
a szakoktatási rendszert. A ta-
nulmányi kirándulásokat szin-
tén fontosnak tartom, mivel a

tudásanyag gazdagítása mel-
lett segíti az összekovácsoló-
dást, a barátságok kialakulá-
sát, a gátlások feloldását. Sok
szülõs, sõt nagyszülõs kirándu-
lást szervezünk, ahol három
generáció szórakozik együtt.
Ezek nagyon kedveltek és
hasznosak.

– Az Ön napja is csak 24
órából áll. Hogyan jut ideje
ennyi mindenre?

– Nagyon sok támogatást
és megértést kapok a csalá-
domtól. Megértik és segítik
munkámat. A lányom a leg-
több programban velem van,
a férjem pedig belátja, hogy a
pedagógusi munka néha le-
mondásokkal jár. Tudni kell
azonban egyensúlyt tartani a
szakmai és családi teendõk
között. Egyik sem mehet a
másik rovására.

Szõke Ferenc

Coznici (született Székely) Gabriella tanítóként
és tánctanárként egyaránt elismert szaktekintélynek
számít Margittán és környékén, sõt megyei szinten is.
Margittán született, ott végezte el az általános iskolát,
majd a nagyváradi tanítóképzõben és párhuzamosan
a Francisc Hubic Mûvészeti Iskola tánc szakán
folytatta a tanulást. Diplomavizsgája után visszatért
szülõvárosába, és ott dolgozik 1994 óta.

Tánclépésben tanítja diákjait



„Másféle iskolába” járt húsvét elõtt –
tanügy-minisztériumi rendelet
alapján – az élesdi Constantin
ªerban Nyolcosztályos Iskola
maroknyi elsõs csapata is, és nagyon
élvezte tanítója és a szülõk által
összeállított programot.

Az interaktív foglalkozások sorát fog-
ápolási tanácsadás nyitotta, Ioana Menz
doktornõ bemutatót is tartott a helyes
fogmosásról. Tordai Tibor állatorvos az
állatok gyógyításának világába kalauzolta
el a magyar elsõsöket. Bemutatta rende-
lõjét, és türelemmel válaszolt a gyerekek
kérdéseire a házi kedvenceikkel kapcso-
latban. A mûtõbe is bekukkanthattak, be-
lenézhettek a mikroszkópba, az oltás fon-
tosságáról kaptak tájékoztatás, és a ku-
tyacsontváz alkotóelemeivel is megismer-
kedhettek egy képrõl. A következõ na-
pon a növények világában járta Egri Zol-
tán kertészmérnök vezetésével. Megvizs-
gáltak egy paradicsompalántát, megta-
nulták fejlõdési szakaszait s hogy miként
ápolják a növényeket. A vetõmagok sok-
színûsége ámulatba ejtette a diákokat.

Csütörtökön a IV. Lugosi Mihály Nem-
zetközi Szépolvasóverseny döntõje hozta
lázba a kisdiákokat, az elsõsöket és a töb-
bi évfolyamra járó magyar elemistákat
egyaránt. A versenyzõk sok ajándékot,

okleveleket, finom ebédet kaptak, és fe-
lejthetetlen emlékekkel tértek haza. Az
„iskolatáska nélküli hét” zárónapján a
szülõket is bevonva, csapatok versenyé-
ben mérték össze a rendhagyó tanórákon
szerzett tudásukat.

Ciavoiné Létai Andrea Hajnalka 
alsós tanárnõ

Bukarestben adták át nemrégiben a
2011-es év legjobb repülõmodellezõinek
járó díjakat. A tavalyi szezonban hat for-
dulót rendeztek a Román Kupában, ezek-
nek a versenyeknek az összesített ered-
ményébõl derült ki, hogy ki lett az év leg-
jobb versenyzõje egy-egy kategóriában.

Nagyszalonta repülõmodellezõi tavaly
remek eredményeket értek el, teljesítmé-
nyüket a bukaresti évértékelõn is elismer-
ték. F1B kategóriában Vincze Sándor
nyerte el a 2011-es Román Kupát, Su-
rányi Béla második lett, F1G kategóriá-

ban viszont az elsõ díjat kapta meg. F1A
kategóriában Szíjjártó Szilárd zsinór-
ban immár harmadszor vehette át a Ro-
mán Kupát, míg Alin Mitrache szintén
ebben a kategóriában a harmadik helyen
végzett.

A fenti eredmények alapján Romániát
három nagyszalontai versenyzõ fogja
képviselni az augusztusi Európa-bajnok-
ságon: F1B kategóriában Vincze Sándor
és Surányi Béla, F1A kategóriában pedig
Szíjjártó Szilárd.

Balázs Anita
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Élesdi elsõsök rendhagyó órái

Kupagyõztes szalontai repülõmodellezõk

Sorban álltak, hogy belenézhessenek a mikro-
szkópba

Szíjjártó Szilárd a Román Modellezõszövetség el-
nökétõl, Radu Berceanu volt minisztertõl vette át

Kiválasztották kedvenc növénymagjukatBarátkoztak a fogkefével

Szépen olvastak
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Ötödik helyen zárta a román
kosárlabda élvonal 2011–2012-es
idényét a Nagyváradi Városi
Sportklub (VSK) férfi
kosárlabdacsapata, amely
fennállása legnagyobb sikerét érte
el az utóbbi húsz év
legkiegyensúlyozottabb
bajnokságában.

A váradiak az ötödik helyen zárták az
alapszakaszt, így a sokszoros bajnokkal, a
tavalyi idényben ezüstérmes Ploieºti-i
Asesoft gárdájával csaptak össze a ráját-
szásban. A Prahova megyeiek mindkét
hazai pályás meccsüket megnyerték, s
mivel a Váradon lejátszott harmadik talál-
kozón is gyõztek, bejutottak a legjobb
négy közé. A VSK-nak sem sikerült meg-
lepetést okoznia, bár a második és a har-
madik meccsen is hajszálnyira volt a pa-
pírforma felborításától. Ploieºten az utol-
só másodpercben kapott ki a VSK, a ha-
zai közönség elõtt pedig harminc percen
át volt méltó ellenfele a Prahova megyei-
eknek, ám a végén öt ponttal alulmaradt
az Asesofttal szemben.

Az idényben a VSK két váradi szárma-
zású magyar játékosa közül csupán Lázár
Laszló lépett pályára, mivel Török Ro-
land sérült volt. Elõbbi hullámzó teljesít-
ményt nyújtott, bár Cristian Achim edzõ
többször is hangsúlyozta, bízik tanítvá-
nyában. A 208 cm magas beálló háttér-
be szorult a tavaszi idényben, miután a
csapat leigazolta a jászvásári Bogdan
Þibârnãt, de az idény végén Laci ismét
megmutatta, fel tud nõni a feladathoz, s
lehet rá számítani a következõ bajnokság-

ban. Török Roland tavaly nyáron a felké-
szülés során sérül meg, s ez érzékenyen
érintette a VSK-t, amelynél alapember-
ként számítottak az U 21-es válogatott
kosárlabdázóra. Több mint féléves kiha-
gyás után Török ismét edzésbe állt, s re-
mélhetõen az új idényben már teljes érté-
kû tagja lesz a csapatnak. 

„Ha abból indulunk ki, hogy tavaly ha-
todikként zártuk a bajnokságot, az idén
pedig ötödikek lettünk, elégedettnek kell
lennem az eredménnyel, amelyet siker-
nek könyvelek el. A bajnokságban nyúj-
tott teljesítmény alapján azonban valami-
vel többet vártam, hiszen sok borsot tör-
tünk az élcsapatok orra alá. Sajnos az
Asesoft ellen nem sikerült a bravúr. Sze-
rettünk volna nyerni, s jól is kezdtük a
meccset, ám a végén az erõsebb akarata
érvényesült. Más talán csalódott lenne,
de én büszke vagyok a csapatomra. Kö-
szönöm a játékosoknak s persze a kiváló
váradi közönségnek, amely minden hazai

pályás mérkõzésünkön varázslatos han-
gulatot teremtett” – értékelte az idényt
Cristian Achim, a VSK edzõje.

„Talán többre is képesek lettünk volna,
de ismerjük el, kevesen számítottak rá,
hogy a bajnokságban az ötödik helyen
végzünk. Jövõre még jobbak leszünk” –
bizakodik Lázár László, a csapat centere.

A VSK-ban az idén is a szerb légiósok
számítottak meghatározó játékosoknak,
Marics, Pesics, Markovics és Topcsov
nagyban hozzájárult a sikerhez, de dicsér-
ni lehet a litván Navickast, valamint
Lupusaveit, Þibârnãt vagy Lázárt is. Saj-
nos a csapat váradi tagjai, Pascu és Hora,
valamint Vasile ªtefan nem nyújtott ma-
radandót, míg Paºca teljesítménye köze-
pesnek mondható. A még junior korú
Laviniu Andrei kevés lehetõséget kapott
a bizonyításra, az amerikai William
Franklin pedig sérülés miatt nem bizo-
nyíthatott a váradiaknál.

Hajdu Attila

A hónap elején rendezték
meg Budapesten a népszerû
Vivicitta félmaraton idei meg-
mérettetését. A rangos erõ-
próbára rendszeresen érkez-
nek versenyzõk Nagyszalonta
városából is, nem volt ez
másképp idén sem. A hajdú-

város színeiben két nagyszerû
futó is indult. A több mint
15 000 induló mezõnyében
az 580. helyen ért célba Ko-
vács László 01:47:42-es idõ-
vel, mellette Illyés Lajos tanár
01:48:01-es idõvel a 614.
helyen végzett.

Kovács László Illyés Lajos

A VSK együttese az idény második felében telt ház elõtt játszotta mérkõzéseit a sportcsarnokban

„Jövõre még jobbak leszünk”

Szalontai sportolók
a budapesti félmaratonon
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Dante Alighieri (1265–1321) itáliai
költõ, író gondolatát idézzük a rejt-
vényben a vízsz. 1. és függ. 45. alatt.

VÍZSZINTES: 13. A lenti részen. 14.
Európai nép. 15. Lágy, nehéz fém. 16.
Gyorsan forog. 18. Rémült. 20. Kínoz-
za. 21. Voznyeszenszkij verseskötete.
22. A levegõ oxigénjének a jelenlétét
igénylõ. 24. Német kötõszó. 26. Kínai
hosszmérték. 27. A honfoglaló hét vezér
egyike (a középkori krónikák szerint).
28. A Tisza mellékfolyója. 29. Este kö-
zepe! 30. Üzletkötõ, ügynök. 32.
Gyógyszertár (rég.). 35. Anonymus
Gestájában az egyik vezér. 37. Magyar
folyó. 38. Tenor szerep Puccini
Turandot címû operájában. 39. Könyvúj-
donság. 41. Mely személy? 42. Siránko-
zik. 44. Becézett Lajos. 45. Repülõgép-
re telepített felderítõrendszer (AWACS).
47. Al Di … – amerikai gitáros, zene-
szerzõ. 49. Páratlanul redõz! 50. Mély-
tengeri árok a Csendes-óceán nyugati ré-
szén. 52. Mobiltelefont gyártó cég. 54.
Indulatszó. 55. A tulajdonságok átörök-
lõdéséért felelõs makromolekula. 57.

Hunnia része! 58. Saját kezûleg. 59. P.
Corneille francia drámaíró színmûve.
60. Újságban adott tárgykörû írások he-
lye. 62. Becézett Izabella. 63. A nitro-
gén és a szilícium vegyjele. 65. Illat és za-
mat. 67. Pihenés. 69. Egyetem az USA-
ban. 71. Nagyváros Portugáliában, Lisz-
szabontól keletre. 73. Adósságot tör-
leszt.

FÜGGÕLEGES: 1. Francia császár
volt. 2. Eléje vág. 3. Gyógykezelés. 4.
Eleven. 5. A c hang. 6. Hibásan jegyez.
7. Lármás. 8. Kabáton is van. 9. Párat-
lan tized! 10. … Derek – amerikai szí-
nésznõ. 11. Ostoba. 12. …-hárfa – bél-
húrokból álló hangszer. 17. Malom ré-
sze. 19. Mezõn élõ, a pulykánál nagyobb
madár. 23. Táplálkozik. 25. Történelmi
tartomány a Dél-afrikai Köztársaság kele-
ti részén. 27. Számjegy. 28. Típus ré-
sze! 29. A skandinávok középkori ván-
dor dalnoka. 30. Ház mellett van. 31.
… Nagisza – japán rendezõ (sz. 1932).
32. Elvis Presley másik személyneve.
33. A Jupiter holdja. 34. F. Dürrenmatt
drámája. 36. Község a Bükkalján (v=w).

40. …metria – savmérés. 43. Kosztolá-
nyi felesége. 46. Alattomos. 48. …
mozdony füstje megcsapott – Moldova
György regénye. 51. A nitrogén és a
kén vegyjele. 53. Diadal része! 56. Fió-
kos szekrény. 58. Indiai nõk ruhája. 59.
Cicanév. 60. A szülõnek küldött értesí-
tés. 61. Ruhát készít. 62. Merészen
emelkedik. 64. Perzsa uralkodó. 66.
Szarvasféle. 68. Visszaáll! 70. Kiejtett
mássalhangzó. 72. Azonos betûk.

