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Avatás elõtt
a margittai strand

www.biharmegye.ro Ára 1 lej

Kezdõdik az esküvõ-
szezon – Varga Nóra
nagyszalontai anya-
könyvvezetõ a változó
házasságkötési
szokásokról 7.
Amitõl nagy lehet Várad
– Cseke Attila szenátor,
nagyváradi polgármester-
jelölt társaságában
a debreceni Fõnix
Csarnokban 
jártunk 8–9.
Hitelesnek lenni
a diákok elõtt – Interjú
Vakon Nóra margittai
római katolikus
vallástanárral 11.
Nagyváradon döntenek
a bajnokok bajnokáról –
A férfi vízilabda Bajnokok
Ligájának döntõjét
rendezik az Alexandrescu-
uszodában 
a hét végén 13.

Elveszítette megyei tanácsel-
nöki beosztását Radu Þîrle az-
zal, hogy a Demokrata–Libe-
rális Párt színeiben jelöltette
magát ugyanerre a tisztségre a
június 10-én esedékes helyha-
tósági választáson. Négy évvel
ezelõtt ugyanis a Nemzeti Libe-
rális Párt jelöltjeként nyerte
meg a voksolást, és a törvény
kimondja, hogy a pártját elha-
gyó vagy más színekben újra
induló választott önkormányza-
ti tisztségviselõ, legyen az ta-
nácstag vagy polgármester, al-
polgármester, elveszti a poszt-
ját. Þîrle tehát visszatért a na-
rancssárgákhoz, akiket négy
éve hagyott faképnél, bár hiva-
talosan nem lépett ki a liberális
alakulatból. A szociáldemokra-
tákkal és a konzervatívokkal
szövetségre lépett párttársai a

kormánybiztost kérték, hogy
nyilvánítsa betöltetlennek a ta-
nácselnöki tisztséget, de erre
végül nem került sor, mert Þîrle
lemondott május elsején. A
megyei tanács két napra rá
rendkívüli ülésen határozta el,
hogy a két alelnök közül ki lás-
sa el a továbbiakban az elnöki

teendõket. Az RMDSZ-es Kiss
Sándor bejelentette ugyanis,
hogy a Szövetség frakciója úgy
véli, ha már a választók négy
éve egy liberálist bíztak meg ez-
zel a feladattal, maradjon meg
ez a politikai felállás az új dön-
téshozó testület megalakulásá-
ig. Ennek megfelelõen a titkos
szavazáson 22–5 arányban
Dumitru Voloºeniucra esett
a választás. Ugyanezen az ülé-
sen tudomásul vette a döntés-
hozó testület, hogy Oláh Sán-
dor is megvált tanácsosi tisztsé-
gétõl, mert függetlenként indul
az önkormányzati választáson.
Helyére az RMDSZ-listáján kö-
vetkezõ Csengeri Csongor
Antal (képünkön) került. Az
érmihályfalvi iskolaigazgató le
is tette a hivatali esküt.

Máté Zsófia

3.

Új tanácselnök és tanácsos a megyénél
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Lapunk támogatója 
a Communitas Alapítvány

Újabb és újabb nagyváradi épületre kerülnek
fel a mûemlék mivoltukat jelzõ táblák. A múlt hé-
ten az újvárosi református templom falára szerel-
ték fel a három nyelvû tájékoztatót. Az RMDSZ-
es kezdeményezésre megszületett városi tanácsi
határozatot a Bihar Megyei Mûemlékvédõ Alapít-
vány ülteti gyakorlatba, amelynek soros ügyveze-
tõ elnöke, Sárközi Zoltán önkormányzati képvise-
lõ (jobbra) maga is kivette a részét a szerelésbõl.

Tizenkettedik alkalommal
szervezik meg az RMDSZ nagy-
váradi körzetei, civil szervezetek
és tanintézetek a várbeli majá-
list. A május 12-én és 13-án
sorra kerülõ rendezvény prog-
ramjairól Biró Rozália, a szö-
vetség váradi szervezetének el-
nöke, alpolgármester tájékoz-
tatta a sajtót.

Szombaton a házigazda a
tíz körzeti szervezet, amelyek
hagyományosan összemérik te-
hetségüket a Gulyások királya
cím elnyeréséért. Külön ver-
senyben mérkõzik meg 30 vidé-
ki polgármesterjelölt a Babgu-
lyások bajnoka címért. A hivata-
los megnyitó délben lesz, de
már 11 órakor alágyújtanak a
bográcsoknak, és ekkortól lehet
jelentkezni a sportversenyekre
(kosárlabda, asztalitenisz, sakk,
kártya, aszfaltrajz). Ugyancsak
11 órakor kezdõdik a Lilliput
társulat vásári bábjátéka, mely-
nek címe Paprikajancsi ka-
landjai. Ekkortól gyülekezhet-
nek Jakabffy Lászlónál és Laka-
tos Balla Attilánál a várlátoga-
tásra kíváncsiak. A jó ebédhez
Szõcs Lõrinc és a Kovász Nóta-
zenekar húzza a nótát Molnár
Júlia színmûvész közremûködé-
sével, koradélután magyarreme-
tei és nagyszalontai néptánc-

együttesek, utánuk modern-
tánccsoportok lépnek színpad-
ra. Lesz szavalóverseny is gyer-
mekeknek, tanácsadás az
egészséges táplálkozásról, az
RMDSZ-es önkormányzati kép-
viselõk és a jelöltek meg a köz-
intézmény-vezetõk délelõttõl
ügyfélszolgálatot tartanak. Petõ
Csilla parlamenti képviselõ sát-
rában többek között jogi tanács-
adás lesz, 16–18 óra között pe-
dig õ maga tart fogadóórát.
Ugyanitt árulják a jegyeket Ha-
lász Judit június elsejei váradi
koncertjére. Este 8-kor Cara-
mell, utána a Korál együttes
koncertezik, 23 órakor kezdõ-
dik a hagyományos tûzijáték.

Vasárnap a Pro Rogerius
Kulturális Egyesület koordinálá-
sával 12 iskoláé, civil szerveze-
teké és néhány közintézményé
(pl. Szigligeti Színház) lesz a fõ-

szerep. Szintén 11 órától köve-
tik egymást a tanintézetek mû-
sorai, közben a „civilek” fõzik a
gulyást, a kicsiket játszóházba és
kézmûvesmûhelyekbe várják,
délután vidéki néptánccsoport-
ok lépnek fel. Az esi koncert el-
sõ fellépõje a Pataki Mûvek lesz,
amelyet az Edda együttes követ.
Mindkét napon külön-külön
tombolaszelvényeket árulnak, a
bevételt a városi kórház gyer-
mekonkológiai részlegét illeti. A
vasárnapi fõdíj egy tíznapos, két
személyes görögországi utazás
az Atlantis Travel felajánlásából,
a szombati fõdíj legyen megle-
petés. Az alpolgármester külön
köszönetet mondott a támoga-
tóknak, a városi önkormányzat-
nak, a Bihar Megyei Kulturális
Hagyományõrzõ és Promo-
veáló Központnak, a Partium
Rádiónak, a Queens étterem-
nek, az Isoplus, Europrint és Pi-
rotehnic Transilvania cégeknek,
a Nagyvárad.ro hírportálnak és
Sárközi Zoltán tanácsosnak, to-
vábbá minden résztvevõnek,
szervezõnek és fellépõnek.
Hogy a majálisozók eligazodja-
nak a programkavalkádban, a
helyszínen hasznos információ-
kat tartalmazó kiadványt is
kapnak.

(-fia)

Majális a várbanSzombaton is
dolgozik 
az APIA

Május 15. a határidõ,
ameddig szankciók nélkül
kérvényezhetik a mezõgaz-
dászok a területalapú támo-
gatást. Ez után napi 1 szá-
zalékos levonásra számíta-
nak, június 11. után pedig
elesnek az idei támogatás-
tól. A kérvényeket a Mezõ-
gazdasági Kifizetési és In-
tervenciós Ügynökség (ro-
mán elnevezés szerinti rövi-
dítésben APIA) nagyváradi
és hét vidéki központjában
fogadják az elõzetes értesí-
tésben szereplõ idõpont-
ban. Aki tavaly nem kért
ilyen támogatást, illetve aki
50 hektárnál több földet
mûvel, a megyei központ-
ban jelentkezzen. A leadási
határidõ közeledte miatt az
ügynökség munkatársai
szombaton, május 12-én is
hétköznapi program szerint
fogadják az ügyfeleket.

Drágult
a keresztesi 
busz

A megyeszékhely Helyi
Közszállítási Vállalata tudat-
ja, hogy május elsejétõl
kezdve egységes jegyárat
vezetett be a Nagyvárad–
Biharkeresztes között köz-
lekedõ buszjáratára. Az uta-
zóknak 7 lejbe vagy 500
forintba kerül egy út függet-
lenül attól, hogy melyik
közbeesõ megállóban száll-
nak fel vagy le. A névre
szóló, korlátlan számú uta-
zásra feljogosító havi bérlet
ára 200 lej, illetve 14 500
forint.

Sokasodnak a táblák



Nemrég egy Bihar megyei
lap hírül adta, hogy a margittai
polgármester elkótyavetyélte a
beruházás uniós támogatását,
mely nem kevesebb, mint 1,4
millió euró. A lap szerint koz-
metikázott fotókkal hamisította
meg a valós helyzetet. A stran-
dot átadták, de mûködésképte-
len, mivel nem szánták rá a
megkapott összeget. A hírt át-
vették más sajtótermékek, sõt
egyes tévéadók is. A városban
terjengett a pletyka, egyesek
szerint a városatyát le is tartóz-
tatták.

A május elsejei hosszú hétvé-
gére ideiglenesen megnyitották
a strandot, így a helyszínen tá-
jékozódhattunk a valós helyzet-
rõl. A medencék tele voltak víz-
zel, a zuhanyzók és az ivóvíz-
csap mûködött. Mintegy száz
ember választotta az ingyen
strandolást, mivel „szezon elõtti
fõpróba” lévén, fizetni nem kel-
lett. Az öltözõket és a mellék-
helységeket is megnyitották.
Ott is minden mûködött. A par-
kolók annak rendje és módja
szerint el voltak készítve. Padok
és a szemeteskukák nem volta
fellelhetõk, de az õr megmutat-
ta õket: az egyik raktárban van-
nak, és avatásra a helyükre ke-
rülnek, mondta.

A gyep még messze áll az
angol pázsit minõségétõl, de

van. A facsemeték még kicsik,
értelemszerûen az árnyékuk is,
de a régi fák alatt találhat ár-
nyas helyet, aki arra vágyik. Az
öltözõkben még nincsenek fo-
gasok, és a ruhatár is bútor nél-
kül áll, de legalább van hol át-
öltözni. A strandolók szerint a
víz minõsége kitûnõ.

Elmentem a polgármester-
hez is, aki örült a látogatásom-
nak. Elmondta, hogy a lapban
közöltek merõ rágalmak, céljuk
a lejáratás. Sajnos, ez már a
választási kampány elõszele. A
négy fotó közül, melyeket állí-
tólag õ „kozmetikázott”, kettõ
nem is a margittai, hanem a
berettyóújfalui strandon ké-
szült. A szabadidõközpont az
eredeti tervek szerint a margit-
tai erdõ mellett épült volna

meg, de mivel fákat kellet vol-
na kivágni, és ez az új erdõtör-
vény értelmében nagyon költ-
séges, inkább áttették a hely-
színt a volt laktanya területére.
Ez önkormányzati tulajdon, így
nem került pénzbe.

A beruházás elkészült, és
2011. január 12-én a kivitele-
zõ átadta. Minden rendben ta-
láltatott az építésvezetõ szerint
is. Nem avatták viszont fel, így
tavaly nem is mûködött, mivel
a város csatornarendszerének
felújítása késett. A próba során
sokan éltek az ingyen fürdõzés
lehetõségével. A városháza el-

küldte a minisztériumnak a be-
ruházásról készült fotókat, me-
lyek nem azonosak az újságban
megjelentekkel. Tavaly február
14-én egy ellenõrzés mindent
rendben talált. Nem is lehetett
másként, hiszen a pénzt egye-
nesen a minisztérium utalta át
a kivitelezõnek, „lenyúlni” nem
lehetett volna belõle, de nem is
akart senki – mondta a polgár-
mester. Még az önrészt is a mi-
nisztérium kezelte. Sajnálatos,
hogy akik elindították ezt a rá-
galomhadjáratot, figyelmen kí-
vül hagyták azt a tényt, hogy a
városnak is ártanak azzal, hogy
csorbítják hírnevét – tette hoz-
zá Talpoº.

Jelenleg az engedélyeztetés
van folyamatban, és remélhe-
tõleg gyermeknapra (június 1.)
felavatják a strandot. Közben a
helyhatóság kiírta a licitációkat
a kereskedelmi egységek által
elfoglalandó területekre is. Va-
lószínûleg egy diszkó is lesz a
létesítményben a fiatalok nagy
örömére.

Szõke Ferenc
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Avatás elõtt a margittai strand
A margittai szabadidõközpont termálstandjáról
érdeklõdött lapunk munkatársa Dorel Talpoº
polgármestertõl egy Ausztriáig is eljutott sajtóhír
kapcsán, miszerint a megépítésére szánt EU-s pénzt
az elöljáró másra költötte. A helyszínen látottak nem
igazolták az állítást.

Dorel Talpoº cáfolta a rágalmakat

Mûködnek a zuhanyok, van zöldövezet

A „fõpróbán” a parkolót is használatba vették

Elkészült az öltözõk épülete A fülkékbõl még hiányoznak a fogasok
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Borson még április végén
fákat ültettek a helyi sport-
csarnok mögötti üres terüle-
ten. Több mint 200 hársfacse-
metét ültettek el Rácz Sza-
bolcs helyi programfelelõs irá-
nyításával, amiket azóta is né-
hány naponta locsolnak, hogy
minél több megmaradjon. A
szükséges munkagépeket az
önkormányzat biztosította.

Hegyközszáldobágyon a
kalákások Somogyi Lajos pol-
gármester vezetésével egy im-
pozáns parkot alakítottak ki,
ahol a díszfák, szökõkút, hin-
ták, filagória mellett egy mes-
terséges kis tó is helyet kapott.
A közösségi élet színterének
szánják a helyet, s a résztvevõk
mindjárt példát is mutattak er-
re, hiszen a szorgos munkát
bográcsozással zárták elõmajá-
lisi hangulatban.

Mezõbajon is parkosítot-
tak kalákában a falu központi
részén található 40 áras tel-
ken. Megépítettek kerítést,
egyengették a területet, takarí-
tottak, díszfákat ültettek, s elõ-
készítették a szabadtéri ping-
pongasztalok helyét. Követke-
zik egy futball- és egy lábte-
niszpálya kialakítása is. A
többnapos önkéntes munká-
ban összesen 63-an vettek
részt gyerekektõl az idõsebb
korosztályig, ifj. Jakab Gyula
helyi programfelelõs minden-
kit a kultúrházhoz invitált, ahol
frissen készült bográcsos várta
a megfáradt kalákásokat.

Nagyszalontán az RMDSZ
színeiben induló tanácsosjelöltek
a város egyik kedvelt játszóterét,
a Kulin György utcai Naprafor-

gó óvoda elõtt található gyer-
mekparkot újították fel. Török
László polgármesterrel és Illyés

Lajos alpolgármesterrel egye-
temben lapátot, seprût, ecsetet
ragadtak, és újrafestették a ját-
szóeszközöket, a parkot körül-
ölelõ kerítést, de még a közelben
lévõ artézi kutat is. A csapat má-
sik fele kitakarította és feltöltötte
a homokozót. Rendbe tették a
játszótérhez vezetõ utat is.

Biharfélegyházán az egy-
házközség gyülekezeti házának
kertjét kerítették körbe.
Kelemen Zoltán pol-
gármester mellett

Közös munka erejével
Újabb és újabb települések magyar közösségei
csatlakoznak megyeszerte a Tulipán Kaláka
mozgalomhoz. Olyan helyek is vannak már, ahol
másodszor, harmadszor fognak össze az önkéntesek,
hogy néhány órai munkával hozzájáruljanak lakóhelyük
csinosításához, gyarapításához. A Tulipán Kaláka
Egyesületet vezetõ ötletgazda, Borsi Imre Lóránt
sokszor sok helyen állt be a kalákába, minden résztvevõ
emblémás pólót és névre szóló oklevelet kapott.
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Pásztor Sándor megyei
tanácselnökjelölt is se-
gített a cölöpök felállí-

tásában. A községhez tartozó
Biharvajdán a templomhoz és
az iskolához felvezetõ egyik utat
tették rendbe, eltakarították a
szemetet, lenyírták a füvet, eltá-
volították a fák vadhajtásait.

