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Második vonalból nehezebb
Interjú Margitta alpolgármesterével

Régi álma vált valóra 2004-
ben Margitta magyarságának:
magyar polgármestere lett a
városnak. Pocsaly Zoltán
ekkor került be a politikai élet-
be, és mindjárt a város elsõ
embereként, akinek munkáját
a helyi tanácsban RMDSZ-es
többség segítette. Nagy remé-

nyekkel indult a 2008-as vá-
lasztáson, de a bravúrt nem si-
került megismételni, pedig na-
gyon kevésen múlott. Egy má-
sik párt és egy önálló jelölt
ugyanis megosztotta a magyar
szavazók egységét. Elveszett a
tanácsi többség is, mindössze
7 RMDSZ-es önkormányzati

képviselõ lett a 17-bõl. A
„második vonalban” munkál-
kodva is eredményeket tud fel-
mutatni. Ezekrõl és az idei, vá-
lasztási évre kitûzött legfonto-
sabb célokról nyilatkozott la-
punknak.



2 Heti krónika Biharország / 2012. január 13.

Az élesdi óvodások lelkes
csoportja az elmúlt év végén
két alkalommal, két helyszí-
nen mutatta be a közönség-
nek karácsonyi pásztorjáté-
kát. December 21-én az óvo-
dában a szülõk és rokonok

körében elevenítették meg
Jézus születésének csodás
eseményét, karácsony nap-
ján pedig a református temp-
lomban játszották el a színda-
rabot az istentisztelet keretén
belül. A jutalom egyik helyen

sem maradt el, az „angya-
lok” mindkét helyszínre hoz-
tak ajándékcsomagot, így
senki nem ment haza üres
kézzel.

Kajó Brigitta, 
élesdi óvónõ

Élesdi pásztorjáték

Közvitára bocsátotta a
szaktárca az új egészségügyi
kerettörvény tervezetét. Az ál-
lamelnöki hivatal által javasolt
tervezet kidolgozásában köz-
remûködött a szakágazati
rendszer több szakértõje, a
közvita során pedig a minisz-
térium elküldi azt minden
érintett intézménynek és a ci-
vil szervezetnek is. A tervezet
értelmében megmarad a je-
lenlegi állami biztosítási rend-
szer és a hozzájárulás begyûj-
tési módja, de megváltozik a
befolyt pénz felhasználása az-
által, hogy lehetõség nyílik
magánbiztosítók megjelenésé-
re.

„Az alapvetõ változás ab-
ban áll, hogy az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár és
az egészségügyi szolgáltatók
közötti kapcsolatban megjele-
nik a magánbiztosítók cso-
portja, ami versenyképességet
és gazdaságosabb forrásfel-
használást jelenthet” – magya-
rázta Ritli László miniszter. A
tárcavezetõ szerint a másik lé-
nyeges változás a (jelenleg a
pénzforrások több mint felét
felhasználó) kórházak mûkö-
désében várható.

„A kórházaknak lehetõsé-
gük nyílik alapítványi vagy ke-
reskedelmi társasági formában
mûködni az új javaslat szerint.

Ez nagyobb önállóságot jelen-
tene a menedzsernek és csa-
patának. A tervezet szintén je-
lentõsebb változást hozhat a
háziorvosi ellátásban azáltal,
hogy megjelennek az önkor-
mányzat által alkalmazott or-
vosok, illetve hogy az orvos-
nak lehetõsége nyílik egy mul-
tidiszciplináris csapatot kialakí-
tani, azaz védõnõkkel, szociális
munkásokkal együttmûködni”
– mondta Ritli László.

A kerettörvény elfogadása
után az egészségügyi miniszté-
rium dolgozza ki az ún. másod-
lagos törvénykezés részleteit a
jogszabályba foglalt minden
szakterületre vonatkozóan.

Közvita az egészségügyrõl
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Távfûtésrõl
vitáznak

Nagyvárad önkormányza-
ta közvitára bocsátotta a vá-
ros egységes távfûtési rend-
szerérõl szóló tervezetét. A
vonatkozó dokumentumok
megtalálhatók a városháza
honlapján (www.oradea.ro) a
Közviták (Dezbateri publice)
menüpont alatt. A tervezet
lényege, hogy kijelölnék azt
az övezetet, amelyen belül
csak kivételes esetben hasz-
nálhatna a városi távfûtéstõl
eltérõ fûtési rendszert az in-
gatlantulajdonos, és ahol a
gázbevezetést a helyi tanács-
nak kellene jóváhagynia. A
tervezethez várják a lakosság
hozzászólásait, javaslatait,
észrevételeit január 17-éig
írásban a városháza közszol-
gáltatási osztályára vagy a
bara.doru@oradea.ro villany-
postacímre. Január 18-án,
szerdán 17 órától a városhá-
za nagytermében tartanak a
témáról nyilvános vitát.