Barabás Zsuzsa

Elõzõ heti rejtvényünk (Bölcs gondo-
lat) helyes megfejtése: „Csapás elõtt
mindig vidám az ember, de a szeren-
csét gond elõzi meg.”

Ezt hallotta?…
Három fiú vitatkozik az iskolában,

kinek az apja a leggyorsabb futó.
– Az én apám olyan gyors, hogy

ha kilõ egy nyilat, megelõzi menet
közben – mondja az elsõ.

– Az enyém vadász, és olyan gyors,
hogy ha lõ egyet, hamarabb ér a cél-
ba, mint a golyó – mondja a második.

– Az semmi. Az én apám fél ötig
dolgozik, és minden nap már négy-
kor otthon van…

☺

Egy politikusokkal teli busz kirán-
dulásra indul vidékre. A sofõr bele-
feledkezik a festõi tájba, így belero-
hannak egy szakadékba egy tanya
mellett. Másnap megérkezik a rend-
õrség, kihallgatják a tanya tulajdo-
nosát:

– Nem talált áldozatokat?
– De, találtam.
– És hol vannak?
– Hát eltemettem õket.
– Az összes politikus meghalt?
– Némelyik azt mondta, hogy

nem, de tudja, a politikusok milyen
hazudósak…

☺

Az üzletember hazaérkezik a
munkából. A felesége megjegyzi:

– Nagyon fáradtnak tûnsz!
– Jaj, ne is mondd! Elromlott a

számítógépem, és egész nap gondol-
koznom kellett!

Megszívlelendõ tanács
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Egész héten
a Hollywood Multiplex moziban

A holló (The Raven)
amerikai–magyar–spanyol
thriller 

Amikor a 19. századi Baltimore-ban
egy anya és lánya brutális gyilkosság ál-
dozata lesz, Emmett Fields nyomozó
megdöbbentõ felfedezést tesz: a bûn-
tény egy fiktív esetre emlékeztet, ami-
rõl gyomorforgató részletességgel szá-
molt be a helyi újság a társadalom mar-
góján tengõdõ író, Edgar Allan Poe
egyik történeteként. Miközben a rend-
õrség magát Poe-t is kihallgatja, újabb
embertelen gyilkosság történik, amit
egy másik népszerû Poe-sztori ihletett.

Idõjárás
Változékony idõre számít-

hatunk a következõ héten.
Pénteken és szombaton zá-
por, zivatar várható térsé-
günkben. A felhõréteg va-
sárnap feloszlik, kellemes,
23 fokos hõmérséklet lesz,
és csak néhol várható fátyol-
felhõzet. Hétfõn ismét beborul, keddre
újból csapadék érkezik megyénk fölé. A
ciklont újra zápor, zivatar fogja kísérni.
A hét második felében elcsendesül a
szél, és a csapadék is megszûnik. A jó
idõ – néhol felhõsödéssel kísérve – egé-
szen hétvégéig kitart. Napközben álta-
lában 23 Celsius-fokos hõmérséklet
lesz jellemzõ, de a hõmérõk higanyszá-
la éjjel sem fog 9 fok alá süllyedni.

Április 29., vasárnap
Péter – héber, görög, latin eredetû, jelen-
tése kõszikla. Péter apostol neve a Bibliá-
ban eredetileg az arameus Kéfa, Kéfás
volt, ennek görög fordítása a Petrosz. A
magyar Péter a latin Petrusból ered.

Április 30., hétfõ
Katalin – a görög katharosz szóból szár-
mazik, jelentése: (mindig) tiszta. Más ma-
gyarázat szerint a görög Aeikatherine jelen-
tése nyilazó, biztosan célzó. Másik feltevés
szerint egyiptomi eredetû, jelentése korona.
A magyarba a német Katharina vagy a latin
Catharina forma közvetítésével került.
Kitti – a Katalin név angol becézõjébõl ál-
landósult. Jelentése: korona, mindig tiszta.

Május 1., kedd
Fülöp – a görög Philippos név rövidülé-
sének magyar alakváltozata. Jelentése:
lókedvelõ.
Jakab – héber eredetû bibliai név, a Já-
kob görög változatának magyar megfele-
lõje. Jelentése: sarkat megfogó, elgán-
csoló, csaló, aki a másik helyére lép.

Május 2., szerda
Zsigmond – a germán eredetû Sieg-
mund, Sigismund névbõl származik. Ele-
meinek jelentése: gyõzelem + védelem,
vagyis gyõzedelmes védõ.

Május 3., csütörtök
Tímea – Jókai Mór írói névalkotása Az
arany ember címû regényében. Valószí-
nûleg a görög Euthümia névbõl szárma-
zik, aminek jelentése: jó + tisztelet.
Irma – az Irm- kezdetû germán nõi ne-
vek német eredetû rövidülése. Alakválto-
zataival együtt egy germán isten nevébõl
származik, jelentése: Irmin istenség. Más
magyarázat szerint a germán hermion
néptörzs nevébõl való.

Május 4., péntek
Mónika – karthágói pun eredetû név, je-
lentése: istennõ. Más magyarázat szerint
görög eredetû, jelentése: magányos, eset-
leg latin eredetû, ekkor a jelentése: tanító.
Flórián – Latin eredetû, a Florianus rö-
vidülése. Jelentése: virágos, virágzó.

Május 5., szombat
Györgyi – a György férfinév nõi párja,
jelentése: földmûves, gazdálkodó. Más
magyarázat szerint a régi magyar Györ-
gyike név rövidülése, jelentése: dália,
gyöngyike (virág).

Állásbörze

Pénteken, április 27-én 9–13 óra
között állásbörzét szervez a nagyváradi
Szakszervezetek Mûvelõdési Házában a
Bihar Megyei Foglalkoztatási Ügynökség.
További felvilágosítás a 0359/800-960,
illetve 0259/436-821 telefonszámokon
kérhetõ.

Szavazóköri elnököket
keresnek

Május 4-éig jelentkezhetnek a nagy-
váradi városháza ügyfélfogadó csarnoká-
ban azok a jogászok és köztiszteletben ál-
ló, párton kívüli személyek, akik szavazó-
köri elnökséget vagy elnökhelyettességet
vállalnának a június 10-én esedékes hely-
hatósági választáson. Követelmény to-
vábbá a szavazati jog megléte és az, hogy
ne legyen még másodfokú rokonságban
sem egyik induló jelölttel sem. A jelentke-

zõk vigyék magukkal személyi igazolvá-
nyuk és legmagasabb iskolai végzettségük
másolatát, az erkölcsi bizonyítványukat
és egy saját felelõsségre kiadott nyilatko-
zatot arról, hogy eleget tesz a követelmé-
nyeknek. Csak rendkívüli esetben lehet
visszalépni a tisztségtõl, ha már kijelölték
az illetõt egy szavazókörbe.

Hegyközpályi majális

Május 5-én tartják meg az idén Hegy-
közpályiban a majálist. A jeles alkalmat
összekötik a felújított református templom
és a százéves orgona megáldásával. A ren-
dezvény 15 órától ünnepi istentisztelettel
kezdõdik, melyen igét hirdet Csûry István
királyhágómelléki református püspök. A
rendezvényen külföldi vendégek is részt
vesznek. Az istentiszteletet szeretetven-
dégség követi a helyi kultúrotthonban. Fel-
lép többek között az Amazon Ász, Moh-
ácsi Brigitta, Krisz Rudy és DJ Szatmári.

Névnapjukat 
ünneplõ 
olvasóinknak 
sok boldogságot 
kívánunk!

Névnapok és jelentések
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Hozzávalók: a süte-
ményhez: 1 csomag leve-
les tészta, 1 tojás, 2 marék
reszelt sajt, zöldfûszerek
(medvehagyma, újhagyma
vagy bazsalikom), esetleg
apróra vágott császárszalon-
na, kolbász; a mártáshoz:
2 dl tejföl, 2 dl joghurt, só,
bors, fokhagyma, 1 teáska-
nál mustár vagy mustárpor,

petrezselyem, kapor vagy
bazsalikom, esetleg medve-
hagyma, a keleti ízek kedve-
lõinek currypor.

Elkészítés: A leveles
tésztát 3-4 milliméter vas-
tagságúra nyújtjuk, majd
egy nagyobb pogácsaszag-
gatóval köröket szaggatunk
ki belõle. Ráhalmozzuk a
sajtos fûszerkeverékbõl álló

tölteléket, majd a másik fe-
lét ráhajtjuk, bekenjük tojás-
sal, a tetejére is szórhatunk
reszelt sajtot, és 180 fokos
sütõben 15 perc alatt piros-
ra sütjük. Amíg elkészül, 5
perc alatt összeállíthatjuk a
zöldséghez, sajthoz, bármi-
lyen rágcsálnivalóhoz társít-
ható mártogatóst. A fok-
hagymát lereszeljük, a tejföl-
höz keverjük, sózzuk, bor-
sozzuk, hozzáadjuk a mus-
tárt és a fûszereket, végül a
joghurtot.

A ciprusfélék családjába
tartozó örökzöld, fûszer-
és gyógynövény. Ismerik
még apró fenyõ, boros-
tyántüske, borosán, boro-
vicska, fenyõtüske, borsi-
kafenyõ, borsfenyõ, fe-
nyõmag, gyalogfenyõ, tör-
peboróka, töviskés fenyõ,
borókafenyõ, gúzsfenyõ,
pattanófenyõ, komkék né-
ven is.

Termése sötét kékesfe-
kete, hamvas-fényes, meg-
húsosodott, a borsnál vala-
mivel nagyobb szemû bo-
rókabogyó, csak a máso-
dik évben érik be, ezért az
érett és éretlen bogyók

gyakorta láthatók ugyan-
azon a növényen. Nagyon
aromás, csípõs, édes-ke-
sernyés, zamatos, ezért

régóta használják fûszer-
nek (egészben vagy õröl-
ve, különösen vadhúsok-
hoz, páchoz, de füstölnek
is vele), fõznek belõle lek-
várt, desztillált olaja fûszer-
és likõreszenciák alap-
anyaga. A lepárlása után
maradó kátrány rovarri-
asztó, illetve és illatszerek
alapanyaga.

A népi gyógyászat a teá-
jának vizelethajtó, emésztést
serkentõ, vese-, illetve epe-
kõoldó hatását ismeri. Kitû-
nõ izzasztó hatású; fõleg
reumatikus panaszokra jó.

Jövõ héten a borsika-
füvet mutatjuk be.

KOS: Próbáljon meg a héten min-
den helyzetet lazán kezelni, máskü-

lönben az állandó változtatások, különbö-
zõ emberek igényeihez való alkalmazko-
dások megviselhetik.

BIKA: A feszültséget nem ön ger-
jeszti, hanem azok, akiknek nem

úgy sikerülnek a dolgaik, ahogy szeret-
ték volna. Mutasson némi részvétet
irántuk.

IKREK: Végre hozzákezdhet ahhoz,
amit egy ideje kénytelen volt nélkü-

lözni, vagy megoldódik valami, ami régóta
ott motoszkált a gondolataiban.

RÁK: Valaki számít az ötleteire
vagy legalább a jelenlétére egy ren-

dezvényen. Ha elmulasztja, akkor legyen
tudatában annak, hogy mások szívesen
átvennék a helyét.

OROSZLÁN: Nélkülözhetetlenné
válhat a héten. Anyagi helyzete is

jobban alakul, mint ahogy azt gondolta,
talán olyan helyrõl jön pénz a számlájára,
amire nem számított.

SZÛZ: Azért vannak a váratlan
helyzetek, hogy megoldja õket,

mégpedig a legjobb tudása szerint. És ne
essen kétségbe, ha valaki valamit meg-
ígért, és mégsem teszi meg.

MÉRLEG: Olyan hírek jutnak el ön-
höz, amelyek kárörvendõ mosolyt

csalnak az arcára. Ne örüljön annyira,
mert elõfordulhat, hogy ez nem lesz jó ha-
tással az ön jövõjére sem.

SKORPIÓ: Mintha csak Csipkeró-
zsika-álomból ébredne, úgy érezhe-

ti magát a héten. A környezetében élõk
fellélegezhetnek, mert amit eddig tett, az-
zal önmagát sodorta veszélybe.

NYILAS: Jó lenne, ha nem keverné
össze a munkát és a szerelmet,

mert csak gondjai lesznek. Ha kollégával
szûri össze a levet, nem veszik majd ko-
molyan.

BAK: Nyilatkozik egy önnek kedves
személy. Anyagiak terén nem árt az

óvatosság, mert a szabálytalanság vagy
feledékenység miatti bírság túl sokba fog
kerülni.

VÍZÖNTÕ: Ha utazásra készül, ak-
kor ezt jól teszi, mert jól sikerül.

Nemcsak élvezetes, hanem hasznos is
lesz. Olyasmire jön rá, ami akár pénzkere-
seti forrása is lehet.