Vedresábrányban Barcui
Barna polgármester irányítá-
sával a községközpontban és
a hozzá tartozó Apátkeresz-
túron és Monospetriben is
játszótereket alakítottak ki az
iskolák udvarán – a gyerekek
legnagyobb örömére.

Érmihályfalva is újabb ját-
szótérrel gazdagodott a Tuli-
pán Kaláka mozgalom helyi
összefogásának köszönhetõen.
A Bank utcán helyezték el a já-
tékszereket Nyakó József helyi
RMDSZ-elnök, polgármester-
jelölt irányításával. A hinták
összeszerelése mellett fákat is
ültettek, s mire elkészült a cso-

portkép is, addigra megfõtt a
bográcsos, amit az önkéntesek
együtt fogyasztottak el.

Csokalyon sem elõször ala-
kítottak kalákát Colman
György helyi programfelelõs
irányításával. Április 30-án a
Fényes Elek emlékparkot újí-
tották fel. Takarítottak, füvet
nyírtak, virágokat, tujákat ültet-
tek. Amíg a csapat egyik része
a parkot díszítette, addig a töb-
biek az elõzõ kaláka alkalmából
elkészített játszótér köré kerí-

tést emeltek, illetve a játszótér
mellett parkosításba kezdtek. A
Székelyhídhoz tartozó falu csi-
nosításában Béres Csaba pol-
gármester is részt vett.

Ottományban május else-
jén két helyszínen is dolgoztak
a helyi kalákások. Az önkénte-
sek egy része a kastély udvarát
takarította és az elvadult nö-
vényzetet vágta ki, a többiek
pedig egy játszóteret építettek a
református templom elõtti té-
ren. A mintegy negyvenfõs csa-
patot Erdei Imre helyi program-
felelõs és Kiss Edit RMDSZ-
elnök irányította. Miközben zaj-
lott a munka, addig a gulyás is
készült, melyre mindannyian hi-
vatalosak voltak az akció vé-
gén. Az emléklapokat Horváth
Béla polgármesterjelölt adta át
a résztvevõnek.



Ritka látványosság fogad az
albisi Sárkány családban, for-
más vázák, haspók edények
sorjáznak a polcokon. Csabá-
nak nem kell messzire menni
a munkahelyére, nem zötykö-
lõdik villamoson, türelmetlen
autósok nem tülkölnek rá
minduntalan, hogy már jól fel-
cukkolva kezdje a napot. Ki-
tárja lakása ablakait, mélyet
szippant a virágillatú tavasz-
ban, amihez lombok alól kap-
ja a trillát. Nyújtózkodni is ma-
rad ideje, nem kési le a vén
„hatost”, hisz lakása alatti ga-
rázsszerû pincerészben alakí-
totta ki munkahelyét. Róla
igazán el lehet mondani, hogy
maga gyúrja a kenyerét, bár
liszt helyett agyagból van a
tészta.

Véletlen hozta fazekasság
az övé, újsághirdetés alapján
került egy érdi mesterhez,
majd pedig Vas megyében im-
már szakmai ismeretekkel fel-
vértezve kereste az anyag rej-
tette formát. Felesége is vé-
gigkísérte, ma már õ is aktív
fazekasmester. Hat év után
úgy gondolták, már eléggé is-
merik a szakma minden csín-
ját-bínját ahhoz, hogy megáll-
janak a saját lábukon. Így ha-
zaköltöztek Albisra, céget ala-

pítottak, és nekikezdtek a ko-
rongozásnak. Csaba a formát
adja az edénynek, míg felesé-
ge, Melinda a díszítõ elemeket
metszi az agyagba, és jobbára
az edényfestés is rá hárul.

A szép kaspók, vázák, ká-
posztásfazekak alapanyagá-
nak bizony nem felel meg a
környékbeli agyag. Az elõké-
szített alapanyagot Magyaror-
szágról hozzák, mert a termé-
szet adta földnek olyan speci-
ális tisztításon kell átesnie,
amit Sárkányék nem tudná-
nak házi körülmények között
elvégezni. Így is a megvásárolt
agyagból egyedi gépezettel a
levegõmaradványokat még ki
kell hogy szippantsák. Az így
elõkészített agyagot méretre
vágják, hisz elõre tudni lehet,
hogy egy bizonyos edényhez
mekkora mennyiségû anyag
szükségeltetik. Vendéglátóm
kedvünkért neki is látott a ko-
rongozásnak. Rácsodálkoz-
tam, hogyan alakult-szépült
tenyere alatt a sár. Stoppoltuk
az idõt, két perc sem kellett
hozzá, és megszületett a váza.

A faluban nagy feltûnést
keltett a fiatalok Magyaror-
szágról hozott tudománya. A
szomszédos Irma néni át is né-
zett csudát látni, jobbra-balra
tekingetett, szemlét tartott,

kereste a formát, ami után
„öntik” az edényt. Csaba hiá-
ba mondta neki, hogy a kezé-
vel formálja, szelídíti az agya-
got, a néni csak csóválta a fe-
jét, hogy biza õ azt nem hiszi.
Mit volt mit tenni, a mester le-
ült a korong mellé bemutatót
tartani. Irma néni összecsapta
a tenyerét, futott is apjuk
után, hogy jöjjön, nézze meg
ezt a Csaba gyereket, ilyen
még nem volt Albison.

Egy órányi, szabad levegõn
történõ szikkadás után a min-
tametszés következik, ami a fi-
atalasszonynak, Melindának a
feladata. Több napi száradás

után átmossák az edényt, és
kezdõdhet az égetés. Kemen-
cébõl kettõ is van, a legújabb
már igazán modern szerze-
mény, saját programmal ellá-
tott, mintegy 8500 eurót kós-
tált. Folyamatosan növelik a
hõt egészen 900 Celsius-fok-
ra. Majd a huszonnégy órás
mûvelet végeztével a visszahû-
tés is lépcsõzetesen megy vég-
be. Az edényeket ezután szí-
nezik, a mázas, fényezett tár-
gyakat ismételt hõkezelésnek
vetik alá. Csomagolás elõtt
vízálló folyadékkal átkenik,
hogy ne szívja magába a ned-
vességet.

Manapság a kézi fazekas-
ság értéke növekvõben van,
bár, amint Csaba mondja,
géppel is folyik sorozatgyár-
tás. Sárkányék portékáikat
kezdetben Magyarországon
értékesítették, ettõl az évtõl vi-
szont a hazai piacra is betör-
tek. Országos terítésben, nagy
bevásárlóközpontokban lehet
megtalálni az albisiak portéká-
ját, de ha valaki személyes ké-
réssel keresi meg õket, akkor
egyedi darabokat is készíte-
nek.

Mire elköszöntem a kedves
fiataloktól, már javában csor-
dogált a délután, az albisi er-
dõk mélyén mocorgó agyag
teremtõ kezet álmodott.

D. Mészáros Elek
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Edényt gyúrnak Albison
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Tavaszi energia ide vagy
oda, évszaktól függetlenül el-
mondhatjuk, hogy az esküvõt
szervezõ ifjakat szinte minden-
ki elárasztja jó és még jobb ta-
nácsokkal. Kinek a hagyomá-
nyos mirtuszkoszorús változat
tetszik, kinek pedig az extrém
helyszín, mondjuk léghajón
vagy a víz alatt. Azt azonban
ne tévesszük szem elõl: a mi
esküvõnkön elsõsorban a saját
vágyainkat váltsuk valóra. Az
esküvõi szokásokról, babonák-
ról, a régi és az új divatról Var-
ga Nóra nagyszalontai anya-
könyvezetõt kérdeztük.

– Az idõk során sokat vál-
toztak az esküvõi szokások,
ha jól tudom, például régeb-
ben hétköznapokon tartották
a házasságkötéseket…

– Igen, a rendszerváltás elõtt
az esküvõi szertartásokat való-
ban inkább hétköznapokon
tartották, ritkábban voltak es-
küvõk hétvégéken is, de az
nem volt jellemzõ. A ’90-es
évektõl megváltozott a helyzet,
divattá vált a hétvégi esküvõ,
ekkortól már inkább szombatra
idõzítették a házasságkötése-
ket. Manapság pedig már ezen
a napon kel egybe a legtöbb if-
jú pár. Csak akkor tartanak
pénteken vagy vasárnap eskü-
võt, ha nem tudják idõben le-
foglalni az éttermet, a fotóst
vagy valamilyen más elintézni-
valót nem sikerül elrendezni.

– Manapság mennyire jel-
lemzõ a fiatalokra, hogy ösz-
szeházasodnak?

– Azt tapasztaljuk, hogy
csökken a házasságkötések szá-
ma, nagyon sokan élnek élet-
társi kapcsolatban. A házasság
intézménye egyre inkább eltû-
nõben van, sok fiatal fölösle-

gesnek tartja ezt, mások pénz-
hiány miatt nem tudnak áldozni
az esküvõre, de olyanok is van-
nak akik addig nem akarnak
megházasodni, ameddig az ál-
taluk elvárt anyagi alapot meg
nem teremtik maguknak. Per-
sze az is elõfordul, hogy valaki a
gyermekvállalás miatt dönt a
házasság mellett, manapság
több a kismama menyasszony.

– A ’90-es évek elõtt nem
volt jellemzõ, hogy valaki vá-
randósan ment férjhez?

– Akkoriban is elõfordult né-
ha, de az utóbbi évtizedekben

sokat lazultak az erkölcsök, ma
már nem olyan meglepõ, ha
egy menyasszony kismama is
egyben.

– Hogyan zajlott le régen,
és hogy zajlik ma az esketés?

– Régen nagyon egyszerû
volt, lényegében csak a család-
jogi törvénykönyv házasságkö-
tésre vonatkozó paragrafusait
ismertette az anyakönyvvezetõ
a fiatalokkal. Ezzel szemben
ma már sokkal bensõségesebb,
meghittebb az esküvõi ceremó-
nia. A fiatalok kimondják a bol-
dogító igent, gyertyát gyújta-
nak, pezsgõvel koccintanak, és
megkapják közös életük elsõ
kenyerét is. Az egész szertartás
sokat fejlõdött, ma már egy
emlékezetes, ünnepélyes ese-
mény részesei lehetnek a háza-
sulandók.

– Mit lehet tudni az eskü-
või ruhák változásáról?

– A rendszerváltás elõtt álta-
lában kiskosztümöt viseltek a
férjhez menendõ nõk, aztán a
’90-es években hódított a szí-
nes – rózsaszínû, zöldes vagy
éppen pezsgõszínû – menyasz-
szonyi ruha. Manapság vissza-
tért a fehér ruhák divatja, az
arák közül a legtöbben mosta-
nában ezt választják. A férfiak
öltözékét illetõen pedig még
mindig a fekete öltöny a leg-
népszerûbb, de azért persze
olyanok is vannak, akik inkább
fehér öltönyt vagy vajszínût,
esetleg bézst választanak.

– Mennyire õrzik a régi ha-
gyományokat a mai fiatalok?

– Többnyire manapság is õr-
zik a hagyományokat, persze
vannak olyan szokások, amik
kicsit átalakultak, de azért né-
hány babona ma is virul. Sok
esküvõn vannak például ha-
sonló tónusú ruhába öltözött
koszorúslányok, nem marad el
a rózsaszirom- vagy rizsszórás,
szoktak lenni kis menyasszony-
nak vagy võlegénynek öltözte-
tett gyerekek is a lagzin, és jel-
lemzõ még a csokordobás is.

Végezetül Robert Browning-
nak a szerelem szépségérõl írt
megállapításával kívánunk min-
den házasulandónak és ifjú há-
zasnak sok boldogságot:
„Gyakran felteszik a kérdést:
van-e szebb dolog az életben,
mint egy fiú és egy lány, ami-
kor kéz a kézben, tiszta szívvel
a házasság ösvényére lépnek.
Van-e szebb az ifjú szerelem-
nél? A válasz: igen, van szebb.
Egy öregember és egy öregasz-
szony látványa, akik együtt kö-
zelednek az ösvény végéhez.
Kezük már bütykös, de még
mindig összefogódznak, arcuk
ráncos, de sugárzik, szívük
gyenge, megfáradt, de még
mindig tele van egymás iránti
szeretettel. Igen, van szebb do-
log az ifjú szerelemnél. Az öreg
szerelem. Együtt öregedjünk!
A legjobb akkor lennünk, mi-
kor megéljük a véget, mit ígért
a kezdet.”

Balázs Anita

Kezdõdik az esküvõszezon
Megérkezett a május, életre kelt a természet, és ahogy
napról napra egyre inkább kizöldül a világ, úgy nõ
a fiatalok házasságkötési kedve. Igen, elérkezett
az esküvõk szezonja. Sok fiatal gondolja úgy, hogy
a boldogító igen kimondására a májusi hónap
a legalkalmasabb, hiszen a természet megújulása,
a tavasz elsõ napsugarai új energiával töltik fel
az embereket, így áldásos hatásúk lehet a frigyekre is.
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Cseke Attila szenátor,
nagyváradi polgármester-
jelölt kampányindító
kortesbeszédében többek
között a megyeszékhely
fejlesztésének általa
kigondolt stratégiáját is
felvázolta. A terv része
egy többfunkciós sport-
csarnok megépítése.
A hasonló debreceni
létesítménybe tett
látogatáson bihari újság-
írók is meggyõzõdhettek
egy ilyen csarnok
hasznáról.

Tévések, rádiósok, fotósok,
riporterek kísérték el Cseke
Attila szenátort a közelmúltban
Debrecenbe az õsszel a tizedik
évét betöltõ Fõnix Csarnokba,
amelynek példájával a váradi
polgármesterjelölt illusztrálni
akarta, milyen elõnyökkel jár
az átgondolt városfejlesztési
stratégia. Cseke elképzelése
szerint a jó polgármesternek
nem elég jó városgazdának
lenni. Kell a korszerû infrast-
ruktúra, az útjavítás, az aszfal-
tozott parkoló, de mindenek-
elõtt meg kell határozni azt a
célt, amerre a fejlesztések elõ-
re viszik a várost. Az RMDSZ-
es politikus célja, hogy megye-
székhelyünk a Partium köz-
pontja legyen a legkülönbö-
zõbb területeken: egészség-

ügyben, oktatásban, gazdaság-
ban, kultúrában, sportban.

A Debrecenbe vivõ buszon
a szenátornak volt alkalma
közvetlenül is kifejteni meglá-
tásait az újságíróknak. Csatla-
kozott ehhez Szabó Ödön me-
gyei önkormányzati képviselõ,
a Szövetség megyei szerveze-
tének ügyvezetõ elnöke is, aki
a látogatás megszervezésébõl
is kivette részét. A cívisváros-
ban Kósa Lajos polgármester
a Kölcsey Központban fogadta
a csoportot a sportcsarnokot
mûködtetõ Debreceni Sport-
centrum Nonporfit Kft. és a ki-
vitelezõ Keviép ügyvezetõ
igazgatójának, Orendi Mihály-
nak, illetve Miklóssy Ferenc-
nek a társaságában. A fideszes
elöljáró, aki negyedik mandá-

tumát tölti, nyíltan, õszintén
osztotta meg városvezetési
stratégiáját a vendégekkel.

Debrecen legyen a térség
technológiai ipari központja –
ezt a célt tûzte ki 1998-ban,
polgármesterré választásakor
Kósa Lajos, és ezen dolgoznak
ma is. Olyan ipara legyen a te-
lepülésnek, amelyben magas a
hozzáadott érték, ahol az alkal-
mazottak tudását fizetik meg,
és a szakképzett munkaerõ mi-
att nem költözik egyre kele-
tebbre a befektetõ. Ehhez inf-
rastruktúra kell, közlekedési le-
hetõség (nemzetközi, schenge-
ni akkreditált repülõtér), egye-
temi háttér, továbbá igényes
rendezvények lebonyolítására
alkalmas tér, és nem utolsósor-
ban szabadidõs programok kí-

nálata. A város szimbiózisban
él az egyetemmel – jelentette ki
a polgármester. A felsõfokú
képzésben nagy teret kaptak
azok a szakok, amelyeket elvé-
gezve helyben kaphat munkát
a fiatal (mûszaki alkatrészgyár-
tó üzemben vagy a gyógyszer-
gyárban). A befektetõknek pe-
dig nemcsak a 240 ezres Deb-
recen munkaerõ-kínálatát
ajánlják, hanem az egész térsé-
gét, beleértve a határ román
oldalát is.

