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Bogártól, vadkantól
óvják a fukar talaj
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D. Mészáros Elek
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Szabó Ödön
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Sándor, a Körösök
Vízügyi Igazgatóságának
vezetõje és Létai Zoltán
alpolgármester
terepszemlén 9.
Zilahy Lajos író, költõ,
publicista – Nagy-
szalonta legsikeresebb
tollú szülöttérõl Szilágyi
Aladár összeállításának
elsõ része 10. A bukaresti és a budapesti

kulturális tárca, illetve a Com-
munitas Alapítvány támogatá-
sával a Varadinum Kulturális
Alapítvány az idén is megren-
dezte a Varadinum elnevezésû
rendezvénysorozatot. Biró
Rozália, az alapítvány kurató-
riumi elnöke számolt be a va-
sárnaptól vasárnapig, április
29-étõl május 6-áig tartó ün-
nepi hét kínálatáról. A hagyo-
mányoknak megfelelõen most
is a történelmi magyar egyhá-
zak kiveszik-kivették részüket a
közösségformáló rendezvé-
nyekbõl. A nyitónapi fõszerve-
zõ a református egyház, szerda
délután az evangélikus, csütör-

tökön az unitárius templomban
tartottak ünnepi istentiszteletet,
a zárónapon pedig a római ka-
tolikus bazilikában lesz mise és
körmenet délelõtt. Nem marad-
hatott ki a programból az Apá-
ról fiúra címet viselõ kézmû-
ves-foglalkozás, illetve a civil
társadalom napja (szerdán)
sem. Az iskolanapok és törté-
nelmi diákvetélkedõ mellett ko-
molyzenei hangversenyek, kép-
zõmûvészeti tárlatok és kulturá-
lis örökségünkkel számot vetõ
könyvek bemutatói színesítik a
palettát, és az anyák napjáról is
megemlékeznek. Az idei Fé-
nyes Szabolcs-centenárium
apropóján több rendezvényen

is felidézik a zeneszerzõ pálya-
futását, vasárnap 19.30-kor
Bodrogi Gyula közremûködé-
sével a Szigligeti Színház tart
emlékmûsort Fényes-szerzemé-
nyekbõl. Szinte ugyanabban az
idõben – 18 órai kezdettel a
Szakszervezetek Mûvelõdési
Házában tartják meg az idei
Varadinum gálaestjét, amelyen
kiosztják a tavalyi legjobb szer-
vezõknek a díjakat, majd a tíz-
éves Nagyvárad Táncegyüttes
mutatja be a Fényességes csil-
lag címû, Szent László korát
megidézõ táncos misztériumjá-
tékát. Erre az elõadásra a belé-
pés ingyenes.

(-fia)

3., 8.

Varadinum – már huszonegyedszer
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Lapunk támogatója 
a Communitas Alapítvány

Május 18-áig igényelhetik a juh- és kecske-
tenyésztõk az állatok után járó állami kiegészí-
tõ támogatást a Mezõgazdasági Kifizetési és In-
tervenciós Ügynökség (APIA) helyi kirendeltsé-
geinél. Elsõként innen be kell szerezniük a kér-
vény formanyomtatványát, ezt kitöltve látta-
moztatniuk kell egy törvényesen mûködõ te-
nyésztõi egyesülettel, amely igazolja, hogy a
feltüntetett állatállomány valóban létezik. Me-
gyénkben négy ilyen egyesület ad ki igazolást:
az egyik neve Pastorul, a másiké Mioriþa Biho-

reanã, a harmadik a Háziállatok és -szárnya-
sok Tenyésztõinek Bihar Megyei Egyesülete,
végül a Tisztásfalvi (Curãþele) Állattartók Egye-
sülete. A láttamozott kérvényt a személyi iga-
zolvány másolatával, az igénylõ nyilvántartási
számával és aktív bankszámlájának bizonylatá-
val együtt szintén az ügynökség területi kiren-
deltségein kell benyújtani. Tavaly Biharban
1008 tenyésztõ kért támogatást közel 240
ezer juhra, illetve 156 gazda több mint tízezer
kecske után.

Közös sajtótájékoztatón
büszkélkedett az általuk veze-
tett intézmény gyors, haté-
kony és összehangolt munká-
jával a Bihar megyei rendõr-
fõkapitány, Adrian Bucur és
Viorel Gavra megyei fõügyész.
Nem is volt okuk álszerénység-
re, miután kevesebb mint egy
órán belül elfogták azt az olasz
állampolgárt, aki február 28-
án reggel a nyílt utcán lelõtte
egyik ismerõsét. A középkorú
férfi autóját Tenkén azonosí-
tották, és el is fogták a gyil-
kost, aki nem tagadott. A bûn-
vádi eljárást vezetõ Alin
Leucea ügyész szerint nem
volt bonyolult eset, hiszen a
gyanúsított nem igyekezett el-
fedni a nyomait, a bizonyíté-
kok öszszeszedése mégis jó
egy hónapot vett igénybe. En-
nek kapcsán közölte a fõ-
ügyész, hogy kilátásban van
egy korszerû bûnügyi laborató-
rium létrehozása Nagyvára-
don.

Az ügyészeket, nyomozó-
kat, szakértõket stb., 2500 ta-
got tömörítõ Romániai Bûnül-

dözõk Egyesülete a legmaga-
sabb szinten javasolta, hogy te-
gyék lehetõvé a független kri-
minalisztikai szakértõi státus
bevezetését, ám ezt a törvény-
hozás elutasította. Az Európai
Bizottság viszont 2020-ra tûz-
te ki az egységes európai bûn-
üldözési térség kialakítását, ez
kompatíbilis bûnügyi laborok
meglétét is feltételezi. Várad
kiváltságos helyzetbe kerülhet,
ha az itteni rokoni kapcsola-
tokkal rendelkezõ Gaetano
Visalli nyertes pályázatát gya-

korlatba ültetik. A jogi szolgál-
tatásokkal foglalkozó olasz vál-
lalkozó EU-s pénzt kapott ar-
ra, hogy Párizs, Genf és Nova-
ra mellett éppen megyeszék-
helyünkön építsen fel és ren-
dezzen be egy kriminalisztikai
labort, ahol többek között gra-
fológiai vagy DNS-vizsgálatot
is elvégezhetnek. Utóbbira
most csak két helyen van lehe-
tõség Romániában. A létesít-
mény 25 évig ingyen dolgozna
az állami hatóságoknak.

M. Zs.

Bûnügyi labor
adományból?

Négy hektó
égett olaj

Kereken egy hektoliterrel
több használt étolaj és zsira-
dék gyûlt össze az EKE ’91
Nagyvárad – Bihar által szer-
vezett környezetvédõ akció-
ban, mint az azt megelõzõ,
januári gyûjtéskor. Több
mint 200 váradi polgár adta
le a háztartásban keletkezett,
környezetre káros anyago-
kat, õk tombolajegyet kap-
tak cserébe, a sorsolás a jö-
võ hét végén, május 12-én,
az EKE-napon lesz a Kissze-
gyesdi-völgyben. A legtöbb
olajat most is a Rogériuszon
adták le, megközelítõleg
200 litert; a fõtéren 140, a
Lotus bevásárlóközpontnál
80, az õssi piac elõtt pedig
nagyjából 30 liter került a
gyûjtõedényekbe. Ez összes-
ségében meghaladja a 4
hektolitert. A következõ
nagy olajgyûjtést július köze-
pére tervezi az EKE ’91.

Rektorválasztás
két menetben

Hat jelölt közül választot-
ta meg – már másodjára – a
Nagyváradi Egyetem 1149
fõs elektori testülete a felsõ-
oktatási intézmény rektorát.
Az elsõ fordulóból tetemes
elõnnyel jutott a döntõbe
Constantin Bungãu pro-
fesszor, jelenlegi megbízott
rektor és Ioan Horga pro-
fesszor. A részvételi arány
csaknem 78 százalékos volt.
A múlt szerdán megtartott
második forduló eredménye
is a papírforma szerint ala-
kult: Bungãu 585–236
arányban nyerte el a több-
ség voksát. A részvételi
arány 73 százalékos volt.

Kérjenek igazolást a juhtenyésztõk!

Leucea, Gavra, Bucur és az ügyészségi szóvivõ



Az RMDSZ Bihar megyei
szervezete által felkarolt,
a Tulipán Kaláka
Egyesület által
kezdeményezett önkéntes
munkába bekapcsolódtak
a szövetség nagyváradi
szervezetének körzetei is.

„Az irányításom alatt mûkö-
dõ tíz körzet örömmel kapcso-
lódott a programba, hiszen
Nagyváradon is sok olyan, kö-
zösségünket érintõ problémával
találkozhatunk nap, mint nap,
amelyek megoldásához nem
feltétlenül pénz kell, hanem he-
lyi összefogás, jóindulat és ten-
ni akarás” – mondta Biró Rozá-
lia, a városi szervezet elnöke.

Április 13-án a velencei vá-
lasztmány tagjai gyûltek össze
a Templom téri római-katoli-
kus plébánia körüli park és a
buszmegálló mögötti zöldöve-
zet kitakarítására. A bokrok
nyírásába, ültetésébe Orlovsz-
ki Noémi vezetésével a fugyi-
vásárhelyi Gardener cég tízfõs
profi csapata is besegített.

Április 19-én a Szacsvay Im-
re Általános Iskola tanári kara,
az ott tanuló diákok és szüleik
Biró Rozáliával, Pásztor Sán-
dor és Delorean Gyula városi
tanácsosokkal közösen ajtófes-
téssel és hirdetõtábla-készítés-
sel járultak hozzá a tanintézet
csinosításához. A Kecse Gabri-

ella aligazgató, körzeti elnök ál-
tal megrendelt bográcsost is
közösen fogyasztották el.

Április 21-én Gulyás Barna
õssi RMDSZ-elnök vezényleté-
vel egy 15 fõs csapat kerti tör-
pék öntésének, majd kifesté-
sének állt neki. Ugyanezen a
napon Fodré Gabriella szõllõsi

körzeti elnök közel 30 fõs csa-
pata az ottani római katolikus
templom udvarát tette rendbe
Sárközi Zoltán városi önkor-
mányzati képviselõ közremû-
ködésével.

Április 24-én délelõtt Tipo-
nuþ Tibor dél-rogériuszi körze-
ti elnök szervezésében a 35-ös
óvoda mögötti játszóteret csi-
nosították a körzet választmá-
nyi tagjai Huszár István és
Szabó József önkormányzati
képviselõkkel együtt. Helyre-
állították a játszóteret bekerítõ
vasláncot, közben az óvoda
nagycsoportosai Nagy Ágota
óvónõ irányításával árvácská-
kat és bokrokat ültettek. Ter-
mészetesen minden résztvevõ
megkapta a kalákás pólót és a
névre szóló oklevelet.
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Kalákáztak a körzetek is
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Tótiban szorgos
gazdálkodók élnek,
az egyik ilyen családhoz
látogatott el
a közelmúltban
munkatársunk.
A Fényesék gazdaságát,
a kezdeti, és azóta sem
enyhülõ, csak változó
nehézségekrõl a kisebbik
fiú mutatta be lapunknak.

Tócsákon át gázoltunk a te-
repjáróval, meg sem kottyant
neki a felázott talaj. A kiadós
esõ utáni napsütésben pára
lengte be a tájat. Se közel, se
távol senki, csak mélyzöld ve-
tést cirógatott a szél. A domb-
karéj övezte sík mélyén már
felsejlettek Fényesék gépei,
három traktor körül is szor-
goskodtak az emberek. Egyik
szállította a mûtrágyát, míg a
nagy kupás gép a kiszóró ma-
sinériát etette folyamatosan.
Minden pillanatot ki kell hasz-
nálni a munkálatok idõben el-
végzésére, ha nem akarjuk,
hogy terméskiesés legyen –
okosított Szabolcs, Fényesék
kisebbik fia.

A változásokat követõen a
mezõgépész édesapa nem ha-
gyott fel mesterségével, Ma-
gyarországról vásároltak egy
régi traktort, azzal vágtak neki
a gazdálkodásnak. Eleinte úgy
40-50 hektáron hasított az
eke, saját földjeik mellett bé-
relt parcelláik is voltak. A
megtermelt kis profitot igye-
keztek összerakosgatni, így
abból és az akkoriban még
könnyen elérhetõ banki köl-
csönbõl 1993-ban egy új ro-
mán traktort is beszereztek.

Lassan-lassan felfejlõdött a
gazdaság, amit Szabolcs édes-
apjával és bátyjával irányít.
Négyszázötven hektár fölhöz
kell is a megfelelõ géppark,
ami jelenleg hat erõgépbõl,
két kombájnból és a hozzájuk

járó eszközökbõl áll. Hat ál-
landó alkalmazottal dolgoz-
nak. Különbözõ gabonafélé-
ket termesztenek, ez egyrészt
a talpon maradás biztonságát
adja, másrészt pedig elenged-
hetetlen a vetésforgó alkalma-
zása. Az idén 20-20 hektár ár-

pát és repcét vetettek, búzave-
tésük megközelíti a másfélszáz
hektárt, a többi területre nap-
raforgót és kukoricát szándé-
koznak vetni.

Általában a legbiztosabb
kultúra a kukorica, bár az
utóbbi években megjelent ku-

koricabogár-invázió elleni vé-
dekezés megnöveli a költsége-
ket. Már a vetõmag egy külön
csávázást igényel, majd virág-
záskor egy további permete-
zésre van szükség a kártevõ el-
len – magyarázza a fiatalem-
ber. Úgy véli, hogy az utóbbi
évek szeszélyes idõjárása is
megnehezítette a gazdálko-
dást, emellett további fejtörést
okoz a vetést pusztító vaddisz-
nók szinte állandó jelenléte.
Ottjártunkkor is a polgármes-
teri hivatalban tanácskoztak a
község elöljárói, a nagyobb
gazdák, a rendõrség képvise-
lõje, valamint a vadgazdálko-
dók, keresve a megoldást.
Szabolcs a saját kárukat emlí-
ti, nekik egy nyolchektáros
napraforgó-parcellájukat tet-
ték teljesen tönkre az állatok.
Búzát sem mindegy, milyet
vetnek, mert a kopaszbúzát
elõszeretettel dézsmálják a
vaddisznók, a szálkástól vi-
szont óvakodnak, mivel szúrja
az orrukat. Volt úgy, hogy
Fényesék a kalász megjelené-
sétõl egészen az aratásig a föl-
deken maradtak õrizni a ter-
mést, de egy idõ után már az
emberi jelenlét sem zavarta a
csülkös betolakodókat. Ré-
gente nem volt vaddisznókár a
környéken; a tótiak azt gyanít-
ják, hogy Ion Þiriac bályoki er-
deibõl szabadulhatott rájuk a
„veszedelem”. A biztosító sem
áll velük szóba vadkárról.

Emellett a tótiaknak meg
kell küzdeniük a fukarkodó
földdel is, mert az agyagos ta-
laj sokkal szûkmarkúbban bá-
nik velük, mint az érmelléki te-
levény. Mindezek ellenére
mégsem adják fel, ahogyan
elõdeik, õk is ragaszkodnak
szülõföldhöz. Legfeljebb, ha
makrancoskodik, többet ciró-
gatják, babusgatják, suttognak
neki.

D. Mészáros Elek

Bogártól, vadkantól óvják
a fukar talaj adományát
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Csáki György, a Szacsvay
Akadémia közgazdasági
elõadás-sorozatának
koordinátora tartott
elõadást két héttel
ezelõtt, múlt csütörtökön
pedig ismét Kertész
Krisztiánnal, az Általános
Vállalkozási Fõiskola
oktatójával találkozhattak
az érdeklõdõk.

A megjelenteket és a két
vendégelõadót Szabó Ödön, a
Szacsvay Akadémiát életre hí-
vó Bihar megyei RMDSZ ügy-
vezetõ elnöke köszöntötte.
Csáki György, aki többek kö-
zött a budapesti Szent István
Egyetem Gazdaság- és Társa-
dalomtudományi karának elõ-
adója, a gazdaság fejlõdésérõl,
növekedésérõl és ciklusairól
beszélt.

Amióta Adam Smith skót fi-
lozófus megírta az1776-ban
megjelent, A nemzetek gazda-
ságáról címû munkáját, a köz-
gazdászokat érdekli, mitõl nõ
egy-egy nemzet gazdasága. A
gazdasági növekedés a létreho-
zott/hozzáadott érték növek-
ménye, és a GDP (General
Domestic Product – bruttó ha-
zai termék) növekedését jelen-
ti. A gazdasági fejlõdés szerke-
zeti átalakításokat is jelent, fej-
lõdésrõl pedig akkor beszélhe-
tünk, ha a változások egy elõre
tételezett társadalmi-gazdasági
irányba mutatnak.

A gazdasági ciklusokról szól-
va Csáki György említette a 3-
5 éves Kitchin-ciklust, a körül-
belül 7 évig tartó Juglar-ciklust,
a 15-25 év idõtartamú Kuz-
nets-ciklust és a 45-60 éves
Kondratyev-ciklust, illetve fel-
hívta a figyelmet arra, hogy az
Amerikai Egyesült Államokban
másként mérik a gazdasági re-
cessziót, mint Európában. Szó
esett a Stiglitz-jelentésrõl is,
melyet Nicolas Sarkozy francia

elnök felkérésére Joseph
Stiglitz, Amartya Sen és Jean-
Paul Fitoussi készített el. Ebben
a humán fejlettségi mutatót
(Human Development Index,
HDI – a jövedelem, a várható
életkor és az iskolázottság
eredménye) javasolják a gazda-
sági fejlõdés egyik mutatójá-
nak.