HALAK: A héten a nappalai is tele
lesznek álmokkal, pedig jól tenné,

ha a földön járna. A pénzre is vigyázhatna
jobban, mert figyelmetlensége az oka an-
nak, ha veszteség ér.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (21.)
A közönséges boróka (Juniperus communis)

Ínyenceknek 

Zöldfûszeres falatkák
és mártogatós



A hét színésze – Zuleikha RA hét színésze – Zuleikha Robinsonobinson
Hétfõ, RHétfõ, RTL Klub – 2TL Klub – 21:50 1:50 

Hidalgo – A tûz óceánja Hidalgo – A tûz óceánja (amer(amerikikai kai kalandilm)alandilm)

2020112. ápr2. április 28.–május 4.ilis 28.–május 4.IngyIngyenes tenes téévvémûsorémûsor-mellékle-melléklett

A hét filmje
Gettómilliomos
Kedd – MTV 1, 21:10

A hét sporteseménye
Autóverseny, Auto GP
Szombat – Eurosport, 11:00

A hét dokumentumfilmje
Pina Bausch – Táncoljatok...
Vasárnap – Duna TV, 23:55



06:25 Az Este
07:00 Magyar gazda
07:25 Anno
07:55 Ma Reggel
10:00 Delta (tudományos magazin)
10:30 Mozdulj!
11:00 Angi jelenti
11:30 KorTárs
12:00 Opera Omanban
12:30 Most a Buday!
13:01 Hírek
13:05 Múlt-kor
13:35 Zöld Tea
14:05 Jelfák
14:20 Tetõtõl talpig
14:50 Nagy-Britannia madártávlatból
15:50 Családi ûrutazás (amerikai

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

Ötöslottó és Joker sorsolása
20:30 Híradó este
21:10 Jane Austen magánélete

(angol-amerikai-ír életrajzi
dráma)

23:10 Szeretettel Hollywoodból
23:40 Ibsen: Nóra (magyar színházi

felvétel)
01:50 Nagyon zene – Budapest Bár
03:10 Porrá leszünk (angol s.)

MTV 1

RTV 1
07:00 Rajzfilmklub;08:10 Az idõ és az
ember; 09:30 Zarándok; 10:10 Gyer-
mektévé; 11:30 Közelebb; 12:00 Pro
patria; 12:30 Az én Európám; 13:00
Játszmák és érdekek; 14:00 Híradó;
14:30 Egyszer az életben; 16:00 Ta-
lálkozunk a TVR-nél; 18:00
Teleenciklopédia; 18:50 Híradó;
20:00 Híradó plusz; 20:25 Distractis
Show; 21:25 Az utolsó légió (angol-
olasz-francia akciófilm) Fsz.: Colin
Firth, Ben Kingsley, Aishwarya Rai,
Peter Mullan; 23:15 Profik; 00:15 El
Rey (kolumbiai-francia-spanyol ak-
ciófilm) Fsz.: Fernando Solórzano,
Cristina Umana, Marlon Moreno,
Olivier Pages; 02:55 Köszöntjük
Szarajevóban! (angol-amerikai há-
borús filmdráma)

2 SZOMBAT / ÁPRILIS 28. Tájoló

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00
Körzõfej; 08:30 Szentek és
mesterségek; 09:00 UEFA
Bajnokok Ligája-magazin;
09:30 Autómánia; 10:00
Sztárgyár; 11:00 Városi kaland;
12:00 Teremtsd meg a pénzt!;
13:00 Jamie Oliver 30 perc
alatt fõz; 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; 22:30 Híradó;
23:30 Sztárgyár; 24:00 Gitárok
ideje; 01:10 Vigyázat, itt
énekelnek! (ismétlés); 02:25
Városi kaland (ismétlés)

Viasat 3
06:55 Zsírégetõk; 07:45 10 évvel fi-
atalabb: A kihívás – Mi történt az-
óta? (amerikai reality-sorozat);
08:40 Dawson és a haverok (ame-
rikai sorozat); 09:30 Halottnak a
csók (amerikai sorozat); 10:25
Columbo: Nyugodjék békében
(amerikai krimi); 12:15 Jane Eyre
(angol minisorozat); 14:20 Szívek
szállodája (amerikai sorozat);
15:15 Szex és New York light
(amerikai sorozat); 16:20 Éden
Hotel 2.; 18:15 Sírba viszel (ameri-
kai vígjáték); 20:15 Le a fejjel!
(magyar vígjáték); 22:00 Jackie
Brown (amerikai krimi); 01:00 El-
veszett jelentés (amerikai-japán
romantikus dráma); 02:55 Az
utolsó órában (amerikai sorozat)

PRO TV
07:00 Híradó, Mi történik doki?; 10:00
Mi történik, doki?; 10:45 Fogadj az
életre! (román s.); 13:00 Híradó;
13:05 Segítség, felnõttem! (ameri-
kai vígjáték) Fsz: Tom Hanks,
Elizabeth Perkins, John Heard,
Robert Loggia; 15:15 Románia te-
hetségei; 19:00 Hírek; 20:30 A szö-
vetség (amerikai-német-cseh-
angol) Fsz.: Sir Sean Connery,
Naseeruddin Shah, Stuart
Townsend, Peta Wilson; 22:45 Meg-
érint a halál (amerikai akcióthriller)
Fsz: David Caruso, Nicolas Cage,
Samuel L. Jackson, Michael
Rapaport, Helen Hunt; 01:00 A szö-
vetség (amerikai-német-cseh-angol,
ismétlés); 02:45 Megérint a halál
(amerikai akcióthriller, ismétlés)

HBO
06:00 Pasifogó (am. filmdráma);
07:45 Felvétel indul!; 08:15 Lottó-
szelvény (am. vígjáték); 09:55
Mamma mia! (am.-angol-német
zenés vígjáték); 11:50 Nevelésbõl
elégséges (am. s.); 12:15 A pari-
pa (am. filmdráma); 14:20 Férfit
látok álmaidban (am.-spanyol ro-
mantikus vígjáték); 16:00 Rango
(am. animációs film); 17:50 Step
Up 3. (am. zenés dráma); 19:35
Nevelésbõl elégséges (am. s.);
20:00 Kaliforgia (am. s.); 20:30
Egyszer fent,... inkább lent (am.
s.); 21:00 Tron: Az örökség (am.
fantasztikus akciófilm); 23:05 A
félszemû (am. western); 00:55
Õrült szív (am. filmdráma); 01:50
Pót pasi (am.-francia vígjáték)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10 Ki-
dobós: Sok flúg disznót gyõz (ame-
rikai-német vígjáték); 12:50 A zûr-
hajó (német sci-fi vígjáték); 14:25 A
skacok meg a kukacok (amerikai
vígjáték); 16:00 Egyedül nem megy
(francia romantikus dráma); 17:50
A Jaguár (francia kalandfilm); 19:50
Sugarlandi hajtóvadászat (amerikai
filmdráma); 22:00 Szerelem a Fehér
Házban (amerikai romantikus vígjá-
ték) Andrew Shepherd az Egyesült
Államok elnöke. Három éve ül az
elnöki székben, készül az új válasz-
tásokra. A kampányidõszakban is-
merkedik meg új barátnõjével, aki
megveti a politikát.; 00:10 Ne szólj
száj! (amerikai akciófilm); 02:15 El-
rabolt élet (amerikai filmdráma)

MTV 1 – 21:10

Jane Austen magánélete 
(angol-amerikai-ír életrajzi dráma)
A XVIII. századi Angliában ostobaság volt szere-
lembõl házasodni. Mr. és Mrs. Austen a gazdag Mr.
Wisley-t nézte ki lányuk, Jane, jövendõbelijének, de
Jane makacs volt, aki szembe ment a hagyomá-
nyokkal. Megismerkedett a kicsapongó életet élõ,

megfékezhetetlen, de
nagyon sármos jogtu-
dóssal Tom Lefroy-jal és
szikrázó, romantikus,
igaz szerelem bontako-
zott ki közöttük.

AXN
07:00 The Amazing Race; 09:00
Androméda (amerikai sorozat);
11:05 Õslények kalandorai (angol
sorozat); 12:00 Merlin (angol
sorozat); 13:00 A férfiak a
szõkéket szeretik (kolumbiai
sorozat); 14:55 JAG –
Becsületbeli ügyek (német-
amerikai sorozat); 17:05
Szellemekkel suttogó (amerikai
sorozat); 19:00 NCIS (amerikai
sorozat); 21:00 NCIS: Los
Angeles (amerikai sorozat); 22:00
Gyilkos elmék (amerikai sorozat);
23:00 CSI: New York (amerikai
sorozat); 24:00 Profilage (francia
sorozat); 01:00 NCIS (amerikai
sorozat); 02:40 NCIS: Los
Angeles (amerikai sorozat)

Eurosport
09:30 Snooker – Világbajnokság,
Sheffield, Egyesült Királyság, 7. nap;
11:00 Autóverseny – Auto GP, Po-
zsony, Szlovákia, 1. futam, élõ; 12:00
Snooker – Világbajnokság, Sheffield,
Egyesült Királyság, 8. nap, élõ; 15:00
Tenisz – WTA torna, Stuttgart, Német-
ország, elõdöntõ, élõ; 16:45 Snooker
– Világbajnokság, Sheffield, Egyesült
Királyság, 8. nap, élõ; 19:30 Tenisz –
WTA torna, Stuttgart, Németország,
elõdöntõ, élõ; 21:00 Snooker – Világ-
bajnokság, Sheffield, Egyesült Király-
ság, 8. nap, élõ; 24:00 Kerékpározás
– Törökországi körverseny, 7. sza-
kasz; 01:00 Tenisz – WTA torna,
Stuttgart, Németország, elõdöntõ;
02:00 Snooker – Világbajnokság,
Sheffield, Egyesült Királyság, 8. nap

06:25 Ezer év szentjei
07:00 Gazdakör 
07:25 Máramaros (magyar dokf.)
08:10 Százéves asszony (magyar

tévéfilm)
09:15 Családi krónikák
09:45 Duna anzix
10:05 Daktari (amerikai sorozat)
11:00 Zarándokutakon (magyar

dokumentumfilm)
11:30 Világ-nézet
12:30 Munka-Társ
13:02 Híradó 
13:15 Számûzött magyar irodalom
13:45 Vannak vidékek
14:15 Heuréka! Megtaláltam!
14:45 Sírjaik hol domborulnak...
15:15 Önök kérték!
16:10 Pannon expressz
16:40 Talpalatnyi zöld
17:15 A fantasztikus labirintus

(angol-am. fantasztikus film)
19:00 Híradó 
19:30 Hogy volt!?
20:30 Georges Feydeau: Bolha a fülbe

(magyar színházi felvétel)
23:25 Csík Zenekar a Mûvészetek

Palotájában
01:30 Dunasport
01:45 California Dreamin’ (befeje-

zetlen) (román filmdráma)

Duna TV
07:00 Az idõ örvényében
07:25 Tv2 matiné
11:00 Egyik kutya, másik nem!
11:30 Babavilág 
12:00 9 hónap
12:30 Tûsarok
13:00 Én is szép vagyok
13:30 Bajnokok Ligája magazin
14:00 TopSpeed
14:30 Autóguru (magazinmûsor) 
15:00 Sheena, a dzsungel

királynõje (amerikai sorozat)
16:00 Bûbájos boszorkák (am. s.)
17:00 Hawaii Five-0 (amerikai s.) 
18:00 Sas kabaré
19:00 Nagy takarítás (valóságshow)
19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 A medál (hongkongi-

amerikai vígjáték)
22:25 Love Guru (amerikai vígjáték)

Pitka egy amerikai, akit gyer-
mekként egy indiai asram ka-
pujába tettek és akit ily mó-
don guruk neveltek fel. Fel-
nõttként Pitka visszaköltözik
az Egyesült Államokba.

24:00 Kótyagos szerelem (amerikai
romantikus vígjáték)

01:45 EZO.TV Jósok, látók,
médiumok!

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

kézilabda-mérkõzés – 
élõ

15:25 Castle (amerikai 
sorozat)

17:30 Az ifjú idõlovagok
(amerikai fantasztikus
kalandfilm)

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 Csillag Születik
22:55 Osztályalsó (amerikai

akció-vígjáték) Tracy
„Tre“ Stokes zöldfülû
biciklis rendõr.
Hamarosan 
rámosolyog 
a szerencse, neki kell
az egyik elit
magániskolában 
történt gyilkosság 
ügyét felderítenie, 
és a gyilkost 
elkapnia.