A város külföldi ismertségé-
nek növelésére tudatosan vá-
lasztották a sport- és rendez-
vénymarketinget – árulta el
Kósa. Ez ugyanis kevesebbe
kerül és hatékonyabb, mint
bármely más reklám-
forma. Ennek eszköze

Amitõl nagy lehet Várad

Szabó, Cseke, Kósa, Miklóssy, jobb szélen Orendi

A Fõnix csarnok bejárata A konferenciaközpont is az intézményegyüttes része
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a Fõnix Csarnokot is
magában foglaló intéz-

ményegyüttes, amelybe kon-
ferenciaközpont (Kölcsey Köz-
pont), kiállítótér (Modem),
szálloda, uszoda és szabadtéri
stadion is tartozik. A mindösz-
sze 8 hónap alatt, finn terv
alapján 2002 szeptemberé-
ben felépült Fõnix Csarnok-
ban 365 nagy rendezvény volt
több mint 1,8 millió látogató-
val, közöttük 19 sport világ-
verseny. A 4-10 ezer ember
befogadására alkalmas csar-
nokban tornászbajnokságot,
rock-koncertet, istentisztele-
tet, jégkorongmeccset, szín-
padi elõadást vagy éppen
kendo Európa-bajnokságot is
rendeztek már. A kivitelezés
gyorsasága nem ment a minõ-
ség rovására – hangsúlyozta
Orendi Mihály. A belépõje-
gyekbõl (és a bérleti díjból)

származó bevételek mellett je-
lentõs a város járulékos bevé-
tele, vagyis az a pénz, amit a
rendezvényekre odautazó bel-
és külföldiek Debrecenben
költenek el koszt-kvártélyra,

egyebekre. A csarnok annak
idején 12 millió euróba került,
a tervrajz további félmillióba.
A legszigorúbb nemzetközi
sportkövetelményeknek is
megfelel, 6300 ülõhelye

„szurkolóbiztos”, veszély ese-
tén 6 perc alatt kiüríthetõ. A
páholyokat cégek, intézmé-
nyek 10 évre kibérelhetik.

A kedvcsináló bemutatás
után a váradi küldöttségnek al-
kalma volt megtapasztalni a
Fõnix csarnok hangulatát is,
ugyanis éppen ottjártunkkor
tartották a férfi kosárlabda-
klubcsapatok európai ligájá-
nak négyes döntõjét, ráadásul
egy magyar résztvevõvel. Az
izgalmas, fej fej melletti küz-
delmet hozó mérkõzésen a
Szolnoki Olaj kikapott az isz-
tambuli Besiktastól, amely vé-
gül megnyerte a Final Fourt.
Cseke Attila azzal búcsúzott el
a vendéglátóktól, hogy reméli,
egy-másfél év múlva egy ha-
sonló létesítmény avatására
hívhatja meg õket Nagyvá-
radra.

Máté Zsófia

A váradi csoportot is megragadta az impozáns csarnok hangulata

Cseke és Szabó a román újságírókkal a napi belpolitikai történéseket is
megvitattaÚtban Debrecenbe

A Kölcsey Központ és a hozzá szervesen illeszkedõ kiállító terem a Déri
Múzeum tõszomszédságában található

Jégpályát is kialakíthatnak a játéktéren
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A ’30-as évek elhozták a
magyar filmgyártás fénykorát.
Zilahy ebben az idõben forga-
tókönyvíróként és késõbb ren-
dezõként is tevékenykedett.
Több mûvét is megfilmesítet-
ték. Az egyik legnagyobb si-
kert az 1939-ben készült Ha-
lálos tavasz jelentette, amiben
a felejthetetlen Jávor Pál és
korának szexszimbóluma, Ka-
rády Katalin szerepelt. Olyan
filmeknél mûködött közre, me-
lyekben a korszak nagyszerû
színészei játszottak, mint
Bilicsi Tivadar, Somlay Artúr,
Csortos Gyula, Kiss Manyi,
Páger Antal, Gózon Gyula,
hogy csak a legnagyobb neve-
ket említsük. Saját filmvállala-
tot alapított és vezetett (Pega-
zus). Maga is megpróbálkozott
a rendezéssel: A szûz és a gö-
dölye (1941) és a Tûzmadár
(1941) c. mûveibõl készített fil-
met, az utóbbit Babay József-
fel együtt. Tizenegy regényét
és színmûvét filmesítették
meg, hetet Magyarországon, a
többit francia, NSZK, olasz–
spanyol, cseh–USA és jugo-
szláv–USA vállalkozásban.

A betiltott szerzõ

A II. világháború kitörése
után egyre következetesebben
fordult szembe a Horthy-re-
zsimmel és a fasizmussal. Tár-
sadalmi reformokat hirdetett,
a forradalmi változástól azon-
ban visszariadt. 1940–44-ben
a Híd címû képes hetilap szer-
kesztõje volt. Munkatársul a
kor legjobb íróit igyekezett
megnyerni (Móricz Zsigmon-
dot, Németh Lászlót, Nagy La-

jost és másokat). Támogatta
több fiatal paraszt- és munkás-
író indulását. Kitûnõek Iskolája
néven alapítványt létesített te-
hetséges fiatalok számára. A
Nemzeti Színház Kamaraszín-
háza játszotta 1943-ban náci-
ellenes darabját, a Fatornyo-
kat, melyben a magyarországi
németek disszimilációját ábrá-
zolta. A német megszálláskor
(1944) a darabot betiltották.

Mint publicista, szerkesztõ és
kultúrpolitikus sokáig igyekezett
az ellentéteket kibékíteni: pol-
gárt a nemessel, mindkettõt a
parasztokkal, népieket a kor-
mánnyal, szocialistákat a fenn-
álló renddel, a fennálló rendet a

kommunistagyanús értelmiségi-
ekkel, antiszemitákat a zsidók-
kal és viszont; s mindennek be-
tetõzéseként a nemzet teljessé-
gét akarta mozgósítani a fenye-
getõ fasizmus ellen. Vagyis po-
litikusként ábrándos szélma-
lomharcot vívott, de a fasiszták
mégis felismerték, hogy ez a
mindenkihez annyira alkalmaz-
kodó Zilahy az õ ellenségük. És
amikor a magyar uralkodó osz-
tály már vakon belerohant a fa-
sizmusba, hivatalosan betiltot-
ták Zilahy éppen mûsoron levõ,
kétségtelenül antifasiszta drá-
máját.

1945-tõl aktív közéleti sze-
repet vállalt. Szent-Györgyi Al-
berttel együtt a Magyar– Szov-
jet Mûvelõdési Társaság elsõ
elnöke, az Irodalom és Tudo-
mány c. folyóirat fõszerkesztõ-
je. Ebben a folyóiratban kezd-
te el folytatásokban közölni
Ararát c. regényét (Budapest,
1947), mely folytatásával

együtt (A Dukay család, I–III.,
Újvidék, 1967–68) a magyar
arisztokrácia erkölcsi széthullá-
sának társadalomrajza.

Az emigráns

1948-ban, nem sokkal a
személyi kultusz kibontakozása
elõtt, hivatalos megbízással
Amerikába ment, ott lelkes elõ-
adásokat tartott az új Magyar-
országról – de nem jött vissza.
Késõbb úgy beszélte, hogy a
hazai „legilletékesebbek” taná-
csára maradt kint. Ennek rész-
leteit még majd a történelem-
nek és az irodalomtörténetnek
kell kinyomoznia. Regényeinek
tiszteletdíjából élt, a jobboldali
emigráns szervezetektõl távol
tartotta magát. Ott, a távoli
Nyugaton, ellentétben számos
más emigránssal, soha semmi-
féle kritikai vagy éppen rágal-
mazó szót ki nem ejtett a hazai
eseményekrõl. Ezért kereke-
dett Amerikában kommunista
híre (alaptalanul), viszont eltá-
vozása miatt reakciós híre itt-
hon (alaptalanul).

A messzeségben pedig be-
fejezte a nagy regényciklust, A
Dukay családot. Közben úgy
megtanult angolul, hogy regé-
nyeit maga fordította, sõt volt,
amit elõbb angolul ír meg.
Franciául is sok mûve megje-
lent. És amikor Jugoszláviá-
ban az ottani magyar kiadó el-
határozta összes mûveinek
magyar kiadását, akkor el-
hagyta Amerikát, és Jugoszlá-
via magyarlakta vidékére köl-
tözött. Ekkor már egy színmû-
vét itthon is újra játszották,
néhány könyve itt is kapható
volt, õ maga is haza-hazaláto-
gatott. Majd nyolcvanéves ko-
rában elhatározta, hogy haza-
költözik, és itthon már öröm-
mel várták. Hazakészülõdés
közben érte a halál.

Szilágyi Aladár 
összeállításaZilahy Lajos. Amerikában kommunistának, itthon reakciósnak tartották

Nem a nagy társadalmi összefüggések és nem
a mélyenszántó lélekelemzések írója, de a társadalmi
és a lélektani részletek igen jó megfigyelõje.
Módszerében mesterien vegyíti a romantikát,
a realizmust, az impresszionizmust, olykor
a mértéktartó naturalizmust is. Leírásai, alakjai igen
szemléletesek, cselekménymozgatása lebilincselõ.

Nagyszalonta legsikeresebb tollú szülötte (2.)

Zilahy Lajos író, költõ, publicista
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Megszerette a várost, mond-
hatni gyökeret fogott, a mosta-
ni tanévet a magyar tanintézet-
ben, a Horváth János Iskola-
központban kezdte el. Vissza-
fogott, közvetlen ember, nem
sajnál egy mosolyt embertársa-
itól. Szereti a gyerekeket és
szeret tanítani. A diákok meg-
bíznak benne, és kedvenc taná-
rukként emlegetik.

– Mikor született meg ön-
ben az elhatározás, hogy val-
lástanár legyen?

– Ez egy folyamat volt, nem
egyik napról a másikra fogal-
mazódott meg. Szüleim vallá-
sosak voltak, és engem is eb-
ben a szellemben neveltek.
Persze én is átestem a serdülõ-
kor tagadó, lázadó idõszakán,
ami fõleg a szüleimnek okozott
nehézséget. Aztán kinõttem
ebbõl a korból. A jó Isten olyan
közösséggel ajándékozott meg,
olyan embereket vezetett az
utamba, akik sokat segítettek
abban, hogy rátaláljak a felé
vezetõ útra. Érlelõdött bennem
a gondolat, és XII. osztály vé-
gére már tudtam, hogy vallás-
tanár akarok lenni.

– Halk szavú, fiatal kezdõ-
ként hogyan boldogult a
majdnem Önnel egykorú di-
ákokkal?

– Egybõl a mélyvízbe dob-
tak. Elsõtõl tizenkettedikig
minden osztályban tanítanom
kellett. Olyan problémákkal
szembesültem, melyekre az
egyetemi évek nem készítettek

fel: minden korosztály, min-
den csoport, sõt minden diá-
kom más és más. Idõt, odafi-
gyelést igényel, hogy a hozzá-
juk vezetõ utat, a hatékony pe-
dagógiai módszereket megta-
láljam. Természetesen ez nem
mindig sikerül, nem tudok
mindenkit egyformán megszó-
lítani, és ezt el kell fogadnom.
Igyekszem úgy élni iskolán be-
lül és kívül, hogy hiteles legyek
diákjaim szemében. Úgy gon-
dolom, egy vallástanárnak erre
fokozottan vigyáznia kell. A
kamaszok nem szívesen fogad-
ják el az irányítást, a kikény-
szerített feladatokat, ezért úgy
kell vezetni, kísérni õket, hogy
saját maguk hozzák meg a jó
döntést.

– Mi a lényegi különbség a
vallás és egyéb tantárgyak
oktatása között?

– A hittan oktatása nem
pusztán elméleti tudás átadá-
sa, sõt szerintem nem is ez az
elsõrendû feladat. Legfonto-
sabbnak azt látom, hogy köze-
lebb vigyem diákjaimat Isten-
hez. Ennek több útja van, de
egyik sem könnyû. Meg kell
értetni a gyerekekkel, hogy õk
Isten szemében jók és elfoga-
dottak a kételyeik és lázongá-
saik ellenére. Nekem is ezt
kell sugároznom feléjük. Kér-
déseikre mindig õszinte vá-
laszt kell adni, mert õk erre
különösen érzékenyek. Ha
észreveszik, hogy egyenlõ
partnerként, bizalommal tár-

gyalunk velük, akkor megnyíl-
nak, és egy lépéssel közelebb
engednek magukhoz. Emellett
persze igyekszem betartani a
kötelezõ tanterv elõírásait is,
hiszen a vallásos mûveltség is
szükséges az érett, meggyõzõ-
déses hithez. A hitbeli meg-
gyõzõdést nem lehet ráerõltet-
ni senkire, inkább utat kell
mutatni, meg kell hívni õket.
Véleményem szerint ez a dol-
ga a vallástanárnak és a pap-
nak egyaránt. A vallást nem
lehet és nem is szabad úgy ok-
tatni, mint egy egzakt tantár-
gyat. Igyekszem érdekessé, in-
teraktívvá tenni az órákat,
hogy élményt jelentsen a diá-
kok számára, személyükben
megszólítva érezzék magukat.

– Van istenhitük a mai
gyerekeknek?

– Meggyõzõdéses, érett hit-
tel kevés gyereknél találkozom,
és ez természetes az õ koruk-
ban. Az a fontos, hogy keresik
a találkozást Istennel, megvan
bennük a vágy, és fogékonyak
a hit dolgaival kapcsolatban. A
példa, a hiteles élet nagyon

fontos a keresõk számára. A
heti egy vallásórát ehhez ke-
vésnek találom. Nagy lehetõsé-
get látok azonban az iskolán kí-
vüli tevékenységekben, és
igyekszem kihasználni azokat.
A közös ünnepi mûsorok, az if-
júsági misék, a kirándulások,
találkozók közelebb viszik a ta-
nulókat egymáshoz és Istenhez
is. Karácsonyi, anyák napi mû-
sort, tanévkezdõ és adventi ifjú-
sági miséket, kézmûves-foglal-
kozást, szentségimádást, kirán-
dulásokat, nyári tábort, közös
imaórákat szervezünk. A val-
lásversenyekre is mindig van
jelentkezõ, és minden évben jó
eredményeket érünk el. Büsz-
ke vagyok a diákjaimra.

– Mi a vallástanár legna-
gyobb sikerélménye?

– A sikerélményhez nem
kellenek nagy dolgok. Egy
mosoly a gyerekek arcán, a bi-
zalom megtapasztalása, egy
jól sikerült beszélgetés vagy if-
júsági találkozó – ezek mind
ajándéknak számítanak, és há-
lás vagyok értük.

Szõke Ferenc

Szilágycsehben született ötgyermekes, vallásos
pedagóguscsaládban. Édesapja matematikatanár,
édesanyja tanítónõ. Nyolcadikos koráig
szülõvárosában, majd a kolozsvári Báthory István
Elméleti Líceum matematika–informatika szakán
tanult. A gimnázium az útkeresés idõszaka volt
számára. Szerette a reáltantárgyakat, versenyekre is
járt, de szívéhez közelebb állt a magyar irodalom
és a vallás, ezért érettségi után, 2003-ban
beiratkozott a Babeº–Bolyai Tudományegyetem római
katolikus teológia–magyar nyelv és irodalom szakára.
2008-ban diplomázott, pedagógusi pályafutását
a margittai fõgimnáziumban kezdte el.

Hitelesnek lenni a diákok elõtt
Interjú Vakon Orsolya római katolikus vallástanárnõvel



A Castrum Egyesület egyik fõ célja
kulturális programok szervezése,
melyeknek célközönsége az élesdi
magyarság. Most három tárlatból
álló rendezvénysorozatot indított,
amelynek elsõ állomása az április
végi makettkiállítás volt.

A szép számú érdeklõdõt Hübner Má-
ria, a Castrum Egyesület frissen megvá-
lasztott elnöke köszöntötte, aki elmond-
ta, hogy a következõ, most pénteken,
május 11-én megnyíló tárlaton helyi kép-
zõmûvészek munkáit láthatják, két hét
múlva, május 25-én pedig I. és II. világhá-
borús relikviákat állítanak ki egy nagyvá-
radi gyûjtõ jóvoltából.

Az elnök köszöntött minden elhivatott
makettezõt, s megköszönte, hogy bemu-
tatják a nagyközönségnek a féltve õrzött,
nagyon sok türelmet, munkát, kézügyes-
séget, precizitást és komoly pénzt igény-
lõ alkotásaikat. A kiállítók között volt id.
Magyari Ferenc és unokája, az elsõ osztá-
lyos Magyari Ferike, akik saját készítésû,
1:40-hez léptékû vasúti maketteket mu-
tattak be, sõt az egyik kis mozdonyon azt
is látni lehetett, hogyan nyerték a gõzt.