Gazdasági egyensúly,
infláció,
munkanélküliség

Kertész Krisztián a makro-
gazdasági egyensúlyról, illetve
a munkanélküliség és az inflá-
ció összefüggéseirõl is beszélt
immár második nagyváradi
elõadásában. Makrogazdasági

egyensúlyról akkor beszélhe-
tünk, mikor a gazdasági sze-
replõk összességének nettó
megtakarítása egyenlõ a nem-
zetgazdasági beruházásokkal.
Fontos tényezõ az is, hogy a
növekedés hosszú távon is
fenntartható legyen. Az egyen-
súlyi állapot termék-, pénz-, és
tõkepiaci egyensúlyt jelent, de
nem jár együtt a munkanélküli-
ség és az infláció megszûnésé-
vel, fejtette ki az elõadó.

Kertész Krisztián elmagya-
rázta a munkaerõpiac alapfo-
galmait, illetve a foglalkozta-
tottsági ráta statisztikai mérésé-
nek módszerérõl is beszélt. A
munkanélküliségi ráta az Euró-
pai Unióban 9,6 százalék volt
2011-ben, Magyarországon az
átlagnál magasabb, 10,9 szá-
zalékos, Romániában alacso-

nyabb, 7,4 százalékos volt.
Van egy úgynevezett természe-
tes munkanélküliségi ráta, ami
az EU-ban körülbelül 9 százalé-
kos. Ez a frikciós – ami a mun-
kahely elvesztése és egy új talá-
lása közti idõeltérésbõl fakad –,
a strukturális – a munkaerõ-pi-
aci kereslet és kínálat eltérése
–, valamint a várakozási – a kí-
nálat tartósan magasabb a ke-
resletnél – munkanélküliségbõl
áll össze.

Az elõadó beszélt még a ha-
tékonyságibér-elméletrõl, az
infláció és munkanélküliség rö-
vid és hosszú távú kölcsönhatá-
sát a Philips-görbével illusztrál-
ta, majd befejezésül szót ejtett
a dezinflációról, az áldozati rá-
táról és a jegybanki független-
ség fontosságáról is.

Fried Noémi Lujza

A gazdasági növekedésrõl,
fejlõdésrõl és ciklusokról

Kertész Krisztián már másodszor
értekezett a Szacsvay Akadémián

Szabó Ödön köszöntötte az elõadássorozatot koordináló Csáki professzort

Élénk az érdeklõdés a gazdasági témák iránt



A napokban az Erdélyi
Magyar Néppárt (EMNP)
vezetõinek társaságában
TÕKÉS LÁSZLÓ európai
parlamenti képviselõ,
az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács elnöke,
az EMNP védnöke
kommunista módszerek
alkalmazásával,
nyomásgyakorlással
vádolta meg az RMDSZ-t
a Szövetség által
lebonyolított
elõválasztások kapcsán,
egyes tisztségviselõket
pedig személyeskedõ
hangnemben kritizált.
Ugyanaznap az érintettek,
CSEKE ATTILA szenátor,
nagyváradi
polgármesterjelölt
és SZABÓ ÖDÖN,
a megyei RMDSZ-
szervezet ügyvezetõ
elnöke reagált a vádakra.

Cseke szenátor a sajtóhoz
eljuttatott, pár soros nyílt le-
vélben utasította vissza a tá-
madást, és leszögezte: elsõ és
utolsó alkalommal reagált
ilyesmire, viszont választási
programokról, konkrét elkép-
zelésekrõl bármikor kész a tár-
gyilagos vitára. Szabó Ödön
rendkívüli sajtótájékoztatóján
az EMNP színeiben induló je-
löltekre irányuló RMDSZ-es
nyomásgyakorlások, fenyege-
tések vádját kampányfogás-
nak minõsítette. Emlékeztetett
rá, hogy mind négy, mind
nyolc évvel ezelõtt is eljátszot-
ták ezt a szerepet az akkor az
RMDSZ ellenében indulók.

A megyei ügyvezetõ elnök
hangsúlyozta, hogy az RMDSZ
az egyetlen olyan szervezet
Romániában, amelyik kikéri a
választópolgárok véleményét
arról, kit indítson és hanyadik
helyrõl a választásokon. Ez az
elõválasztási rendszer. „Köny-
nyû egy irodában összeírni a
listát, mint ahogy más csinál-
ja” – mondta Szabó Ödön. Bi-
harban összesen 26 ezren vet-

tek részt az elõválasztáson, így
álltak össze az önkormányzati
képviselõjelölti listák, és sok
helyen így dõlt el, hogy ki le-
gyen az RMDSZ színeiben a
polgármesterjelölt. Ez demok-
ratikus rendszer – szögezte le
az ügyvezetõ elnök, s hozzátet-
te: jó lenne, ha más pártok is
rátérnének az RMDSZ által
járt útra.

Hét településen nem az ed-
digi elöljáró indul a polgármes-
teri tisztségért, öt helyen az
elõválasztás során maguk a vá-
lasztók döntöttek úgy, hogy
mást támogatnának majd júni-
us 10-én. Az eddigi tapasztalat
pedig azt mutatja, hogy a hely-
hatósági választáson 95 száza-
lékban azok a polgármesterje-
löltek nyernek, akik az elõvá-
lasztáson gyõzni tudtak.

Az RMDSZ elõválasztásán
elindulóknak formanyomtat-
ványokat kellett kitölteniük,
nyilatkozatokat kellett adniuk.
Az egyikben például, amit Tõ-
kés László kifogásolt, vállalják,
hogy nem indulnak a Szövet-
ség ellenében, betartják a

szervezet döntéseit, s kijelen-
tik mind írásban, mind hang-
rögzítõre mondva élõ szóban,
hogy a szószegõt nem tekintik
becsületes embernek. Ez a Je-
löltségi értékrend, amely
Szabó Ödön szerint bárki által
vállalható fogadalom, ha a je-
lölt valóban becsületes. A köz-
vélemény által elítélt „átálláso-
kat” akarták megelõzni ezzel a
nyilatkozattal – részletezte a
politikus, de hozzátette: a vál-
lalás megszegésének nincs jo-
gi következménye, csak erköl-
csi súlya van.

A Cseke Attilára mint Kiss
Sándor táskahordozójára és
mint korrupt politikusra vonat-
kozó Tõkés-féle megjegyzések-
re reagálásként Szabó felolvas-
ta az EP-képviselõ egy hónap-
pal ezelõtti nyilatkozatának azt
a részét, amelyben a március
15. elõestéjén Nagyváradon
terjesztett, megyei RMDSZ-es
vezetõket kipellengérezõ röp-
cédulákra reflektálva az
EMNT-elnök kiemelte a „kor-
rupt bihari négyesfogatból” a
volt egészségügyi minisztert.

Tõkés László akkor még nem
tartotta korruptnak Csekét, hi-
szen nem tudhatta, hogy õ lesz
a Szövetség váradi polgármes-
terjelöltje, „Tõkés Lászlónak
baj van a memóriájával” – mu-
tatott rá Szabó, aki emlékezet-
javító szer szedését ajánlja a
volt püspöknek, továbbá azt,
hogy tartsa be azt parancsola-
tot, amelyik tiltja a hazugsá-
got. „Mi azt szeretnénk, ha ez
a kampány a programokra
épülne. A mi jelöltjeinknek
megvannak a programjaik” –
mondta még Szabó, aki elítél-
te az EMNP és Tõkés László
folyamatos támadásait.

Szabó Ödön zárásként el-
mondta: amikor Tõkés László
presszióról beszél, nézzen
vissza az elmúlt húsz-huszon-
két évére, hiszen a Királyhá-
gómelléki Református Egy-
házkerület püspökeként iga-
zán sok lelkipásztort zaklatott,
megfélemlített, nyomást gya-
korolt rájuk. Ezekrõl az ese-
tekrõl sokan tudnak, letagad-
hatatlanok.

B. B.
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Reagálás Tõkés vádjaira

Szabó Ödön az „ismeretlenek” által terjesztett márciusi röpcédulákkal
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A Szacsvay Akadémia megívottját
Az erdélyi fejedelmek
és a Habsburgok témakörben
megtartott elõadása elõtt Várad
püspökének, Bihar vármegye
fõispánjának, az önállósulás elõtt
álló fejedelemség legjelentõsebb
politikusának tragikus sorsáról
faggattuk.

– Hogyan történhetett meg, hogy
1551-ben, amikor Fráter György püspök
Erdélyt és Váradot átadta a Habsburgok-
nak, egyrészt Ferdinánd király elhalmoz-
ta mindenféle titulussal, hiszen esztergo-
mi érsek, bíboros lett, sõt Erdély vajdája
is, és ugyanebben az évben az uralkodó
parancsára alvinci kastélyában orvul
meggyilkolták?

– Fráter György és I. Ferdinánd kapcso-
lata hosszú idõre vezethetõ vissza. Ez a
kapcsolat nem is volt teljesen bizalom nél-
küli. Fráter György arra törekedett, hogy a
bizonytalan helyzetet, amit az ország ket-
tészakítottsága idézett elõ, valamiképpen
helyrehozza. Buda eleste után, 1542-ben
Gyulafehérvárra érkezett csecsemõ fiával
Izabella királyné és kísérete. Itt próbálkoz-
tak meg azzal, hogy valamiféle új országot
teremtsenek. Fráter György váradi püspök
mint helytartó, kincstartó, Bihar vármegye
fõispánja és számos egyéb cím birtokosa,
mint az ifjú János Zsigmond gyámja, kezé-
ben tartotta a királyné uralma alatti terület
kormányzását. Folyamatosan tárgyalt Fer-
dinánddal, és a titkos tervei között az sze-
repelhetett, hogy az egész keleti ország-
részt Ferdinánd kezére játssza, hogy egyet-
len király jogara alatt egyesítse az elszakí-
tott országrészeket. Számos szerzõdés szü-
letett, 1541-ben a gyalui, utána tárgyalás-
sorozat, majd 1549-ben a híres nyírbátori
szerzõdés, amelyet Fráter Izabella királyné
tudta nélkül hozott tetõ alá. A királyné,
amikor ezt megtudta, nem értett vele
egyet, elsáncolta magát Gyulafehérváron,
majd 1551 nyarán lemondott az Erdély fö-
lötti uralomról, és átadta Ferdinándnak,
Fráter György pedig ebben az évben tett
szert a legnagyobb hatalomra. I. Ferdi-
nánd jóvoltából kapott bíborosi címet és
esztergomi érseki rangot a pápától, s ek-

kor már Ferdinánd helytartójaként is tevé-
kenykedett Erdélyben.

– Mi volt az oka annak, hogy Ferdi-
nánd ilyen hamar szembefordult ke-
gyeltjével, ha úgy tetszik: legeredmé-
nyesebb politikusával?

– Fráter György nem szüntette be kap-
csolatait az Oszmán Birodalommal, a
Portával. Reálpolitikus volt, érezte ennek
a cselekedetnek a súlyát, s azt is tudta,
hogy a Habsburg magyar király túl mesz-
sze van, és a nevében a hatalomátvétel
lebonyolítására érkezett küldöttség körül-
belül hatezer fõnyi zsoldossereget hozott
magával. Egy korabeli itáliai történetíró
szerint „ez bizony követségnek sok, had-
seregnek pedig kevés”. Ahhoz, hogy Er-
délyt megvédelmezze az oszmán ellentá-
madástól, ez tényleg csekély létszámú
hadsereg volt. Az 1552. évi oszmán had-
járat során elesett Temesvár, Szolnok, és
majd csak Egernél tudták megállítani a
törököket. Nagyon súlyos következmé-
nyek vártak Erdélyre. Fráter György ezt
tudta, azt is, hogy meg kell magyarázni a
Portán, miért is került Habsburg-kézre ez
a keleti országrész, amit a szultán Izabel-
lának és a fiának adott. Tehát ez volt az
egyik ok, ami miatt továbbra is fönntar-
totta kapcsolatait a Portával, a másik pe-
dig, hogy a hatalomátvételre Erdélybe ér-
kezett Gianbattista Castaldo császári ge-
nerális igen hamar nagyon rossz viszony-
ba került Fráter Györggyel. A heti rend-
szerességgel Bécsbe írott leveleibõl tud-
juk, hogy Fráter nem konzultált Castaldó-
val, továbbra is a saját kezében tartotta a
katonai, pénzügyi kormányzati fõhatal-
mat, s ezt a császár küldötte és fõvezére
egyre nehezebben viselte el. Különöskép-
pen gyanút keltett benne az állandó leve-
lezés a különbözõ oszmán-török tisztség-
viselõkkel, és árulással vádolta be Bécs-
ben György barátot, idõvel már-már hisz-
térikusan követelte eltávolítását. Emiatt
végül Ferdinánd azt a burkolt utasítást ad-
ta Castaldónak és a gyilkosságot tényle-
gesen végrehajtó Sforza Pallavicini neve-
zetû zsoldos kapitánynak, hogy tegyenek
belátásuk szerint… Castaldo kapva ka-
pott az alkalmon, és ezzel a bizonyos
Pallavicinivel és néhány testõrével 1551.
december 17-én hajnali egy és kettõ kö-
zött orvul rátörtek Fráter Györgyre, s
ahogy az emlékezet megõrizte, az ima-
padján térdeltében gyilkolták meg, szá-
mos tõrszúrással.

Szilágyi Aladár

György barát egységes
Magyar Királyságról álmodott
Interjú dr. Oborni Terézzel, a Történettudományi Intézet munkatársával

Fráter György meggyilkolása. Korabeli metszet
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Mezõtelegden immár har-
madszor gyûlt össze a helyi
kaláka. Április 21-én, szomba-
ton a helyi temetõ kitakarítá-
sát vállalták fel. Szoboszlai-
Gáspár István tiszteletes irá-
nyításával összeszedték a sze-
metet, kivágták a kerítés men-
tén az elvadult növényzetet,
majd elégették azt. Az önkén-
teseket a Tulipán Kaláka moz-
galom nevében Borsi Lóránt
megyei programfelelõs kö-
szöntötte, aki az emléklapok
átadása után egy közös ima el-
mondására kérte fel a kaláká-
sokat, amit a temetõben nyug-
vó elhunytak lelki üdvéért
ajánlottak fel.

Másodjára gyûlt össze a he-
lyi kaláka Érszõllõsön. Ez al-
kalommal játszóteret építettek
a helyi óvoda udvarán a helyi
önkormányzat és az érdekvé-
delmi szervezet anyagi támo-
gatásával. A 15 fõs csapat
Beke László polgármester irá-
nyításával a talaj elegyengeté-
sével kezdte a munkát, majd a
hinták elemeinek összeszere-
lése következett. A munkálat
végeztével mindenkit finom
ebéd várt az asztalnál, Borsi
Lóránt gratulált a szorgosko-
dóknak, s egy-egy névre szóló
emléklapot adott át nekik.

Április 24-én, kedden
Belényesújlakon is kalákát
alkottak a helyi önkéntesek.
Szemetet gyûjtöttek és 50 fa-
csemetetét ültettek a helyi
RMDSZ szervezésében. Az
önkéntes akcióhoz Balogh
Emõke cserkészparancsnok
irányításával a helyi cserkész-
csapat is csatlakozott. A mun-
ka végeztével a résztvevõk itt

is megkapták a Tulipán Kalá-
ka Egyesületet vezetõ Borsi

Lóránttól az emléklapokat, s
Balogh Loránd helyi program-

felelõs szeretetvendégségre in-
vitálta a kalákásokat.

A szentjobbiak is csatla-
koztak a kalákamozgalomhoz.
A központi játszótér, illetve
park felújítását kezdte el az 50
fõs lelkes csapat, melyben a
gyerekektõl kezdve az idõs ko-
rúig minden korosztály képvi-
selve volt. A hintákat kijavítot-
ták, újrafestették, László Sán-
dor adományának köszönhe-
tõen virágokat ültettek, és el-
kezdték a régi kerítés kicseré-
lését is. Nagy volt a nyüzsgés
és a lelkesedés, a falu köz-
pontja benépesedett. A szor-
goskodókat süteménnyel és
üdítõvel kínálták, illetve a cso-
portkép elkészülte után min-
denki egy névre szóló emlék-
lapot is átvehetett a fõszerve-
zõktõl. Legelõször Zatykó Ist-
ván polgármester és Molnár
József alpolgármester, helyi
programfelelõs kapta meg
ezeket Borsi Lóránttól. Az ön-
kéntes munka anyagi támoga-
tója a helyi önkormányzat és
az RMDSZ volt.

Kalákák másodszor, harmadszor



2012. május 4. / Biharország Közélet 9

Árvízvédelmi munkák Élesden
A helyszínen ellenõrizte
a közelmúltban Pásztor
Sándor, a Körösök
Vízügyi Igazgatóságának
vezérigazgatója és Létai
Zoltán alpolgármester
az Élesd belterületén
folyó partrendezési,
töltéserõsítési munkákat.