00:50 Huligánok (amerikai-
angol filmdráma)

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

család (új-zélandi sorozat)
10:50 A Nyereg Klub (ausztrál

sorozat)
11:15 Lizzie McGuire (amerikai s.)
11:35 Lovas magazin 
12:05 KorTárs
12:30 Szerelmes földrajz
13:02 Marslakók (magyar sorozat)
15:25 Magyarország története
15:50 Gyerekmûsorok
17:30 Barátom, Bonca (magyar

ifjúsági film)
18:30 Pocok, az ördögmotoros

(magyar sorozat)
19:00 Mi micsoda
19:25 Esti mese
20:05 Melissa és Joey (amerikai s.)
20:25 Waczak Szálló (angol sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Családi ûrutazás (amerikai

filmdráma)
23:15 Munkaügyek – IrReality

Show (magyar sorozat)
00:10 Telesport – OTP Bank Liga,

Újpest FC – Vasas Híd.
Bajnoki labdarúgó mérkõzés

01:10 Jane Austen magánélete
(angol-amerikai-ír életrajzi
dráma)

MTV 2
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07:00 Magyar gazda
07:25 Esély
07:55 Ma Reggel
10:00 Engedjétek hozzám
10:05 Így szól az Úr!
10:10 Katolikus krónika
10:40 Cigánypasztoráció
11:15 A Biblia a magyar

képzõmûvészetben
11:30 Református magazin
12:05 Jelenti magát Jézust
12:30 Az utódok reménysége
13:01 Hírek
13:05 Zegzugos történetek
13:35 Anno
14:10 Hajnali háztetõk (m. tévéjáték)
15:35 Napló – Ottlik Géza: Próza
15:45 Út Londonba
16:15 Telesport – Sport 7
16:50 Telesport – OTP Bank Liga,

DVTK – DVSC TEVA. Bajnoki
labdarúgó-mérkõzés – élõ

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

Show (magyar sorozat)
23:25 Alatriste kapitány (francia-

spanyol-amerikai kalandfilm) 
01:50 Engedd el! (am. filmdráma)

MTV 1

RTV 1
07:00 Rajzfilmek; 08:10 Hitvilág;
10:00 Dana kertjében; 10:35 A falu
élete; 13:00 Sajtó és hatalom;
14:00 Híradó; 15:00 Folklórkincs;
16:00 Danutz Kft. Szórakoztató
szupermarket; 18:00 A nagy húzás.
Joker-, Lottó 5/40-, 6/49- és Noroc-
sorsolás; 18:55 Híradó; 20:00
Híradó plusz; 20:25 A
Buddenbrook család (német
filmdráma) Fsz: Armin Mueller-
Stahl, Iris Berben, Jessica
Schwarz, August Diehl; 21:25
Sztárgyár /1–2.; 23:45 100%-ban
szavatolt; 00:45 A Buddenbrook
család (német filmdráma,
ismétlés); 01:45 El Rey
(kolumbiai-francia-spanyol
akciófilm, ismétlés)

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Topping; 08:30
Zamatos Románia; 09:00 Román út-
levél; 10:00 Sztárgyár; 11:00 Motor-
mágia; 11:30 Környezeti info; 12:00
Nõi siker; 12:30 Bortestvérek; 13:00
Jamie Oliver 30 perc alatt fõz; 13:35
Robbanásveszély; 15:10 A Vlasinok
visszatérése (román történelmi
filmdráma) Fsz.: Emanoil Petrut,
Florina Luican; 17:00 Mitica esetei;
18:00 Csavargó pecás; 18:35 Labda-
rúgó agrárszövetség; 19:30 Nagylá-
bon; 20:00 Sztárgyár; 20:30 Johanna
nõpápa 2. (német–brit-olasz film-
dráma) Fsz.: Johanna Wokalek,
David Wenham; 22:05 Ha nem tud-
ná...; 22:30 Híradó; 23:30 Sztárgyár;
24:00 Nyalóka. AG Weinberger mûso-
ra; 01:10 Robbanásveszély

Viasat 3
06:15 Szívek szállodája (amerikai
s.); 07:00 Columbo: Titkos ügyek
(amerikai krimi); 08:45 Véznák
kontra dagik; 09:45 Anya, csak egy
van!; 10:15 EgészségÕr; 10:45 A
nagy házalakítás (amerikai
szórakoztató s.); 12:40
Trendközelben; 13:10 Fletch 2. –
Szenzációs ajánlat (amerikai
vígjáték); 15:00 Szex és New York
light (amerikai s.); 16:05 Éden
Hotel 2.; 18:05 Balek-suli (angol
vígjáték); 20:00 Négy esküvõ;
21:00 CSI: Miami helyszínelõk
(amerikai-kanadai s.); 22:00 A
célszemély (amerikai s.); 22:55
Austin Powers – Aranyszerszám
(amerikai vígjáték); 00:50 Sírba
viszel (amerikai vígjáték) 

PRO TV
07:00 Híradó. Mi történik, doki?;
10:00 20 év elteltével; 11:00
Segítség, felnõttem! (amerikai
vígjáték, ismétlés); 13:00 Hírek;
13:05 Apropo TV; 14:00 Masterchef
(ismétlés); 15:00 Tenis: BRD
Nãstase Þiriac Trophy 2012; 17:00
Masterchef (ismétlés); 18:00
Románia, szeretlek!; 19:00 Hírek;
20:30 Az utolsó cserkész
(amerikai akciófilm) Fsz.: Bruce
Willis, Damon Wayans, Halle
Berry, Chelsea Field; 22:30
Kéjutazás (amerikai horror) Fsz.:
Steve Zahn, Paul Walker, Leelee
Sobieski, Stuart Stone; 00:30
Apropo TV; 02:00 Az utolsó
cserkész (amerikai akciófilm,
ismétlés)

HBO
06:00 Zathura – Az ûrfogócska
(amerikai fantasztikus kalandfilm);
07:40 Filmek és sztárok; 08:10 Vik-
tor (francia vígjáték); 09:45 Életem
a szörf (amerikai életrajzi dráma);
11:30 Aghata (angol filmdráma);
13:30 Páros mellékhatás (amerikai
vígjáték); 15:05 Varg (svéd-finn-
norvég filmdráma); 16:40 Bajos
csajok 2. (amerikai vígjáték); 18:15
Az utazó (amerikai-francia
thriller); 20:00 Harry Potter és a
Halál ereklyéi I. rész (angol-ameri-
kai kalandfilm); 22:25 Trónok har-
ca (amerikai s.); 23:25 Spartacus:
A bosszú (amerikai s.); 00:25 El-
cserélt életek (amerikai filmdrá-
ma); 02:45 Tökéletes bûnözõk
(amerikai akciófilm)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10 Dirty
Dancing (amerikai s.); 11:55
Sugarlandi hajtóvadászat (amerikai
filmdráma); 14:05 Szerelem a Fe-
hér Házban (amerikai romantikus
vígjáték); 16:15 Szép kis nap!
(amerikai romantikus vígjáték);
18:15 Fantomas visszatér (francia-
olasz vígjáték); 20:15 Amerikai taxi
(amerikai-francia akció-vígjáték);
22:00 Harcosok börtöne (amerikai
akciófilm); 23:55 Hõs kerestetik
(amerikai akciófilm) Liam egy fegy-
veres bankrablás közepébe csöp-
pen, ahol golyót kap, miközben vé-
deni próbál egy pénztárost. Amikor
magához tér a kórházban, bosszút
esküszik; 01:40 Halálos riválisok
(amerikai akciófilm)

TV 2 – 21:05

Szakíts,
ha bírsz 
(amerikai
romantikus vígjáték)
Brooke és Gary annak rendje módja szerint ismer-
kedtek meg egymással, majd jött a mindent elsöprõ,
nagy szerelem, végül az összeköltözés. Ám a régi
mondáshoz hasonlóan, lakva ismerik meg egymást
az emberek és ez bizony rózsásnak aligha mondha-
tó helyzetet eredményez. Valóságos háború veszi
kezdetét a szembenálló felek között, melybõl lassan
az összes ismerõs, barát, sõt idegen kiveszi a részét.

AXN
07:00 The Amazing Race; 09:05
Androméda (amerikai sorozat);
11:00 Õslények kalandorai (angol
sorozat); 12:00 Merlin (angol
sorozat); 13:00 A férfiak a
szõkéket szeretik (kolumbiai
sorozat); 15:00 A cég (amerikai
sorozat); 16:00 Jordan (amerikai
sorozat); 17:00 Szellemekkel
suttogó (amerikai sorozat); 19:00
JAG – Becsületbeli ügyek
(amerikai sorozat); 21:10
Philadelphia – Az érinthetetlen
(amerikai filmdráma); 23:35
Felejthetetlen (amerikai sorozat);
00:35 A cég (amerikai sorozat);
01:50 Philadelphia – Az
érinthetetlen (amerikai filmdráma,
ismétlés)

Eurosport
09:30 FIA Túraautó Világbajnokság –
Szlovákia, selejtezõ; 09:45 FIA Túra-
autó Világbajnokság – Szlovákia, be-
melegítés, élõ; 10:15 Tenisz – WTA
torna, Németország, elõdöntõ; 11:00
Snooker – Világbajnokság, UK, 8.
nap; 12:00 Snooker – Világbajnok-
ság, UK, 9. nap, élõ; 15:00 FIA Túra-
autó Világbajnokság – Szlovákia, 7.
kör, élõ; 16:00 FIA Túraautó Világbaj-
nokság – Szlovákia, 8. kör, élõ; 17:00
Snooker – Világbajnokság, UK, 9.
nap, élõ; 19:30 Tenisz – WTA torna,
Németország, döntõ; 21:00 Snooker
– Világbajnokság, UK, 9. nap, élõ;
24:00 Kerékpározás – Törökországi
körverseny, 8. szakasz; 01:00 Motor-
sport hétvége magazin; 01:15 Tenisz
– WTA torna, Németország, döntõ

06:25 Mindszenty József emlékezete
07:00 Gazdakör 
07:25 Talpalatnyi zöld
08:00 A néma levente (magyar film)
09:50 Magyar elsõk
10:05 Másfélmillió lépés

Magyarországon
11:00 Élõ egyház
11:30 Isten kezében
12:00 Római katolikus szentmise
13:02 Híradó
13:15 Nyelvõrzõ
13:45 Akadálytalanul
14:15 Csellengõk
14:40 Határtalanul magyar
15:10 Szerelmes földrajz
15:40 Hazajáró
16:10 Magyar történelmi arcképcsarnok
16:30 A száztizenegyes (magyar film)
17:45 Azurexpress (magyar vígj.)
19:00 Híradó 
19:30 Heti Hírmondó
20:00 Önök kérték!
21:00 A három testõr: A Milady

bosszúja (francia kalandfilm)
22:40 Klubszoba
23:35 Dunasport
24:00 Pina Bausch – Táncoljatok, tán-

coljatok, különben elvesztek
(német-francia-angol dokf.)

01:50 Határtalanul magyar

Duna TV
06:45 Reggeli gondolatok
07:15 Zöld világ
07:45 Tv2 matiné
10:40 Nagy Vagy!
11:40 Kalandjárat 
12:10 Stahl konyhája
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)

16:10 Bûbájos boszorkák (amerikai
sorozat) 

17:10 Másodállás (magyar reality-
sorozat)

17:40 A medál (hongkongi-
amerikai vígjáték,
ismétlés) 

19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 Szakíts, ha bírsz 

(amerikai romantikus
vígjáték) 

23:10 Frizbi Hajdú Péterrel (magyar
talk show) 

00:10 Elit egység (kanadai s.)
01:10 Bábel (francia-amerikai-

mexikói filmdráma)

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

(amerikai sorozat)
13:30 Gossip Girl – A

pletykafészek (amerikai s.)
15:25 Hetedik érzék (amerikai-

kanadai sorozat)
16:20 Tru Calling – Az õrangyal

(amerikai sorozat)
17:25 Elnökcsemete (amerikai

vígjáték) Sam Simms FBI-
ügynök élete legnehezebb
megbízatása elõtt áll.
Feladata, hogy az Egyesült
Államok elnökének
egyetlen fiacskája, Luke
mellett õrzõ-védõ
szolgálatot teljesítsen az
aranykalitkában... 

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Cobra 11 (német sorozat)
21:00 Összekutyulva (amerikai

családi vígjáték) 
22:55 Heti hetes
00:15 Ketten Texasért (amerikai

western)
02:10 Portré

RTL Klub
07:00 Rajzfilmek 
11:25 Barátom, Bonca (magyar s.)
12:30 Pocok, az ördögmotoros

(magyar sorozat)
13:01 Engedjétek hozzám
13:05 „Így szól az Úr!“
13:15 Katolikus krónika
13:40 Cigány pasztoráció
14:20 A Biblia a magyar

képzõmûvészetben
14:30 Református magazin
15:05 Jelenti magát Jézust
15:30 Az utódok reménysége
16:00 Szeretettel Hollywoodból
16:25 WTTC Túraautó

Világbajnokság
17:40 Nagyon zene válogatás
18:40 P@dtársat keresünk
19:35 Esti mese
20:10 4 összeesküvõ és 1 temetés

(osztrák sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Iskolások a határon
22:25 Hajnali háztetõk (magyar

tévéjáték)
23:50 Telesport – OTP Bank Liga,

DVTK – DVSC TEVA- Bajnoki
labdarúgó mérkõzés

01:30 Négy szellem
02:25 Engedd el! (amerikai

filmdráma)

MTV 2



06:25 A Lényeg
06:55 Roma Magazin
07:25 Domovina
07:55 Ma Reggel
10:00 Rex Rómában (osztrák-

német-olasz sorozat) 
10:50 Koldus és királylány

(olasz-német kalandfilm)
12:25 A világ meséi
13:01 Hírek
13:05 Zöld Tea
13:40 A Szövetség
14:35 Marslakók (magyar

sorozat)
15:05 Archer kalandja (ausztrál

kalandfilm)
16:50 Retró kabaré
17:20 William és Kate – egy

álom valóra vált
(amerikai-angol életrajzi
dráma)

18:55 Sharpay csillogó kalandja
(amerikai vígjáték) 

20:30 Híradó este
21:10 Marslakók (magyar

sorozat)
21:40 Hacktion (magyar sorozat)
22:40 Üvegtigris (magyar

vígjáték)
00:25 Éjszakai rohanás

(amerikai kalandfilm)