Nosz Levente félkész állapotban vásárolt
vasúti makettekkel kápráztatta el a nézõ-
ket, Bobóvszky László és Bartha Hunor
saját készítésû, 1:72-höz léptékû karton-
ból és papírból felépített városrészleteket,
diorámákat (élethû helyzetet bemutató
makettek) hoztak el, Fazakas Sándor a
Kajántó Mária Ifjúsági és Gyermekotthon
képviseletében egy vasúti terepasztalt
mutatott be. Kiss Attila harci jármûvek és
terepjárók maketteit mutatta be, az övé
az a mindössze hatszoros kicsinyítésû,
távirányítású, több mint 60 kg-ot nyomó
német tank is, ami a kiállítás fõ attrakció-
ja volt. Létai Zoltán alpolgármester II. vi-
lágháborús és modern repülõgép maket-

teket, illetve diorámákat mutatott be, me-
lyeknek léptéke 1:72-höz.

Az elsõ ilyen kiállítás a 2000-es esz-
tendõ Ifjúsági Hetének egyik jól sikerült
rendezvénye volt, amit Létai Zoltán szer-
vezett. Az egyesületi elnök nem mulasz-
totta el megemlíteni annak a nevét sem,
aki a kiállítók nagy részét annak idején
bevezette a modellkészítés rejtelmeibe, õ
Bobóvszky Tibor.

Ciavoiné Létai Andrea, 
a Castrum Egyesület alelnöke
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Makettkiállítás Élesden

Kiss Attila beindítja távirányítású tankját

Hübner Mária a kiállító alpolgármester munkái
elõtt

Magyariéknál (jobb oldalt) nagyapáról unokára
száll a mesterség Bartha Hunor magyarázza a munkafázisokat

Terepasztal városrészlettel, a háttérben Nosz Levente és vonatja
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Amikor bejelentették, hogy
a váradi Ioan Alexandrescu
Uszodában rendezik majd a
döntõ négyes tornáját, még
két magyarországi csapat volt
versenyben az elõdöntõbe ke-
rülésért, ám közülük csupán
egy, az esélytelenebbnek tar-
tott Budapesti Vasasnak sike-
rült a bravúr. A szegediek kö-
zel álltak a továbbjutáshoz, ám
nem sikerült megismételniük
azt a remek játékot, amellyel a
nyolcaddöntõben a címvédõ
Belgrádi Partizát elbúcsúztat-
ták. A váradi és a bihari póló-
és sportkedvelõk nagy örömé-
re tucatnyi magyar vízilabdá-
zót láthatnak a ma és holnap
sorra kerülõ tornán, mellettük
olimpiai és világbajnok szerb,
horvát vagy olasz játékosok
szereplését követhetik figye-
lemmel.

A vízilabda BL négyes
döntõjének programja:

Május 11-én, az elõdön-
tõkben:

Ferla Pro Recco (Olaszor-
szág)–TEVA-Vasas Uniqa Bu-
dapest (Magyarország) – 18
órától;

HAVK Mladost Zagreb
(Horvátország)–VK Primorje
Rijeka (Horvátország) – 20
órától.

Május 12-én a 18 óra-
kor kezdõdõ kisdöntõben az
elõzõ nap vesztes csapatai
szállnak majd vízbe, a trófeá-
ért vívott csata 20 órakor
kezdõdik.

A tornára nyolcszáz hellyel
bõvítik a váradi uszoda befo-

gadóképességét. Jegyeket 50
lejért lehet vásárolni a pénteki
elõdöntõkre, illetve 75 lejért a
szombati finálékra. 

A Vasasért
szurkolhatnak

Magyar csapat legutóbb
2004-ben, a jelenlegi román
szövetségi kapitány, Kovács
István vezetésével nyert BL-
serleget a Honvéd révén. Négy
évvel azelõtt a BVSC érte el a
legnagyobb klubtörténeti sike-
rét a négyes döntõbe kerülés-
sel. Most a Vasason a sor, s
persze a váradi közönségen…

A résztvevõk

A horvát Primorje Rijeka,
amelynek tagja a Varga testvér-
pár, Dénes és Dániel, 23–22-

es összesítéssel jutott tovább a
montenegrói Jadran Herceg-
Novival szemben. Az olasz Pro
Recco kettõs gyõzelemmel,
32–11-es összesítéssel búcsúz-
tatta a montenegrói Budvát.
Soraiban láthatjuk majd a há-
romszoros olimpiai bajnok ma-
gyar Kásás Tamást is.

A román válogatott csapat-
kapitányát, Cosmin Radut is
soraiban tudó horvát Mladost
Zágráb szintén kettõs sikerrel
jutott túl a Szegeden, összesí-
tésben 18–13-mal. A döntõ
magyar résztvevõje, a Vasas

négygólos hátrányt ledolgoz-
va, 24–21-es összesítéssel bú-
csúztatta a horvát Jug Dubrov-
nikot.

Õket láthatják a váradi
uszodában:

Pro Recco: Tempesti –
Burics, Madaras, Figari, Ká-
sás, Sukno, Filipovics, Perro-
ne, Pijetlovics, Zlokovics,
Prlainovics, Molina, Pastori-
no. Vezetõedzõ: Giuseppe
Porzio.

Mladost Zágráb: Pavics –
C. Radu, Milakovics, Letica,
Pavicsics, Zivkovics, Udovi-
csics, Milakovics, Bukics, Ga-
gulics, Hinics, Mallarach, Vu-
kicsevics. Vezetõedzõ: Vjekos-
lav Kobescak.

Vasas: Nagy V. – Decker,
Boskovics, Katonás, Fazekas,
Vörös, Kiss G., Vámos, Dras-
ko Brguljan, Fülöp, Steinmetz
B., Takács, Steinmetz Á.. Ve-
zetõedzõ: Földi László.

Primorje Rijeka: Car –
Glavan, Paskvalin, Krapics,
Varga Dénes, Frankovics,
Muslim, Jelaca, Varga Dániel,
Baracs, Setka, X. Garcia, Ra-
dics, Buljubasics. Vezetõedzõ:
Zoran Roje.

Hajdu Attila

A magyar bajnok TEVA-Vasas Uniqa legénysége

München, Isztambul, Nagyvárad. Három ország,
három város, mégis van egy közös bennük: Bajnokok
Ligája-döntõnek adnak otthont idén. A bajor fõváros
a labdarúgó BL-fináléjának a házigazdája, a török
metropoliszban Európa legjobb kosárlabdacsapatai
küzdenek a trófeáért (a sorozatot nem Bajnokok
Ligájának hívják ugyan), míg Váradon az öreg
kontinens legjobb négy vízilabdacsapata
száll medencébe a BL-serleg elhódításáért.

Pro Recco a Bajnokok Ligája eddigi legeredményesebb csapata

Nagyváradon döntenek
a bajnokok bajnokáról
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A Biharban jól ismert és elismert költõ
véleményét idézzük a rejtvényben a
vízsz. 1. és a függ. 38. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Spanyol író, kritikus
(Leopoldo, 1853–1901). 14. Osztrák
festõ, a bécsi szecesszió mestere (Gus-
tav). 15. Varrá. 16. Aludtejbõl kivált fo-
lyadékot tartalmaz. 18. Részecskével
kapcsolatos. 20. Felsõfokra utal. 21.
Gyermeke. 22. Éj a … hegyen – Mu-
szorgszkij szimfonikus költeménye. 24.
A nitrogén és a cérium vegyjele. 26. Kö-
tõszalag. 27. Tengeri csigától származó
festékanyag. 28. Állatövi jegy. 29.
Éneklõ szócska. 30. George W. … –
amerikai filmrendezõ, producer. 31. Az
… szomjaznak – Anatole France regé-
nye. 33. Mauna … – vulkán a Hawaii-
szigeteken. 35. Centiméter. 36. Arad
megye betûjele. 37. Ürügy, kibúvó. 38.
Közöl. 40. Európai nép. 43. Ruha ré-
sze. 45. Verítékezik. 47. Középen kiad!
48. Kettõzve: ügyességi játék. 50. Vé-
gén boruló! 51. Nagy vízesés Észak-
Amerikában. 53. Kutat. 55. Don-par-
tok! 56. … nouveau – új mûvészet. 57.

Vízilabdázó. 58. Igevégzõdés. 59.
Nyújtá. 60. Palotai … – nagyváradi szü-
letésû, József Attila-díjas író, költõ. 61.
Becézett Erika. 62. Hangtalanul énekel!
64. Fiúgyermek. 66. Kézifegyver része.
68. Nemesgáz. 70. Város Olaszország
középsõ részén. 72. Szerencsejáték Ma-
gyarországon.

FÜGGÕLEGES: 1. Rostand sikeres ro-
mantikus darabja. 2. … Delon – francia
filmszínész. 3. Platformfüggetlen progra-
mozó nyelv. 4. Kerti szerszám. 5. Mik-
száth Kálmán névbetûi. 6. Nagyon gon-
dos. 7. Húros hangszer. 8. Latin szere-
lem. 9. Egyiptom és Málta autójele. 10.
Tüzel. 11. Francia nõi hetilap. 12. Rész-
ben kente! 17. Vázlat. 19. 1950-ben
csatolták Várpalotához. 23. Barack … –
jogász, politikus, az USA elnöke. 25. Pa-
tak, ebben lelte halálát II. Lajos király
(1526). 27. Bánat. 28. A kálium és a
kén vegyjele. 29. Mell. 30. Mario … –
amerikai énekes (tenor). 31. Jegyzé. 32.
A Föld leghosszabb folyója. 34. Fémes
fényû festék. 36. … Sámuel – magyar ki-
rály volt. 39. Duzzad. 41. Déry Tibor el-

beszélése. 42. …, mint kacsa a nokedlit
– szólás. 44. Abe Kobó mûve. 46. Õröl.
49. Kossuth-díjas operaénekesnõ (Júlia,
1908–1997). 52. Részvénytársaság –
röv. 53. Uralkodói fejdísz (ék. f.). 54.
Estefele! 57. Kártyával játszott szeren-
csejáték. 58. Perzsa. 59. Állatok fekhe-
lye. 60. Település a Közép-afrikai Köz-
társaság középsõ részén (BRIA). 61. Vízi
sportot ûz. 63. Fõzeléknövény. 65. Csa-
toló vezetékrendszer a számítógéphez.
67. Középen tákol! 69. Tiltás. 71. Az
asztácium vegyjele.

Barabás Zsuzsa

Elõzõ heti rejtvényünk (Hálaadás) he-
lyes megfejtése: „Köszönöm, Istenem,
az édesanyámat! / Amíg õ véd engem,
nem ér semmi bánat!”

Ezt hallotta?…
A fõnök négy beosztottja elé áll:
– Sajnálom, de létszámleépítés

van, valakit el kell küldenem.
Megszólal a cigány:
– Én kisebbségi vagyok, nem küld-

het el, mert panaszt teszek.
Mondja a másik:
– Én nõ vagyok, ha elküld, pa-

naszt teszek.
A harmadik:
– Én idõs vagyok, ha elküld, bepe-

relem hátrányos megkülönbözteté-
sért.

Mindenki a negyedik, fiatal, fehér
férfire néz. Az megszólal:

– Azt hiszem, akkor muszáj lesz
bevallanom, hogy meleg vagyok…

☺

Egy barna, egy vörös és egy szõke
nõ jelentkezik ûrhajósnak. Felvételi
vizsgán a kérdés: melyik bolygóra
utaznának a legszívesebben.

A barna: – Én a Marsra utaznék,
mert a naprendszerben itt a legna-
gyobb az esélye az életnek!

A vörös: – Én a Szaturnuszra men-
nék, mert olyan érdekesek a gyûrûi.

A szõke: – Én a Napra mennék.
A felvételi bizottság elszörnyed,

egyikük megkérdezi:
– De hölgyem, ott egy szempillan-

tás alatt szétégne!
Mire a szõke: – Uraim, teljesen hü-

lyének néznek? Én éjszaka mennék!

Horváth Imre gondolata
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Egész héten
a Hollywood Multiplex moziban

A biztonság záloga (Safe)
amerikai akciófilm

A másodvonalbeli ketrecharcos,
volt rendõr, Luke Wright egy napon
tévedésbõl elveszít egy megbundázott
mérkõzést, ezért az orosz maffia bosz-
szúból megöli a családját. Luke a
gyásztól és bûntudattól összetörten bo-
lyong New York utcáin, és tudja: a jö-
võjétõl is megfosztották, hiszen ezen
túl minden lépését figyelni fogják, és
bárkivel ismerkedik meg, azt is meg-
ölik. Amikor azonban a véletlen össze-
hozza egy Mei nevû tizenkét éves kínai
kislánnyal, akit ugyanazok a gengszte-
rek üldöznek, akik a feleségét is meg-
ölték, Luke akcióba lendül.

Idõjárás
A melegrekordokat dön-

tögetõ múlt heti nyári me-
leg után ezen a hétvégén az
évszaknak megfelelõen ala-
kul a hõmérséklet. Nappal
22-24, éjszaka pedig 7-10
Celsius-fok lesz várható. A
tavaszi napsütést néha fá-
tyolfelhõk teszik változato-
sabbá, és a hét elején ismét
felmelegszik az idõ. A hét
vége felé, vagyis csütörtök-
tõl kezdve ismét megnövekszik a fel-
hõzet, magasabb nappali hõmérséklet-
re és kiadós záporokra, zivatarokra
számíthatunk.

Május 13., vasárnap
Szervác – a latin Servatius név rövidülé-
se, jelentése: a megmentett.

Május 14., hétfõ
Bonifác – a latin Bonifatius névbõl szár-
mazik, jelentése: jó sorsot ígérõ.
Gyöngyi – a régi magyar gyöngy szóból
származik. Lehet a Gyöngyvér név becé-
zése is, amely Arany János névalkotása
(Buda halála). A költõ magyarázata sze-
rint a jelentése: gyöngytestvér.

Május 15., kedd
Szonja – a Szofia orosz név becézõjébõl
állandósult. Jelentése: bölcsesség.
Zsófia – görög eredetû név. Jelentése:
bölcsesség.

Május 16., szerda
Mózes – héber eredetû bibliai név, jelen-
tése: a vízbõl kihúzott, kimentett fiú.
Botond – régi magyar személynév, a bu-
zogány jelentésû bot szó származéka, je-
lentése: buzogányos harcos.

Május 17., csütörtök
Paszkál – a héber eredetû latin Paschalis
név rövidülése. Jelentése: húsvéti, a nevet
a húsvétkor született gyermekek kapták.

Május 18., péntek
Erik – germán eredetû, jelentése: nagyra
becsült. Más magyarázat szerint jelenté-
se: egyedül.
Alexandra – a görög, latin eredetû Ale-
xander férfinév nõi párja. Jelentése:
harcra kész, az embereket oltalmazó.

Május 19., szombat
Ivó – germán, szláv eredetû, jelentése: ti-
szafa.
Milán – szláv eredetû név, jelentése:
kedves.

A korona mása
Nagyszalontán

A nagyszalontai RMDSZ
szervezésében, a Magyar
Koronaõrök Egyesülete jó-
voltából május 11-én,
pénteken 9–16 óra kö-
zött az RMDSZ-Magyar
Házban mutatják be a ma-
gyar koronát. A rendez-
vény alatt a díszõrséget álló
vitézek gyûrûjében megte-
kinthetõ lesz a korona élet-
hû mása, érdekes informá-
ciókat hallhatnak az érdek-
lõdõk a szent koronáról, to-
vábbá a korona menekíté-
sérõl szóló kisfilmet is lát-
hatják majd.

Borverseny

A XX. Nyíló Akác ren-
dezvénysorozat keretében
az idén is szerveznek bor-
versenyt Érmihályfalván,
mégpedig május 18-án.
Egy-egy palack borral és a
vacsora árát is magában

foglaló 15 lejjel lehet bene-
vezni a verseny napján
8–14 óra között a kultúr-
házban. Az eredményhir-
detés 18 órakor lesz. To-
vábbi tájékoztatást ad dr.
Bokor Apor a 0745/658-
037-es telefonszámon.

Tulipános turné

A nagyváradi MM Pódi-
um Színház május 16-án
a Tavaszodó Tulipán Turné
keretében Nagyszalontán is
bemutatja a Nem elég ál-
modozni címû szórakozta-

tó összeállítását. Közremû-
ködik Meleg Vilmos, Mol-
nár Júlia, Kiss Csaba,
Szallós Ildikó és Szallós
Nándor.