Munkamegbeszélésükön a
vízügyi igazgató és az alpol-
gármester egyetértettek ab-
ban, hogy az együttmûködés,
a jó stratégia kidolgozása, a
pontos tervezés elengedhetet-
len az eredményes tevékeny-
séghez. Ezekre az elvekre ala-
pozták az Élesd várost átszelõ
Sólyomkõ-patakot érintõ ár-
vízvédelmi beruházásokat is.
A medret kitisztították, kiszé-

lesítették, a partfalat megtá-
masztották a város belterüle-
tén, és folytatják a rendezést
az E 60-as nemzetközi útig.

Az itt lakók azt hitték, hogy
pénz hiányában a munka leáll-
nak, de a vízügyi szakember-
nek és csapatának, illetve a

helyi önkormányzatnak kö-
szönhetõen tovább épül-szé-
pül a vízfolyás terméskõ ágya-
zata. A több mint 2 kilométer-
nyi kövezés értéke eddig meg-
közelíti a 2,7 millió lejt.

Pásztor Sándor elmondta,
hogy a tervek szerint az idén
befejezik az élesdi partsza-
kaszt, és eljutnak Sólyomkõ-
pestesig. Ezzel 37 családi há-
zat és azok melléképületeit,
2.5 km utat, 97 hektár termõ-
földet és 15 hidat fognak
megvédeni az esetleges áradá-
sok pusztításától. Az munkála-
tok összértéke megközelítõleg
20 millió lej.

A patakparton lakó Szász
Magdolna nyugdíjas iskola-
igazgató nagy örömmel kons-
tatálta, hogy utcája az árvízvé-
delmi beruházásoknak kö-
szönhetõen új arculatot ka-
pott, hogy környezetbarát
partrendezési tervek alapján
dolgoznak a szakemberek. Re-
ményét fejezte ki, hogy a
megszépült patakparton gon-
dot fordítanak az illetékesek a
zöldövezet létrehozására is.
Errõl érdeklõdtünk is Létai
Zoltán alpolgármesternél, aki
azt nyilatkozta, hogy a közel-
jövõben már el is kezdik a fa-
ültetést.

Ciavoiné Létai 
Andrea Hajnalka

Az Adona-patak is beton-
csatornában folyik ezentúl
Nagyvárad belterületén. A
Szõllõs negyedbeli vízfolyást a
Körösök Vízügyi Igazgatósága
vette „gondozásba” még ta-
valy, és az eredeti határidõ
elõtt adta át a befedett, töltés-
sel megerõsített szakaszt az
önkormányzatnak. A szemét-
gödörnek, lefolyónak, szenny-
csatornának használt eddigi
patakmeder helyén utcát ala-
kít ki az önkormányzat járdák-

kal és 130 parkolóhellyel, to-
vábbá 1440 négyzetméternyi
zöldövezettel és közvilágítás-
sal. A közelmúltban adta át a
terepet a polgármester Pász-
tor Sándor vízügyi igazgató je-
lenlétében a Selina cégnek,
amely három hónapot kapott
a kivitelezésre. A vízügy 1,4
kilométeren fedte be a pata-
kot, és további 616 méteren –
a lakóövezeten kívül – rendez-
te a medret.

(-fia)

Utca és parkoló lesz a patak fölött

Terepszemlét tartottak az elöljárók, Pásztor és Létai Megerõsítették a partfalat 

Új arculatot kapott a patak menti utca is 
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1891. március 27-én látta
meg a napvilágot bihari
dzsentricsalád fiaként. Ez nem
mellékes, ugyanis a bihari
dzsentrik nagyáltalában külön-
böztek az országos dzsentri-
modelltõl. A Partium sajátos
helyzete a királyság és Erdély
között, a gyorsan polgárosodó
és a századfordulón irodalmi
központ helyzetû Nagyvárad
közelléte, a bihari nemes és a
bihari polgár korai érdek-ösz-
szefonódása ezt a dzsentriré-
teget érzékenyebbé tette a
tényleges társadalmi helyzet
iránt, többnyire liberálisabb,
sõt hamarosan demokratiku-
sabb voltak, mint általában az
ország nemesi famíliái. Még
reakciósságuknak is liberális
volt a felszíne, például a
Tiszáéké, és demokratizmusuk
akár a szocializmusig is eljut-
hatott, mint a Bölöniéké. Eb-
bõl a társadalmi rétegbõl lé-
pett az irodalomba Zilahy
Lajos.

Pályája a két
világháború között

Apja közjegyzõ volt, anyja
egy dunántúli földbirtokos csa-
ládból származott. Jogi dokto-
rátust szerzett a budapesti
egyetemen. Tanulmányai mel-
lett egy ügyvédnél segédkezett
Nagyszalontán. 1914-ben ki-
tört az elsõ világháború. Ekkor
bevonult katonának, azonban
Lembergnél súlyosan megse-
besült. Emiatt 1916-ban lesze-
relték. Ezt követõen újságíró-
ként dolgozott a Magyar Fi-
gyelõnél és a Déli Hírlapnál.

1916-ban Versek címen meg-
jelent az elsõ önálló kötete. A
Tanácsköztársaság idején
Bécsbe költözött.

Az elsõ világháborúból,
amelyet pacifista módon gyû-
lölt, és a forradalmakból, ame-
lyekkel némi fenntartással, de
rokonszenvezett, az ellenfor-
radalomból, amelynek véreng-
zéseitõl utálkozott, úgy lépett
ki, hogy felismerte az örökölt
társadalmi rend menthetetlen
elmúlását, a dzsentrihagyomá-
nyok végérvényes idõszerût-
lenségét. Miután visszatért
Magyarországra, színmûveit
Az ökör és más komédiák
címmel adatta ki 1920-ban
Budapesten. 1922-ben meg-
jelent elsõ regénye, a Halálos
tavasz, amely hatalmas sikert
aratott. Ezt követõen több
színmûvel jelentkezett. 1923-
ban a Nemzeti Színház bemu-
tatta A hazajáró lélek címû
darabját. 1924-ben pedig a
Süt a nap címû mûve kerül a
Nemzeti mûsorára. Ez utóbbi-
val elnyerte a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Vojnits-
díját.

1925-ben a Kisfaludy Tár-
saság tagja lett. 1927-tõl több
újság (Budapesti Hírlap, Est-
lapok, Magyarország) szer-
kesztõségénél is dolgozott.
1930-tõl újabb kitüntetés kö-
vetkezett, a Corvin-koszorú.
Felesége Bárczy Piroska, Bu-
dapest fõpolgármesterének a
lánya lett. Kétségkívül házas-
sága is sokban hozzájárult az
író társadalmi sikereihez.

Az 1930-as években szá-
mos mûvét megfilmesítették.
Zilahy ekkoriban Pegazus né-

ven saját filmvállalatot alapí-
tott. A Horthy-rendszer politi-
káját támogatta, bár az ez el-
len lázadó írókkal és értelmi-
ségiekkel is kapcsolatban állt.
1935 áprilisában találkozót
szervezett, amelyen megpró-
bálta közelíteni a népi írókat
Gömbös Gyula irányvonalá-
hoz. Május elején ennek érde-
kében létrehozták az Új Szel-
lemi Front nevû tömörülést,
azonban ez a törekvés a kez-
deményezés szintjén maradt.

Idillek 
és vádiratok

Írói útja az elsõ világháború
utáni jelentkezéstõl a második
világháborúig: sikerek és nö-
vekvõ népszerûség töretlen di-
adalmenete. Finoman eroti-
kus, líraian érzelmes szerelmi
regényei, a már említett Halá-
los tavasz és a Valamit visz a
víz, a biedermeier hangulato-
kat idézõ, régi nemesi világról
mesélgetõ történetei (Szép-
apám szerelme, Az ezüst-
szárnyú szélmalom), tucatnyi
kitûnõen szerkesztett, derût és

bánatot arányosan vegyítõ,
emberi részvéttel teljes színjá-
téka úgyszólván osztatlan tet-
széssel találkozott. De követ-
keztek ezeknél súlyosabb
mondanivalójú regények. A
Két fogoly akármennyire is
erotikus, családiélet-regény,
elején a háború elõtti élet ked-
vesen idillikus nemesi-kispol-
gári körképével, mégis a há-
borúellenesség hitvallása, és
késõbb A fegyverek vissza-
néznek már a háborús felelõs-
ségrõl, a hadiipar tömeggyil-
kos bûnösségérõl szól, A szö-
kevény pedig az egész Hor-
thy-kor egyetlen olyan regé-
nye volt, amely nemcsak meg-
értéssel szól a forradalmakról,
de vádirat az ellenforradalom
gyilkos különítményei ellen.
Nagyon jó jobboldali kapcso-
latok kellettek annak, aki egy
ilyen baloldali könyvet meré-
szelt írni. A lélek kialszik –
talán legjobb regénye – a ki-
vándorlók honvágyának, talaj-
vesztésének lelki krónikája.

(Folytatjuk)

Szilágyi Aladár 
összeállítása

A Halálos tavasz filmváltozata. Jávor Pál, Karády Katalin és Somlay Artúr

1967-ben a jugoszláviai Bledben tartott nemzetközi
PEN Club Találkozó napjaiban a hetvenhat évesen is
fiatalos, szellemes és igézõen kedves Zilahy Lajos
magyar írókkal elüldögélve egy tóparti
kávéházteraszon azt mondta: „Amerikában engem
kommunistának mondanak, ti otthon reakciósnak
neveztek – hát nem tudom, melyik a nagyobb
marhaság.”

Nagyszalonta legsikeresebb tollú szülötte (1.)

Zilahy Lajos író, költõ, publicista
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A presbiterek – Isten sáfárai,
a lelkipásztorok és más egyhá-
zi tisztségviselõk szolgatársai –
eredményes munkájának alap-
feltétele a megfelelõ képzett-
ség. Ezt felismerve a lelkipász-
torok irányításával a Bihari Re-
formátus Egyházmegyében im-
már hét tájegységben rendsze-
resítették a presbiterképzést. A
kötetlen eszmecserék alkalmá-
val a résztvevõk kölcsönösen
megismerik az egyházközségek
megvalósításait, terveit, sikereit
vagy éppen sikertelenségeit, a
felgyülemlett gondokat. Megis-
mervén mások munkáját, min-
dig lehet tanulni belõle.

A mezõtelki összejövetel
Fazakas Ferencz Sándor helyi
lelkipásztor, nyitó istentisztele-
tével vette kezdetét, a házigaz-
da igemagyarázatát a Mózes II.
könyve 20. részének 4–6. ver-
sére, vagyis a Tízparancsolat-
ból a másodikra alapozta. Foly-
tatódott a II. Helvét Hitvallás
tanulása, immár a IV. fejezetrõl
értekezett Csomay Árpád
biharszentjánosi lelkipásztor, az
egyházkerület egykori generá-
lis direktora. Az elõadó a bálvá-
nyokról, vagyis Istennek, Krisz-
tusnak és a szenteknek a kép-
másairól beszélt. Mivel Isten

láthatatlan lélek és végetlen
lény, ez okból Õt semminemû
mûvészet vagy kép által kiábrá-
zolni nem lehet. Bár Krisztus
emberi természetet öltött ma-
gára, ezt nem azért cselekedte,
hogy szobrászoknak és festõk-
nek szolgáljon minta gyanánt –
érvelt a lelkipásztor. Nagyon is
helyén valónak mondta Augus-
tinusnak (Szent Ágoston) az
igaz vallásról tett megállapítá-
sát, mely szerint: „A mi vallá-
sunk ne legyen emberi mûvek
tisztelése. Mert jobbak magok
a mûvészek, akik azokat készí-

tik: mégsem tartozunk õket
tisztelni.” (De vera religione,
c. 55.) – hallhattuk az elõadás-
ban.

A presbiteri találkozón a
Mezõtelki Református Egyház-
község ifjúsági csoportja, vala-
mint férfikórusa szolgált Faza-
kas Eszter tiszteletes aszszony
irányításával, fellépésük elnyer-
te a jelenlévõk tetszését.

A Bihari Református Egy-
házmegye részérõl Szilágyi Pé-
ter presbiteri fõjegyzõ volt je-
len, aki az idén esedékes vá-
lasztásokra hívta fel a presbite-
rek figyelmét. A KREK Presbi-
teri Szövetség (PSZ) ügyvezetõ
elnöke, a Bihari Református
Egyházmegye Presbiteri Szö-
vetségének jegyzõje, Tóth Zsig-
mond Béla az egyházkerületi
presbiteri szövetség fennállásá-
nak tizedik évfordulójára ké-
szült kiadványt mutatta be,
majd beszélt a Hegyközön ho-
nossá vált egyházi rendezvé-
nyekrõl, és meghívta a jelenlé-
võket a VIII. Partiumi PSZ-
konferenciára, amelyet a nagy-
károlyi egyházmegyében Ha-
dadon tartanak szeptember el-
sõ hétvégéjén. A hasznos talál-
kozó szeretetvendégséggel ért
véget a helyi kultúrotthonban
fogyaszthattak el.

Tóth Zsigmond

Évek óta nagy hagyománya van a Sebes-Körös menti
egyházközségek presbiterei találkozójának, amelyet
az idén április 22-én a Mezõtelki Református
Egyházközség adott otthont. A tizenkét gyülekezet
presbiterei és lelkipásztorai évente kétszer, tavasszal
és õsszel találkoznak. Az összejövetel egyben
presbiterképzési alkalom is.

Presbitertalálkozó Mezõtelkiben

A hagyományos összejövetel résztvevõinek egy csoportja

A mezõtelki református templom

Tizenkét gyülekezet presbiterei érkeztek a találkozóra lelkipásztoraik vezetésével

Csomay Árpád elõadása szilárdítot-
ta a hit alapjait

Az ifjúsági csoport is szolgált



A következõ hetekben
teljesen átalakul a piac
Nagyszalontán. A felújítás
során korszerûsítik, és át is
rendezik a teljes területet.
Az élelmiszer-árusító rész
új helyre költözik, a piac
belsõbb részére, így az elõ-
térben marad elegendõ
hely a gépkocsik parkolá-
sára, valamint zöldövezet
kialakítására is. Az átalakí-
tási munkálatok még ápri-
lisban elkezdõdtek, s a ter-
vek szerint a közelgõ vá-
rosnapokra – az ünnepsé-

get az idén június 1–3. kö-
zött rendezik meg – már el
is készül a fedett csarnok
és a megszépült környezet.

Aszfaltoznak,
csatornáznak

A viszontagságos idõjárá-
si viszonyok ellenére is gõz-
erõvel haladt a hajdúváros
egyik legforgalmasabb utcá-
jának, a Iuliu Maniunak a
korszerûsítése. Az elkopott
aszfaltburkolatot cserélik

újra, ezáltal nemcsak
könnyebbé, hanem bizton-
ságosabbá is válik majd a
közlekedés, hiszen az eddig
ott éktelenkedõ kátyúk egy-
részt lassították a forgalmat
és fokozott figyelemre kész-
tették a sofõröket, ha nem
akarták kockáztatni jármû-
vük épségét. A Iuliu Maniu
utcán zajló útépítéssel pár-
huzamosan a Republicii ut-
ca egyik szakaszán is dol-
goznak a gépek, itt a csator-
nahálózatot modernizálják.

Balázs Anita
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Megújul
a hajdúváros piaca

Koncertekkel nyitott a strandszínpad
A péntek 13. sokak szerint balszerencsés

nap, azonban ezt teljes mértékben megcá-
folták a nagyszalontai strand színpadán be-
mutatkozott fellépõk, hiszen fergeteges
koncertekkel ajándékozták meg a jelenlévõ-
ket, akik ezért az élményért már önmagá-
ban is szerencsésnek érezhették magukat.

A Midesz szervezésében életre hívott ren-
dezvény elsõ fellépõje az RTC nevû zenekar
volt, melynek tagjai kimondottan a péntek
13-ai koncert kedvéért álltak össze. Hatal-
mas sikerrel mutatkozott be a színpadon a
januárban alakult Wrong Way zenekar is,

majd a város kiváló rappere, Mr. Siid forró-
sította szövegeivel a hangulatot, az este
megkoronázásaként pedig a Basic Faces
dalaira tapsolhatott a közönség, majd haj-
nalig tartó buli következett.

B. A.

Idõsgondozás
A nagyszalontai RMDSZ-szer-

vezet igyekszik minden korosztály-
nak támogatást nyújtani, segíteni a
problémáik megoldásában. Az év
eleje óta házi gondozói szolgáltatást
kínál az ezt igénylõ rászorulóknak.
Az RMDSZ egyik munkatársa he-
tente keresi fel az idõseket, hogy se-
gítsen többek között a gyógyszerek
kiváltásában, a számlák kifizetésé-
ben. Az utóbbi idõszakban több
nyugdíjas is bizalommal fordult a
szervezethez, és jelezte, hogy igény-
be venné a segítséget. Mindazok,
akik igényt tartanak az ingyenes
szolgáltatásra, keressék fel a szövet-
ség szalontai székházát, vagy hívják
a 0259/ 373-220-as telefonszá-
mot. A hozzátartozók, szomszédok,
ismerõsök is jelezzék, ha tudnak rá-
szoruló idõs emberrõl.