MTV 1

RTV 1
07:00 Reggeli híradó; 09:10 A
palota titkai (koreai sorozat);
10:25 Játszmák és érdekek; 11:30
Sajtó és hatalom; 12:30 Sztárgyár;
12:45 A palota legendája (koreai
sorozat, ismétlés); 14:00 Híradó;
14:45 Teleshop; 15:30 Magyar
nyelvû mûsor; 16:50 A tizedik
királyság (koreai sorozat); 17:40 A
palota legendája (koreai sorozat);
18:50 Híradó; 20:00 Premier plan;
21:00 Az oroszlán télen (angol
sorozat); 22:00 Nyitott szemmel;
23:10 Replay. Euro ’84 és a román
válogatott; 24:00 Noktürnök; 00:30
A tizedik királyság (ismétlés);
01:30 A tizedik királyság (koreai
sorozat, ismétlés); 02:20 Nyitott
szemmel (ismétlés)

4 HÉTFÕ / ÁPRILIS 30. Tájoló

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:10 A Vlasinok
visszatérnek (román drama,
ismétlés); 10:00 Sztárgyár; 11:00
Vallomások; 12:00 Légy formában!;
12:30 Jamie Oliver: Fõzz 30 perc
alatt; 13:00 Városi kaland; 14:00
Teleshop; 14:35 Együtt Európába;
15:30 Teleshop; 16:00 A
varázslótanonc (amerikai
fantasyfilm); 17:00 Vallomások;
18:00 Hírek; 18:25 Sztárgyár; 18:55
Nagylábon; 19:30 Aréna; 20:30 Egy
óra biznisz; 21:30 Szórakoztató
mûsor; 22:30 Híradó; 23:30
Sztárgyár; 24:00 Dzsessz; 01:00
Ma a holnapról; 01:30 Aréna
(ismétlés); 02:20 Sztárgyár
(ismétlés); 02:45 Egy óra biznisz
(ismétlés)

Viasat 3
06:45 Gyilkos sorok (am. s.);
07:35 A kifutó (am. reality-s.); 08:30
A nagy házalakítás; 09:20 Gyilkos
sorok (am. s.); 10:15 Gyilkos szá-
mok (am. s.); 11:10 Fletch 2. –
Szenzációs ajánlat (am. vígjáték);
13:05 Balek-suli (am. vígjáték);
15:00 Austin Powers – Aranyszer-
szám (am. vígjáték); 16:55 Le a
fejjel! (magyar vígjáték); 18:40 Da-
maszkusz kincse (olasz kaland-
film); 20:30 Jóbarátok (am. s.);
21:25 Két pasi – meg egy kicsi
(am. s.); 22:20 Éden Hotel 2.; 23:20
Életfogytig (am. vígjáték) Ray és
Claude kényszerbõl szeszcsem-
pésznek áll. Hamar elkapják
õket…; 01:25 Anyu és a milliomos
(német romantikus film)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?;
A könyvhozó; 10:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai
sorozat); 11:00 Apósok
akcióban (amerikai vígjáték)
Fsz.: Peter Falk, Alan Arkin,
Nancy Dussault; 13:00 Hírek;
13:30 Apropo TV; 14:30
Román Komédiaszolgálat;
16:00 Fiatal és nyughatatlan
(amerikai sorozat); 17:00
Híradó; 17:45 Happy Hour;
19:00 Híradó; 20:30 Fogadj az
életre! (román sorozat);
22:30 Híradó; 23:00 Dexter
(amerikai sorozat); 24:00 Las
Fierbinti (ismétlés); 01:00
Románia, szeretlek!; 02:00
Híradó

HBO
06:00 Bajos csajok 2. (am. vígjá-
ték); 07:40 Az utazó (amerikai–fran-
cia thriller); 09:20 Karácsonyi lidérc-
nyomás (amerikai animációs film);
10:40 A tökéletes barátnõ (svéd
filmdráma); 12:05 Harry Potter és a
Halál ereklyéi I. rész (angol–ameri-
kai kalandfilm); 14:30 Batman: Piros
Sisak ellen (amerikai animációs film);
15:50 Túl közeli rokon (amerikai
vígjáték); 17:50 Ahol a vadak járnak
(amerikai kalandfilm); 19:30 Felvétel
indul!; 20:00 Azután (amerikai film-
dráma); 22:05 Trónok harca (ameri-
kai s.); 23:05 Kaliforgia (amerikai
s.); 23:40 Egyszer fent,...inkább lent
(amerikai s.); 00:15 Szex a neten
(amerikai vígjáték); 02:05 Két
kopper (amerikai akcióvígjáték)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10 Szép
kis nap! (amerikai romantkus vígjá-
ték); 13:10 Én és a gorillám (ameri-
kai-japán kalandfilm); 15:00 Már
megint bérgyilkos a szomszédom
(amerikai akció-vígjáték); 16:55
Amerikai taxi (amerikai-francia ak-
ció-vígjáték); 18:40 Taxi 2. (francia
akció-vígjáték); 20:20 Pofa be!
(francia akció-vígjáték); 22:00 A
maszk (amerikai akció-vígjáték)
Stanley Ipkiss szánalmas, kétbalke-
zes figura. Bármibe fog, az ellenke-
zõleg sül el. De csak addig, amíg rá
nem vigyorog a bandzsa szerencse
egy õsi maszk képében.; 23:55 A
klánok háborúja (kínai-japán-dél-
koreai akciófilm); 02:25 Montecarlo!
(magyar vígjáték)

Duna TV – 22:55 

Tûzveszély 
(francia-angol-dél-
afrikai-amerikai
filmdráma) 
Patrick Chamusso az
egyik olajfinomítóban
dolgozik mûvezetõként. Nem érdekli a politika,
egészen addig, míg ártatlanul börtönbe nem zár-
ják õt és a feleségét. Nic Vos ezredes, a rendõrség
embere megpróbál befurakodni Patrick és család-
ja életébe. Az akció megrémiszti és megdöbbenti,
ugyanakkor felnyitja a szemét.

AXN
07:00 Jordan (am. s.); 08:00 JAG –
becsületbeli ügyek (am. s.); 09:05
Ügyvédek (am. s.); 10:00 A férfiak
a szõkéket szeretik (kolumbiai s.);
11:00 Szellemekkel suttogó (am.
s.); 12:00 A kiválasztott – az am.
látnok (am. s.); 13:00 Ügyvédek
(am. s.); 14:00 Jordan (am. s.);
15:00 Szellemekkel suttogó (am.
s.); 16:00 Merlin (angol 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 Trinity kórház (am. s.); 22:00
CSI: New York (am. s.); 23:00 Eltû-
nés (am. s.); 24:00 Trinity kórház
(am. s.); 01:00 CSI: New York (am.
s.); 02:00 Eltûnés (am. s.)

Eurosport
09:30 Motorsport hétvége magazin;
09:45 FIA Túraautó Vb. – Pozsony,
Szlovákia, 8. kör; 10:45 Tenisz –
WTA torna, Németország, döntõ;
11:45 Snooker – Vb., Egyesült
Királyság, 9. nap; 12:45 FIA
Túraautó Világbajnokság –
Pozsony, Szlovákia, 8. kör; 13:30
Tenisz – WTA torna, Németország,
döntõ; 14:30 Snooker – Vb.,
Egyesült Királyság, 9. nap; 16:30
Snooker – Vb., Egyesült Királyság,
10. nap, élõ; 19:30 Labdarúgás –
Eurogólok; 20:30 Snooker – Vb.,
Egyesült Királyság, 10. nap; 21:00
Snooker – Vb., Egyesült Királyság,
10. nap, élõ; 24:00 Labdarúgás –
Eurogólok; 01:00 Snooker – Vb.,
Egyesült Királyság, 10. nap

06:25 Gazdakör
06:35 Élõ egyház 
07:05 Isten kezében 
07:30 Klubszoba
08:25 Törzsasztal
09:20 Misi, a víziszörny (angol-

német családi kalandfilm) 
11:00 Család-barát
12:00 A botcsinálta doktor (magyar

tévéfilm) Rigó Dávid kádár-
mester a botcsinálta doktor
hálátlan szerepébe kénysze-
rül. Elsõ „páciense“ a gazdag
Demetrovics kereskedõ Kati
lánya, aki ismeretlen okból a
némaság betegségébe esik. 

13:02 Híradó
13:15 Kívánságkosár
15:15 Illényi Katica és testvérei
16:20 Rebecca, az elsõ feleség

(olasz filmdráma)
18:00 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó 
19:40 Egy tiszta nõ (angol-

amerikai sorozat)
21:25 Háború a nemzet ellen
22:45 Dunasport
22:55 Tûzveszély (francia-angol-

dél-afrika filmdráma)
00:35 Sportaréna
01:30 A. Vivaldi: Négy évszak

Duna TV
07:00 Aktív Extra
07:25 Tv2 matiné
12:00 EZO.TV Jósok, látók,

médiumok!
13:30 Múmia – Az elveszett tekercs

nyomában (amerikai
animációs film)

14:45 A kiválasztott – Az amerikai
látnok (amerikai sorozat)

15:45 Monk – Flúgos nyomozó
(amerikai sorozat)

16:45 Bûbájos boszorkák (amerikai
sorozat)

17:45 Cápamese (amerikai
animációs film)

19:30 Tények
20:05 Shrek 2. (amerikai animációs

film)
21:50 NCIS (amerikai sorozat)
22:50 NCIS: Los Angeles (amerikai

sorozat)
23:50 Hatalmas szív (amerikai-

angol filmdráma) Mariane
Pearl férje, Daniel, a Wall
Street Journal dél-ázsiai
irodájának vezetõje a
cipõbombás Richard Reid
sztoriján dolgozott. A szálak
Karacsiba vezettek...

01:50 EZO.TV Jósok, látók,
médiumok!

TV 2
06:40 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Míg a halál el nem választ

(amerikai sorozat)
12:00 A fehér csóka (amerikai

vígjáték) Brad apja,
Kalifornia állam
kormányzó-jelöltje épp
a választási kampányra
készül, ezért felbérel két
színészt, játsszák el
a nagymenõ gengszter
szerepét és rabolják el
Brad-et.

13:45 Viszem a bankot (amerikai
akció-vígjáték)

15:30 Szívtelen bosszú (amerikai
filmdráma)

17:25 Csonthülye 2. – Csapás
a múltból (amerikai-indiai-
dél-afrikai vígjáték) 

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Alvin és a mókusok (amerikai

animációs vígjáték)
21:50 Hidalgo – A tûz óceánja

(amerikai kalandfilm)
00:30 Film Rómeó és Júlia (amerikai

filmdráma)
02:50 Hülyeség nem akadály

(amerikai-ausztrál 
sorozat)

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:00 A Szövetség
10:55 P@dtársat keresünk
11:50 Hagyományok õrzõi
12:00 Magyar rock
13:01 Híradó délben
13:25 Vízkereszti boszorkányok

(olasz vígjáték) 
15:15 A végzet asszonya (magyar

tévéjáték)
16:05 Família Kft. (magyar 

sorozat) 
16:35 MacGyver (amerikai-kanadai

sorozat)
17:25 Enid Blyton kalandfilm

sorozata (angol sorozat)
17:55 A Nyereg Klub (ausztrál

sorozat)
18:20 Lizzie McGuire (amerikai

sorozat)
18:40 Robbie, a fóka (német s.)
19:30 Esti mese
20:05 Fekete macska (magyar

tévéfilm)
21:00 Híradó este
21:35 Ábel az országban (magyar

vígjáték)
22:35 A névtelen vár (magyar s.)
23:35 Alatriste kapitány (francia-

spanyol-amerikai kalandfilm)
02:00 Házaspárbaj (olasz s.)

MTV 2
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07:25 Unser Bildschirm
07:55 Ma Reggel
10:05 Grimm meséibõl:

Csipkerózsika
11:10 A világ meséi
11:20 Koldus és királylány (olasz-

német kalandfilm) Hamil, a
jószívû király egészen addig
nem tud trónörököst hozni a
királyi udvarba, amíg Ga-
mesh, a gyerek-varázsló va-
rázserejével ezt nem teszi le-
hetõvé. A helyzet azonban
meglehetõsen rosszra fordul
amikor az öreg Epos ellenál-
lása miatt a király fiúgyerme-
két egy kislányra cserélik, aki
a Mirabella nevet kapja. 