Hajókirándulás

Az EKE’91 Nagyvárad –
Bihar május 18–20. kö-
zött autóbuszos kirándulást
szervez Budapestre egy-
bekötve hajókirándulással
Budapestrõl Esztergomba,
illetve dobogókõi látogatás-
sal. Szervezõ Tiponuþ Ti-
bor (0740/974-952).

Névnapjukat 
ünneplõ 
olvasóinknak 
sok boldogságot 
kívánunk!

Névnapok és jelentések
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Hozzávalók 4 sze-
mélyre: 20 dkg lisztes
krumpli, 1 közepes méretû
pasztinák, 5 dkg reszelhetõ
juhsajt, só, bors, friss ka-
kukkfû, olaj a sütéshez; a
feltéthez: 1 tubus krémsajt,
1 pohár natúr joghurt, fok-
hagyma ízlés szerint, só.

Elkészítés: Hámozzuk
meg a krumplit és a paszti-
nákot, majd káposztaresze-
lõn reszeljük le. Szûrõben
csöpögtessük le, nyomkod-
juk ki a zöldségek levét. A
sajtot sajtreszelõn reszeljük
hozzá. Bõven sózzuk, bor-
sozzuk, és ízesítsük felaprí-
tott kakukkfûvel. Teflonser-
penyõben melegítsünk ola-
jat, kézzel formázzunk la-
pos pogácsákat a zöldség-

bõl, és takarék lángon süs-
sük mindkét oldalát ropo-
gósra, oldalanként 6-8
perc alatt. Ízesítetlen krém-

sajtot keverjünk el natúr
joghurttal, fokhagymával
és sóval, ezt kínáljuk a
röszti mellé.

Az ajakosvirágúak (La-
biatae) családjába tartozik,
vadon nem fordul elõ Kö-
zép-Európában, kertben,
cserépben termeszthetõ,
évelõ növény. Virága pi-
ros-fehér, 20-40 cm-re nõ;
a hosszúkás, recés szélû,
enyhén szõrös, mentolos
ízû levelét szárítva használ-
juk.

A levél illóolajat (benne
mentolt, mentont, mento-
furánt), cseranyagokat, fla-
vonoidokat tartalmaz. Már
az ókorban felismerték a le-
vélbõl fõzött tea emésztés-
és étvágyjavító hatását. Ké-
sõbb alkalmazták gyomor-,
epe-, bélbántalmak ellen,
de a borsmenta csökkenti a
hányingert is. Bizonyítottan
jó szélhajtó, görcsoldó,
idegnyugtató, fejfájás-csilla-
pító, fertõtlenítõ, vértisztító,
és hatásos a légúti megbe-

tegedések kezelésében,
izom- és izületi fájdalmak el-
len. Menstruációs zavarok-
ra is alkalmazzák. Illóolaját
hûtõkenõcsökben, rázóke-
verékekben viszketés mér-
séklésére használják.

Érzékeny gyomrúak ke-
verjék a mentalevelet ka-

millavirággal. Csecsemõk-
nek és kisgyerekeknek
mentaolajat és -tinktúrát
nem szabad adni. Epekõ
okozta fájdalom esetén
csak orvosi felügyelet mel-
lett alkalmazzuk!

Jövõ héten a cickafar-
kot mutatjuk be.

KOS: Munkája során kiderülhet va-
lakirõl, hogy mégsem olyan, mint

amilyennek mutatta magát. Bátran el-
mondhatja neki, hogy milyen nagyot csa-
lódott benne.

BIKA: Ön igazi mázlista, ezért most
ne hagyjon ki semmit, amibõl pénze

lehet. Javuló anyagi helyzete miatt egé-
szen más színben látja a világot, mint ed-
dig.

IKREK: Ingatlan miatt adódnak
problémák, vagy elveszíti a türel-

mét. Erre pedig nagy szüksége lenne a
héten, mert a munkában jónak tekinthe-
tõ lehetõségek várják.

RÁK: Csak olyasmit vállaljon el,
amire képes. Ha valamit megígért,

a héten teljesítenie kell, különben nem-
csak magát járatja le, hanem mást is kel-
lemetlen helyzetbe hoz.

OROSZLÁN: Szerencse, hogy van-
nak barátai. Olyan munkatársakkal

jön össze, akik miatt nemcsak az állást
tartja fõnyereménynek, hanem új kerék-
vágásba kerül az élete is.

SZÛZ: Több dologba fektet nagy
energiákat, és talán úgy gondolja,

hogy ez felesleges. Kitartás, mert a felet-
tese és egy kedvelt személy csupa jókat
mond önrõl.

MÉRLEG: Nagyon is racionális, és
pontosan tudja, hogy minek mennyi

az ára, mi és ki mennyit ér, és azt is, hogy
kivel milyen kapcsolatot tud vagy kell ki-
alakítani.

SKORPIÓ: Tombolnak önben az
energiák és a hormonok. Minden

oka megvan arra, hogy magába bolondít-
sa azt a személyt, aki majd úgy táncol,
ahogy ön fütyül.

NYILAS: Ideges, ha a szerelemrõl
van szó. Különösen akkor, ha ezen

a héten találkozik azzal, akivel már össze-
jött, de mindig közbejött valami, és nem
tudtak randizni.

BAK: Egyes vágyak valóra válásá-
nak a hetét élheti. Az otthona ki-

sebb csatatérre emlékeztet. Olyanok is
felkeresik, akiket csak akkor szeretne lát-
ni, amikor a háta közepét.

VÍZÖNTÕ: Ha a múlt héten úgy
érezte, hogy a munkahelyén min-

denki megõrült, akkor ezen a héten a
helyzet csak romlik, és lesz, amikor szinte
a haja is az égnek áll.

HALAK: Ontja magából a jobbnál
jobb ötleteket. Még az is megtörtén-

het, hogy akik eddig nem nézték jó szem-
mel, most rájönnek, hogy milyen értékes
a számukra.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (23.)
A borsmenta (Mentha Piperita)

Ínyenceknek 

Fûszeres röszti
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2020112. május 12. május 12–12–18.8.

A hét filmje
Hajnali mentõakció
Vasárnap – MTV 1, 23:25

A hét sporteseménye 
Rali, Interkont. bajnokság
Szombat – Eurosport, 19:00

A hét dokumentumfilmje
CSEMADOK 1949–2009
Kedd – Duna TV, 00:35
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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
12:30 Most a Buday!
13:01 Hírek
13:05 Múlt-kor
13:35 Zöld Tea
14:05 Boxutca
14:40 Forma-1 Spanyol Nagydíj –

Idõmérõ edzés, élõ
16:25 Tetõtõl talpig
16:55 Ítéletnapig (magyar tévéfilm)
17:35 A Szövetség
18:30 Gasztroangyal
19:30 SzerencseSzombat Luxor,

Ötöslottó és Joker sorsolása
20:30 Híradó este
21:10 Jóasszony: akirõl egy város

beszél (spanyol–olasz–angol
romantikus dráma)

22:45 Szeretettel Hollywoodból
23:15 Friedrich Schiller: Stuart Mária

(színházi felvétel)
01:25 Nagyon zene – Pannonia

Allstars Ska Orchestra
02:25 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 Egy hölgy arcképe
(angol–amerikai filmdráma) Fsz.:
Nicole Kidman, Barbara Hershey,
John Malkovich, Mary-Louise
Parker; 23:55 Profik; 00:55
Pillangó–hatás (amerikai thriller)
Fsz.: Ashton Kutcher, Melora
Walters, Amy Smart, Elden
Henson; 02:45 Híradó
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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 olimpiai
magazin; 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
Természet és kaland; 16:00
Tornász Eb. Nõi, csapat. Élõ;
18:35 Razushow; 19:30
Topping; 20:10 Sztárgyár;
22:30 Híradó; 23:30 Sztárgyár;
24:00 Gitárok ideje; 01:10
Vigyázat, itt énekelnek!
(ismétlés); 02:25 Városi kaland
(ismétlés)

Viasat 3
06:25 A kifutó; 07:10 A szépség
és a szörny (am. s.); 08:05 Zsír-
égetõk; 09:45 10 évvel fiatalabb: A
kihívás – Mi történt azóta? (am.
reality-sorozat); 10:45 Columbo: A
bûn jelöltje (am. krimi); 12:40
Szép remények (angol s.); 14:40
Szívek szállodája (am. s.); 15:30
Szex és New York light (am. s.);
16:30 Éden Hotel 2.; 18:25 A
Maszk 2. – A Maszk fia (am.–né-
met vígjáték); 20:15 Zseni az
apám (am. romantikus vígjáték).;
22:00 Ocean’s Eleven – Tripla
vagy semmi (am.–ausztrál ak-
ció–vígjáték); 00:15 Fûrész VI.
(am.–kanadai-angol horror);
02:00 Zseni az apám (am. roman-
tikus vígjáték)

PRO TV
07:00 Híradó, Mi történik doki?;
10:00 Mi történik, doki?; 10:45
Fogadj az életre! (román soro-
zat); 13:00 Híradó; 13:05 Fûsze-
rek hercegnõje (Szerelemmel
fûszerezve). (amerikai–brit
filmdráma) Fsz.: Aishwarya Rai
Bachchan, Dylan McDermott;
15:15 Románia tehetségei; 19:00
Hírek; 20:30 A hazafi (amerikai
akciófilm) Fsz.: Steven Seagal,
Gailard Sartain, L.Q. Jones;
22:30 Kalandtúra (amerikai–né-
met thriller) Fsz.: Jamie
Anderson, Morgan Freeman,
John Cusack; 00:30 A hazafi
(amerikai akciófilm, ismétlés);
02:15 Kalandtúra (amerikai–né-
met thriller, ismétlés)

HBO
06:00 A nagy üzlet (am. vígjáték);
07:35 A hallgatás köteléke (am.
filmdráma); 09:00 Törvényszéki hé-
ják (am. vígjáték); 10:55 Ki az a
Clark Rockefeller? (am. életrajzi
dráma); 12:25 Nevelésbõl elégsé-
ges (am. s.); 12:50 Diploma után
(am. vígjáték); 14:20 Lódító hódító
(am. vígjáték); 16:00 Morgen (ro-
mán filmdráma); 17:40 Szerelem
kölcsönbe (am. romantikus vígjá-
ték); 19:35 Nevelésbõl elégséges
(am. s.); 20:00 Kaliforgia (am. s.);
20:30 Egyszer fent,... inkább lent
(am. s.); 21:00 Fehér és fekete (am.
filmdráma); 22:35 Lepattintva (am.
romantikus vígjáték); 00:25 Rém-
álom az Elm utcában (am. horror);
02:00 A félszemû (am. western)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10 Fe-
dõneve: Pipõ (amerikai–német ani-
mációs film); 12:40 Sohaország
(amerikai filmdráma); 14:40 Egye-
dül nem megy (francia romanti-
kus dráma); 16:30 Võlegényem
vagy a férjem (amerikai–ír vígjá-
ték); 18:10 Fõnök inkognitóban
(francia vígjáték); 19:55 Házibuli
(francia vígjáték); 22:00 Egy cipõ-
ben (amerikai vígjáték) Maggie és
Rose nõvérek, bár teljesen külön-
bözõek. Egy veszekedést követõ-
en felkeresik rég nem látott nagy-
anyjukat. A találkozás mindannyi-
uk életében döntõ változást hoz.;
00:25 Good Will Hunting (ameri-
kai filmdráma); 02:40 Angyalszív
(amerikai thriller)

MTV 1 – 21:10

Jóasszony: akirõl
egy város beszél 
(spanyol–olasz–angol–luxemburgi–
amerikai romantikus dráma)
Egyes nõk boldogságot hoznak, amerre mennek,
mások akkor okoznak örömet, amikor elmennek.
Mrs. Erlynne-re mindkettõ igaz: a férjek azt szeretik,
amikor felbukkan, a feleségek pedig azt, amikor eltû-
nik az életükbõl. Miután az asszonynak nincs tovább
maradása New Yorkban, kénytelen más vadászterü-
letre áttenni székhelyét, amit meg is talál a festõi szép-
ségû olasz üdülõparadicsomban, Amalfiban.

AXN
07:00 The Amazing Race; 09:10
Androméda (amerikai sorozat);
11:00 Õslények kalandorai (angol
sorozat); 12:00 Merlin (angol soro-
zat); 13:00 Született szinglik (ame-
rikai sorozat); 14:00 A férfiak a
szõkéket szeretik (kolumbiai soro-
zat); 15:00 Jordan (amerikai soro-
zat); 17:00 Szellemekkel suttogó
(amerikai sorozat); 19:00 JAG –
Becsületbeli ügyek (német–ameri-
kai sorozat); 21:10 NCIS (amerikai
sorozat); 22:05 Gyilkos elmék
(amerikai sorozat); 23:00 CSI: New
York (amerikai sorozat); 24:00
Profilage (francia sorozat); 01:10
NCIS (amerikai sorozat); 02:05
Jordan (amerikai sorozat); 02:50
CSI: New York (amerikai sorozat)

Eurosport
09:30 Fitnessz – A doboz; 09:45 Ke-
rékpározás – Urbino – Porto Sant El-
pidio; 10:30 Tenisz – WTA torna, Spa-
nyolo., negyeddöntõ; 12:00 Rali – In-
terkontinentális ralibajnokság, Fran-
ciao., 2. nap, élõ; 13:00 Tenisz – WTA
torna, Spanyolo., elõdöntõ, élõ; 14:45
Kerékpározás – Olaszországi körver-
seny, Urbino – Porto Sant Elpidio;
15:45 Kerékpározás – Olaszországi
körverseny, Recanati – Rocca di
Cambio élõ; 18:30 Rali – IRC, Fran-
ciao., 2. nap; 20:00 Tenisz – WTA tor-
na, Madrid, Spanyolo., elõdöntõ;
22:00 Küzdõsportok – Superkombat,
élõ; 00:30 Kerékpározás – Olaszor-
szági körverseny, Recanati – Rocca di
Cambio; 01:30 Tenisz – WTA torna,
Spanyolország, elõdöntõ

06:25 Ezer év szentjei
07:00 Gazdakör 
07:25 A Valencia-rejtély (magyar film)
09:15 Családi krónikák
09:45 Duna anzix
10:05 Daktari (amerikai sorozat)
11:00 Zarándokutakon (magyar dokf.)
11:30 Világ-nézet
12:30 Munka-Társ
13:02 Híradó 
13:15 Számûzött magyar irodalom
13:45 Vannak vidékek
14:15 Heuréka! Megtaláltam!
14:40 Sírjaik hol domborulnak...
15:10 Talpalatnyi zöld
15:40 Pannon expressz
16:10 Hagyaték
16:40 Kulisszatitkok
17:15 Robin Hood kalandjai (am.

kalandfilm)
19:00 Híradó 
19:30 Hogy volt!?
20:30 Csiky Gergely–Szakonyi Károly:

Mukányi (színházi felvétel)
22:00 MüpArt – Szakcsi Climate Change:

Tükrök (magyar koncertfilm)
23:30 Dunasport
23:45 Egy szerencsés nap (argentin–

olasz–spanyol filmdráma)
01:25 Anima Formosa (magyar

dokumentumfilm)

Duna TV
07:00 Látlelet a Földrõl
07:25 TV 2 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 (amerikai

sorozat)
17:00 Rejtélyek kalandorai (am. s.) 
18:00 Sas kabaré
19:00 Nagy takarítás (valóságshow)
19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 Kongó (amerikai kalandfilm)

Különös kompánia indul a
Kongó-vidékre, a hegyi
gorillák rejtelmes földjére,
ahol számos expedíciónak
nyoma veszett.

22:35 Men in Black – Sötét zsaruk
2. (amerikai akció–vígjáték) 

00:20 A szabadság útján 2.
(kanadai–amerikai western)

02:05 EZO.TV Jósok, látók,
médiumok!

TV 2
07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:25 Asztro Show
12:25 Házon kívül
13:00 Autómánia
13:35 Amerika legkeményebb 

melói
14:35 Lost – Eltûntek (amerikai

sorozat)
15:40 Castle (amerikai 

sorozat)
17:40 Dumb és Dumberer:

Dilibogyók 2. (amerikai
vígjáték)

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

kalandfilm) A világ
legnagyobb csábítója,
az átváltozás és a
humor nagymestere –
azt beszélik, nincs nõ
a világon, aki ellen
tudna állni Casanova
sármjának.
Legalábbis így volt ez
mostanáig.