Az emeletre
csak kártyával

Januártól a nagyváradi
városháza emeleti szintjére
csak azok léphetnek be, akik
belépõkártyával rendelkez-
nek. A változtatást azzal in-
dokolta az elöljáróság, hogy
tavaly megnyílt az új ügyfél-
fogadási központ a földszin-
ten. Az új évtõl azok, akik-
nek a hivatal emeleti szintjén
lesz megoldandó problémá-
juk, a fõbejáratnál ülõ ügye-
letes közösségi rendõrhöz
fordulhatnak, aki értesíti az
illetékes alkalmazottat. A ke-
resett személy felkíséri a lá-
togatót az emeletre.

Lapunk támogatója 
a Communitas Alapítvány



Januártól megszûnt a há-
zasságkötési lehetõség a
Nagyvárad-Õsi negyedben lé-
võ Ifjúsági Házban. Helyette a
város másik felében, a Szõlõs
negyedben található, tavaly ki-
bõvített Lotus bevásárlóköz-
pontban alakítottak ki két há-
zasságkötõ-termet. Ezenkívül
a városháza nagytermében le-
het polgári esküvõt kötni a
megyeszékhelyen.

A bevásárlóközpont aján-
lotta fel az önkormányzatnak,
hogy helyet biztosít (328
négyzetméteren) a szolgálta-
tásnak, ahol a leendõ házas-
párok és kísérõik méltón ün-
nepelhetik meg az esketést. A
korszerûen és ízlésesen kiala-
kított termekben akár 15 per-
cenként adhatják össze sor-
ban az ifjú párokat. A helyisé-
geket a pláza a saját költségén
rendezte be; az elöljáróság há-
rom évre kötött bérleti szerzõ-
dést ezekre, havi 1390 lej ér-
tékben.

Az új helyszínen pénteken-
ként és szombatonként kelhet-
nek majd egybe, a városháza
nagytermében pedig továbbra
is szombaton és vasárnap es-
ketnek. A házasságkötési tarifa

az idén sem változott, a város-
házán 250 lejért, a bevásárló-
központban pénteken 60,
szombaton pedig 200 lejért ad-
ják össze a házasulandókat.

Petri Csilla
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Novemberben 539 céget el-
lenõrzött a Bihar Megyei Terü-
leti Munkaügyi Felügyelõség,
és 519 szabálysértési szankciót
jegyzõkönyvezett. A legtöbbet
– 316-ot – a munkavédelmi
elõírások be nem tartása miatt,
noha ebben a témakörben
csak 176 vállalatot vizsgált. A
kirótt 70 bírság 535.500 lejre
rúgott, ehhez 449 figyelmezte-
tés társult (165 munkajogi,

284 pedig munkabiztonsági
szabálysértés miatt).

Az októberinél eggyel keve-
sebb (25) cégnél találtak feke-
temunkásokat, mégpedig 61-
et, viszont a korábbiaknál jóval
magasabb volt a munkabalese-
tek száma. Novemberben 23-
an szenvedtek sérülést munka
közben, egy közülük életét
vesztette. Három vállalat jelez-
te, hogy év végéig vagy az új év

elsõ hónapjában kollektív elbo-
csátást hajt végre. Cipõgyárak
és építkezések alkalmazottai
veszítik el állásukat, összesen
439-en.

A november folyamán meg-
ejtett tematikus ellenõrzések
során több száz szabálytalansá-
got, hiányosságot tártak fel a
munkaügyi ellenõrök, és közel
félmillió lejnyi bírságot szabtak
ki. Ebben a hónapban az autó-

mosókra és vulkanizáló mûhe-
lyekre figyeltek különösen,
ahol gyakran állapítottak meg
a túlórákkal, pihenõnapokkal,
szabadnapokkal kapcsolatos
munkáltatói visszaéléseket. Az
építési vállalatoknál a munka-
biztonsági elõírások gyakori
megszegését tapasztalták mind
a munkáltatók, mind a foglal-
koztatottak részérõl.