13:00 Hírek
13:05 Mindenbõl egy van
14:00 Hacktion (amerikai sorozat)
15:00 Vodafone Belvárosi Nagydíj
18:00 Koncert Majális
20:30 Híradó este 
21:10 Gettómilliomos (angol-ameri-

kai filmdráma) Fsz.: Dev Pa-
tel, Freida Pinto, Madhur
Mittal, Anil Kapoo

23:10 MR2 Akusztik+ a Müpából
00:35 Tudorok (amerikai s.)
01:30 A rejtélyes XX. század

MTV 1

RTV 1
07:00 Reggeli híradó; 09:10 A
palota titkai (koreai sorozat);
10:20 Folklórkincs; 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 A
tizedik királyság (amerikai
sorozat); 17:40 A palota
legendája (koreai sorozat);
18:53 Híradó; 20:00 Híradó;
21:40 A Grace klinika (amerikai
sorozat); 22:50 Divatvilág; 23:10
Mellékzsaru (román film); 01:10
A tizedik királyság (amerikai
sorozat); 02:00 Replay; 03:10
Sztárgyár

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00
Pazvante, chioru’; 08:25 A
varázslótanonc (amerikai
fantasyfilm); 10:00 Sztárgyár;
11:00 Vallomások; 12:00 Egy
óra biznisz; 13:00 Szórakoztató
mûsor; 14:00 Együtt Európába;
15:10 A varázslótanonc
(amerikai fantasyfilm); 16:45
Ha nem tudná…; 17:00
Vallomások; 18:00 Hírek; 18:20
Sztárgyár; 18:45 Labdarúgó
agrárbajnokság; 20:15
Foglalkozása: író; 20:30 Egy
óra biznisz; 21:30 Szórakoztató
mûsor; 22:30 Híradó; 23:30
Sztárgyár; 24:00 Dzsessz;
00:55 Autó-mánia; 01:30
Labdarúgó agrárbajnokság

Viasat 3
06:30 A kifutó (amerikai s.); 07:20
Gyilkos sorok (amerikai s.); 08:15
A kifutó (amerikai s.); 09:05 A
nagy házalakítás; 09:55 Gyilkos
sorok (amerikai s.); 10:50
Damaszkusz kincse (amerikai s.);
12:45 Drágám, terhes vagyok!
(amerikai vígjáték); 14:50 Astro
Boy (amerikai s.); 16:40 Jane
Eyre (amerikai s.); 18:45
Damaszkusz kincse (amerikai s.);
20:30 Jóbarátok (amerikai s.);
21:15 Két pasi – meg egy kicsi
(amerikai s.); 22:20 Éden Hotel
(amerikai s.); 23:20 48 óra
(amerikai akció-vígjáték); 01:10
Drágám, terhes vagyok!
(ismétlés); 03:15 48 óra (amerikai
akció-vígjáték, ismétlés)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?;
A könyvhozó; 10:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai
sorozat); 11:00 Fogadás az
életre; 12:00 Román
komédiaszolgálat; 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 Dexter
(amerikai sorozat); 24:00
Masterchef (ismétlés); 02:00
Hírek; 03:30 Dexter (amerikai
sorozat); 04:30 Promotor;
05:00 20 év elteltével; 06:00
Happy Hour

HBO
07:30 Az élet mindennél fontosabb
(dokf.); 09:00 Kutyák és macskák –
A rusnya macska bosszúja (am.
vígj.); 10:25 Az angol, aki dombra
ment fel és hegyrõl jött le (angol
vígj.); 12:00 Mûkedvelõ társulat (an-
gol vígj.); 13:35 Mesterlövészek
(am. vígj.); 15:05 A varázslótanonc
(am. fantasztikus film); 16:55
Nicolae Ceauºescu önéletrajza (do-
kf.); 20:00 Szerelembõl, a legjobb
szándékkal (román filmdráma);
21:45 Az Eiffel-torony (rövidf.);
22:15 A rablás (rövidf.); 22:30 Mu-
latság (rövidf.); 22:50 Superman,
Spiderman és Batman (rövidf.);
23:05 Az erdélyi lány (rövidf.); 23:25
Camelot (am. s.); 01:10 Ég veled,
Gary! Francia filmdráma)

Film +
05:45 Dirty Dancing (amerikai s.);
06:20 Én és a gorillám (amerikai-
japán kalandfilm); 08:05 Televíziós
vásárlás; 11:10 Fedõneve: Pipõ
(amerikai-német animációs film);
12:40 Pandakaland Kínában
(amerikai családi kalandfilm);
14:10 Rövidzárlat (amerikai
vígjáték); 16:05 A maszk
(amerikai akció-vígjáték); 18:00
Mrs: Doubtfire – Apa csak egy
van (amerikai vígjáték); 20:20
Hipervándor (amerikai sci-fi);
22:00 Gyilkos nap (amerikai
akcióthriller); 00:30 Kémjátszma
(német-amerikai-japán krimi);
02:40 Gyilkos nap (amerikai
akcióthriller); 04:55 Sajttársak
(amerikai romantikus vígjáték)

TV 2 – 21:50 

Zorro álarca 
(amerikai kalandfilm)
Don Diego de la Vega, a titokzatos Zorro álarca
mögé rejtõzve sikerrel vívta egyszemélyes harcát a
vaskezû kormányzó, Don Rafael Montero és a
spanyol uralom ellen. Egy suhintás az acélpengé-
vel, egy nagy Z betû, s már mindenki tudja, Zorro
járt itt, hogy oltalmazza a gyengéket és kiszolgálta-
tottakat, s bosszút álljon az elszenvedett igazságta-
lanságokért. Ám e legyõzhetetlen, sebezhetetlen
hõs jelmeze hús-vér embert takar, akit a kormány-
zó végül mégis sarokba szorít és megfoszt mindat-
tól, amiért él: a családjától és a szabadságtól.

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

Eurosport
09:30 Labdarúgás – Eurogólok;
10:30 Snooker – Vb, Sheffield,
Egyesült Királyság, 10: nap; 12:00
Snooker – Vb, Sheffield, Egyesült
Királyság, negyeddöntõ, élõ; 15:00
Csupa sport – Wattok; 16:00
Snooker – Vb, Sheffield, Egyesült
Királyság, 10: nap; 16:30 Snooker –
Vb, Sheffield, Egyesült Királyság,
negyeddöntõ, élõ; 19:30 Csupa
sport – Wattok; 20:00 Labdarúgás –
Eurogólok; 21:00 Snooker – Vb,
Sheffield, Egyesült Királyság,
negyeddöntõ, élõ; 24:00
Autóverseny – Vb, szezonális
elõzetes; 00:45 FIA Túraautó Vb –
WTCC magazin; 01:15 Snooker –
Vb, Sheffield, Egyesült Királyság,
negyeddöntõ

06:40 Roma Magazin
07:05 Domovina
07:35 Scientia Hungarica
08:30 Az állatok világa
09:05 Myrsky, a juhászkutya (finn

családi film)
10:40 Zebra
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
12:00 Kivilágos kivirradtig
13:00 Híradó – Déli
13:20 Kívánságkosár
15:15 Illényi Katica és testvérei
16:25 Rebecca, az elsõ feleség

(olasz filmdráma)
18:00 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Egy tiszta nõ (angol-

amerikai sorozat)
21:20 Úrvacsora (svéd filmdráma)
20:30 Múzeumtúra – Francia módra
21:20 Tükör által homályosan

(svéd filmdráma) Fsz.:
Gunnar Björnstrand, Ingrid
Thulin, Max von Sydow,
Gunnel Lindblom, Allan
Edwall 

22:45 Az ígéret szép szó (szerb –
francia vígjáték)

00:50 Lamantin Jazz Fesztivál
01:30 Lélek Boulevard

Duna TV
07:00 Tv2 matiné
11:00 Lucky Luke – Irány a vadnyu-

gat (francia animációs film)
12:35 A Jetson család (amerikai

animációs film)
14:05 Híd Terabithia földjére

(amerikai családi kalandfilm)
15:55 Lökött örökösök (angol

vígjáték)
17:35 Lemony Snicket – A balsze-

rencse áradása (amerikai
családi vígjáték) Sajátos kö-
rülmények között ismerkedik
meg egymással Jess és
Leslie. A két magányos, ki-
rekesztett gyerek összeba-
rátkozik. 

18:20 Update Konyha
18:25 Tiltott szerelem (török s.)
19:30 Tények
20:05 Harmadik Shrek (amerikai

animációs film)
21:50 Zorro álarca (amerikai ka-

landfilm) Fsz.: Antonio Ban-
deras, Sir Anthony Hopkins,
Catherine Zeta-Jones, Stuart
Wilson, Matt Letscher 

24:20 Lesz ez még így se! (ame-
rikai romantikus vígjáték) 

02:50 My Fair Lady (amerikai
musical)

TV 2
07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:05 Mélytengeri élõvilág 

(kanadai-amerikai
dokumentumfilm)

11:45 A javulás útja (amerikai
film) Az önpusztító Dulcie a
szülõk rémálma,
kezelhetetlen tinédzser, aki
minden emberi kapcsolatot
lerombol. 

13:35 Hullajó hullajelölt (francia
vígjáték)

15:25 Az oroszlán (francia akció-
film)

17:30 Aranyesõ Yuccában (olasz-
western vígjáték)

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Dr: Dolittle (amerikai családi

film)
21:35 Godzilla (amerikai

fantasztikus akciófilm)
Fsz.: Matthew Broderick,
Jean Reno, Hank
Azaria, Maria Pitillo, Arabella
Field 

24:20 Jackie Brown (amerikai
krimi) Fsz.: Pam Grier,
Samuel L. Jackson,
Robert Forster, Robert
De Niro, Bridget Fonda 

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:00 Rejtélyek Tesz-Vesz városban
10:25 A bûvös körhinta
10:40 Enid Blyton kalandfilm sorozata
11:05 A Nyereg Klub (ausztrál s.)
11:30 Lizzie McGuire (amerikai s.)
11:55 WTA Nemzetközi nõi

tenisztorna
13:01 Híradó délben
13:10 A múzsa csókja
13:55 Lovas magazin
14:25 1100 év Európa közepén
14:55 A névtelen vár
15:55 Família Kft (magyar sorozat)
16:20 MacGyver (amerikai sorozat)
17:20 Enid Blyton kalandfilm

sorozata
17:45 A Nyereg Klub (ausztrál s.)
18:10 Lizzie McGuire (amerikai s.)
18:45 Anya, az állatorvos (olasz s.)
19:35 Esti mese
19:45 A bûvös körhinta
19:55 Grimm meséi
21:00 Híradó este
21:30 Ábel az országban (magyar

vígjáték
22:35 Halhatatlanok Társulata Lorán

Lenke
23:25 Gettómilliomos (angol –

amerikai filmdráma)
01:25 Házaspárbaj (amerikai s.)
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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
14:30 Marslakók (magyar

sorozat)
15:00 Gasztroangyal
15:55 Angyali érintés (amerikai

sorozat) 
16:45 Capri – Az álmok szigete

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

sorozat)
19:30 Maradj 

talpon!
20:30 Híradó este 
21:10 Marslakók (magyar

sorozat)
21:40 Kasszasiker (amerikai

sorozat)
22:30 Bábel
23:25 Az Este
24:00 KorTárs
00:30 Árnyékban harcolók

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Reggeli híradó;
09:10 A palota titkai (koreai soro-
zat); 10:30 Corrs-koncer; 11:30
Nemzetközi cirkuszi elõadás; 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 ti-
zedik királyság (amerikai sorozat);
17:40 A palota legendája (koreai
s.); 18:53 Híradó; 20:00 Híradó
plusz; 21:00 Dr. House (amerikai
sorozat); 22:50 Divatvilág; 23:10
Egy kosaras naplója (amerikai
filmdráma) Fsz.: Leonardo DiCap-
rio, Mark Wahlberg; 01:00 A tizedik
királyság (amerikai sorozat); 01:55
La vie en rose; 02:35 100%-ban sza-
vatolt; 03:25 Híradó
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:20 Ha nem
tudná…; 08:25 A varázsló-
tanonc (ismétlés); 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; 18:40 A fény
gyermeke (francia film); 20:30
Egy óra biznisz; 21:30
Szórakoztató mûsor; 22:30
Híradó; 23:30 Sztárgyár; 24:00
Törvény és rend (amerikai
sorozat); 00:55 Légy formában!;
01:25 Caterina és a lányok
(olasz sorozat); 02:15 Sztárgyár

Viasat 3
06:40 A kifutó (am. s.); 07:30 Gyil-
kos sorok (am. s.); 08:25 A kifutó
(am. s.); 09:15 A nagy házalakítás;
10:10 Gyilkos sorok (am. s.); 11:10
Film Damaszkusz kincse (am. kaland-
film); 12:55 A dadus (am. s.); 13:55
A nagy házalakítás; 14:55 Shark –
Törvényszéki ragadozó (am. s.);
16:40 CSI: Miami helyszínelõk (am.
s.); 17:35 Esküdt ellenségek: Bû-
nös szándék (am. s.); 18:35
Nyomtalanu (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 – Szégyente-
lenek (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); 11:00 Lois és Clark
(ismétlés); 13:00 Hírek; 13:45
A vadon bûvöletében
(amerikai film); 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 A bérgyilkos
(amerikai akciófilm) Fsz.:
Chuck Norris, Michael Parks,
Al Waxman; 00:30 Promotor;
01:00 Apropo TV; 02:00
Híradó; 03:30 A bérgyilkos
(ismétlés)

HBO
06:00 A varázslótanonc (am. fan-
tasztikus film); 07:50 Kelekótya ka-
rácsony (am. családi vígj.); 09:30
Anyát a Marsra (am. animációs film);
11:00 Ilyen az élet (am. vígj.); 12:55
Morgen (román filmdráma); 14:40
Ki az a Clark Rockefeller? (am.
életrajzi dráma); 16:10 Törvényszé-
ki héják (am. vígj.); 18:05 Marma-
duke – A kutyakomédia (am. csalá-
di vígj.); 19:35 Nevelésbõl elégsé-
ges (am. s.); 20:00 Harry Potter és
a Halál ereklyéi I (rész (angol–am.
kalandfilm); 22:25 A szobatárs (am.
thriller); 23:55 Trónok harca (am.
s.); 00:55 A bûn serege (francia
filmdráma); 03:10 Crulic (román do-
kf.); 04:25 Rémálom az Elm utcá-
ban (am. horror)

Film +
06:20 Rövidzárlat (amerikai
vígjáték); 08:05 Televíziós
vásárlás; 11:10 Pandakaland
Kínában (amerikai családi
kalandfilm); 12:40 Mrs:
Doubtfire – Apa csak egy van
(amerikai vígjáték); 15:00
Végzetes buli (kanadai thriller);
16:45 Pofa be! (ameriaki akció-
vígjáték); 18:20 Hipervándor
(amerikai sci-fi); 20:00 25 millió
fontos váltságdíj (angol
kalandfilm); 22:00 Az ötödik
elem (francia akció-vígjáték);
00:20 A határvonal (mexikói-
amerikai thriller); 02:05 Az
utolsó randevú (amerikai
vígjáték); 03:45 Tube – Alagút a
halálba (dél-koreai akciófilm)

Duna TV – 21:00 

A nagy trakta (olasz vígjáték)

Diamante egy kis város Dél Olaszországban,
Calabriában. Gabriele, Marco és Nicola három
helyi fiatal, akik egy filmet szeretnének készíteni.
Interjút készítenek egy öreg hölggyel, aki mesél
nekik egykori nagy szerelmérõl, aki Amerikába
emigrált és akit azóta is hazavár. Jó témának tû-
nik, de hogyan kezdjenek hozzá. Neri egy sikeres
film rendezése után Diamanten találta meg a
nyugalmát. Tõle remélnek segítséget, de hiába,
ezért a fiatalok Rómába utaznak, hogy maguk
csináljanak szerencsét a s“showbusiness“ olasz
fõvárosában.