01:10 A texasi láncfûrészes
mészárlás: A kezdet
(amerikai horror)

RTL Klub
07:00 Rajzfilmek
10:20 Enid Blyton kalandfilm

sorozata (angol sorozat)
10:45 A Nyereg Klub (ausztrál s.)
11:10 Lizzie McGuire (amerikai s.)
11:35 Pecatúra
12:00 KorTárs
12:25 Szerelmes földrajz
13:02 Marslakók (magyar sorozat)
15:15 Magyarország története
15:45 Gyerekmûsorok
16:00 Nõi Tornász Eb., élõ
18:00 Optika
18:25 Pocok, az ördögmotoros

(magyar sorozat)
18:55 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 Boxutca – Forma-1 magazin
22:00 Forma-1 Spanyol Nagydíj –

Idõmérõ edzés
23:30 Munkaügyek – IrReality

Show (magyar sorozat)
00:25 Telesport – OTP Bank Liga,

DVSC TEVA – Pécsi MFC.
Bajnoki labdarúgó mérkõzés

02:05 Jóasszony – Akirõl egy vá-
ros beszél (spanyol–olasz–
angol romantikus dráma)

MTV 2
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06:55 Magyar gazda
07:25 Esély
07:55 Ma Reggel
10:00 Engedjétek hozzám
10:05 Így szól az Úr!
10:10 Katolikus krónika
10:40 Útmutató
11:05 A közösség szolgálata
11:30 Útmutató
11:55 Kérdések a Bibliában
12:10 Református magazine
12:35 Református ifjúsági mûsor
12:45 Evangélikus templomok
13:01 Hírek
13:05 Zegzugos történetek
13:35 Út Londonba
14:05 Telesport – Sport 7
14:30 Forma-1 Spanyol Nagydíj –

Futam, élõ
17:25 Telesport – OTP Bank Liga, Vi-

deoton FC – Gyõri ETO. Baj-
noki labdarúgó-mérkõzés – élõ

19:50 A Lényeg
20:30 Híradó este
21:10 Magyarország, szeretlek!
22:25 Munkaügyek – IrReality

Show (magyar sorozat)
23:25 Hajnali mentõakció (amerikai

film) 
01:30 Woodstock a kertemben

(amerikai zenés vígjáték)

MTV 1

RTV 1
07:00 Rajzfilmek; 08:10
Hitvilág; 10:00 Dana kertjében;
10:35 A falu élete; 11:55
Agrárpercek; 12:00 A falu élete;
13:00 Sajtó és hatalom; 14:00
Híradó; 14:30 A Celibida-
che–univerzum; 15:00 Folklór-
kincs; 16:00 Danutz Kft. Szóra-
koztató 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 sorozat); 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
Razushow; 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; 15:00 Tornász
Európa–bajnokság. Nõi szertorna.
Élõ; 17:30 Szélességek; 18:00
Csavargó pecás; 18:35 Labdarúgó
agrárszövetség; 19:30 Nagylábon;
20:00 Sztárgyár; 20:10
Jóreménység fram (amerikai
western) Fsz.: Lorenzo Lamas,
Bruce Boxleitner; 22:00 Bazár;
22:30 Híradó; 23:30 Sztárgyár;
24:00 Nyalóka. AG Weinberger
mûsora; 01:10 Robbanásveszély

Viasat 3
06:25 Szívek szállodája (am.
s.); 07:10 Columbo: Kettõs
csapás (am. krimi); 08:35
Véznák kontra dagik; 09:35
Anya, csak egy van!; 10:05
EgészségÕr; 10:35 A nagy
házalakítás (am. szórakoztató
s.); 12:20 Trendközelben; 12:50
9 (am. animációs film); 14:20
Szex és New York light (am.
s.); 15:25 Éden Hotel 2.; 17:20
Jerry Maguire – A nagy hátra-
arc (am. vígjáték); 20:00 Négy
esküvõ; 21:00 CSI: Miami
helyszínelõk (am.–kanadai
s.); 22:00 A célszemély (am.
s.); 22:50 Kutyám, Jerry Lee
(am. vígjáték) ; 00:50 9 (am.
animációs film)

PRO TV
07:00 Híradó. Mi történik, doki?;
10:00 20 év elteltével; 11:00 Fûsze-
rek hercegnõje (Szerelemmel fû-
szerezve). (amerikai–brit filmdrá-
ma, ismétlés); 13:00 Hírek; 13:05
Apropo TV; 14:00 Masterchef (is-
métlés); 16:00 Zûrzavaros hekus
(amerikai vígjáték) Fsz.: Bob
Hoskins, Denzel Washington;
18:00 Románia, szeretlek!; 19:00 Hí-
rek; 20:30 A medál (hongkon-
gi–amerikai akciófilm) Fsz.: Jackie
Chan, Lee Evans, Claire Forlani;
22:30 Rossz lányok (amerikai wes-
tern) Fsz.: Madeleine Stowe, Mary
Stuart Masterson, Andie
MacDowell; 00:30 Apropo TV;
01:30 A medál (hongkongi–ameri-
kai akciófilm, ismétlés)

HBO
06:00 Apja lánya (francia filmdrá-
ma); 07:40 Vidám cirkusz (román
dokumentumfilm); 08:35 Nagy hal
(amerikai filmdráma); 10:35 Filmek
és sztárok; 11:05 A nevem Khan
(indiai romantikus dráma); 13:45
Anyát a Marsra (amerikai animációs
film); 15:10 Marmaduke – A kutya-
komédia (amerikai családi vígjá-
ték); 16:40 Már megint Te (ameri-
kai vígjáték); 18:25 Egy ropi napló-
ja (amerikai vígjáték); 20:00 Éjfél-
kor Párizsban (spanyol vígjáték);
21:35 Adni jó (amerikai vígjáték);
23:05 Trónok harca (amerikai s.);
00:10 Spartacus: A bosszú (ameri-
kai s.); 01:10 Magánharc 2.
8amerikai akciófilm); 02:45 Aki
csak arra gondol (norvég vígjáték)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Laputa – Az égi palota (japán
animációs film); 13:30 Võlegényem
vagy a férjem (amerikai–ír
vígjáték); 15:10 Michael (amerikai
vígjáték); 17:10 Egy cipõben
(amerikai vígjáték); 19:35 Az ítélet
eladó (amerikai filmdráma); 22:00
Nyomodban a halál
(amerikai–kanadai akciófilm) Jim
Rhodes a határõrök speciális
egységének tagja, aki nehéz
válás után egyedül neveli a
lázadó természetû lányát
Montana hegyei közt. Nemrég
meggyilkolt partnerét gyászolja,
amikor ...; 23:55 Veszett vad
(amerikai akciófilm); 01:40 Fekete
augusztus (amerikai filmdráma)

RTL Klub – 21:00

Hullámtörõk 
(amerikai akciófilm)
Ben Randall, a legendás vízi mentõ egy szerencsét-
len bevetés során elveszíti egész csapatát. Ben bele-
veti magát a tanításba, de szabadelvû oktatási mód-
szerével rövid idõn belül felborítja a gondosan kidol-

gozott tantervet. A cso-
port egyik tagja Fischer
nem könnyû eset, de
Randallnek kemény
munkával sikerül elérnie,
hogy a fiúból valóban el-
hivatott vízimentõ váljék.

AXN
07:00 The Amazing Race; 08:05
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
Jordan (amerikai s.); 17:00
Szellemekkel suttogó (amerikai
s.); 19:00 JAG – Becsületbeli
ügyek (amerikai s.); 21:05 Bad
Boys – Mire jók a rosszfiúk?
(amerikai akciófilm) Fsz.: Martin
Lawrence, Will Smith, Tea Leoni;
23:20 Felejthetetlen (amerikai s.);
00:20 A cég (amerikai s.); 01:35
Bad Boys – Mire jók a rosszfiúk?
(amerikai akciófilm, ismétlés);
03:45 Felejthetetlen (amerikai s.)

Eurosport
09:30 Rali – Interkontinentális ralibaj-
nokság, Franciaország, 2. nap; 10:00
GP3 – Barcelona, Spanyolország;
11:00 Ritmikus sportgimnasztika –
Eb., Brüsszel, Belgium; 12:00 Kerék-
pározás – Olaszországi körverseny,
Recanati – Rocca di Cambio; 12:45
Autóverseny – Porsche szuperkupa,
Barcelona, Spanyolország, élõ; 13:30
Szuperbike – Vb., Donington, UK;
16:15 Kerékpározás – Olaszországi
körverseny, Sulmona – Lago Laceno,
élõ; 18:30 Labdarúgás – UEFA U-17
Eb., Szlovénia; 22:45 Tenisz – WTA
torna, Madrid, Spanyolország, döntõ;
23:45 Szuperbike – Vb., Donington,
UK, 2. futam; 00:30 Kerékpározás –
Kaliforniai körverseny, 1. szakasz, élõ;
02:00 Motorsport hétvége magazine

06:25 A legdélibb délvidékiek
07:00 Gazdakör 
07:20 Inkubátor (magyar dokf.)
08:45 Hajnali háztetõk (magyar

tévéjáték)
10:15 Másfélmillió lépés

Magyarországon
11:00 Görögkatolikus mise

közvetítése Ózdról
12:10 Élõ egyház
12:30 Isten kezében
13:02 Híradó
13:10 Nyelvõrzõ
13:40 Akadálytalanul
14:15 Csellengõk
14:40 Határtalanul magyar
15:10 Szerelmes földrajz
16:05 Hazajáró
16:35 Fekete macska (magyar

tévéfilm)
17:30 Mágnás Miska (magyar

zenés vígjáték)
19:00 Híradó 
19:30 Heti Hírmondó
20:05 Önök kérték!
21:00 A szibériai borbély (francia–

orosz–olasz romantikus film)
24:00 Klubszoba
00:55 Dunasport
01:10 Alex Csodaországban

(amerikai vígjáték)

Duna TV
06:45 Reggeli gondolatok
07:15 Egzotikus Ázsia
07:45 TV 2 matiné
10:40 Nagy Vagy!
11:30 Beyblade
12:00 EgészségMánia 
12:30 Kalandjárat
13:00 Borkultusz
13:30 Stahl konyhája
14:00 Több mint TestÕr
14:30 A kiválasztott – Az amerikai

látnok (amerikai sorozat)
15:30 Monk – Flúgos nyomozó (am. s.)
16:30 Bûbájos boszorkák (am. s.) 
17:30 Kongó (am. kalandfilm, ism.) 
19:30 Tények
20:00 Napló
21:05 Az elveszett frigyláda foszto-

gatói (amerikai kalandfilm) 
23:15 Frizbi Hajdú Péterrel (magyar

talk show) 
00:15 Elit egység (kanadai sorozat)
01:15 Magyar szépség (magyar já-

tékfilm) A történet az ötven fe-
lé közeledõ szülõk és felnõtté
váló gyermekeik kapcsolatá-
ban ragadja meg azt a kér-
dést, hogy lehetséges-e egy-
más megismerése, megértése
és támogatása, vagy pedig
kudarcra van ítélve.

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

Döntõ, élõ
14:40 Gossip Girl – A

pletykafészek (amerikai s.)
15:35 Hetedik érzék

(amerikai–kanadai s.)
16:30 Tru Calling – Az õrangyal

(amerikai s.)
17:35 Mindent bele, fiúk! (olasz ak-

ció–vígjáték) Kicsi, öreg gép
billeg a repülõtér leszállópá-
lyája fölött. Szárnya füstöl, a
fék elromlott. A kényszerle-
szállás elkerülhetetlen, és a
gép a hangár oldalába ütkö-
zik. Tûzoltóautók és mentõk
szirénázva sietnek a bajba
jutott pilóták segítségére.
Azaz, hogy sietnének...

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

akciófilm) 
23:40 Heti hetes
01:00 Portré
01:40 44 perc (amerikai krimi)

RTL Klub
07:00 Rajzfilmek 
11:35 Keménykalap és krumpliorr

(magyar sorozat)
12:25 Pocok, az ördögmotoros

(magyar sorozat)
13:01 Engedjétek hozzám
13:05 „Így szól az Úr!“
13:15 Katolikus krónika
13:40 Útmutató
14:05 A közösség szolgálata
14:30 Útmutató
14:55 Kérdések a Bibliában
15:10 Református magazin
15:35 Református ifjúsági 

mûsor
15:45 Evangélikus templomok
16:00 Nõi Tornász Európa-

bajnokság, élõ
18:35 P@dtársat keresünk
19:30 Esti mese
20:10 4 összeesküvõ és 1 temetés

(osztrák sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Forma-1 Spanyol Nagydíj –

Futam
24:00 Telesport – OTP Bank Liga,

Videoton FC – Gyõri ETO.
Bajnoki labdarúgó mérkõzés

01:40 Négy szellem
02:35 Hajnali mentõakció (amerikai

film)

MTV 2



06:25 A Lényeg
06:55 Ma Reggel
10:00 Orvosi bûnügyek (olasz

sorozat)
11:00 Marionettek – az Accettella

család bábszínháza (olasz
dokumentumfilm) 

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 sorozat)
23:35 Az Este
00:10 Aranymetszés
01:10 Múlt-kor
01:40 Zöld Tea
02:05 Everwood (amerikai sorozat)

MTV 1

RTV 1
07:00 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 rejtelmes
sziget (amerikai 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 rejtelmes sziget (koreai
sorozat, ismétlés); 02:20 Nyitott
szemmel (ismétlés); 03:10
Sztárgyár; 3:20 Híradó
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:10
Robbanásveszély (ismétlés);
09:30 Csavargó pecás; 10:00
Sztárgyár; 11:00 Vallomások;
12:00 Egy óra biznisz; 13:00
Városi kaland; 14:00 Teleshop;
14:35 Együtt Európába; 15:30
Teleshop; 16:00 Tv-érettségi;
17:00 Vallomások; 18:00 Hírek;
18:15 Sztárgyár; 18:55 IT zóna;
19:30 Aréna; 20:30 Egy óra
biznisz; 21:30 Szórakoztató
mûsor; 22:30 Híradó; 23:30
Sztárgyár; 24:00 30 Rock
(amerikai sorozat); 00:30 Tv-
érettségi (ismétlés); 01:25
Labdarúgó agrárbajnokság;
02:50 Egy óra biznisz
(ismétlés)

Viasat 3
06:55 Gyilkos sorok (am. s.); 07:45
A kifutó (am. reality s.); 08:35 A nagy
házalakítás; 09:30 Gyilkos sorok
(am. s.); 10:25 Nyomtalanul (am. s.);
11:20 Kutyám, Jerry Lee (am. vígj.);
13:15 A dadus (am. s.); 14:10 Gor-
don Ramsay – A pokol konyhája;
15:05 Shark – Törvényszéki raga-
dozó (am. s.); 16:55 CSI: A helyszí-
nelõk (am. s.); 17:50 Esküdt ellen-
ségek: 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 helyszí-
nelõk (am.–kanadai s.); 00:10 Ket-
tõs 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
Zûrzavaros hekus (amerikai
vígjáték, ismétlés); 13:00
Hírek; 13:30 Apropo TV;
14:30 Román Komédia-
szolgálat; 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 Már megint Te (am. vígj.);
07:45 Egy ropi naplója (am. vígj.);
09:25 Roger nyúl a pácban (am.
családi vígjáték); 11:10 Verdák 2.
(am. animációs vígj.); 12:55 Éjfél-
kor Párizsban (spanyol vígjáték);
14:30 Titeuf (francia animációs film);
16:00 Kelekótya karácsony (am.
családi vígj.); 17:40 Seprûs eskü-
võ (am. vígj.); 19:30 Felvétel indul!;
20:00 Egy egyedülálló férfi (am.
filmdráma); 21:40 Erdélyi lány (ro-
mán rövidfilm); 22:00 Trónok harca
(am. s.); 23:00 Kaliforgia (am. s.);
23:30 Egyszer fent,...inkább lent
(am. s.); 24:00 Simon Konianksi
(belga vígj.); 01:40 Haláli temetés
(am. vígj.); 03:15 Hol a legrosszabb
melegnek lenni? (brit dokf.-s.)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Cyrano de Bergerac (francia ro-
mantikus dráma); 13:45 Michael
(amerikai vígjáték); 15:45 Az íté-
let eladó (amerikai filmdráma);
18:05 Tabunfire, a végzet fegyve-
re (thaiwani akciófilm); 20:05 Az
utolsó légió (angol–olasz–fran-
cia akciófilm); 22:00 D-Tox (ame-
rikai–német akcióthriller) Jake
Malloy FBI ügynök bevonul egy
rendõrtisztek számára fenntar-
tott rehabilitációs klinikára.
Csakhogy a terápiás menedék
hamarosan rémálomszerû bör-
tönné válik.; 23:45 Sivatagi lavi-
na (amerikai akciófilm); 01:45 Az
átok (amerikai–japán–német
horror)

Film+ – 22:00

D-Tox
(amerikai–német
akcióthriller)
Hogy kiheverje egy bru-
tális bûntett szemtanúja-
ként elszenvedett lelki
megrázkódtatását, Jake
Malloy FBI ügynök elmegy egy rendõrtisztek számá-
ra fenntartott rehabilitációs klinikára. A rendõrök itt
minden védelmi eszköztõl – fegyvertõl, jelvénytõl –
megfosztva kijózanodhatnak, és elkezdhetnek szem-
benézni a jövõvel. Csakhogy a terápiás menedék
hamarosan rémálomszerû börtönné válik.