M. Zs.

Esketés a plázában

Magyarul is ki lehet mondani a boldogító igent

Sok volt a munkahelyi sérülés novemberben

A bevásárlóközpont saját költségén
alakította ki a termeket,
amiket a helyhatóság vett bérbe

Pert
nyertek

Alapfok után a fel-
lebbviteli bíróságon is
megnyerte Nagyvárad
önkormányzata a fej-
lesztési minisztérium el-
len a Szent László Ró-
mai Katolikus Iskola-
központ felújítása tár-
gyában indított perét.
Biró Rozália alpolgár-
mester a tavalyi utolsó
helyi tanácsi ülés alkal-
mával újságolta el,
hogy a renoválás finan-
szírozására beadott pá-
lyázatukat elutasító ha-
tározatot vissza kell
vonnia a minisztérium-
nak, sõt a bíróság köte-
lezte a tárcát a finanszí-
rozási szerzõdés meg-
kötésére is. A beruhá-
zás értéke megközelíti a
nyolcmillió lejt, ebbõl
vissza nem térítendõ tá-
mogatásként 5,93 mil-
lió lejt fordíthat az ön-
kormányzat a Nogáll
(Partenie Cosma) utcai
épület felújítására, aka-
dálymentessé tételére,
bebútorozására, tanesz-
közök, számítógépek
vásárlására. A közbe-
szerzési eljárásokat re-
ményeik szerint tavasz-
szal indítják el.

(-fia)
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Újonnan létrehozott magyar
intézmények gyarapítják im-
már megyénk magyar közös-
ségének javait. A tavaly januá-
ri elsõ kísérlettõl szinte egy év-
be telt, amíg év végére minden
jogi akadály elhárult a Sziglige-
ti Ede nevét viselõ nagyváradi
magyar színház megalakítása
elõl – emlékezett vissza Szabó
Ödön. Új, önálló magyar isko-
lája van Nagyszalontának és
Margittának, és a mostnai tan-
évet a Szacsvay Imre nevét vi-
selõ önálló magyar iskolában
kezdhették meg a váradi egy-
kori 9-es, illetve George Coº-
buc Nyolcosztályos iskola ta-
nulói is. „Tárgyalással, egyez-
tetéssel, alkuval, folyamatos
kommunikációval sikerült
mindezt elérni” – hangsúlyozta
az ügyvezetõ elnök. Hozzátet-
te, hogy EU-s alapokból jó
ütemben halad a Lorántffy
Zsuzsanna Református Közép-
iskola renoválása, meglesz a
megpályázott pénz a Szent
László Római Katolikus Iskola-
csoport felújítására is, az idén
következhetnek az általános is-
kolák.

A szervezetépítés tekinteté-
ben a szórványprogramot

emelte ki Szabó, s leszögezte,
hogy Biharban ez hatékony

volt. Azt tûzték ki célul, hogy
minden olyan településen, ahol
legalább 30 magyar él,
RMDSZ-szervezetet alakítsa-
nak. Ez csupán egy helyen
(Fegyverneken) nem sikerült.,
Mezõbikácson, Újpalotán, Fel-
sõdernán például aktív az újon-
nan alakított szervezet. A me-
gyei ügyvezetõ elnök ismét

megköszönte az adakozók
nagylelkûségét, amelynek ered-
ményeként sok szórványköz-
pontban magyar könyvtárat
hozhattak létre, illetve bõvíthet-
ték a meglévõket.

Különös jelentõséggel bírt
közösségünk számára az októ-
berben megtartott népszámlá-
lás, amelynek elõkészítésében
– a történelmi magyar egyhá-
zakkal és több civil szervezettel
példás együttmûködésében –
oroszlánrészt vállalt az RMDSZ
megyei szervezete. „Tisztában
kell lenni a szociológiai folya-
matokkal, hogy megtaláljuk
hozzájuk a megfelelõ stratégi-
át. Szerintünk ez a nálunk már
kipróbált szórványstratégia” –
jelentette ki Szabó. Hozzátet-
te, hogy a szövetség országos
szinten is elfogadott egy ilyet,
amit kiegészítettek a családtá-
mogatási rendszerrel is.