AXN
07:00 A nagy házalakítás; 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 Sötét angyal
(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.); 00:10
Profilage (am. s.); 01:10 NCIS: Los
Angeles (am. s.)

Eurosport
09:30 Fitnessz – A doboz; 09:45 Csu-
pa sport – Wattok; 10:30 Snooker –
Vb, Sheffield, negyeddöntõ; 12:00
Snooker –negyeddöntõ, élõ; 15:00
Labdarúgás – Eurogólok; 16:00 Snoo-
ker – Vb, Sheffield, negyeddöntõ;
16:30 Snooker – Vb, Sheffield, ne-
gyeddöntõ, élõ; 19:30 Csupa sport –
Szerdai válogatás; 19:35 Lovaglás –
Világkupa, Hertogenbosch, Hollandia,
díjugratás; 20:35 Lovaglás – Lovas
klub; 20:40 Golf – Európa torna,
Ballantines bajnokság; 21:10 Golf –
Nõi európa torna, Marokkó; 21:25 Vi-
torlázás – Yacht klub; 21:35 Snooker
– Vb, Sheffield, negyeddöntõ, élõ;
24:00 Olimpiai játékok – Olimpia ma-
gazin; 00:30 Snooker – Vb, Sheffield,
negyeddöntõ

07:00 Unser Bildschirm
07:30 Híradó
07:35 Srpski Ekran
08:00 Kárpát Expressz
08:30 Híradó
08:35 Majális után...
09:35 Heuréka! Megtaláltam!
10:05 Önök kérték!
11:00 Család-barát
12:00 Nyelvõrzõ
12:30 Talpalatnyi zöld
13:02 Híradó 
13:20 Kívánságkosár
15:15 Akadálytalanul
15:40 Kulisszatitkok
16:10 Hazajáró
17:00 KOGART kiállítások
17:30 Térkép
18:00 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:05 Sakk
20:30 KOGART kiállítások 2006-2011

Kondor Béla
21:00 A nagy trakta (olasz vígjá-

ték) Fsz.: Gérard Depardieu
22:40 Hírek
22:55 Kultikon
23:50 A Magyar Virtuózok

Kamarazenekar
00:45 Új régi hang

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

médiumok! 
13:30 Winnetou bosszúja (amerikai

western)
15:20 Marina (olasz sorozat)
16:20 Rex felügyelõ (német

sorozat)
17:20 Csoda Manhattanben

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

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

sorozat)
22:20 Doktor House (amerikai

sorozat)
23:20 Született feleségek (amerikai

sorozat)
00:20 Én is szép vagyok
00:50 Aktív
01:20 Tények Este
02:00 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
01:00 Ments meg! (amerikai

sorozat)

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:00 Múlt-kor
10:04 Rejtélyek Tesz-Vesz városban
10:25 A bûvös körhinta
10:35 Enid Blyton kalandfilm sorozata
11:05 A Nyereg Klub (ausztrál s.)
11:30 Lizzie McGuire (amerikai s.)
11:55 Jelképtár
12:00 Magyar válogatott
13:01 Híradó délben
13:25 Világörökség
13:50 MNASZ motorsport magazin
14:20 Barangolások öt kontinensen
14:40 1100 év Európa közepén
15:15 Halhatatlanok Társulata 
16:05 Família Kft (magyar sorozat)
16:30 MacGyver (amerikai sorozat)
17:25 Enid Blyton kalandfilm sorozata
17:50 A Nyereg Klub (ausztrál s.)
18:15 Lizzie McGuire (amerikai s.)
19:25 Esti mese
19:50 A bûvös körhinta
20:10 József Attila: Altató
20:05 Capri – Az álmok szigete

(amerikai sorozat)
21:00 Híradó este
21:35 Angyali érintés (amerikai s.)
22:20 Maradj talpon! 
23:15 Retro – Slágerek: Egy Fényes est
00:10 Tudorok (ír-kanadai-am. s.)
01:05 Bábel

MTV 2
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06:23 Az Este
06:55 Ma Reggel
10:15 A Silla királyság ékköve

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

sorozat)
13:01 Híradó délben 
13:25 Rondó
13:55 Kvartett
14:35 Marslakók (magyar sorozat)
15:00 Négy szellem
15:55 Angyali érintés (amerikai

sorozat) 
16:45 Capri – Az álmok szigete

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

sorozat)
22:30 Fábry
23:50 Az Este
24:00 Magamra találva (amerikai

krimi) Fsz.: Sam Trammell,
Erik Jensen, Susan May
Pratt, Ellen Pompeo, Celia
Weston 

02:15 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 A nagy húzás:
Joker-, Lottó; 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; 00:20 Bébivarázs;
00:50 Folklórkincs; 01:50
Közérdek; 02:15 Exkluzív; 03:20
Híradó

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 A fény
gyermeke (ismétlés); 10:00
Sztárgyár; 11:00 Vallomások;
12:00 Egy óra biznisz; 13:00
Szórakoztató mûsor; 14:00
Parlamenti pártok emelvénye;
14:35 Együtt Európába; 15:30
Teleshop; 16:00 Caterina és a
lányok (olasz sorozat); 17:00
Vallomások; 18:00 Híradó; 18:40
A fény gyermeke (francia
filmdráma); 20:30 Egy óra
biznisz; 21:30 Szórakoztató
mûsor; 22:30 Bortestvérek; 22:35
Híradó; 23:30 Sztárgyár; 24:00
Törvény és rend (amerikai
sorozat); 00:55 Bortestvérek;
01:30 Caterina és a lányok
(olasz sorozat)

Viasat 3
06:50 Gyilkos sorok (amerikai s.);
07:45 A kifutó (amerikai s.); 08:40
A nagy házalakítás; 09:30 Gyilkos
sorok (amerikai s.); 10:30 Nyomta-
lanul (amerikai s.); 11:25 Columbo
(amerikai film); 12:55 A dadus
(amerikai s.); 13:55 A nagy házala-
kítás; 14:55 Shark – Törvényszéki
ragadozó (amerikai s.); 16:40 CSI:
A helyszínelõk (amerikai s.); 17:35
Esküdt ellenségek: Bûnös szán-
dék (amerikai s.); 18:35 Gyilkos
számok (amerikai s.); 19:30 A nagy
házalakítás; 20:30 Jóbarátok (ame-
rikai s.); 21:15 Két pasi – meg egy
kicsi (amerikai s.); 22:20 Éden Ho-
tel (amerikai s.); 23:20 CSI: A hely-
színelõk (amerikai s.); 00:10 Nikita
(amerikai s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai sorozat);
11:00 Tornádóveszély (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
Fierbinþi (román sorozat); 21:30
Ellenséges terület II – Az ördög
tengelye (amerikai akciófilm)
Fsz: Nicholas Gonzalez, Matt
Bushell, Keith David; 23:30
Híradó; 24:00 A suttyók
visszavágnak (amerikai vígjáték)
Fsz.: Robert Carradine, Anthony
Edwards; 02:00 Híradó; 03:30 A
bérgyilkos (ismétlés)

HBO
06:00 Ki az a Clark Rockefeller?
(am. életrajzi dráma); 07:25 Marm-
aduke – A kutyakomédia (am. csa-
ládi vígj.); 08:55 Harry Potter és a
Halál ereklyéi I (rész (angol–am. ka-
landfilm); 11:20 Jack (am. filmdrá-
ma); 13:10 Rock and Roll Hírességek
Csarnoka – 25: évforduló (am. kon-
certfilm); 15:30 Gulliver utazásai
(am. kalandfilm); 16:55 Lopott da-
lok (francia vígj.); 18:30 Titeuf (fran-
cia animációs film); 20:00 Vissza-
számlálás (am. dokf.); 21:30 Jackie
Chan (a katona (kínai–hongkongi
akciófilm); 23:05 Spartacus – A
bosszú (am. s.); 00:05 Példátlan
példaképek (am. vígj.); 01:45 Kettõs
személyiség (am. thriller); 03:10
Féktelen harag (am. akciófilm)

Film +
05:50 Az angyalok is esznek babot
(olasz-NSZK akció-vígj.); 08:05 Te-
levíziós vásárlás; 11:10 Rövidzárlat
(am. vígjáték); 13:05 Fedõneve: Pipõ
(am.-német animációs film); 14:35
Tuti seft (am. vígj.); 16:15 25 millió
fontos váltságdíj (angol kaland-
film); 18:15 Marabunta – Gyilkos
hangyák (ameriaki akciófilm);
20:00 Fantomas a Scotland Yard
ellen (francia vígj.); 22:00 Ocean’s
Thirteen – A játszma folytatódik
(am. akciófilm); 00:15 Balhé
(francia-kanadai-am.-angol akció-
vígj.); 02:05 Fido – Hasznos a
zombi a háznál (kanadai horror-
vígj.); 03:40 Harcosok esküje –
Nareshuan király (thaiföldi hábo-
rús filmdráma)

Duna TV – 21:00 

Egri csillagok 
(magyar történelmi kalandfilm)
1500-as évek, Magyarország. Portyázó török csa-
patok dúlják fel az országot, rabolnak, fosztogat-
nak, rabságba hurcolják a magyarokat. Bornem-
issza Gergely és Cecey Éva gyerekként kerül
Jumurdzsák kezébe, aki egy keleti rabszolgapia-
con akarja eladni értékes foglyait. A gyerekek
megszöknek, ráadásul magukkal viszik a babonás
Jumurdzsák talizmánját. A török harcost ezután
elhagyja a szerencséje, míg a bátor kisfiú, Bor-
nemissza Péter megtalálja azt. A film története
hûen követi a regényt.

AXN
07:00 A nagy házalakítás; 08:00
JAG – becsületbeli ügyek (am.
s.); 09:00 Ügyvédek (am. s.);
10:00 A férfiak a szõkéket szere-
tik (am. s.); 11:00 Sötét angyal
(am. s.); 12:00 A kiválasztott – az
amerikai látnok (am. s.); 13:00
Ügyvédek (am. s.); 14:00 Jordan
(am. s.); 15:00 Szellemekkel sut-
togó (am. s.); 16:00 Merlin (am.
s.); 17:00 JAG – becsületbeli
ügyek (am. s.); 18:00 Sötét angyal
(am. s.); 19:00 Jordan (am. s.);
20:00 JAG – becsületbeli ügyek
(am. s.); 21:00 CSI: New York
(am. s.); 22:10 Eltûnés (am. s.);
23:10 Gyilkos elmék (am. s.);
00:10 Felejthetetlen (am. s.);
01:10 CIS –New York (am. s.)