A Wrong Way együttes

Bölcsek Tanácsa
alakul

Az RMDSZ nagyszalontai szervezete
megalakítja a Bölcsek Tanácsát. A Szövet-
ség várja mindazoknak a hajdúvárosi nyug-
díjasoknak a jelentkezését, aki szeretnének
a testületben tagok lenni, és véleményük-
kel, tapasztalataik megosztásával hozzájá-
rulnának az önkormányzat munkájához,
valamint részt vállalnának a Nagyszalontát
érintõ kérdések megválaszolásában. Jelent-
kezni lehet az RMDSZ-székház irodájában,
a Kossuth Lajos utca 16. szám alatt.
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Két váradi férficsapat is
osztályozóra készül május
második felében:
a Nagyváradi Városi
Sportklub (VSK) kézi-,
valamint a szintén váradi
Bihorul Sportiskola
röplabdázói próbálják
megszerezni az élvonalbeli
tagságot, ezáltal
csatlakozva a vízilabda-
és a kosárlabdacsapathoz.

A kézilabdázók Nagybányán
vagy Buzãuban május 18–20.
között (a helyszín egyelõre
azért nem végleges, mert a
Nagybányai Minaur verseny-
ben áll a részvételi jog meg-
szerzéséért, de amennyiben ott
lesz a tornán, akkor nem ren-
dezheti meg azt), míg a röplab-
dázók Szilágysomlyón küzde-
nek majd az élvonalba jutásért
22-e és 24-e között.

Elsõk lettek
csoportjukban

A kézilabdázók és a röplab-
dázók is a másodosztály nyuga-
ti csoportjában végeztek az
élen, mindkét gárda magabiz-
tos szerepléssel utasította maga
mögé riválisait. A neheze azon-
ban csak most következik szá-
mukra.

A Bihorul Sportiskola csapa-
ta tavaly nyáron alakult olyan
tapasztalt egykori váradi röp-
labdázókból, akik hazatértek
szülõvárosukba, és több helyi
tehetséges juniorral karöltve
nekivágtak a másodosztályú
bajnokságnak. Rodian Achi-
mescu edzõ akkor még nem is
remélte, hogy tanítványai már
az elsõ idényben karnyújtás-
nyira kerülnek az elsõ osztály-
tól.

„Pénz nélkül, csupán a
sportág iránti szeretettõl hajtva
vágtunk neki a bajnokságnak,

azonban bebizonyítottuk, hogy
érdemesek vagyunk az élvonal-
ba jutásra. A váradi közönség
szintén megérdemelné, hogy
elsõ osztályban szereplõ csa-
patnak szurkolhasson, ám saj-
nos nem csak rajtunk múlik a
feljutás. Hiába nyerjük meg az
osztályozót, ha senki sem segít
az anyagi fedezett elõteremté-
sében, s nem vághatunk neki a
következõ bajnokságnak” – ke-
sereg a csapat edzõje.

A kézilabdázók helyzete va-
lamelyest más. Az elmúlt baj-
nokságban még a Nemzeti Li-
gában szerepelt a gárda, ám a

tapasztalat- és a pénzhiány mi-
att kiesett onnan. A játékoske-
ret nem változott számottevõ-
en, így a másodosztályban
könnyedén vette az akadályt a
VSK, kiharcolva az osztályo-
zón való részvételt.

„Nekünk nem az volt a leg-
fõbb célunk, hogy már az idén
visszakerüljünk az élvonalba,
mi a csapatépítésre helyeztük a
hangsúlyt. Izgatottan várjuk az
osztályozót, s reméljük, megle-
petést tudunk okozni, és beke-
rülünk a Nemzeti Ligába” – vé-
lekedik a csapat fiatal edzõje,
Sebastian Tudor.

Két hely kiadó

A Szilágy megyében sorra
kerülõ röplabda-osztályozó to-
vábbi három résztvevõje a házi-
gazda Szilágysomlyói Phoenix
(a váradiak mögött második lett
a nyugati csoportban), valamint
a keleti széria két képviselõje, a
Bákói ªtiinþa és a Suceavai
Röplabdaklub lesznek. A négy
résztvevõ tornarendszerben
(mindenki mindenkivel játszik)
dönti majd el a sorrendet, az el-
sõ és a második helyezett nyer
részvételi jogot a román élvonal
2012–2013-as idényében.

A kézilabdázóknál hat csapat
vesz részt az élvonalba jutásért
rendezett tornán: a másodosz-
tály keleti és nyugati csoportjá-
nak elsõ két helyezett gárdája
mellett a Nemzeti Liga 11. és
12. helyén záró együttes is pá-
lyára lép majd az osztályozón.
Az élvonalból négy csapat, a
Bukaresti VSK, a Kolozsvári U,
a Szatmárnémeti VSK és az
újonc Ploieºt-i VSK közül kerül
majd ki az a kettõ, amely részt-
vevõje lesz a tornának.

Hajdu Attila

A röplabdázók magyarországi csapatokkal játszottak felkészülési találkozót, s komoly fegyverténynek számít, hogy
sikerült legyõzniük a bajnoki ezüstérmes Kecskemét gárdáját

A kézilabdázók egy év szünet után térhetnek vissza a hazai élvonalba

Kézi- és röplabdázók
küzdenek a feljutásért
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Anyák napja (május elsõ vasárnapja) al-
kalmából Dsida Jenõ (1907–1938) köl-
tõ fenti versének két elsõ sorát idézzük
a rejtvényben a vízsz. 1. és a függ.
13. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Kossuth-díjas színész
(István). 14. Külszínrõl nyitott vágat –
névelõvel. 15. Az utolsó magyar király-
né. 16. Cikket befejez. 18. Fautánzattal
látja el. 20. La … – Bolívia kormányzati
központja. 21. Északi folyónk. 22. Az
ott lévõnek. 24. Növényekkel benõtt
mocsár. 26. Gitározni kezd! 27. Magas
török rang volt. 28. Magasodik. 29.
Ajándékoz. 30. Olimpiai és világbajnok
vízilabdázó (Gábor). 32. Finomság. 34.
Farag, formál. 36. Szellõzetlen. 38. Te-
hetõs. 39. Táplálék. 41. Európai uralko-
dók neve. 43. Ábrahám felesége. 44.
Egykori büntetõpad. 46. Bõrbetegség.
48. Angol sziget az Ír-tengerben. 49. A
mûvész saját kezû alkotása. 51. Románi-
ai magyar költõ, színmûíró (Ádám). 53.
Mutató szócska. 54. Lángoló. 56. Regé-
nyét Gárdonyi Géza írta meg. 57. Éke-
zetben különbözõ betûk. 58. Kerítésda-

rab! 59. Egy …nyit sem – semmit sem
enged. 61. Savmaradékban van! 62.
…hárfa – szélhárfa. 64. Ókori császári
fejdísz. 66. Pálinkafajta. 68. Kíváncsi
kérdés (két szó). 70. Rövid, vidám törté-
net. 72. Európai nép.

FÜGGÕLEGES: 2. Körülveszi. 3. Kö-
zépkori skandináv legenda. 4. Lármás
felfordulás. 5. A nátrium vegyjele. 6. Né-
hányan. 7. Kossuth-díjas író, költõ (Sán-
dor, 1900–1989). 8. Európai nép. 9.
Fûszerez. 10. Az itt lévõ. 11. Porcelán
dísztárgy. 12. Becézett Etelka. 17. Erõ-
sen tapad. 19. Jó modor. 23. El… – ha-
laszt. 25. Árpád fejedelem apja. 27.
Ókori római pénzegység. 28. Kerti mun-
kát végez. 29. Régi görög piactér. 30.
Váltás. 31. Az USA egyik tagállamába
való. 32. Az üstökös nyalábja. 33. Sajt
jelzõje. 35. Mennyei. 37. Top betûi.
40. Laza erkölcsû. 42. Oktat. 45. Tá-
mogat. 47. Rádiólokátor. 50. Növényi
egyed. 52. Képzõ, a -ve párja. 55. Égés-
termék. 57. A szópárbaj. 58. Áramfor-
rás. 59. Féldrágakõ, amulettet faragnak
belõle. 60. Nobel-díjas orosz fizikus. 61.

Piet van … – flamand író (sz. 1920). 63.
Magánhangzók. 65. Riasztó része! 67.
Lenti részéhez. 69. Kiejtett mássalhang-
zó. 71. Mai rész!

Barabás Zsuzsa

Elõzõ heti rejtvényünk (Megszívlelendõ
tanács) helyes megfejtése: „Ne kérdezz
többet, mint amennyi hasznodra válik.”

Ezt hallotta?…
Mohamed megy a sivatagban,

elõtte jó száz méterrel halad a fele-
sége. Találkoznak régi cimborájával,
Alival, aki rögtön meg is kérdezi:

– Te, Mohamed! A Koránban meg
van írva, hogy a feleség csak mögöt-
ted mehet. Akkor te miért engeded
elõre?

– Tudod Ali, amikor a Koránt írták,
még nem volt elaknásítva a sivatag.

☺

A baromfiudvarban félkilós tojást
tojt az egyik tyúk.

– Megmondanád, hogy sikerült? –
kérdik a többiek.

– Családi titok.
– Terveid a jövõre?
– Egykilós tojást fogok tojni.
Kérdik a kakast is, hogyan csinál-

ták.
– Családi titok.
– És mik a terveid a jövõre?
– Szétverem a strucc pofáját!

☺

Megy a hadihajó az óceánon, ami-
kor a kapitány fényt lát a távolban. A
rádióhoz lép, majd a kapcsolat felvé-
tele után utasítást ad:

– Itt a USS Missouri, Önök felé ha-
ladunk, térjen ki jobbra 5 fokot!

– Nem, Önök térjenek ki jobbra 15
fokot!

– Ha jót akar, azonnal térjen ki, én
a USS Missouri kapitánya vagyok!

– Én meg az új-fundlandi világító-
torony õre!

☺

Tanár a gyerekhez:
– Móricka, nem is vagy te annyira

haszontalan! Rossz példának még jó
leszel.

Hálaadás
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Egész héten
a Hollywood Multiplex moziban

Ötéves jegyesség (The
Five-Year Engagement)
amerikai romantikus vígjáték 

Az ötéves jegyesség ott kezdõdik,
ahol a többi romantikus vígjáték abba-
marad. Egy évvel találkozásuk után
Tom egy gyûrûvel lepi meg kedvesét
Violetet, mivel biztos benne, hogy õ
élete szerelme. Jegyességük azonban
maratonivá válik, mivel Violetet felve-
szik a michigan-i egyetemre. Ez azt je-
lenti, hogy Tomnak bizony várnia kell
a diplomaosztóig. Saját életük egyen-
getése közben kellene megtalálják a
tökéletes idõpontot az esküvõre, ami
nem is olyan egyszerû…

Idõjárás
Igazi tavaszi, koranyári

idõre számíthatunk. A me-
legedés már szombaton és
vasárnap elkezdõdik, igaz,
eleinte még inkább 20-22
Celsius-fok körüli hõmér-
séklet és kevesebb napsütés
fogja jellemezni idõjárásun-
kat. A következõ héten a
hõmérõk higanyszála roha-
mos tempóban kezd emel-
kedni, míg csütörtökre akár
a 27 fokot is elérheti. A napot csak
néhol fogják fátyolfelhõk eltakarni a
napozni vágyók elõl, de a hét közepén
újra fel kell készülnünk a hirtelen meg-
növekvõ felhõzetre, záporokra, zivata-
rokra.

Május 6., vasárnap
Ivett – az Ivó férfinév francia nõi párja,
az Yvonne francia kicsinyítõ képzõs alak-
jából önállósult. Az Ivó jelentése: tiszafa.
Frida – a Friede- kezdetû, illetve -friede
végû germán eredetû nevek önállósult
német rövidülésébõl származik. Jelenté-
se: béke, védelem.

Május 7., hétfõ
Gizella – ófelnémet eredetû név, jelenté-
se nõi túsz, nõi kezes, idegen udvarban
nevelkedõ leány. Legismertebb viselõjé-
nek, Szent István király feleségének bol-
doggá avatása idején (1911), és általában
a XX. század elsõ felében gyakori volt.

Május 8., kedd
Mihály – héber eredetû bibliai név, a
Mikaél magyar formája. Jelentése: ki
olyan, mint az isten, istenhez hasonló.

Május 9., szerda
Gergely – a görög eredetû Grégoriosz
név latin Gregorius formájának a rövidü-
lésébõl (Gregor) származik. Jelentése:
éberen õrködõ.

Május 10., csütörtök
Ármin – a germán keruszkuszok fejedel-
mének latin Arminius nevébõl rövidült.
Pálma – Magyarországon újabb keletû
névadás a pálmafa, illetve a dísznövény
latin eredetû nevébõl. Az olaszban vallási
ihletésû nõi név, eredetileg a virágvasár-
napon született gyermekek kapták.

Május 11., péntek
Ferenc – francia, latin eredetû név. Az
olasz Francesco név latinosított
Franciscus formájából származik. Assisi
Szent Ferenc gyermekkori beceneve volt,
melyet azért kapott, mert édesanyja fran-
cia származású volt. Jelentése: francia.

Május 12., szombat
Pongrác – a görög Pankratész név latin
Pancratius formájából származik, jelenté-
se: mindenható erõ.

Hegyközpályi majális

Május 5-én immár az ötödik majálist
tartják meg Hegyközpályiban. A jeles al-
kalmat összekötik a felújított református
templom és a százéves orgona megáldá-
sával. A rendezvény 15 órakor ünnepi is-

tentisztelettel kezdõdik, melyen igét hirdet
Csûry István királyhágómelléki református
püspök. A rendezvényen magyarországi
vendégek is részt vesznek. Az istentiszte-
letet szeretetvendégség követi a helyi kul-
túrotthonban, ahol a helyi iskolások adják
elõ mûsorukat. Az esti mulatságon fellép
többek között az Amazon Ász, Mohácsi
Brigitta, Krisz Rudy és DJ Szatmári.

Fotótanfolyam

A digitális fényképezés rejtelmeibe
avatja be az érdeklõdõket Szabó Claudiu
E.FIAP fotómûvész a nagyváradi Taviró-
zsa Fotóklub és az Euro Foto Art Egyesü-
let tanfolyamán. A hathetes kurzus má-
jus 12-én kezdõdik, az elméleti órákat a
fotóklub Sas-palotabeli stúdiótermében
(I. emelet) tartják minden hétfõn, kedden
és szerdán 18–21 óra között. A szerve-
zõk két rászoruló személy tandíját átvál-
lalják, a pályázók május 11-én 18 óráig
elektronikus levélben jelentkezhetnek az
igazoló okmányaikkal együtt a clausz-
abo@yahoo.com e-mailcímen. További
információk a 0727/336-946-os tele-
fonszámon.

Névnapjukat 
ünneplõ 
olvasóinknak 
sok boldogságot 
kívánunk!

Névnapok és jelentések
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Hozzávalók: 1 kg
csirkeszárny, 1 dl olíva-
olaj, 3 evõkanál méz, 1
evõkanál mustár, 3 gerezd
fokhagyma, só, bors, chili.

Elkészítés: A fokhagy-
mát apró kockákra vágjuk,
majd összekeverjük az
olajjal és az összes többi
hozzávalóval. A csirkeszár-
nyakat a pácba forgatjuk,
és 2 órán át állni hagyjuk.
(Akár egy éjszakán át is le-
het.) 180 fokos sütõben
lefedve sütjük 25 percig,
majd levéve a fóliát, továb-
bi 10-15 percig pirítjuk.

Már a XVI. századi
füvészkönyvek is
említik mint fûszer-,
és gyógynövényt.
Jellegzetes, borsra
emlékeztetõ illatú
és ízû. Népies nevei:
borsfû, bécsi
rozmaring, csombor,
csombord,
csomborbors, hurkafû,
kerti izsópfû, kerti
méhfû, pereszlén.

Fényigényes, szárazsá-
got is tûrõ, 20–50 cm ma-
gas, erõsen elágazó, egy-
éves növény, magról vet-
hetõ. Virágzás idején az al-
só elágazásnál levágjuk,
szárítás után lemorzsoljuk,
rostáljuk. Többször is vág-
ható, szárításhoz csokorba
kötik, és tövével lefelé fel-
akasztják. Illóolajat (fõként
karvakrol), cseranyagot,
nyálkát, keserû anyagot

tartalmaz. Diétás ételek,
saláták, fûszerezésére, a
feketebors pótlékaként ki-
váló. Felhasználható bur-
gonya-, káposzta-, gom-
bás ételek, kolbászáruk,
vadpácok, mártások, ma-
jonéz, ecetes és vizes
uborka készítésekor. Mivel
csökkenti a felfúvódást,
elõszeretettel ízesítenek
vele babos ételeket. Csak

a fõzés végén kell az étel-
hez keverni.

Gyomorerõsítõ, görcs-
oldó, étvágygerjesztõ, bél-
féregirtó, felfúvódást gátló
hatása van. Teája enyhíti a
köhögést, meghûlést, gyo-
morrontást. Kenõcsként
enyhíti az isiászt, olajként
bedörzsöléssel a fogfájást.

Jövõ héten a borsmen-
tát mutatjuk be.