Ugyancsak a közösségszer-
vezés szempontjából érdemes
még megemlíteni, hogy a me-
gyei RMDSZ – a nemzettörté-
neti jelentõségû évfordulók
megünneplése mellett – elindí-
totta a népfõiskolának is beillõ
Szacsvay Akadémiát. 2011-
ben magyarságtörténeti, ki-
sebbségkutatási és tájépítészeti
elõadásokat hallgathattak az
érdeklõdõk. Az idénre 17 elõ-
adást terveznek kiemelkedõ
magyar történelmi személyi-
ségrõl; a sorozat február elején
indul, s decemberben zárul.

Máté Zsófia

Lejárt a megyei sürgõsségi klinika ideig-
lenes igazgatótanácsának mandátuma,
ezért a váradi önkormányzat alárendeltsé-
gébe tartozó egészségügyi intézmény élére
Ilie Bolojan polgármester szintén ideiglenes
jelleggel Gheorghe Carpot nevezte ki.

Megbízatása a február 14-ére kitûzött ver-
senyvizsga eredményének kihirdetéséig
szól. Carp emiatt január 6-án lemondott al-
polgármesteri funkciójáról, mert a két tiszt-
ség összeférhetetlen. A városi tanács hét-
fõn rendkívüli ülésen többségi szavazással

Florica Cherecheº liberális önkor-
mányzati képviselõt  bízta meg az alpol-
gármesteri feladatok ellátásával. Értesülé-
seink szerint Gheorghe Carp, a városi kór-
ház korábbi igazgatója megpályázza a me-
gyei kórház menedzseri tisztségét. (-fia)

Megyénkben hatékonynak
bizonyult a szórványprogram

Új alpolgármestert választottak Nagyváradon

Intézményépítés, szervezetépítés
és társadalomszervezés volt az a három fõ irány,
amely meghatározta az RMDSZ Bihar megyei
szervezetének tevékenységét 2011-ben.
SZABÓ ÖDÖN megyei ügyvezetõ elnök, megyei
tanácsi frakcióvezetõ az elmúlt év utolsó napjaiban
értékelte ki munkájuk eredményeit.
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A tavalyi utolsó – áramszünetekkel tarkí-
tott – ülésén Bihar Megye Tanácsa jóvá-
hagyta a 2011/2012-re érvényes ter-
ményárakat, amelyeket a területbérléskor
vesznek figyelembe. A költségvetési bizott-
ság az elõterjesztett javaslathoz képest több
változtatást – minden esetben 5–15 banis
emelést – indítványozott, amit a teljes lét-
számban jelen lévõ önkormányzati képvi-
selõk jóvá is hagytak.

Az érvényes hivatalos terményárak tehát
a következõk (kilogrammonként, áfa nélkül):
búza – 0,80 lej; árpa – 0,75 lej; kukorica –
0,70 lej; napraforgó – 1,80 lej; repce – 1,90
lej; szója – 1,40 lej; krumpli – 0,65 lej; alma
– 1 lej; õszibarack – 1,50 lej; szilva – 0,80 lej.

(-fia)

Hivatalos terményárak 2012-re

A tanácstagok egyhangúlag elfogadták a bizottság emelési javaslatait

Közzétették az adóalapokat
Az éves átalányjövedelem alapján

adózó kisiparosokat, magánvállalkozó-
kat érinti a Bihar Megyei Közpénzügyi
Igazgatóság tavaly decemberi, 1442.
számú határozata, amely megszabja az
egyes tevékenységi körök 2012-re ér-
vényes jövedelemszintjét (normã de
venit). A legtöbb kategóriában (a tele-
pülések nagyságától függetlenül) az
adóköteles jövedelem 8050 lej. A
munkaszerzõdéssel teljes munkaidõ-
ben alkalmazottként is dolgozók, illet-
ve az 55. évüket betöltött nõk és a 60
évnél idõsebb férfiak 60, illetve 25
százalékos kedvezményt kapnak, ha az
igazoló okmányokat leadják az adóha-
tóságnak.

Az érintettek január 31-éig eldönt-
hetik, hogy maradnak-e az átalány-
adózásnál, vagy áttérnek a reáljövede-
lem szerinti adózásra. Ezt írásban kell

kérvényezniük a területileg illetékes
adóhivatalnál, ugyanakkor le kell ten-
niük a becsült jövedelmükrõl szóló nyi-
latkozatot is. Ha az áttérést választják,
az két egymás utáni évre vonatkozik,
tehát még 2013-ra is. A változtatást
két év múlva, ugyancsak január 31-éig
kérhetik.