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 (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 Eltûnés
(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; 09:45 Ke-
rékpározás – Olaszországi körver-
seny, Sulmona – Lago Laceno; 10:45
Ritmikus sportgimnasztika – Eb., Bel-
gium; 11:45 Olimpiai játékok – Együtt
Londonba; 12:00 Tenisz – WTA torna,
Olaszország, 1. nap, élõ; 13:45 Lab-
darúgás – UEFA U-17 Eb., Szlovénia,
elõdöntõ; 14:45 Kerékpározás – Olasz-
országi körverseny; 18:30 Labdarúgás
– Eurogólok; 19:15 Labdarúgás –
EURO visszaszámlálás; 19:30Tenisz –
WTA torna, Olaszország, 1. nap;
22:00 Pankráció; 23:30 Csupa sport;
23:45 Labdarúgás – Eurogólok; 00:30
Kerékpározás – Kaliforniai körverseny,
2. szakasz, élõ; 01:45 Kerékpározás –
Olaszországi körverseny, San Giorgio
nel Sannio – Frosinone

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
12:30 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 
19:35 Közbeszéd
20:05 Rózsa Sándor (magyar s.)
21:00 Háború a nemzet ellen
22:15 Hírek
22:20 Dunasport
22:25 Kultikon
23:20 Sportaréna
00:15 Századfordító magyarok
01:05 A Kodály-Bartók Ifjúsági

Világzenekar hangversenye

Duna TV
07:00 Aktív Extra
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:40 Babapercek
11:50 EZO.TV Jósok, látók, médiumok!
13:25 Karácsony a Riviérán (angol

vígjáték) Barry-nek, a Riviéra
hotel igazgatójának édesapja
agyvérzést kap, ezért sürgõ-
sen elutazik és átadja a ve-
zetést Ashley-nek, az igazga-
tóhelyettesnek. Ashley-nek
rengeteg jó ötlete van, ami-
vel kedveskedni tudnának a
zûrös vendégeknek, ám vala-
hogy mindig minden balul
sül el...

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

(osztrák–német–olasz s.)
17:20 Csoda Manhattanben (ame-

rikai–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

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

sorozat) 
10:25 Második esély (amerikai–

mexikói–kolumbiai sorozat)
11:30 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 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 gyanú árnyékában
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (magyar

sorozat)
22:20 Dr. Csont (amerikai sorozat)
23:20 Showder Klub
00:30 PokerStars.net – Big Game
01:25 Reflektor
01:40 Vérszomjas szörnyeteg

(amerikai horror)

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:00 A Szövetség
10:55 P@dtársat keresünk
11:50 Hagyományok õrzõi
12:00 Magyar rock
13:01 Híradó délben
13:25 Retrock: Neoton família
13:35 Maupassant történeteibõl

(francia sorozat)
15:05 Telepódium – A végzet

asszonya
16:05 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.)
18:15 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
21:35 Angyali érintés (amerikai s.)
22:20 Maradj talpon!
23:20 A névtelen vár (magyar s.)
00:25 Woodstock a kertemben

(amerikai zenés vígjáték)
02:20 Bûvölet (olasz sorozat)

MTV 2



Tájoló KEDD / MÁJUS 15. 5
06:23 Az Este 
06:55 Ma Reggel
10:10 Orvosi bûnügyek (olasz

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)
21:40 Doc Martin (angol vígjáték)

Fsz.: Martin Clunes, Dominic
Rowan, Richard Dillane,
Oliver Fox 

23:50 Tudorok
(ír–kananadai–amerikai
sorozat)

00:40 A rejtélyes XX. század

MTV 1

RTV 1
07:00 Reggeli híradó; 09:10 A
palota titkai (koreai sorozat);
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 rejtelmes
sziget (amerikai sorozat); 17:40 A
palota legendája (koreai sorozat);
18:53 Híradó; 20:00 Híradó plusz;
21:00 A Grace klinika (amerikai
sorozat); 22:50 Divatvilág; 23:10
Exodus (amerikai filmdráma)
Fsz.: Paul Newman, Eva Marie
Saint, Ralph Richardson; 01:00 A
rejtelmes sziget (amerikai
sorozat); 01:55 Replay

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 TV-
érettségi; 17:00 Vallomások;
18:00 Hírek; 18:20 Sztárgyár;
18:45 Nyár Marrakeshben
(német vígjáték); 20:30 Egy
óra biznisz; 21:30
Szórakoztató mûsor; 22:30
Híradó; 23:30 Sztárgyár;
24:00 30 Rock; 00:30 TV-
érettségi; 01:25 Razushow

Viasat 3
07:35 A kifutó (am. s.); 08:30 A
nagy házalakítás; 09:20 Gyilkos so-
rok (am. s.); 10:15 Nyomtalanul
(am. s.); 11:10 Ocean’s Eleven –
Tripla vagy semmi (am. akciófilm);
13:15 A dadus (am. s.); 14:10 Gor-
don Ramsay (am. s.); 15:05 Shark
– Törvényszéki ragadozó (am. s.);
16:55 CSI: A helyszínelõk (am. s.);
17:50 Esküdt ellenségek: Bûnös
szándék (am. s.); 18:40 Nyomtala-
nul (am. s.); 19:35 Gordon
Ramsay (am. s.); 20:35 Jóbarátok
(am. s.); 21:30 Két pasi – meg egy
kicsi (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: Bû-
nös 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 (am. animá-
ciós film); 06:00 Titeuf (francia ani-
mációs film); 07:30 Seprûs esküvõ
(am. vígjáték); 09:20 Egy hét ket-
tesben (francia filmdráma); 11:00
Zathura – Ûrfogócska (am. ka-
landfilm); 12:40 69. Golden Globe-
díjátadás; 14:45 A Karib-tenger
kalózai: Ismeretlen vizeken (am.
kalandfilm); 17:00 LXD – tánco-
sok légiója (am. s.); 18:25 Utó-
domra ütök (am. vígjáték); 20:00
LXD – táncosok légiója (am. s.);
21:40 Ügyféllista (am. filmdráma);
23:10 True Blood – Inni és élni
hagyni (am. s.); 00:55 50/50 (am.
filmdráma); 02:35 Frászkarika
(am. horror); 04:20 LXD – tánco-
sok légiója (am. s.)

Film +
05:00 Csapd le Chipet! (amerikai
romantikus vígjáték); 06:25 Juno
(amerikai–kanadai–magyar vígjá-
ték); 08:05 Televíziós vásárlás;
11:10 A javulás útja (amerikai–ka-
nadai filmdráma); 12:50 Hold (an-
gol sci–fi); 14:35 Kaméleon – A
renegát (amerikai akcióthriller);
16:20 Lassie (amerikai–francia–ír
családi kalandfilm); 18:05 Házibu-
li (francia vígjáték); 20:10 Defek-
tes derbi (amerikai vígjáték);
22:00 Csúcsformában (amerikai
akciófilm); 23:55 Az ügyfél (ame-
rikai thriller); 02:10 Nyomodban a
halál (amerikai–kanadai akció-
film); 03:55 Karate tigris 2. – Vil-
lám kezek (amerikai–hongkongi
akciófilm)

Duna TV – 21:00 

Fanny és Alexander 
(svéd–francia–NSZK filmdráma)
Fanny és Alexander el-
veszti édesapját, aki egy
jómódú, szabadelvû és
szabad életvitelû színész-
dinasztia tagja volt. Any-
juk, a gyászév letelte
után férjhez megy egy lutheránus püspökhöz. A nõ
érzelmei elfedik mennyire rideg és embertelen a fér-
fi világa. A gyönyörökkel teli életnek vége. Alexan-
der élénk fantáziájában összekeveredik álom és való-
ság: megmérkõzik a püspökkel.

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 Szellemekkel suttogó (am.
s.); 16:00 Merlin (am. s.); 17:00
JAG – becsületbeli ügyek (am.
s.); 18:00 Szellemekkel suttogó
(am. s.); 19:00 Jordan (am. s.);
20:00 JAG – becsületbeli ügyek
(am. s.); 21:00 Szellemekkel sut-
togó (am. s.); 22:00 Felejthetet-
len (am. s.); 23:00 A folyó (am.
s.); 00:15 Szellemekkel suttogó
(am. s.)

Eurosport
09:30 Labdarúgás – Eurogólok;
10:15 Labdarúgás – EURO vissza-
számlálás; 10:30 Tenisz – WTA tor-
na, Róma, Olaszország, 1. nap;
12:00 Tenisz – WTA torna, Róma,
Olaszország, 2. nap – élõ; 15:45
Kerékpározás – 10. szakasz,
Civitavecchia – Assisi – élõ; 18:30
Csupa sport – Wattok; 18:45 Csupa
sport – Olimpia álmok; 19:00 Tenisz
– WTA torna, Róma, Olaszország,
2. nap – élõ; 20:45 Mûugrás – Eu-
rópa bajnokság, Eindhoven, Hollan-
dia, csapat – élõ; 22:00 Tenisz –
WTA torna, Róma, Olaszország, 2.
nap – élõ; 23:45 Motorsport hétvé-
ge magazin; 24:00 Rali – IRC hírek;
00:30 Kerékpározás -, 3. szakasz –
élõ; 01:45 Labdarúgás – Eurogólok

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 Fanny és Alexander

(svéd–francia–NSZK
filmdráma) Fsz.:
Pernilla Allwin, Bertil
Guve, Kristina
Adolphson, Börje
Ahlstedt, Kristian
Almgren 

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

Fesztivál
00:35 CSEMADOK 

1949–2009

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

médiumok! 
13:35 Vadak ura 3. (amerikai

kalandfilm)
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

sorozat)
22:20 A tábornok lánya (amerikai–

német thriller) Fsz.: John
Travolta, Madeleine Stowe,
James Cromwell, Timothy
Hutton, Clarence Williams III 

00:35 TotalCar
01:05 Tények Este
01:40 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 Kerülõutak (amerikai

filmdráma)

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 Arborétumok, kertek
12:00 Magyar pop
13:01 Híradó délben
13:25 Arcok és városok
14:05 Pecatúra
14:30 1100 év Európa közepén
15:00 A névtelen vár
16:10 A Black Rose vár titka (angol 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
19:25 Esti mese
19:50 A bûvös körhinta
20:00 Capri – Az álmok szigete

(angol sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Angyali érintés (amerikai s.)
22:20 Maradj talpon!
23:15 Mestersége színész: Máthé Erzsi
00:15 Doc Martin (angol vígjáték)
01:40 Bûvölet (olasz s.)

MTV 2



06:55 Ma Reggel
10:00 Orvosi bûnügyek (olasz

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 On the Spot
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
sorozat); 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
legendája (koreai sorozat); 18:53
Híradó; 20:00 Híradó plusz; 21:00
Dr: House (amerikai sorozat);
22:50 Divatvilág; 23:10 Exodus
(amerikai filmdráma) Fsz.: Paul
Newman, Eva Maie Saint; 01:00
Olimpiai Románia; 01:40 La vie en
rose; 02:20 100%-ban szavatolt;
03:10 Sztárgyár

6 SZERDA / MÁJUS 16. Tájoló

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:20
Vakáció Marrakesben; 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 Buck McHenry
nyomában (kanadai
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
07:55 A kifutó (am. s.); 08:45 A nagy
házalakítás; 09:40 Gyilkos sorok
(am. s.); 10:35 Nyomtalanul (am.
s.); 11:30 Harlequin: Széttört álom
(am. film); 13:15 A dadus (am. s.);
14:10 Gordon Ramsay (am. s.);
15:05 Shark – Törvényszéki raga-
dozó (am. s.); 16:55 CSI: Miami
helyszínelõk (am. s.); 17:50 Esküdt
ellenségek: Bûnös szándék (am.
s.); 18:40 Nyomtalanul (am. s.);
19:35 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: Mia-
mi 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; 22:00
Híradó; 22:30
Hangrobbanás (amerikai
akciófilm) Fsz.: James
Russo, Ice-T, Sam
Anderson; 00:30 Promotor;
01:30 Híradó; 03:30
Hangrobbanás (ismétlés)

HBO
06:00 A Karib-tenger kalózai: Isme-
retlen vizeken (am. kalandfilm);
08:15 Utódomra ütök (am. vígjá-
ték); 09:50 A varázslótanonc (am.
fantasztikus film); 11:40 Nicolae
Ceauºescu önéletrajza (román dokf.);
14:45 A nagy üzlet (am. vígjáték);
16:20 A hallgatás köteléke (am.
filmdráma); 17:50 Szerelembõl, a
legjobb szándékkal (román film-
dráma); 19:35 Nevelésbõl elégsé-
ges (am. s.); 20:00 Éjfélkor Párizs-
ban (spanyol vígjáték); 21:35 A
Föld inváziója – Csata: Los Ange-
les (am. sci–fi); 23:30 Trónok harca
(am. s.); 00:35 Halálfutam (am. ak-
ciófilm); 02:25 Magánharc 2 (am.
akciófilm); 04:00 A Föld inváziója –
Csata: Los Angeles (am. sci–fi)

Film +
06:00 Az ügyfél (amerikai
thriller); 08:05 Televíziós vásárlás;
11:10 Lassie (amerikai–francia–ír
családi kalandfilm); 12:55 Defek-
tes derbi (amerikai vígjáték);
14:40 Könyörtelen hajsza (ameri-
kai akciófilm); 16:15 Csúcsfor-
mában (amerikai akciófilm);
18:10 Smokey és a Bandita 2.
(amerikai akció–vígjáték); 20:05
Háborgó mélység (ameri-
kai–ausztrál katasztrófa film);
22:00 Fantasztikus négyes
(amerikai–német–kanadai sci–fi
kalandfilm); 24:00 Fegyvernep-
per (amerikai thriller); 02:10 Há-
borgó mélység (amerikai–auszt-
rál katasztrófa film); 03:55 Idõ-
bûnök (spanyol thriller)

TV 2 – 13:35

Az olajherceg 
(NSZK–jugoszláv kalandfilm)
Old Surehand segíteni akar a fehér telepeseknek új
területhez jutni, ugyanis az emberek szegények, ám
az indiánok nem szívesen engednek át értékes föl-
deket. Ráadásul ugyanerre a területre feni a fogát
az Olajherceg néven ismert gazember, aki hatalmas
olajmezõket sejt ezen a helyen. Emiatt pedig meg-
öleti Old Surehand emberét, aki a telepeseket ve-
zette volna, s helyette a saját emberével félrevezeti
õket, majd eltökéli, hogy õ maga tárgyal az indiá-
nokkal. Surehand és Winnetou azonban felveszik a
harcot a kegyetlen Olajherceg ellen.