KOS: Végre valahára hozzájut már
ahhoz a pénzhez, amiért megdolgo-

zott. És ez elégedetté teszi. Ez a hét nem
lesz rossz, partnerével mindent meg tud
beszélni.

BIKA: Családjának szinte minden
tagja ajnározni fogja. Kedvese olyan

dolgokat mond a héten, amelyek miatt
visszatér az önbizalma, és újra boldognak
érezheti magát.

IKREK: Tulajdonképpen talán csak
egy-két embernek mondja el, hogy

igazán elege van abból, amit csinál. És
vágyik valami egészen másra, mint amit
eddig tett.

RÁK: Külföldi utazásra nem a leg-
szerencsésebb a mostani helyzet,

mert elõfordulhat, hogy semmi sem ala-
kul úgy, ahogy tervezte, és nem tudja,
hogy mit is akar igazán.

OROSZLÁN: Nincs olyan dolog,
amit ne lehetne megbeszélni. Még

akkor is így van ez, ha egy régi ügyrõl van
szó, amely nem úgy alakult önök között,
ahogy szerette volna.

SZÛZ: Kreativitása a csúcsponton
van, új jövõ képe tárul fel ön elõtt,

de sajnos olyan események is történnek,
amelyek miatt kissé elszomorodik. Pénz
áll a házhoz.

MÉRLEG: Minden oka megvan ar-
ra, hogy jókedvû legyen, hiszen va-

lakirõl, aki bosszúságot okozott önnek,
most azt hallja, hogy megjátssza magát,
és igen-igen gyáva.

SKORPIÓ: Családjával elutazna
néhány napra. Az utazás nem lesz

ugyan zökkenõmentes, de élvezni fogják
nemcsak a látottakat, hanem a csendes
együttlétet is.

NYILAS: Már csak az hiányzott,
hogy végre megkapja a pénz, ami-

ért annyit küzdött. Közben úgy kell dol-
goznia, hogy éjszaka is fent lesz, hogy idõ-
re elkészüljön minden.

BAK: Olyan helyzetbe kerül ezen a
héten, hogy ön diktálhatja az ira-

mot, és minden úgy lesz, ahogy ön akarja.
Balesetveszélyes a hét, és ha bulizik,
mértékkel igyon.

VÍZÖNTÕ: Gyengének és gyámol-
talannak érzi magát, ennek talán a

pénzhiány az oka, illetve az a nagy anyagi
teher, ami a vállát nyomja. A héten mind-
ez hatalmába kerítheti.

HALAK: Megtörténhet, hogy igent
mond egy olyan kapcsolatra, amely

feledteti önnel a nyomasztó érzéseket.
Igaz, hogy utána bûntudata lesz, és el-
játssza az áldozatot.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (22.)
A borsikafû (Satureja hortensis L.)

Ínyenceknek 

csirkeszárny
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A hét filmje
Éjszaka 
a parton
Szombat – MTV 1, 21:10

A hét sporteseménye
Snooker-világbajnokság,
döntõ
Hétfõ – Eurosport, 17:15

A hét dokumentumfilmje
Senkinek sem kellene
meghalnia
Kedd – Duna TV, 00:15



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 Aranymetszés. Best of
12:00 Örkény 100
12:30 Most a Buday!
13:01 Hírek
13:05 Borászok Borásza
13:35 Zöld Tea
14:05 Tetõtõl talpig
14:40 A világ 

madárszemmel
15:35 A tökéletes csapat (amerikai

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

Ötöslottó és Joker sorsolása
20:30 Híradó este
21:10 Éjszaka a parton

(amerikai–ausztál
romantikus dráma)

22:50 9 1/2 randi (magyar
romantikus vígjáték)

00:25 Nagyon zene – Kiscsillag
01:45 Porrá leszünk (angol

sorozat)

MTV 1

RTV 1
07:00 Rajzfilmklub; 08:10 Az idõ
és az ember; 09:30 Zarándok;
10:10 Gyermektévé; 11:30
Közelebb; 12:00 Pro patria; 12:30
Az én Európám; 13:00 Játszmák
és érdekek; 14:00 Híradó; 14:30
Egyszer az életben; 16:30
Találkozunk a TVR-nél; 18:00
Teleenciklopédia; 18:50 Híradó;
20:00 Híradó plusz; 20:25
Distractis Show; 21:25
Nyakunkon az élet (amerikai
romantikus vígjáték) Fsz.:
Winona Ryder, Ethan Hawke;
23:15 Profik; 00:10 A grófnõ
(francia–olasz történelmi
filmdráma) Fsz.: Julie Delpy,
Daniel Brühl, William Hurt;
01:50 Találkozzunk a TVR-nél!
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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
07:15 Zsírégetõk; 09:00 10 év-
vel fiatalabb: A kihívás – Mi tör-
tént azóta? (amerikai reality-
sorozat); 11:00 Columbo: Gyö-
nyörû gyilkos (amerikai kri-
mi); 12:25 Jane Eyre (angol
minisorozat); 14:25 Szívek
szállodája (amerikai s.); 15:25
Szex és New York light (ame-
rikai s.); 16:25 Éden Hotel 2.;
18:25 Tibor vagyok, de hódí-
tani akarok (magyar vígjáték);
20:10 Kutyátlanok kíméljenek
(amerikai vígjáték); 22:00
Álomcsapda (amerikai–kana-
dai–ausztrál thriller); 00:40
Fûrész IV. (amerikai–kanadai
horror); 02:25 Az utolsó órá-
ban (amerikai s.)

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 Kilenc
hónap (amerikai romantikus
vígjáték) Fsz.: Hugh Grant,
Julianne Moore, Joan Cusack;
15:15 Románia tehetségei; 19:00
Hírek; 20:30 Shaft (amerikai–né-
met akciófilm) Fsz.: Samuel L.
Lackson, Vanessa Williams,
Jeffrey Wright; 22:30 Vinny, az
1ügyû (amerikai vígjáték) Fsz.:
Joe Pesci, Marisa Tomei, Ralph
Macchio; 01:00 Shaft
(amerikai–német akciófilm,
ismétlés); 02:45 Vinny, az
1ügyû (amerikai vígjáték,
ismétlés)

HBO
06:00 Pasifogó (am. filmdráma);
07:45 Mûkedvelõ társulat (angol
vígjáték); 09:20 Az élet fája (am.
filmdráma); 11:35 Nevelésbõl elég-
séges (am. s.); 12:00 Seprûs eskü-
võ (am. vígjáték); 13:50 Különleges
kapcsolat (angol–am. történelmi
dráma); 15:25 Szerelembõl, a leg-
jobb szándékkal (román filmdrá-
ma); 17:10 Harry Potter és a Halál
ereklyéi I. rész. (angol–am. kaland-
film); 19:35 Nevelésbõl elégséges
(am. s.); 20:00 Kaliforgia (am. s.);
20:30 Egyszer fent,...inkább lent
(am. s.); 21:00 Haláli temetés (am.
vígjáték); 22:30 Frászkarika (am.
horror); 00:15 A gyilkos bennem
van (am. krimi); 02:05 Simon
Konianski (belga vígjáték)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10 A
skacok meg a kukacok (amerikai
vígjáték); 12:40 Zûrös majom
(amerikai–japán családi vígjáték);
14:30 Haláli Hálaadás (amerikai
vígjáték); 16:15 Taxi 2. (francia
akció–vígjáték); 17:55 Az ötödik
elem (francia akció–vígjáték);
20:15 Sárkányölõ lovagok (ameri-
kai fantasztikus akciófilm); 22:00
Kõagy õrnagy (amerikai vígjáték)
Payne õrnagy alig két hete sza-
badult a seregbõl, s máris vissza-
kerül arrogáns fellépése miatt.;
23:50 Melquiades Estrada három
temetése (amerikai–francia wes-
tern); 02:05 A félelmek iskolája
4.: A vér kötelez (amerikai akció-
film)

MTV 1 – 15:35

A tökéletes
csapat 
(amerikai filmdráma)
1957-ben egy csapat
ágrólszakadt mexikói
gyerek azzal döbbentet-
te meg a világot, hogy
sorban 13 baseball-
meccset nyert meg az
amerikai ifjúsági bajnokságban. A srácoknak mind-
untalan szembe kell nézniük az elõítéletek és a hát-
rányos megkülönböztetés következményeivel.

AXN
07:00 The Amazing Race;
09:00 Androméda (amerikai
s.); 11:00 Õslények kalandorai
(angol s.); 12:00 Merlin (angol
s.); 13:00 Született szinglik
(amerikai s.); 14:00 A férfiak a
szõkéket szeretik (kolumbiai
s.); 15:00 JAG – Becsületbeli
ügyek (német-amerikai s.);
17:00 Szellemekkel suttogó
(amerikai s.); 19:00 Jordan
(amerikai s.); 21:00 NCIS
(amerikai s.); 22:00 Gyilkos
elmék (amerikai s.); 23:00 CSI:
New York (amerikai s.); 24:00
Profilage (francia s.); 01:00
NCIS (amerikai s.); 03:00
Szellemekkel suttogó
(amerikai s.)

Eurosport
09:30 Fitnessz – A doboz; 09:45
Snooker – Világbajnokság, Egyesült
Királyság, elõdöntõ; 11:00 Autóver-
seny – Auto GP, Hungaroring, Ma-
gyarország, 1. futam, élõ; 12:00
Snooker – Világbajnokság, Egyesült
Királyság, elõdöntõ, élõ; 15:00 Snoo-
ker – Világbajnokság, Egyesült Király-
ság, elõdöntõ; 15:30 Autóverseny –
Világbajnokság, Spanyolország, 1. fu-
tam, élõ; 16:30 Kerékpározás –
Olaszországi körverseny, 1. szakasz,
élõ; 20:30 Snooker – Világbajnokság,
Egyesült Királyság, elõdöntõ; 21:00
Snooker – Világbajnokság, Egyesült
Királyság, elõdöntõ, élõ; 24:00 Harco-
sok klubja – Küzdõsport magazin;
01:30 Kerékpározás – Olaszországi
körverseny, 1. szakasz

06:25 Ezer év szentjei
07:00 Gazdakör 
07:25 A vértesi példa (magyar

ismeretterjesztõ film)
08:10 A száztizenegyes (magyar film)
09:15 Családi krónikák
09:45 Duna anzix
10:00 Daktari (amerikai sorozat)
11:00 Zarándokutakon (magyar dokf.)
11:30 Világ-nézet
12:30 Munka-Társ
13:02 Híradó 
13:10 Lyukasóra
13:40 Mindennapi hõsök
14:05 Heuréka! Megtaláltam!
14:35 Sírjaik hol domborulnak...
15:00 Talpalatnyi zöld
15:30 Pannon expressz
16:00 Hagyaték
16:30 Kulisszatitkok
17:00 Hindenburg (am. filmdráma)
19:00 Híradó 
19:30 Hogy volt!?
20:30 Göran O. Eriksson: Párizsi élet

– avagy Offenbach Szép Helé-
na címû operettjének próbája
(magyar színházi felvétel)

22:40 The Qualitons
00:35 Dunasport
00:50 Az oboa hangja (brazil

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 Bajnokok Ligája magazin 
13:30 Én is szép vagyok
14:00 TopSpeed
14:30 Autóguru (magazinmûsor) 
15:00 Sheena, a dzsungel

királynõje (amerikai sorozat)
16:00 Bûbájos boszorkák (am. s.)
17:00 Rejtélyek kalandorai (am. s.) 
18:00 Sas kabaré
19:00 Nagy takarítás (valóságshow)
19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 Men in Black – Sötét zsaruk

(amerikai akció–vígjáték) Jay
és Kay földönkívüliek jelenlé-
tét figyelõ ügynökök. Egy
interglaktikus összeesküvés
közepébe csöppennek,
amikor egy a Földre érkezõ
bérgyilkos nyomába erednek.

22:25 Segítség, elraboltam magam!
(amerikai vígjáték) 

00:20 A szabadság útján (kana-
dai–amerikai western)

02:05 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
13:35 Amerika legkeményebb

melói
14:35 Lost – Eltûntek (amerikai

sorozat)
15:35 Castle (amerikai 

sorozat)
17:35 Pusztító tornádó

(amerikai katasztrófa
film)

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 Csillag Születik
22:55 Kelly hõsei

(jugoszláv–amerikai
háborús filmdráma)
A frontvonal mögött, egy
németek által elfoglalt
francia városka bankja
16 millió dollárnyi
aranyat õriz. Néhány
amerikai katona
elhatározza, hogy
megszerzi a hatalmas
vagyont.

01:50 A gonosz sosem alszik
(amerikai horror)

RTL Klub
07:00 Rajzfilmek
10:15 Enid Blyton kalandfilm

sorozata (angol sorozat)
10:40 A Nyereg Klub (ausztrál s.)
11:05 Lizzie McGuire (amerikai s.)
11:30 Vízitúra
11:55 WTA Nemzetközi nõi tenisztorna
13:02 Marslakók (magyar sorozat)
14:50 A sárospataki könyvek
15:20 Magyarország története
15:50 Gyerekmûsorok
16:20 Bezzeg a Töhötöm (magyar

ifjúsági film)
17:05 Legyél te is Bonca! (magyar

ifjúsági film)
18:15 Pocok, az ördögmotoros (s.)
18:45 A hangyák mindent tudnak
19:00 Mi micsoda
19:25 Esti mese
20:00 Melissa és Joey (amerikai s.)
20:25 Waczak Szálló (angol s.)
21:00 Híradó este
21:30 A tökéletes csapat (am. film)
23:25 Munkaügyek – IrReality

Show (magyar sorozat)
00:20 Telesport – OTP Bank Liga,

Ferencvárosi TC – Lombard
Pápa Termál FC. Bajnoki
labdarúgó mérkõzés

01:10 Éjszaka a parton (am.–auszt-
rál romantikus dráma)

MTV 2



Tájoló VASÁRNAP / MÁJUS 6. 3
06:55 Magyar gazda
07:25 Esély
07:55 Ma Reggel
10:05 Engedjétek hozzám
10:10 Így szól az Úr!
10:15 Katolikus krónika
10:45 Megkeresni az embert
11:25 A sokszínû vallás
11:40 Evangélikus magazin
12:05 Mai hitvallások
13:01 Hírek
13:35 Anno
14:05 Tizenötezer pengõ jutalom

(magyar játékfilm)
15:20 Euro 2012. Labdarúgó Eb

magazin
15:50 Út Londonba
16:25 Telesport – Sport 7
16:50 Telesport – OTP Bank Liga,

Bp. Honvéd – Kaposvári
Rákóczi. 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 s.)
23:25 A nyelvtanárnõ (amerikai

romantikus dráma) 
01:15 Lorenzo olaja (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; 14:30 Euro 2012-
magazin; 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 ház (német
s.); 21:25 Sztárgyár /1–2.;
23:25 100%-ban szavatolt;
00:45 A Buddenbrook
család (német sorozat,
ismétlés); 01:45 Danutz Kft.
(ismétlés)

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Topping;
08:30 Zamatos Románia; 09:00 Ro-
mán útlevél; 10:00 Sztárgyár; 11:00
Motormágia; 11:30 Környezeti info;
12:00 Nõi siker; 12:30 Bortestvérek;
13:00 Jamie Oliver 30 perc alatt fõz;
13:35 Robbanásveszély; 15:10 Nagy
franc a kis francia (francia vígjá-
ték) Fsz.: Piper Perabo, Jane
McGregor; 17:00 Mitica esetei;
18:00 Csavargó pecás; 18:35 Labda-
rúgó agrárszövetség; 19:30 Nagylá-
bon; 20:00 Sztárgyár; 20:30 Fertõzõ
éden (amerikai thriller) Fsz.:
Lorenzo Lamas, Melody Thomas
Scott; 22:10 Pazvante, chioru’; 22:30
Híradó; 23:30 Sztárgyár; 24:00 Nya-
lóka. AG Weinberger mûsora; 01:10
Robbanásveszély

Viasat 3
06:15 Szívek szállodája (ameri-
kai 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 (ameri-
kai szórakoztató s.); 12:40 Trend-
közelben; 13:10 Fletch 2. – Szen-
zációs ajánlat (amerikai vígjá-
ték); 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 Kilenc
hónap (amerikai romantikus vígjá-
ték, ismétlés); 13:00 Hírek; 13:05
Apropo TV; 14:00 Masterchef (ismét-
lés); 16:00 Átkozott boszorkák
(amerikai–ausztrál vígjáték) Fsz.:
Sandra Bullock, Nicole Kidman;
18:00 Románia, szeretlek!; 19:00 Hí-
rek; 20:30 Bad Boys 2 – Már megint
a rossz fiúk (amerikai akciófilm)
Fsz.: Martin Lawrence, Will Smith,
Jordi Mollà; 23:45 Hellbound – Út a
pokolba (amerikai akciófilm) Fsz.:
Chuck Norris, David Robb, Calvin
Levels, Christopher Neame; 01:45
Apropo TV; 02:30 Bad Boys 2 – Már
megint a rossz fiúk (amerikai ak-
ciófilm, ismétlés)

HBO
06:00 Kelekótya karácsony (ameri-
kai családi vígjáték); 07:40 Az öböl
(amerikai dokumentumfilm); 09:10
Lopott dalok (francia vígjáték);
10:45 Isten kegyelmébõl (amerikai
filmdráma); 12:30 Megaagy (ameri-
kai animációs film); 14:00 Gyógy-
egér vacsorára (amerikai vígjá-
ték); 15:55 A szív bajnokai (ameri-
kai életrajzi dráma); 18:05 Ilyen az
élet (amerikai vígjáték); 20:00 Sze-
relem kölcsönbe (amerikai roman-
tikus vígjáték); 21:55 Loverboy
(román romantikus film); 23:30
Trónok harca (amerikai s.); 00:30
Spartacus: A bosszú (amerikai
s.); 01:25 A kukorica gyermekei
(amerikai horror); 02:55 A szoba-
társ (amerikai thriller)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Sólyomasszony (amerikai fan-
tasztikus kalandfilm); 13:25 Az
angyalok is esznek babot
(olasz–francia–spanyol ak-
ció–vígjáték); 15:50 Kõagy õr-
nagy (amerikai vígjáték); 17:40
Fantomas a Scotland Yard ellen
(francia–olasz akció–vígjáték);
19:40 Éjszakai rohanás (amerikai
kalandfilm); 22:00 Lezúzva (ame-
rikai–kanadai akciófilm); 00:05 A
hazafi (amerikai akciófilm) Steven
Seagal rajongói ismét találkoz-
hatnak kedvencükkel A hazafi-
ban. A történet ezúttal a fegyver-
gyártás legalattomosabb oldalát
mutatja be.; 01:45 Viszlát, Baj-
nok! (amerikai filmdráma)

Duna TV – 21:00

A bukás – Hitler utolsó
napjai 
(német háborús
filmdráma)
Berlin, 1945 április. Egy
nép a bukására vár. A fõváros utcáin kegyetlen har-
cok folynak. Hitler a katonai vezetõséggel és né-
hány hívével elsáncolja magát a vezetõségi bunker-
ben. Már csak néhány órája maradt, közös öngyil-
kosságuk elõtt feleségül veszi Eva Braunt. A oroszok
feltétel nélküli megadást követelnek, ezért hûséges
hívei közül sokan az önkéntes halált választják.