Eurosport
09:30 Autóverseny – Vb,
szezonális elõzetes; 10:15
Labdarúgás – Eurogólok; 10:30
Snooker – Vb, Sheffield,
negyeddöntõ; 12:00 Csupa
sport – Wattok; 13:00
Labdarúgás – Eurogólok; 14:00
Snooker – Vb, Sheffield,
negyeddöntõ; 15:00 Snooker –
Vb, Sheffield, elõdöntõ, élõ;
18:00 Csupa sport – Wattok;
19:00 Legerõsebb ember –
Bajnokok Ligája, Lappföld;
20:00 Snooker – Vb, Sheffield,
elõdöntõ; 21:00 Snooker – Vb,
Sheffield, elõdöntõ, élõ; 24:00
Csupa sport – Wattok; 01:00
FIA Túraautó Vb – WTCC
magazin

06:25 Gazdakör
06:40 Híradó
07:30 Híradó
07:35 Ecranul nostru
08:00 Kárpát Expressz
08:30 Híradó
08:35 Kultikon
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd
10:00 Világ-nézet
11:00 Család-barát
12:00 Pannon expressz
12:30 Térkép
13:00 Híradó – Déli
13:20 Kívánságkosár
15:40 Határtalanul magyar
16:10 Számûzött magyar irodalom
16:40 Hazajáró
16:55 Gdanski anzix
18:00 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Sophie szerint a világ
21:00 Egri csillagok (magyar törté-

nelmi kalandfilm)
22:25 Hírek
22:35 Kultikon
23:30 A Muzsikás együttes és a Da-

nubia Zenekar koncertje
01:20 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
10:50 Teleshop
11:55 EZO: TV Jósok, látók,

médiumok! 
13:30 Tiszta szerencse (ameriaki

film) Eugene Proctor a világ
legszerencsétlenebb
embere. Különleges
tehetsége van ehhoz.

15:20 Marina (olasz sorozat)
16:20 Rex felügyelõ (német s.)
17:20 Csoda Manhattanben

(amerikai-mexikói sorozat)
18:20 Update Konyha
18:25 Tiltott szerelem (török s.)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:10 Jóban Rosszban (magyar s.)
22:20 Spancserek (amerikai

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

médiumok! 
02:05 Spancserek (amerikai film,

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

sorozat) 
22:25 Megapiranha (amerikai ak-

ció-horror) Fsz.: Paul Logan,
Tiffany, Barry Williams,
David Labiosa

00:30 Tudorok (amerikai sorozat)
01:40 Reflektor
02:00 Infománia

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:04 Rejtélyek Tesz-Vesz városban 
10:25 A bûvös körhinta
10:35 Enid Blyton kalandfilm sorozata
11:05 A Nyereg Klub (ausztrál s.)
11:30 Lizzie McGuire (amerikai s.)
12:00 Magyar retro
13:01 Híradó délben
13:25 Néprajzi értékeink
13:30 Másfélmillió lépés

Magyarországon
14:20 Zegzugos történetek
14:45 1100 év Európa közepén
15:15 Retro – Slágerek
16:00 A Black Rose vár titka (olasz

sorozat)
16:30 MacGyver (amerikai 

sorozat)
17:20 Enid Blyton kalandfilm sorozata
17:50 A Nyereg Klub (ausztrál s.)
18:15 Lizzie McGuire (amerikai s.)
18:55 Robbie, a fóka
19:35 Esti mese
20:00 Capri – Az álmok szigete

(amerikai sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Angyali érintés (amerikai s.) 
22:20 Maradj talpon!
23:15 Hogy volt!?
00:25 Elcserélt szerelem (magyar

játékfilm) 

MTV 2



06:23 Az Este
06:55 Ma Reggel
10:05 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
14:30 Marslakók (magyar

sorozat)
15:00 Elcserélt lányok

(amerikai sorozat) 
15:45 Angyali érintés (amerikai

sorozat)
16:35 Capri – Az álmok szigete

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

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

sorozat)
21:40 Poén Péntek
22:40 Mindenbõl 

egy van
23:35 Az Este
00:10 Négy szellem

MTV 1

RTV 1
07:00 Reggeli híradó; 09:10 A
palota titkai (koreai sorozat);
10:25 Danutz Kft:; 12:30
Sztárgyár; 12:40 A palota
legendája (koreai sorozat);
14:00 Híradó; 14:45 e-Fórum;
15:15 Teleshop; 15:30
Parlamenti pártok emelvénye;
16:00 Románia parlamentje;
16:50 La vie en rose; 17:40 A
palota legendája (koreai
sorozat); 18:53 Híradó; 20:00
Híradó; 21:00 Egyszer az
életben; 23:10 Az alvilág
pápája (amerikai vígjáték)
Fsz.: Mickey Rourke, Eric
Roberts, Daryl Hannah; 01:15
Distractis Show; 02:05 Profik;
02:55 e-Fórum; 03:20 Híradó
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:10 A fény
gyermeke (ismétlés); 10:00
Sztárgyár; 11:00 Vallomások;
12:00 Egy óra biznisz; 13:00
Szórakozatató mûsor; 14:00
Teleshop; 14:35 Együtt
Európába!; 15:30 Teleshop;
16:00 Caterian és a lányok
(olasz sorozat); 17:00
Vallomások; 18:00 Híradó; 18:40
Gonoszkodók (francia
vígjáték) Fsz.: Pierre Arditi,
Marie-Anne Chazel; 20:30 Egy
óra biznisz; 21:30 Mitica esetei;
22:30 Híradó; 23:30 Sztárgyár;
24:00 Van, akinek tetszik…;
01:10 Gonoszkodók (ismétlés);
02:50 Egy óra biznisz; 03:40
Van, akinek tetszik

Viasat 3
06:45 Gyilkos sorok (am. s.); 07:35
A kifutó (am. s.); 08:25 A nagy
házalakítás; 09:15 Gyilkos sorok
(am. s.); 10:10 Nyomtalanul (am.
s.); 11:05 Columbo: Ölni már
nincs idõ (am. s.); 12:55 A dadus
(am. s.); 13:55 A nagy házalakítás;
14:55 Shark – Törvényszéki
ragadozó (am. s.); 16:40 CSI: A
helyszínelõk (am. s.); 17:35 Esküdt
ellenségek: Bûnös szándék (am.
s.); 18:35 Nyomtalanul (am. s.);
19:30 Gordon Ramsay – A pokol
konyhája; 20:30 Jóbarátok Rend
(am. s.); 21:25 Két pasi – meg egy
kicsi (am. s.); 22:20 Stigmata (am.
thriller); 00:05 CSI: A helyszínelõk
am. s.); 01:05 Esküdt ellenségek:
Bûnös szándék (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai s.); 11:00
Kisvárosi gyilkosságok (amerikai
s.); 13:00 Híradó; 13:45 Apropo TV;
13:45 Egy kínzóember délutánja
(román filmdráma) Fsz.:
Gheorghe Dinica, Radu Beligan,
Ana-Ioana Macaria; 16:00 Fiatal
és nyughatatlan (amerikai s.);
17:00 Híradó; 17:45 Happy Hour;
19:00 Híradó; 20:30 Románia
tehetségei; 00:15 Multik, haza!
(amerikai vígjáték) Fsz.: Jason
Schwartzman, Jude Law, Naomi
Watts; 02:30 Egy kínzóember
délutánja (ismétlés); 04:00 Multik,
haza! (ismétlés); 06:15 Happy
Hour

HBO
06:00 Gulliver utazásai (am. kaland-
film); 07:25 Titeuf (am. animációs
film); 08:55 Reflektorfény (am. zenés
dráma); 10:50 Valentin-nap (am. ro-
mantikus vígj.); 12:55 A világ Ion B:
szemével (román dokf.); 14:00 Egy
hét kettesben (francia filmdráma);
15:40 Utódomra ütök (am. vígjáték);
17:15 A Karib-tenger kalózai: Isme-
retlen vizeken (am. kalandfilm);
19:30 Filmek és sztárok; 20:00 A Föld
inváziója – Csata: Los Angeles (am.
sci-fi); 22:00 Spartacus – A bosszú
(am. s.); 22:55 Halálfutam (am. ak-
ciófilm); 00:45 Ügyféllista (am. film-
dráma); 02:15 Halálos kitérõ 3 (am.
horror); 03:45 Micmacs – (N)Agy-
ban megy a kavarás (francia vígjá-
ték); 05:25 Felvétel indul!

Film +
05:35 Cyrano de Bergerac
(francia romatikus dráma); 08:05
Televíziós vásárlás; 11:15 Tora!
Tora! Tora! (amerikai-japán
kalandfilm); 14:05 Charlie kettõs
élete (amerikai-német thriller);
16:00 Ocean’s Thirteen – A
játszma folytatódik (amerikai
akciófilm); 18:20 Haláli Hálaadás
(amerikai vígjáték); 20:05 A
Twister visszavág (amerikai
akciófilm); 22:00 Riválisok 3 –
Nincs visszaút (amerikai
akciófilm); 23:40 Bosszú
mindhalálig (amerikai
akcióthiller); 01:40 A
legrosszabb nap (amerikai
romantikus dráma); 03:20 Saint
Ange (francia horror)

Viasat 3 – 22:20 

Stigmata (amerikai thriller)
Andrew atya a Vatikán egyik szaktekintélye, a meg-
magyarázhatatlan csodákkal foglalkozik. Brazíliába
küldik, ahol egy kisváros templomában könnyezni
látták a szentek szobrait. Közben Amerikában fur-
csa dolgok történnek egy egészen nyugodt, min-
dennapos lánnyal. Frankie elõször orvosokhoz és
pszichológusokhoz fordul magyarázatért. Testén ki-
ütköznek Krisztus szenvedésének jegyei, a stigmák.
Az egyház Andrew atyát értesíti. A lánnyal való ta-
lálkozáskor a pap megérzi a fenyegetõ, ellentétes
erõket. Nyomozása során kétezer éves imaszöveg
kerül elo, amely mintha korunk emberét figyelmez-
tetné valami közelgõ tragédiára.

AXN
07:00 A nagy házalakítás; 08:00
JAG – Becsületbeli ügyek (am.
s.); 09:00 Ügyvédek (am. s.);
10:00 A férfiak a szõkéket szere-
tik (am. s.); 11:00 Sötét angyal
(am. s.); 12:00 A kiválasztott – Az
am. látnok (am. s.); 13:00 Ügyvé-
dek (am. s.); 14:00 Jordan (am.
s.); 15:00 Született szinglik (am.
s.); 16:00 Merlin (am. s.); 17:00
JAG – Becsületbeli ügyek (am.
s.); 18:00 Sötét angyal (am. s.);
19:00 Jordan (am. s.); 20:00 JAG
– Becsületbeli ügyek (am. s.);
21:00 Rush – a hajsza (am. s.);
22:00 XXX 2 (am. akciófilm) Fsz.:
Ice Cube, Willem Dafoe, Samuel
L: Jackson; 24:00 A cég (am. s.);
01:00 Rush – a hajsza (am. s.)

Eurosport
09:30 FIA Túraautó Vb – WTCC
magazin; 10:00 Snooker – Vb,
Sheffield, Egyesült Királyság, elõ-
döntõ; 12:00 Snooker – Vb,
Sheffield, Egyesült Királyság, elõ-
döntõ, élõ; 15:00 Labdarúgás –
UEFA U-17 Bajnokság, Szlovénia,
csoportmérkõzés, élõ; 16:45
Snooker – Vb, Sheffield, Egyesült
Királyság, elõdöntõ, élõ; 19:30
Labdarúgás – UEFA U-17 Bajnok-
ság, Szlovénia, csoportmérkõzés,
élõ; 21:15 Snooker – Vb,
Sheffield, Egyesült Királyság, elõ-
döntõ, élõ; 24:00 Labdarúgás –
UEFA U-17 Bajnokság, Szlovénia,
csoportmérkõzés; 01:00 Snooker
– Vb, Sheffield, Egyesült Király-
ság, elõdöntõ

06:25 Gazdakör
06:40 Híradó
07:00 Rondó
07:30 Híradó
07:35 Kvartett
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
16:15 Munka-Társ
16:40 Ablak a természetre
16:55 Ízõrzõk: Öttömös
18:00 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Sakk, Kempelen úr!
20:30 Kulisszatitkok
21:00 Sándor Mátyás (s.)
22:00 Hírek
22:20 Kultikon
23:10 Napok, évek, századok
00:05 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 Marina (olasz 

sorozat)
16:20 Rex felügyelõ (német

sorozat)
17:20 Csoda Manhattanben

(amerikai-mexikói 
sorozat)

18:20 Update Konyha
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 (amerikai

sorozat)
17:20 Marichuy – A szerelem

diadala (mexikói sorozat)
18:20 Teresa (mexikói sorozat)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 A Széf
21:10 Fókusz
21:50 Barátok közt (magyar

sorozat) 
22:25 CSI: Miami helyszínelõk

(amerikai sorozat) 
23:30 Gyilkos elmék (amerikai

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

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:04 Rejtélyek Tesz-Vesz városban
10:35 Enid Blyton kalandfilm

sorozata
11:04 A Nyereg Klub (ausztrál

sorozat)
11:30 Lizzie McGuire (amerikai s.)
12:00 Magyar bulizene
13:01 Híradó délben
13:25 Közjáték
13:35 Hogy volt!?
14:40 Elcserélt szerelem
16:10 A Black Rose vár titka (olasz

sorozat)
16:35 MacGyver (amerikai sorozat)
17:20 Enid Blyton kalandfilm

sorozata
17:50 A Nyereg Klub (ausztrál

sorozat)
18:15 Lizzie McGuire (amerikai

sorozat)
18:40 Esti mese
20:00 Capri – Az álmok szigete

(amerikai sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Angyali érintés (amerikai s.)
22:25 Maradj talpon! 
23:15 Telepódium – A kitüntetés
00:05 MNASZ motorsport magazin
00:35 A hazudós lengyel (lengyel

film)

MTV 2
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