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 am. látnok
(am. s.); 13:00 Ügyvédek (am. s.);
14:00 Jordan (am. s.); 15:00 Szel-
lemekkel 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 Atletika – Célfotó; 10:15
Csupa sport – Olimpia álmok; 10:30
Labdarúgás – EURO visszaszámlá-
lás; 10:45 Tenisz – Róma, 2. nap;
12:00 Tenisz – WTA torna, Róma, 3.
nap – élõ; 15:45 Kerékpározás – 11.
szakasz, Assisi – élõ; 18:30 Labdarú-
gás – EURO visszaszámlálás; 18:45
Labdarúgás – UEFA U-17 Európa
Bajnokság, döntõ – élõ; 20:45 Mûug-
rás – Európa bajnokság, Hollandia –
élõ; 21:45 Csupa sport – Szerdai vá-
logatás; 21:50 Lovaglás – FEI klas-
szikus, lovastusa; 22:50 Lovaglás –
Lovas klub; 22:55 Csupa sport – Havi
válogatás; 23:00 Golf – Players baj-
nokság, Ponte Vedra, USA; 24:00
Golf – Nõi európa torna, Antalya

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 A Margherita Bár barátai

(olasz romantikus
vígjáték) Fsz.: Diego
Abatantuono, Laura
Chiatti, Luigi Lo Cascio,
Fabio De Luigi, Neri
Marcore 

22:40 Hírek
22:50 Kultikon
23:45 Bogányi Gergely 

Chopin-mûveket 
zongorázik

00:35 Kézjegy Máthé Erzsi

Duna TV
06:25 Teleshop 
07:00 Babavilág 
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája 
10:45 Babapercek
10:50 Teleshop
12:00 EZO: TV Jósok, látók,

médiumok! 
13:35 Az olajherceg

(NSZK–jugoszláv kalandfilm)
15:20 Marina (olasz sorozat)
16:20 Rex felügyelõ (német

sorozat)
17:20 Csoda Manhattanben

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

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

sorozat)
22:20 Doktor House (amerikai

sorozat)
23:20 Született feleségek (amerikai

sorozat)
00:20 Én is szép vagyok
00:50 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 (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 Az irodalom nyelve
12:00 Magyar válogatott
13:01 Híradó délben
13:25 Úton Amerika felé
13:45 MNASZ motorsport magazin
14:10 Barangolások öt kontinensen

Skócia
14:40 1100 év Európa közepén
15:05 Mestersége színész: Máthé Erzsi
16:05 A Black Rose vár titka (angol 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
19:45 A bûvös körhinta
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 Becsengetünk és elfutunk

MTV 2
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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 Rondó
13:55 Alpok-Duna-Adria
14:25 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 akciófilm)
21:10 Marslakók (magyar sorozat)
21:40 Elcserélt lányok (amerikai

sorozat)
22:30 Fábry
23:50 Az Este
00:25 Piszkos meló (amerikai

akciófilm) Fsz.: Lance
Reddick, Mike McGlone,
Nutsa Kukhianidze, Austin
Pendleton, Rich Komenich 

02:00 Everwood (amerikai sorozat)

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Reggeli
híradó; 09:10 A palota titkai
(koreai sorozat); 10:25
Találkozunk a TVR-nél; 12:00
Bébivarázs; 12:20 Sztárgyár;
12:40 A palota legendája (koreai
sorozat); 14:00 Híradó; 14:45
Közérdek; 15:15 Teleshop; 15:30
Akzente; 16:50 A nagy húzás:
Joker-, Lottó; 17:40 A palota
legendája (koreai sorozat); 18:53
Híradó; 20:00 Híradó plusz; 20:50
Sztárgyár; 21:10 Zéró Zóna; 22:40
Exkluzív: A Román Televízió
dokumentumfilmjei; 23:45 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 Buck
McHenry nyomában
(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 Jack kapitány (brit
vígjáték); 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
07:20 Gyilkos sorok (am. s.);
08:15 A kifutó (am. s.); 09:05 A
nagy házalakítás; 09:55 Gyilkos
sorok (am. s.); 10:55 Nyomtalanul
(am. s.); 11:50 Columbo (am.
film); 13:15 A dadus (am. s.);
14:10 Gordon Ramsay (am. s.);
15:05 Shark – Törvényszéki
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 (am. s.); 21:00
Jóbarátok (am. s.); 21:35 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
nyughatatlan (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 Cyborg – A
robotnõ (amerikai akciófilm) Fsz.:
Jean-Claude Van Damme,
Deborah Richter, Vincent Klyn;
23:30 Híradó; 24:00 Csendestárs
(amerikai-orosz akciófilm) Fsz.:
Tara Reid, Nick Moran, Katrina M:
Faessel; 02:00 Híradó; 03:30
Csendestárs (ismétlés)

HBO
06:00 A hallgatás köteléke (am.
filmdráma); 07:30 Szerelembõl, a
legjobb szándékkal (román film-
dráma); 09:15 Éjfélkor Párizsban
(spanyol vígjáték); 10:50 Egy ropi
naplója (am. vígjáték); 12:25 Nagy
hal (am. filmdráma); 14:30 Crulic
(román dokumentumfilm); 15:45
Harry Potter és a Halál ereklyéi I:
rész (angol–am. kalandfilm);
18:10 Rango (am. animációs film);
20:00 Ilyen az élet (am. vígjáték);
22:00 Mi ketten (román dokumen-
tumfilm); 22:55 Spartacus – A bos-
szú (am. s.); 23:55 A fiúk nem sír-
nak (am. filmdráma); 01:50 Vám-
píros film (am. vígjáték); 03:10
Adni jó (am. vígjáték); 04:40 Ég
veled, Gary! (francia filmdráma)

Film +
06:05 Háború a Földön (amerikai
sci–fi); 08:05 Televíziós vásárlás;
11:10 Egy nejnél jobb a kettõ
(amerikai vígjáték); 12:55 Pusztító
szélvihar (amerikai katasztrófa
film); 14:40 Smokey és a Bandita
2. (amerikai akció–vígjáték); 16:35
Fantasztikus négyes (amerikai–né-
met–kanadai sci–fi kalandfilm);
18:35 Thor, a legyõzhetetlen
(amerikai életrajzi dráma); 20:20
Lányok pórázon (francia–olasz
vígjáték); 22:00 True Lies – Két tûz
között (amerikai akciófilm); 00:35
Az élet sója (amerikai–angol
romantikus vígjáték); 02:30
Álomharcos (amerikai–horvát
sci–fi akciófilm); 04:05 Gyilkos
kísérlet (amerikai thriller)

RTL Klub – 22:25

Én, a robot 
(amerikai fantasztikus
akciófilm)
Del Spooner, a chicagói
rendõrség detektívje leg-
újabb ügye során a U.S.
Robotics gyár egyik al-
kalmazottja halálának körülményeit vizsgálja. Az el-
követõ egy gép, ám ez lehetetlen. Hiszen minden
robot agyába be van égetve a robotika három alap-
törvénye: gép nem bánthat embert, engedelmeske-
dik az emberi parancsnak. Ha mégis egy robot az
elkövetõ, annak következményei beláthatatlanok.

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
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
CSI: New York (am. s.); 22:15 El-
tûnés (am. s.); 23:10 Gyilkos el-
mék (am. s.); 00:10 Felejthetetlen
(am. s.); 01:10 CIS –New York
(am. s.)

Eurosport
09:30 Fitnessz – A doboz; 09:45 Ke-
rékpározás – 11. szakasz, Assisi –
Montecatini Terme; 10:30 Tenisz –
WTA torna, Róma, Olaszország, 3.
nap; 12:00 Tenisz – WTA torna, Ró-
ma, Olaszország, nyolcaddöntõ – élõ;
15:45 Kerékpározás – 12. szakasz,
Seravezza – Sestri Levante – élõ;
18:30 Csupa sport – Wattok; 18:45
Labdarúgás – UEFA Bajnokok Ligája,
nõi, döntõ – élõ; 21:00 Tenisz – WTA
torna, Róma, Olaszország, nyolcad-
döntõ – élõ; 22:15 Mûugrás – Eind-
hoven, Hollandia, döntõ, 3m, férfi;
23:45 Kerékpározás – 12: szakasz,
Seravezza – Sestri Levante; 00:30
Kerékpározás – Kaliforniai körver-
seny, 5. szakasz – élõ; 01:45 Tenisz
– WTA torna, Róma, nyolcaddöntõ

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 Számûzött magyar irodalom
16:40 Magyar elsõk
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 A veréb is madár (magyar vígj.)
22:30 Kultikon
23:25 Hírek
23:35 MüpArt classic – Szergej Na-

karjakov és a Liszt Ferenc
Kamarazenekar

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 Segíts magadon!
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája 
10:55 Babapercek
11:05 Teleshop
12:10 EZO: TV Jósok, látók,

médiumok! 
13:45 Túlvilági papa (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 2. (ame-

rikai vígjáték) Fsz.: Leslie
Nielsen, George Kennedy,
Ricardo Montalban, O.J.
Simpson, Priscilla Presley 

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

médiumok! 
01:40 Csupasz pisztoly 2.

(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 s.)
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 Én, a robot (amerikai

fantasztikus akciófilm) Fsz.:
Will Smith, James Cromwell,
Bridget Moynahan, Bruce
Greenwood, Chi McBride 

00:40 Tudorok (ír–kana-
dai–amerikai sorozat)

02:00 Reflektor
02:15 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.)
11:55 Öt perc próza
12:00 Magyar retro
13:01 Híradó délben
13:25 Magyarországi néptáncok
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 (olasz 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 (s.)
21:00 Híradó este
21:30 Angyali érintés (amerikai s.) 
22:20 Maradj talpon!
23:15 Hogy volt!?
00:55 Nápolyi mulatságok (magyar

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

sorozat)
11:00 Fábry
12:25 Tetõtõl 

talpig
13:01 Híradó délben 
13:25 P’amende
13:55 Esély
14:25 Magyar 

elsõk
14:30 Marslakók (magyar 

sorozat)
15:00 Elcserélt lányok (amerikai

sorozat) 
15:45 Angyali érintés (amerikai

sorozat)
16:35 Capri – Az álmok szigete

(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 Vincere (olasz
életrajzi dráma) Fsz.:
Giovanna Mezzogiorno,
Filippo Timi; 01:20 Distractis
Show; 02:10 Profik; 03:00 e-
Fórum; 03:25 Híradó
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:15 Jack
kapitány (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;
18:50 A természet ereje
(amerikai 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); 02:00 Egy óra
biznisz; 02:50 A természet
ereje (ismétlés); 04:30 Van,
akinek tetszik

Viasat 3
07:20 Gyilkos sorok (am. s.);
08:15 A kifutó (am. s.); 09:05 A
nagy házalakítás; 10:00 Gyilkos
sorok (am. s.); 10:55 Nyomtalanul
(am. s.); 11:45 Columbo és az
MM7 robot (am. s.); 13:15 A da-
dus (am. s.); 14:10 Gordon
Ramsay (am. s.); 15:05 Shark –
Törvényszéki ragadozó (am. s.);
16:55 CSI: A helyszínelõk (am.
s.); 17:50 Esküdt ellenségek: Bû-
nös szándék (am. s.); 18:40
Nyomtalanul (am. s.); 19:35 Gor-
don Ramsay (am. s.); 20:35
Jóbarátok Rend (am. s.); 21:30
Két pasi – meg egy kicsi (am. s.);
22:20 B13 – A bûnös negyed (am.
akciófilm); 24:00 CSI: A helyszí-
nelõk am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Fiatal és nyug-
hatatlan (amerikai sorozat);
11:00 Kisvárosi gyilkosságok
(amerikai sorozat); 13:00 Hír-
adó; 13:45 Csendestárs (ismét-
lés); 16:00 Fiatal és nyugha-
tatlan (amerikai sorozat); 17:00
Híradó; 17:45 Happy Hour; 19:00
Híradó; 20:30 Az utolsó erõd
(amerikai thriller) Fsz.: Robert
Redford, James Gandolfini,
Mark Ruffalo; 23:15 Egy férfi
naplója (amerikai vígjáték) Fsz.:
Ben Affleck, Rebecca Romijn,
John Cleese; 01:15 Az utolsó
erõd (ismétlés); 03:30 Egy férfi
naplója (ismétlés); 06:00 Happy
Hour

HBO
06:00 Harry Potter és a Halál erek-
lyéi I: rész (angol–am. kalandfilm);
08:20 Rango (am. animációs film);
10:05 Felvétel indul!; 10:35 Ilyen az
élet (am. vígj.); 12:25 A hódkóros
(am. filmdráma); 13:55 Hol a leg-
rosszabb melegnek lenni? (brit dokf.-
s.); 14:50 Mûkedvelõ társulat (an-
gol vígj.); 16:25 Megaagy (am. ani-
mációs film); 18:00 Fehér és fekete
(am. filmdráma); 19:30 Filmek és
sztárok; 20:00 Egy kis Mennyor-
szág (am. filmdráma); 21:45 A rab-
lás (román rövidfilm); 22:00 Spar-
tacus – A bosszú (am. s.); 23:00
Jackie Chan a katona (kínai–hong-
kongi akciófilm); 00:35 Kettõs sze-
mélyiség (am. thriller); 02:00 A gyil-
kos bennem van (am. krimi)

Film +
06:10 A mágus (cseh–ame-
rikai filmdráma); 08:05
Televíziós vásárlás; 11:15
Egyedül nem megy (francia
romantikus dráma); 13:05
Nomád (francia-kazahsztáni
kalandfilm); 15:10 Háború a
Földön (amerikai sci–fi); 17:20
True Lies – Két tûz között
(amerikai akciófilm); 20:00
Tengerre, tata! (amerikai
vígjáték); 22:00 Tiszta
játszma (amerikai akciófilm);
23:40 Döntõ játszma
(amerikai–kanadai akciófilm);
01:30 Keresztes lovagok – 1.
(olasz–német kalandfilm);
03:15 Lassú tûzön (amerikai
thriller)

Film + – 22:00 

Tiszta
játszma 
(amerikai akciófilm)
A gyönyörû jogásznõt,
Kate McQueant egy rej-
télyes merénylõ kis híján megöli. A rendõrség a jó-
képû Max Kilpatrickot, a gyilkosságiak flegma nyo-
mozóját bízza meg a nõ védelmével, aki egy titkos
búvóhelyen igyekszik biztonságba helyezni a lányt,
ahol különleges bûnesetek tanúit szokták elrejteni.
Arra azonban még a nyomozók sem számítanak,
hogy Kate üldözõje, Kazak, az egykori KGB-ügynök,
akinek az FBI-nál is kiterjedt kapcsolatai vannak.

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 am. látnok (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 A testvériség (am.
akciófilm) Fsz.: Steven Strait,
Laura Ramsey, Sebastian Stan;
23:55 A cég (am. s.); 01:00 Rush –
a hajsza (am. s.)

Eurosport
09:30 FIA Túraautó vb. – WTCC ma-
gazin; 10:00 Kerékpározás – 12. sza-
kasz, Seravezza – Sestri Levante;
11:00 Mûugrás – Eb., döntõ, 3 m, fér-
fi; 12:00 Labdarúgás – UEFA BL, nõi,
döntõ; 13:00 Tenisz – WTA torna, Ró-
ma, negyeddöntõ – élõ; 14:45 Kerék-
pározás – 12. szakasz, Seravezza –
Sestri Levante; 15:45 Kerékpározás –
13. szakasz, Savona Cervere – élõ;
18:30 Mûugrás – Európa bajnokság,
döntõ, 1 m, nõi – élõ; 19:45 Tenisz –
WTA torna, negyeddöntõ; 20:30 Te-
nisz – WTA torna, Róma, negyeddön-
tõ – élõ; 22:15 Mûugrás – Európa baj-
nokság, férfi, 3 m, szinkron mûugrás,
döntõ; 23:15 Kerékpározás – 13. sza-
kasz; 00:30 Kerékpározás – Kaliforni-
ai körverseny, 6. szakasz – élõ

06:25 Gazdakör
06:40 Híradó
07:00 Rondó
07:30 Híradó
07:35 P’amende
08:00 Kárpát Expressz
08:30 Híradó 
08:35 Kultikon
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd
10:00 Hogy volt!?
11:00 Család-barát
12:00 Csellengõk
12:30 Térkép
13:00 Híradó – Déli
13:20 Kívánságkosár
15:15 Vannak vidékek
16:10 A kiskunok múzeuma
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
23:05 Napok, évek, századok
00:05 Koncertek az A38 hajón
00:55 Tálentum

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 Gyõzike 
11:35 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:10 Az éden titkai (görög

sorozat)
15:15 Sarokba szorítva (amerikai

sorozat)
16:15 Döglött akták (ameikai

sorozat)
17:20 Marichuy – A szerelem

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

sorozat) 
22:25 CSI: Miami helyszínelõk

(amerikai sorozat) 
23:30 Gyilkos elmék

(amerikai–kanadai sorozat)
01:30 Reflektor
01:45 Törzsutas
02:10 Kemény zsaruk (amerikai

sorozat)

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 s.)
11:30 Lizzie McGuire (amerikai s.)
12:00 Magyar bulizene
13:01 Híradó délben
13:25 Magyar évszázadok
13:50 Magyar elsõk
14:05 Hogy volt!?
15:10 Irány Mexikó
15:30 Nápolyi mulatságok
17:00 A Black Rose vár titka (olasz

sorozat)
17:25 Enid Blyton kalandfilm

sorozata (angol sorozat)
17:50 A Nyereg Klub (ausztrál s.)
18:15 Lizzie McGuire (ameikai s.)
18:40 Esti mese
20:00 Capri – Az álmok szigete

(amerikai sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Angyali érintés (amerikai

sorozat)
22:25 Maradj talpon! 
23:15 Telepódium – A kitüntetés

(magyar vígjáték)
00:30 MNASZ motorsport magazin
01:00 Laura mosolyog (amerikai

filmdráma)

MTV 2
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