AXN
07:00 The Amazing Race; 09:30
Androméda (amerikai s.); 11:30
Õslények kalandorai (angol s.);
12:35 Merlin (angol s.); 13:35 Szü-
letett szinglik (amerikai s.); 14:10
A férfiak a szõkéket szeretik (ko-
lumbiai s.); 15:10 A cég (amerikai
s.); 16:10 Jordan (amerikai s.);
18:10 Szellemekkel suttogó (ame-
rikai s.); 19:10 JAG – Becsületbeli
ügyek (amerikai s.); 21:10 Ál/Arc
(amerikai akciófilm) Sean Archer
FBI-ügynök élete legõrültebb ak-
cióját hajtja végre, amikor orvosi
beavatkozással arcot cserél gyû-
lölt ellenségével, a kómába esett
Castor Troy-jal.; 01:10 A cég
(amerikai s.); 02:10 JAG – Becs-
ületbeli ügyek (amerikai s.)

Eurosport
09:30 FIA Túraautó Vb. – Hungaro-
ring; 10:15 Lovaglás – Vb., Spanyolo.;
11:45 FIA Túraautó Vb. – Hungaro-
ring, 9. kör, élõ; 12:45 Szuperbike –
Vb., Olaszország, szuperpole; 13:00
Szuperbike – Vb., Olaszország, 1. fu-
tam, élõ; 14:00 Szupersport – Vb.,
Olaszország, élõ; 15:15 FIA Túraautó
Vb. – Hungaroring, 10. kör, élõ; 16:15
Kerékpározás – Olaszországi körver-
seny, 2. szakasz, élõ; 18:30 Snooker
– Vb., UK, döntõ, élõ; 19:30 Szuper-
bike – Vb., Olaszország, 2. futam;
20:30 Autóverseny – Vb., Spanyolor-
szág, 2. futam; 21:00 Snooker – Vb.,
UK, döntõ, élõ; 24:00 Motorsport hét-
vége magazin; 00:15 Kerékpározás –
Olaszországi körverseny, 2. szakasz;
01:15 Snooker – Vb., UK, döntõ

06:25 Beszélõ emlékházak
07:00 Gazdakör 
07:25 Talpalatnyi zöld
08:00 Bodnárné (magyar tévéfilm)
09:50 Magyar elsõk
10:05 Másfélmillió lépés Magyarországon
11:00 Élõ egyház
11:30 Isten kezében
12:00 Új nemzedék
12:30 Élõ világegyház
13:02 Híradó
13:15 Élõ népzene
13:45 Akadálytalanul
14:15 Csellengõk
14:40 Határtalanul magyar
15:10 Arcélek
15:40 Hazajáró
16:05 Fejezetek Magyarország

közlekedéstörténetébõl
16:35 Francia négyes (magyar film)
17:40 Pillanatnyi pénzzavar (m. vígj.)
19:00 Híradó 
19:30 Heti Hírmondó
20:00 Önök kérték!
21:00 A bukás – Hitler utolsó napjai

(német háborús filmdráma)
23:35 Klubszoba
00:30 Dunasport
00:45 A szerelem egy álom (oszt-

rák–német romantikus film)
02:25 Határtalanul magyar

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

látnok (amerikai sorozat)
15:40 Monk – Flúgos nyomozó

(amerikai sorozat)
16:40 Bûbájos boszorkák (am.s.) 
17:40 Men in Black – Sötét zsaruk

(amerikai akció–vígjáték,
ism.) 

19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 Ilyen a formám (amerikai

romantikus vígjáték) 
23:00 Frizbi Hajdú Péterrel (magyar

talk show) 
24:00 Elit egység (kanadai sorozat)
01:00 Éjszakai rohanás (amerikai

kalandfilm) Az egykori
zsaru, Jack Walsh össze
van bilincselve egy
könyvelõvel, akinek a fejére
nagy jutalmat tûztek ki.

TV 2
07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:35 Teleshop
12:30 Törzsutas
13:00 Férfi kézilabda-mérkõzés –

Döntõ, élõ
14:40 Gossip Girl – A

pletykafészek (amerikai
sorozat)

15:35 Hetedik érzék (amerikai-
kanadai sorozat)

16:30 Tru Calling – Az õrangyal
(amerikai sorozat)

17:35 Dagi Albert (amerikai családi
vígjáték) A jóeszû és érzé-
keny Dorisnak nehézségei
vannak a suliban a beillesz-
kedéssel. Dagi Albert és
mindig tettre kész barátai a
segítségére sietnek, és egy
ugrással Doris szobájában
teremnek, maguk mögött
hagyva a rajzolt világot.

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Cobra 11 (német sorozat)
21:00 Kutyahideg (am. kalandfilm) 
23:20 Heti hetes
00:40 Elveszett jelentés (amerikai–

japán romantikus dráma)
02:35 Portré

RTL Klub
07:00 Rajzfilmek 
10:15 Bezzeg a Töhötöm (magyar

ifjúsági film)
11:25 Legyél te is Bonca! (magyar

ifjúsági film)
12:15 Pocok, az ördögmotoros (s.)
12:45 A hangyák mindent tudnak
13:05 „Így szól az Úr!“
13:15 Katolikus krónika
13:40 Megkeresni az embert
14:05 Úton-útfélen
14:20A sokszínû vallás
14:35 Evangélikus magazin
15:00 Mai hitvallások
15:55 Ars Hungarica
16:20 WTTC Túraautó Világbajnokság
17:35 WTA Nemzetközi nõi tenisztorna
18:35 P@dtársat keresünk
19:35 Esti mese
20:10 4 összeesküvõ és 1 temetés

(osztrák sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 9 és 1/2 randi (magyar vígj.)
23:05 Tizenötezer pengõ jutalom

(magyar játékfilm)
00:20 Telesport – OTP Bank Liga, Bp.

Honvéd – Kaposvári Rákóczi.
Bajnoki labdarúgó mérkõzés

02:00 Négy szellem
02:55 A nyelvtanárnõ (am.

romantikus dráma)

MTV 2



06:25 A Lényeg
06:55 Ma Reggel
10:00 A Silla királyság ékköve (dél-

koreai sorozat)
11:05 Rex Rómában (osztrák-

német-olasz sorozat) 
11:55 Most a Buday!
12:25 Napirend elõtt
13:01 Hírek
13:25 Roma Magazin
13:55 Domovina
14:30 Marslakók (magyar 

sorozat)
15:00 A Szövetség
15:55 Angyali érintés (amerikai

sorozat)
16:45 Capri – Az álmok szigete

(olasz sorozat)
17:40 MM. A megoldások 

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

MTV 1

RTV 1
07:00 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 Okos Románia; 22:00
Nyitott szemmel; 23:10 Replay.
Euro ’84 és a román válogatott;
00:30 Noktürnök; 01:30 A tizedik
királyság (koreai sorozat,
ismétlés); 02:20 Nyitott szemmel
(ismétlés)

4 HÉTFÕ / MÁJUS 7. Tájoló

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:10 Robbanás-
veszély (ismétlés); 09:30 Csavar-
gó pecás; 10:00 Sztárgyár; 11:00
Vallomások; 12:00 Egy óra biz-
nisz; 13:00 Városi kaland; 14:00
Teleshop; 14:35 Együtt Európá-
ba; 15:30 Teleshop; 16:00
Caterina és a lányok (olasz s.);
17:00 Vallomások; 18:00 Hírek;
18:15 Sztárgyár; 18:55 IT zóna;
19:30 Aréna; 20:30 Egy óra biz-
nisz; 21:30 Szórakoztató mûsor;
22:30 Híradó; 23:30 Sztárgyár;
24:00 30 Rock (amerikai s.); 00:30
Topping 10 (ismétlés); 01:00 Ma a
holnapról; 01:30 Caterina és a lá-
nyok (olasz s., ismétlés); 02:20
Sztárgyár (ismétlés); 02:50 Egy
óra biznisz (ismétlés)

Viasat 3
07:45 A kifutó (am. reality-s.); 08:35
A nagy házalakítás; 09:25 Gyilkos
sorok (am. s.); 10:20 Nyomtalanul
(am. s.); 11:10 Szabad egy táncra?
(am. zenés vígj.); 13:15 A dadus
(am. s.); 14:10 Gordon Ramsay – A
pokol konyhája; 15:05 Shark – Tör-
vényszéki ragadozó (am. s.); 16:55
CSI: A helyszínelõk (am. s.); 17:50
Esküdt ellenségek: Bûnös szándék
(am. s.); 18:40 Nyomtalanul (am.
s.); 19:35 Gordon Ramsay – A pokol
konyhája; 20:35 Jóbarátok (am. s.);
21:30 Két pasi – meg egy kicsi
(am. s.); 22:20 Éden Hotel 2.; 23:20
CSI: A helyszínelõk (am.–kanadai
s.); 00:10 Kettõs ügynök (am. s.);
01:10 Esküdt ellenségek: Bûnös
szándék (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik,
doki?; A könyvhozó; 10:00
Fiatal és nyughatatlan
(amerikai sorozat); 11:00
Átkozott boszorkák
(amerikai–ausztrál vígjáték,
ismétlés); 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 A szív bajnokai (am. életraj-
zi dráma); 08:10 Ilyen az élet (am.
vígjáték); 10:05 Nagy hal (am.
filmdráma); 12:10 Szerelem köl-
csönbe (am. romantikus vígjá-
ték); 14:00 Micimackó (am. animá-
ciós film); 15:05 A buborék srác
(am. vígjáték); 16:30 Anyát a
Marsra (am. animációs film);
18:00 Diploma után (am. vígjá-
ték); 19:30 Felvétel indul!; 20:00
Reflektorfény (am. zenés dráma);
22:00 Trónok harca (am. s.);
23:00 Kaliforgia (am. s.); 23:30
Egyszer fent,... inkább lent (am.
s.); 24:00 Halálos kitérõ 3. (am.
horror); 01:30 Háborús sebek (am.
dokumentumfilm); 02:40 Kettõs
személyiség (am. thriller)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás;
11:10 Michael Jackson –
Moonwalker (amerikai zenés
film); 12:50 Alkímia (amerikai
romantikus vígjáték); 14:25
Öregdiák nem véndiák (ame-
rikai vígjáték); 16:00 A
Twister visszavág (amerikai
akciófilm); 17:55 A Paradi-
csom foglyai (amerikai ak-
ció–vígjáték); 20:00 Marha-
konzerv-akció (francia ak-
ció–vígjáték); 22:00 Kenguru
Jack (amerikai–ausztrál ak-
ció–vígjáték); 23:40 Hirtelen
halál (amerikai akciófilm);
01:40 Karate tigris 1. – Nincs
irgalom (amerikai–hongkongi
akció)

HBO – 20:00

Reflektor-
fény 
(amerikai zenés dráma)
Egy fiatal énekes-dalszerzõ találkozik a hajdani
sztárral, a lejtõre került énekesnõvel. A nõ férje és
menedzsere ráveszi a srácot, hogy induljanak közös
turnéra: abban bízik, hogy felesége így ismét magá-
ra talál és felhagy önpusztító életmódjával. Hama-
rosan egy szépségkirálynõbõl lett sztárocska is csat-
lakozik a csapathoz. Tehetség, vonzerõ, jó idõzítés
– minden adott a sikerükhöz. De a bennük tombo-
ló szenvedélyek mégis mindent tönkretehetnek.

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 (kolum-
biai 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 Született szinglik
(am. s.); 16:00 Merlin (angol 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 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 Világbajnokság –
Hungaroring, Magyarország, 10. kör;
10:45 Snooker – Világbajnokság,
Egyesült Királyság, döntõ; 13:00 Te-
nisz – WTA torna, Spanyolország, 1.
nap, élõ; 14:45 Kerékpározás –
Olaszországi körverseny, Herning –
Herning; 17:15 Snooker – Világbaj-
nokság, Sheffield, Egyesült Királyság,
döntõ, élõ; 19:30 Labdarúgás – UEFA
U-17 Európa Bajnokság, Szlovénia,
csoportmérkõzés, élõ; 21:15 Labdarú-
gás – EURO visszaszámlálás; 21:30
Snooker – Világbajnokság, Sheffield,
Egyesült Királyság, döntõ, élõ; 00:30
Labdarúgás – Eurogólok; 01:30 Lab-
darúgás – UEFA U-17 Európa Bajnok-
ság, Szlovénia, csoportmérkõzés

06:25 Gazdakör
06:40 Híradó
07:00 Élõ egyház 
07:30 Híradó
07:35 Isten kezében 
08:00 Kárpát Expressz
08:30 Híradó
08:35 Kultikon
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd
10:00 Klubszoba
11:00 Család-barát
12:00 Heti Hírmondó
12:25 Térkép
13:02 Híradó
13:30 Napirend elõtt
14:00 Kapcsoljuk az Országházat
17:00 Talpalatnyi zöld
17:30 Térkép
18:00 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:05 Rózsa Sándor (magyar s.)
21:00 Háború a nemzet ellen
22:20 Hírek
22:25 Dunasport
22:30 Kultikon
23:25 Sportaréna
00:20 Nem félünk Michel Gondrytól

(francia dokumentumfilm) 
01:25 Térkép

Duna TV
07:00 Aktív Extra
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
10:45 Teleshop
11:55 EZO.TV Jósok, látók,

médiumok!
13:25 Telitalálat (magyar játékfilm)

Hackspacher Béla targonca-
vezetõ egy lakóközösségi
kultúrprogramon tudja meg,
hogy 12-ese van a totón.
Elérkezik a nap, 1956.
október 23-a, amikor Béla
átveheti a nyereményt.

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

met–olasz sorozat)
17:20 Csoda Manhattanben

(amerikai–mexikói sorozat)
18:25 Tiltott szerelem (török s.)
19:30 Tények
20:35 Aktív
21:10 Jóban Rosszban (magyar s.)
22:20 NCIS (amerikai sorozat)
23:20 NCIS: Los Angeles (am. s.)
00:20 Aktív
00:50 Tények Este
01:25 EZO.TV Jósok, látók,

médiumok!

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

sorozat) 
10:25 Második esély (ameri-

kai–mexikói–kolumbiai
sorozat)

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

sorozat)
15:15 Sarokba szorítva (amerikai

sorozat)
16:15 Döglött akták (amerikai

sorozat)
17:20 Marichuy – A szerelem

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

sorozat)
22:25 Dr. Csont (amerikai sorozat)
23:25 Showder Klub
00:35 PokerStars.net – Big Game
01:30 Reflektor
01:50 Drogkirály (amerikai

akcióthriller)

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:00 A Szövetség
10:55 P@dtársat keresünk
11:50 Nekem ne lenne hazám?
12:05 Magyar rock
13:01 Híradó délben
13:25 Martin György gyûjtésébõl –

Pacalka
13:35 Montalbano felügyelõ (olasz

sorozat)
15:20 Telepódium – A kitüntetés
16:10 A Black Rose vár titka

(angol–magyar–német
sorozat) 

16:30 MacGyver (amrikai–kanadai
sorozat)

17:25 Enid Blyton kalandfilm
sorozata (angol sorozat)

17:50 A Nyereg Klub (ausztrál s.)
18:20 Lizzie McGuire (amerikai s.)
18:40 Robbie, a fóka (német s.)
19:25 Esti mese
20:00 Capri – Az álmok szigete

(olasz sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Angyali érintés (amerikai s.)
22:20 Maradj talpon!
23:15 A névtelen vár (magyar s.)
00:20 Lorenzo olaja (amerikai

filmdráma)
02:35 Házaspárbaj (olasz sorozat)
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06:23 Az Este 
06:55 Ma Reggel
10:00 A Silla királyság ékköve

(amerikai sorozat)
11:05 Mindenbõl egy van
12:00 Kékfény
13:01 Híradó 
13:25 Srpski Ekran
13:55 Unser Bildschirm
14:30 Marslakók (magyar

sorozat)
15:00 Hacktion (amerikai

sorozat) 
15:55 Angyali érintés (amerikai

sorozat) 
16:45 Capri – Az álmok szigete

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

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

sorozat)
21:45 Fonogram 2012
23:50 Az Este
24:25 Tudorok

(ír–kananadai–amerikai
sorozat)

01:20 Barangolások öt
kontinensen Skócia

MTV 1

RTV 1
07:00 Reggeli híradó; 09:10 A
palota titkai (koreai s.); 10:25
Nyitott szemmel; 11:25 A
hírességek túl; 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 plusz; 21:00 A Grace
klinika (amerikai s.); 22:50
Divatvilág; 23:10 Ö.K.Ö.L
(amerikai filmdráma) Fsz.:
Sylvester Stallone, Rod Steiger,
Peter Boyle); 01:35 Pénzügyek és
üzletek

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Megéri a
pénzét; 09:00 Labdarúgó
agrárbajnokság; 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
Telesport; 16:00 Caterina és a
lányok (olasz sorozat); 17:00
Vallomások; 18:00 Hírek; 18:20
Sztárgyár; 18:45 Újrakezdõk
(olasz filmdráma); 20:30 Egy
óra biznisz; 21:30 Szórakoztató
mûsor; 22:30 Híradó; 23:30
Sztárgyár; 24:00 30 Rock;
00:30 Zamatos Románia; 01:05
Caterina és a lányok (ausztrál
sorozat)

Viasat 3
07:40 A kifutó (am. s.); 08:30 A
nagy házalakítás; 09:20 Gyilkos
sorok (am. s.); 10:15 Nyomtalanul
(am. s.); 11:10 Tibor vagyok, de
hódítani akarok (magyar film);
12:55 A dadus (am. s.); 13:55 Gor-
don Ramsay (am. s.); 14:55 Shark
– Törvényszéki ragadozó (am. s.);
16:40 CSI: A helyszínelõk (am. s.);
17:35 Esküdt ellenségek: Bûnös
szándék (am. s.); 18:35 Nyomtala-
nul (am. s.); 19:30 Gordon Ram-
say (am. s.); 20:30 Jóbarátok (am.
s.); 21:25 Két pasi – meg egy ki-
csi (am. s.); 22:20 Éden Hotel (am.
s.); 23:20 CSI: A helyszínelõk (am.
s.); 00:10 Doktor House (am. s.);
01:10 Esküdt ellenségek: Bûnös
szándék (am. s.)

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
06:00 Anyát a Marsra (amerikai ani-
mációs film); 07:30 Filmek és sztá-
rok; 07:55 Diploma után (amerikai
vígjáték); 09:25 Marmaduke – A ku-
tyakomédia (amerikai családi vígjá-
ték); 10:55 Lódító hódító (amerikai
vígjáték); 12:35 The Orange British
Academy Film Awards 2012; 14:45
Jack (amerikai filmdráma); 16:40
Apja lánya (francia filmdráma);
18:25 A farkas (svéd filmdráma);
20:00 LXD – táncosok légiója (am.
s.); 21:25 Különleges kapcsolat
(angol–amerikai történelmi dráma);
23:00 True Blood – Inni és élni
hagyni (am. s.); 00:50 A javulás út-
ján (francia filmdráma); 02:35 Ha-
lálfutam (amerikai akciófilm); 04:25
LXD – táncosok légiója (am. s.)

Film +
05:10 A holdjáró – Moonwalker
(amerikai zenés film); 06:35 Alkímia
(amerikai romantikus vígjáték);
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10 DOA.
Élve vagy halva (amerikai–an-
gol–német akció–vígjáték); 12:45 A
Paradicsom foglyai (amerikai ak-
ció–vígjáték); 14:50 Marhakonzerv-
akció (francia akció–vígjáték);
16:50 Esküvõ, rock, haverok (ame-
rikai vígjáték); 18:35 Kenguru Jack
(amerikai–ausztrál akció–vígjáték);
20:15 Halálos hajsza (amerikai ak-
ciófilm); 22:00 Halálfutam 2.
(dél–afrikai–német akciófilm); 24:00
A tûz markában (amerikai filmdrá-
ma); 01:45 Atomcsapás (amerikai
akciófilm); 03:25 Halálfutam 2.
(dél–afrikai–német akciófilm)

TV 2 – 22:20 

Vadidegen 
(amerikai thriller) 
Ro egyik barátját meg-
gyilkolják. A gyilkosa
után nyomoz, és úgy tû-
nik, csak akkor tudhat
meg többet az ügyrõl,
ha õ is bekerül a rend-
szerbe. Egyre mélyebb-
re merül a szenvedélyek
hálózatában, olyan
mélyre, ahonnan talán
már nincs kiút.

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 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 Labdarúgás – Euro vissza-
számlálás; 10:45 Labdarúgás – Euro-
gólok; 11:00 Labdarúgás – UEFA U-
17 Eb, csoportmérkõzés; 12:00 Te-
nisz – WTA torna, Madrid, 1. nap;
13:00 Tenisz – WTA torna, Madrid, 2.
nap – élõ; 16:30 Kerékpározás – élõ;
17:45 Labdarúgás – UEFA U-17 Eb,
Szlovénia, csoportmérkõzés; 18:45
Kerékpározás – Horsens; 19:45 Te-
nisz – WTA torna, Madrid, – 2. nap;
20:45 Snooker – Vb, Sheffield, Egye-
sült Királyság, döntõ; 22:00 Boksz –
Európa cím, Szuper középsúly; 24:00
FIA Túraautó Vb – WTCC magazin;
00:30 Autóverseny – Vb, Alcaniz,
összefoglaló; 01:00 Autóverseny –
Endurance vb, Spa-Francorchamps

06:40 Híradó
07:00 Roma Magazin
07:30 Híradó
07:35 Domovina
08:00 Kárpát 

Expressz
08:35 Kultikon
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd
10:00 Kapcsoljuk

az Országházat
17:05 Heuréka! 

Megtaláltam!
17:35 Térkép
18:00 Kisváros (magyar

sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:05 Vivát Benyovszky!
21:00 A csend (svéd

filmdráma) Fsz.: Ingrid
Thulin, Jörgen
Lindström, Gunnel
Lindblom, Birger
Malmsten 

22:40 Hírek
22:55 Kultikon
23:50 Lamantin Jazz 

Fesztivál
00:15 Senkinek sem kellene

meghalnia

Duna TV
07:00 TotalCar
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 Csak egy csók (francia

romantikus vígjáték)
15:20 Marina (olasz s.)
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
21:10 Jóban Rosszban (magyar

sorozat)
22:20 Vadidegen (amerikai 

thriller) Fsz.: Bruce Willis,
Halle Berry, Giovanni Ribisi,
Nicki Aycox, Gary Dourdan 

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

médiumok! 

TV 2
06:40 Top Shop 
07:05 Jó reggelt, skacok! 
08:35 Reflektor Reggel 
08:50 Reggeli – Csak csajok
09:25 A szerelem rabjai (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 
21:30 Barátok közt (magyar

sorozat)
22:25 A mentalista (amerikai

sorozat)
23:30 A Grace klinika (amerikai

sorozat)
24:35 Reflektor 
24:50 Sületlen paradicsom

(amerikai–horror-vígjáték)

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:00 Rejtélyek Tesz-Vesz városban
10:25 A bûvös körhinta
10:35 Enid Blyton kalandfilm

sorozata (angol sorozat)
11:05 A Nyereg Klub (ausztrál s.)
11:30 Lizzie McGuire (amerikai s.)
11:55 Öt perc próza Krúdy Gyula:

Szinbád
12:00 Magyar pop
13:01 Híradó délben
13:25 Mesélõ cégtáblák, A fogaskerekû
13:45 Az én világom
14:05 Vízitúra
15:00 A névtelen vár
16:10 A Black Rose vár titka (an-

gol–magyar–német sorozat)
16:30 MacGyver (amerikai sorozat)
17:20 Enid Blyton kalandfilm

sorozata (angol sorozat)
17:50 A Nyereg Klub (ausztrál s.)
18:15 Lizzie McGuire (amerikai s.)
18:45 Anya, az állatorvos (olasz s.)
19:25 Esti mese
19:50 A bûvös körhinta
20:00 Capri – Az álmok szigete (s.)
21:00 Híradó este
21:30 Angyali érintés (amerikai s.)
22:20 Maradj talpon!
23:15 Operafejedelmek: Székely Mihály
24:00 Roman (amerikai filmdráma)
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06:55 Ma Reggel
10:00 A Silla királyság ékköve

(amerikai sorozat)
11:00 Magyarország, szeretlek!
12:10 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

(olasz 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 Becsengetünk 

és elfutunk
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); 10:25 Az idõ és az ember;
12:00 Zarándok; 12:30 Sztárgyár;
12:40 A palota legendája (koreai
sorozat); 14:00 Híradó; 14:45
Teleshop; 15:30 Emberek, mint mi;
16:00 Együttélés; 17:00 Olimpiai
Románia; 17:40 A palota legendá-
ja (koreai sorozat); 18:53 Híradó;
20:00 Híradó plusz; 21:00 Dr:
House (amerikai sorozat); 22:50
Divatvilág; 23:10 Oscar– a sors
színe (spanyol életrajzi filmdrá-
ma) Fsz.: Joaquim de Almeida,
Victoria Abril; 01:00 Olimpiai Ro-
mánia; 01:40 A tizedik királyság
(koreai sorozat); 02:35 La vie en
rose; 03:10 Sztárgyár; 03:25 Híradó
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:20 Ha
nem tudná…; 08:15
Újrakezdõk (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 TV-érettségi; 17:00
Vallomások; 17:30 Autómánia;
18:00 Híradó; 18:40
Újrakezdõk (olasz
filmdráma); 20:30 Egy óra
biznisz; 21:30 Szórakoztató
mûsor; 22:30 Híradó; 23:30
Sztárgyár; 24:00 30 Rock;
00:55 TV-érettségi; 01:25
Bortestvérek; 01:50 Légy
formában!

Viasat 3
07:05 A kifutó (am. s.); 07:55 A
nagy házalakítás; 08:45 Gyilkos so-
rok (am. s.); 09:40 Nyomtalanul
(am. s.); 10:35 Acélmagnóliák (am.
film); 12:55 A dadus (am. s.); 13:55
Gordon Ramsay (am. s.); 14:55
Shark – Törvényszéki ragadozó
(am. s.); 16:40 CSI: Miami helyszí-
nelõk (am. s.); 17:35 Esküdt ellen-
ségek: Bûnös szándék (am. s.);
18:35 Nyomtalanul (am. s.); 19:30
Gordon Ramsay (am. s.); 20:30
Jóbarátok (am. s.); 21:25 Két pasi
– meg egy kicsi (am. s.); 22:20
Éden Hotel (am. s.); 23:20 CSI: Mi-
ami helyszínelõk (am. s.); 00:15
Shameless – Szégyentelenek (am.
s.); 01:15 Esküdt ellenségek: Bû-
nös 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; 21:15
Labdarúgás; 23:30 A
bérgyilkos (amerikai
akciófilm) Fsz.: Chuck
Norris, Michael Parks, Al
Waxman; 00:30 Promotor;
01:30 Híradó; 03:30 A
bérgyilkos (ismétlés)

HBO
06:00 Apja lánya (francia filmdrá-
ma); 07:45 A farkas (svéd filmdrá-
ma); 09:20 Társkeresõk a neten (am.
dokf.; 10:15 Titeuf (francia animációs
film); 11:40 Életem a szörf (am. élet-
rajzi dráma); 13:25 Rango (am. ani-
mációs film); 15:10 Az aranykezû se-
bész (am. filmdráma); 16:40 Mester-
lövészek (am. vígj.); 18:10 Kutyák
és macskák – A rusnya macska
bosszúja (am. vígj.); 19:35 Nevelés-
bõl elégséges (am. s.); 20:00 Szere-
lem kölcsönbe (am. romantikus
vígj.); 21:55 Példátlan példaképek
(am. vígj.); 23:35 Trónok harca (am.
s.); 00:40 A fiúk nem sírnak (am.
filmdráma); 02:35 Példátlan példa-
képek (am. vígj.); 04:15 Aki csak ar-
ra gondol (norvég filmdráma)

Film +
05:10 Mesék a folyópartról (angol
animációs film); 06:35 Fedõneve:
Pipõ (amerikai–német animációs
film); 08:05 Televíziós vásárlás;
11:10 Az angyalok is esznek babot
(olasz vígjáték); 13:30 Az ausztrál
könnyûlovasság (ausztrál háborús
filmdráma); 15:40 Több, mint sport
(amerikai filmdráma); 18:10 Szu-
perzsaru (amerikai–spanyol–olasz
akció–vígjáték); 20:20 Fõnök in-
kognitóban (francia vígjáték);
22:00 Bolondok aranya (amerikai
romantikus kalandfilm); 00:05
Jobb ma egy zsaru, mint holnap
kettõ (amerikai akció–vígjáték);
02:05 Holtodiglan (amerikai
thriller); 03:40 Pokoli bázis (ameri-
kai akció–horror)

Duna TV – 21:00 

Janis
és John 
(francia–spanyol
vígjáték)
Pablo Sterni jelentékte-
len figura. 11 éve dolgozik ugyanannál a biztosí-
tónál ügynökként. Amikor aztán egy nap úgy
dönt, saját zsebére is üzletel egy kicsit, beüt a
krach. Be nem jelentett ügyfelének, M. Can-
nonnak a féltve õrzött autóját ugyanis ellopják és
összetörik, Pablónak pedig elõ kell teremteni a
biztosítási összeget, ami félmillió frank. 

AXN
07:00 A nagy házalakítás; 08:00
JAG – becsületbeli ügyek (am.
s.); 09:00 Ügyvédek (am. s.);
10:00 Született szinglik (am. s.);
11:00 Szellemekkel suttogó (am.
s.); 12:00 A kiválasztott – az ame-
rikai látnok (am. s.); 13:00 Ügyvé-
dek (am. s.); 14:00 Jordan (am.
s.); 15:00 Szellemekkel suttogó
(am. s.); 16:00 Merlin (am. s.);
17:00 JAG – becsületbeli ügyek
(am. s.); 18:00 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 Olimpiai játékok – Olimpia ma-
gazin; 10:00 Labdarúgás – Euro
visszaszámlálás; 10:15 Labdarúgás
– Eurogólok; 10:30 Tenisz – WTA
torna, Madrid, 2. nap; 11:45 Labdarú-
gás – Eurogólok; 12:45 Snooker –
Vb, Sheffield, döntõ; 14:30 Labdarú-
gás – EURO visszaszámlálás; 14:45
Kerékpározás – Olaszo.-i körver-
seny; 15:45 Kerékpározás – Verona
– Verona – élõ; 18:30 Tenisz – WTA
torna, Madrid, 3. nap – élõ; 20:30
Olimpiai játékok – Együtt Londonba;
20:45 Atlétika – Célfotó; 21:05 Lo-
vaglás – Világkupa, díjlovaglás;
22:05 Lovaglás – Lovas klub; 22:10
Golf – U.S.P.G.A. torna; 00:10 Golf –
Európa torna, Open de Espana;
00:40 Golf – Nõi Európa torna

06:40 Híradó
07:00 Unser Bildschirm
07:30 Híradó
07:35 Srpski Ekran
08:00 Kárpát 

Expressz
08:30 Híradó
08:35 Kultikon
09:35 Közbeszéd
10:00 Kapcsoljuk

az Országházat
17:00 Hazajáró
17:30 Térkép
18:00 Kisváros (magyar

sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:05 Kántor (magyar sorozat)
21:00 Janis és John

(francia–spanyol
vígjáték) Fsz.: Sergi
Lopez, François
Cluzet, Marie Trintignant,
Christopher Lambert,
Jean-Louis Trintignant 

22:45 Hírek
23:00 Kultikon
23:55 Századfordító magyarok

Ottlik Géza
00:45 Novellák: A szerelem

(magyar tévéfilm)

Duna TV
06:25 Teleshop 
07:00 Babavilág 
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 Napisten piramisa

(francia–olasz–NDK
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 s.)
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 (amerikai

sorozat)
17:20 Marichuy – A szerelem

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

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

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

sorozat)

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:04 Rejtélyek Tesz-Vesz városban
10:25 A bûvös körhinta
10:35 Enid Blyton kalandfilm

sorozata (angol sorozat)
11:05 A Nyereg Klub (ausztrál s.)
11:30 Lizzie McGuire (amerikai s.)
11:55 Néprajzi értékeink
12:00 Magyar válogatott
13:01 Híradó délben
13:25 Szép otthonok, remek házak
13:55 MNASZ motorsport magazin
14:25 A rejtélyes XX. század
14:50 1100 év Európa közepén
15:20 Operafejedelmek: Székely Mihály
16:05 A Black Rose vár titka (s.)
16:30 MacGyver (amerikai sorozat)
17:25 Enid Blyton kalandfilm

sorozata (angol sorozat)
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 (s.)
21:00 Híradó este
21:30 Angyali érintés (amerikai s.)
22:20 Maradj talpon! 
23:15 Retro – Slágerek: Egy Fényes est
00:10 Tudorok (ír–kanadai–am. s.)
01:00 Pesty Fekete Doboz
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06:23 Az Este
06:55 Ma Reggel
10:10 Orvosi bûnügyek (olasz

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

sorozat)
13:01 Híradó délben 
13:25 Slovenski Utrinki
13:55 Alpok-Duna-Adria
14:35 Marslakók (magyar

sorozat)
15:00 Négy szellem
15:55 Angyali érintés (amerikai

sorozat) 
16:45 Capri – Az álmok szigete

(olasz 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 DTK
23:25Az Este
24:00 Ottlik 100
00:30 Laura mosolyog

(amerikai filmdráma)

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
Újrakezdõk (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 Újrakezdõk
(olasz filmdráma); 20:30
Egy óra biznisz; 21:30
Szórakoztató mûsor; 22:30
Bortestvérek; 22:35 Híradó;
23:30 Sztárgyár; 24:00 30
Rock; 00:30 TV-érettségi;
01:25 IT-zóna

Viasat 3
06:35 Gyilkos sorok (am. s.);
07:25 A kifutó (am. s.); 08:15 A
nagy házalakítás; 09:05 Gyilkos
sorok (am. s.); 10:00 Nyomtala-
nul (am. s.); 10:55 Columbo
(am. film); 12:55 A dadus (am.
s.); 13:55 Gordon Ramsay (am.
s.); 14:55 Shark – Törvényszéki
ragadozó (am. s.); 16:40 CSI: A
helyszínelõk (am. s.); 17:35 Es-
küdt ellenségek: Bûnös szán-
dék (am. s.); 18:35 Nyomtala-
nul (am. s.); 19:30 Gordon
Ramsay (am. s.); 20:30
Jóbarátok (am. s.); 21:15 Két
pasi – meg egy kicsi (am. s.);
22:20 Éden Hotel (am. s.);
23:20 CSI: A helyszínelõk (am.
s.); 00:10 Nikita (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Fiatal és nyug-
hatatlan (amerikai sorozat); 11:00
A vadon bûvöletében (ismétlés);
13:00 Hírek; 13:45 Kisvárosi
gyilkosságok (brit sorozat); 16:00
Fiatal és nyughatatlan (amerikai
sorozat); 17:00 Híradó; 17:45
Happy Hour; 20:00 Las Fierbinti
(román sorozat); 21:30 Száguldás
a semmibe (amerikai akciófilm)
Fsz.: Viggo Mortensen, Christine
Elise, Steve Railsback; 23:30
Híradó; 24:00 A suttyók
visszavágnak 2. (amerikai
vígjáték) Fsz.: Robert Carradine,
Anthony Edwards; 02:00 Híradó;
03:30 A suttyók visszavágnak 2.
(ismétlés)

HBO
06:00 Rango (am. animációs film);
07:50 Kutyák és macskák – A rus-
nya macska bosszúja (am. vígj.);
09:15 Felvétel indul!; 09:45 Szerelem
kölcsönbe (am. romantikus vígj.);
11:35 A buborék srác (am. vígj.);
13:00 Az élet mindennél fontosabb
(am.–izraeli dokf.); 14:30 Bajos csa-
jok 2 (am. vígjáték); 16:10 Avalon
(am. filmdráma); 18:15 Isten ke-
gyelmébõl (am. filmdráma); 20:00
Az öböl (am. dokf.); 21:30 Magán-
harc 2 (am. akciófilm); 23:05 Spar-
tacus – A bosszú (am. s.); 24:00
Csak szexre kellesz (am. víg.);
01:50 A Föld inváziója – Csata: Los
Angeles (am. sci-fi); 03:45 Haláli te-
metés (am. vígj.); 05:15 Az Eiffel-
torony (román rövidfilm)

Film +
05:15 Sajttársak (amerikai
vígjáték); 06:40 DOA. Élve
vagy halva
(amerikai–angol–német
akció–vígjáték); 08:05
Televíziós vásárlás; 11:15
Több, mint sport (amerikai
filmdráma); 13:50 Hölgyem,
Isten áldja! (amerikai
vígjáték); 15:55 Bolondok
aranya (amerikai romantikus
kalandfilm); 18:05 Smokey és
a Bandita (amerikai
akció–vígjáték); 20:00 Te nem
lehetsz gyilkos! (amerikai
akciófilm); 22:00 Ölve vagy
halva (amerikai akciófilm);
23:55 Bosszúvágy (amerikai
akciófilm)

Film – 11:15

Több,
mint sport 
(amerikai filmdráma)
Az amerikai foci nem a
gyengék sportja: kíméletlenül a földbe döngöl. Az
élet kegyetlen csapást mért a Huntington-i
Marshall Egyetem focicsapatára: egy repülõgép-
szerencsétlenség végzett az iskola teljes futballcsa-
patával. Sokan úgy vélik, innen nincs visszaút, de
Jack Lengyel más véleményen van. Elvállalja azt
a feladatot, amit senki más nem mert volna: újjá-
szervezi a Marshall Egyetem futballcsapatát.

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.); 22:15 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, Alcaniz,
összefoglaló; 10:00 FIA Túraautó Vb
– WTCC magazin; 10:30 Atlétika –
Célfotó; 10:45 Lovaglás – Lóverseny;
11:00 Snooker – Vb, Sheffield, Egye-
sült Királyság, döntõ; 12:00 Tenisz –
WTA torna, Madrid, 3. nap; 13:00 Te-
nisz – WTA torna, Madrid, nyolcaddö-
ntõ – élõ; 15:45 Kerékpározás –
Olaszo.-i körverseny, 5. szakasz, Mo-
dena – Fano – élõ; 18:30 Labdarúgás
– UEFA U-17 Eb, Szlovénia, csoport-
mérkõzés – élõ; 20:15 Labdarúgás –
EURO visszaszámlálás; 20:30 Lab-
darúgás – UEFA U-17 Eb, Szlovénia,
csoportmérkõzés – élõ; 22:15 Harco-
sok klubja – Küzdõsport magazin;
01:00 Labdarúgás – UEFA U-17 Eb,
Szlovénia, csoportmérkõzés

06:40 Híradó
07:00 Horvát krónika
07:30 Híradó
07:35 Ecranul nostru
08:00 Kárpát Expressz
08:30 Híradó
08:35 Kultikon
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd
10:00 Világ-nézet
11:00 Család-barát
12:00 Pannon expressz
12:30 Térkép
13:00 Híradó – Déli
13:20 Kívánságkosár
15:15 Hagyaték
15:40 Határtalanul magyar
16:10 Lyukasóra
16:35 Töredékek
17:00 Múzeumtúra – Francia módra
17:30 Térkép
18:00 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 A fekete város (magyar s.)
21:00 Simon Menyhért születése

(magyar filmdráma)
22:40 Hírek
22:50 Kultikon
23:45 MüpArt classic – Francia-est 
01:45 Koncertek az A38 hajón

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 Segíts magadon!
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 Jégtörõk 2. (amerikai

vígjáték)
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
21:10 Jóban Rosszban (magyar s.)
22:20 Csupasz pisztoly (amerikai

vígjáték) Fsz.: Leslie Niel-
sen, George Kennedy, O.J.
Simpson, Priscilla Presley 

24:00 Aktív
00:30 Tények Este
01:05 EZO. TV Jósok, látók,

médiumok! 
01:40 Csupasz pisztoly (ismétlés)

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

sorozat)
10:25 Második esély (mexikói

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

sorozat)
15:15 Sarokba szorítva (amerikai

sorozat)
16:15 Döglött akták (amerikai

sorozat)
17:20 Marichuy – A szerelem

diadala (mexikói sorozat)
18:20 Teresa (mexikói sorozat)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 A Széf
21:10 Fókusz
21:50 Barátok közt (magyar s.) 
22:25 Megacápa az óriáskrokodil

ellen (amerikai akciófilm)
Fsz.: Jaleel White, Gary
Stretch, Robert Picardo

00:25 Tudorok (ír–kanadai–ameri-
kai sorozat)

01:35 Reflektor
01:50 Infománia

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:04 Rejtélyek Tesz-Vesz városban 
10:25 A bûvös körhinta
10:35 Enid Blyton kalandfilm

sorozata (angol sorozat)
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
14:15 Zegzugos történetek
14:40 1100 év Európa közepén
15:10 Retro – Slágerek
16:00 A Black Rose vár titka (s.)
16:30 MacGyver (amerikai sorozat)
17:20 Enid Blyton kalandfilm

sorozata (angol sorozat)
17:50 A Nyereg Klub (ausztrál s.)
18:15 Lizzie McGuire (amerikai s.)
18:40 Robbie, a fóka
19:35 Esti mese
20:00 Capri – Az álmok szigete

(olasz sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Angyali érintés (amerikai s.) 
22:20 Maradj talpon!
23:15 Hogy volt!?
00:55 Irány Mexikó (magyar

játékfilm) 
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06:23 Az Este
06:55 Ma Reggel
10:05 Orvosi bûnügyek (olasz

sorozat)
11:00 DTK
12:30 Szeretettel 

Hollywoodból
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
(olasz 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 Pillangó-hatás
(amerikai sci-fi thriller) Fsz:
Ashton Kutcher, Amy Smart
01:05 Distractis Show; 02:00
Profik; 02:50 e-Fórum; 03:25
Híradó
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:10
Újrakezdés (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 TV-érettségi; 17:00
Vallomások; 18:00 Híradó;
18:40 Újrakezdés (olasz
filmdráma); 20:30 Egy óra
biznisz; 21:30 Mitica esetei;
22:30 Híradó; 23:30
Sztárgyár; 24:00 Van, akinek
tetszik…; 01:00 TV-érettségi
(ismétlés); 01:55 Nagy lábon;
02:20 Sztárgyár; 02:50 Egy
óra biznisz; 03:40 Labdarúgó
agrárbajnokság

Viasat 3
06:55 Gyilkos sorok (am. s.);
07:50 A kifutó (am. s.); 08:40 A
nagy házalakítás; 09:30 Gyilkos
sorok (am. s.); 10:30 Nyomta-
lanul (am. s.); 11:25 Columbo:
Kettõs csapás (am. s.); 12:55
A dadus (am. s.); 13:55 Gor-
don Ramsay (am. s.); 14:55
Shark – Törvényszéki ragado-
zó (am. s.); 16:40 CSI: A hely-
színelõk (am. s.); 17:35 Esküdt
ellenségek: Bûnös szándék
(am. s.); 18:35 Nyomtalanul
(am. s.); 19:30 Gordon Ramsay
(am. s.); 20:30 Jóbarátok Rend
(am. s.); 21:25 Két pasi – meg
egy kicsi (am. s.); 22:20 Ronin
(am. film); 00:40 CSI: A hely-
színelõk am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai
sorozat); 11:00 Kisvárosi
gyilkosságok (amerikai
sorozat); 13:00 Híradó; 13:45
Sötét vihar (kanadai sci-fi) Fsz.:
Stephen Baldwin, Rob LaBelle;
16:00 Fiatal és nyughatatlan
(amerikai sorozat); 17:00
Híradó; 17:45 Happy Hour; 19:00
Híradó; 20:30 Románia
tehetségei; 00:15 Nõies játékok
(angol–amerikai–német
vígjáték) Fsz.: Billy Crudup,
Claire Danes, Rupert Everett;
02:30 Sötét vihar (ismétlés);
04:00 Száguldás a semmibe
(ismétlés); 06:00 Happy Hour

HBO
06:00 Isten kegyelmébõl (am.
filmdráma); 07:40 Bajos csajok 2
(am. vígjáték); 09:15 Jack (am.
filmdráma); 11:10 Roger nyúl a
pácban (am. családi vígjáték);
12:55 Nicolae Ceauºescu önéletraj-
za (román dokf.); 16:00 Egy egye-
dülálló férfi (am. filmdráma);
17:40 A varázslótanonc (am. fan-
tasztikus film); 19:30 Filmek és
sztárok; 20:00 50/50 (am. filmdrá-
ma); 21:40 Chefu’ (román rövid-
film); 22:00 Spartacus – A bosz-
szú (amerikai s.); 23:00 A légió
(amerikai horror); 00:40 Frászka-
rika (amerikai horror); 02:25 Gyé-
mántrablás (amerikai akciófilm);
03:50 The Orange British Academy
Film Awards 2012

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10 80
nap alatt a Föld körül
(amerikai–német–ír–angol kaland-
film); 13:00 Pusztító tornádó (ame-
rikai akciófilm); 14:45 Smokey és a
Bandita (amerikai akció–vígjáték);
16:40 Csodazsaruk Hongkongban
(amerikai–hongkongi akciófilm);
18:25 Gyilkos cápa vs: óriáspolip
(amerikai akciófilm); 20:05 Menny-
dörgõ robaj (amerikai–német–cseh
akcióthriller); 22:00 Riválisok 4. –
Figyelmeztetés nélkül (amerikai
akciófilm); 23:40 Kickboxer (ameri-
kai akciófilm); 01:30 Ököljog (ame-
rikai akciófilm); 03:05 Sivatagi lavi-
na (amerikai akciófilm); 04:50
Pusztító tornádó (amerikai kataszt-
rófafilm)

HBO – 09:15 

Jack 
(amerikai filmdráma)
Veleszületett betegsége
miatt Jack négyszer olyan gyorsan öregszik, mint
a többi gyerek. A szülei és a magántanára mindent
megtesznek, hogy megkönnyítsék a helyzetét,
igyekeznek távol tartani a veszélyes kinti világtól.
Csakhogy a kisfiú a többi gyerekhez hasonlóan
szeretne élni, játszani, iskolába járni. Tízéves korá-
ban Jack elhatározza, hogy legyûri a félelmét, és
megbarátkozik a külvilággal, a korabeli srácokkal.
A többiek idõvel elfogadják különös társukat, de az
igazi probléma csak ezután kezdõdik.

AXN
07:00 A nagy házalakítás; 08:00
JAG – Becsületbeli ügyek (am.
s.); 09:00 Ügyvédek (am. s.);
10:00 Született szinglik (am. s.);
11:00 Sötét angyal (am. s.); 12:00
A kiválasztott – Az amerikai lát-
nok (am. s.); 13:00 Ügyvédek
(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 Kétségbeesés (am. film-
dráma) Fsz.: Tom Skerritt; 00:30
A cég (am. s.); 01:30 Rush – a
hajsza (am. s.)

Eurosport
09:30 Fitnessz – A doboz; 09:45 Ke-
rékpározás – Olaszo.-i körverseny, 5.
szakasz, Modena – Fano; 10:30 Te-
nisz – WTA torna, Madrid,
nyolcaddöntõ; 12:00 Rali – Interkonti-
nentális ralibajnokság, 1: nap – élõ;
13:00 Tenisz – WTA torna, Madrid,
negyeddöntõ – élõ; 14:45 Kerékpáro-
zás – Modena – Fano; 15:45 Kerék-
pározás – Urbino – Porto Sant Elpidio
– élõ; 18:30 Tenisz – WTA torna,
Madrid, negyeddöntõ; 19:00 Tenisz –
WTA torna, Madrid, negyeddöntõ –
élõ; 21:00 Legerõsebb ember – Baj-
nokok Ligája, Martinique; 22:00
Boksz – élõ; 24:00 Labdarúgás –
UEFA U-17 Eb, Szlovénia, csoport-
mérkõzés; 01:30 Kerékpározás –
Olaszo.-i körverseny, 6. szakasz

06:25 Gazdakör
06:40 Híradó
07:00 Rondó
07:30 Híradó
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
12:30 Térkép
13:00 Híradó – Déli
13:20 Kívánságkosár
15:15 Mindennapi hõsök
15:45 Székely kapu
16:10 Munka-Társ
16:40 Megyejáró
17:00 Ízõrzõk: Öttömös
17:30 Térkép
18:00 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Ménes élet
20:30 Kulisszatitkok
21:00 Sándor Mátyás (magyar s.)
22:00 Hírek
22:15 Kultikon
23:10 Törzsasztal
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 sorozat)
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)
02:05 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–kanadai sorozat)
01:40 Reflektor
01:55 Törzsutas
02:20 Kemény zsaruk (amerikai s.)

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

sorozata (angol sorozat)
11:04 A Nyereg Klub (ausztrál

sorozat)
11:30 Lizzie McGuire (amerikai s.)
12:00 Magyar bulizene
13:01 Híradó délben
13:25 Napló
13:35 Hogy volt!?
15:10 Irány Mexikó
16:10 A Black Rose vár titka (olasz

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

sorozata (angol sorozat)
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
00:30 Laura mosolyog (amerikai

filmdráma)

MTV 2
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