Az adóalapnak számító jövedelmek
idénre érvényes listáját kifüggesztették a
pénzügyi igazgatóság kirendeltségein és
a megyei székház III. emeletén, vagy ki-
kérhetik a 303-as irodából. Részletes tá-
jékoztatást adnak az érdeklõdõknek az
adó-tanácsadási osztályok telefonszáma-
in, amelyeket megtalálnak a pénzügymi-
nisztérium honlapján (http://static.
anaf ./s ta t i c/10/Anaf/As i s tenta
Contribuabil i_r/telefoane_judete/
bihor.htm).

M. Zs.

Hárommilliárd
eurót költöttek
vidékfejlesztésre

A Nemzeti Vidékfejlesztési Programra a
2007–2013-as idõszakban Románia hét-
milliárd eurót költhet az Európai Unió
pénzalapjából. A programot lebonyolító
Vidékfejlesztési és Halászati Kifizetési
Ügynökség év végi összesítése szerint
2011 decemberéig az összeg 30 százalé-
kát, vagyis megközelítõleg hárommilliárd
eurót sikerült lehívni, amihez hozzáadódik
az elõlegként kiutalt több mint félmillió
euró is. A már kifizetett vissza nem téríten-
dõ támogatások mellett az eddig leadott
95.372 projekt értéke összesen 15,2 mil-
liárd euró. Az ügynökség 2011 végéig
több mint 46 ezer támogatási szerzõdést
kötött, ezek kedvezményezettjei 4,15 mil-
liárd eurót kapnak az EU-s alapokból.

Túljegyezték a farmkorszerûsítési támogatást
Tavaly közel 913,5 millió euró érték-

ben köthetett finanszírozási szerzõdést
farmkorszerûsítésre és -bõvítésre a Vi-
dékfejlesztési és Halászati Kifizetési Ügy-
nökség. A decemberi összesítésbõl kide-
rült, hogy a hatezernél is több leadott
projekt összesen 2,36 milliárd euró érté-
kû, így a két és félszerest is meghaladó

túljegyzést könyvelhettek el. Az év végéig
1803 finanszírozási szerzõdést kötött
meg az ügynökség, összesen közel 690
millió euró értékben, ami a rendelkezésre
álló alap 75 és fél százalékos felhasználá-
sát jelenti.

A Nemzeti Vidékfejlesztési Program
121-es intézkedéseként ismert, a gazda-

ságok korszerûsítését segítõ pályázati le-
hetõség mind a növénytermesztõknek,
mind az állattenyésztõknek szólt, farmok
bõvítésére, új gépek, felszerelések vásár-
lására, környezetkímélõ technológiák be-
vezetésére stb. lehet elkölteni a legfeljebb
kétmillió euró vissza nem térítendõ támo-
gatást, amit egy projektre adhatnak.
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– Milyen lehetõségei vol-
tak, és milyen eredményeket
sikerült elérnie/elérniük az
adott körülmények között?

– Ebben a ciklusban sokkal
nehezebb volt a dolgunk. Elõ-
ször is kisebbségben voltunk,
másodszor pedig az alpolgár-
mester lehetõségei nagyon
behatároltak. Nem döntésho-
zó, hanem döntésvégrehajtó.
Mindezek ellenére szervezet-
ten és politikai alkukkal min-
dent megpróbáltunk, hogy vá-
lasztóink érdekeit képviseljük.
Úgy érzem, bizonyos szinten
ez sikerült. A polgármester
mindent megtett, hogy a lehe-
tõségeimet csorbítsa. A fel-
adatok leosztásánál igyekezett
mellõzni, elszigetelni az aktuá-
lis ügyektõl. Én annak idején
polgármesterként 30 munka-
köri feladatot osztottam ki rá,
õ viszont csak 21 munkakört
jelölt ki számomra. A város
tisztaságának felügyeletét rám
bízta ugyan, de amikor felelõs-
ségre vontam a munkásokat,
akiknek zöme a margittai és
magyarkéci szociális támoga-
tottak közül került ki, felszólí-
tott, hogy ebbe ne szóljak be-
le. Így már lehetetlenné vált a
fegyelmezésük és a munkaidõ
betartatása. Polgármesterként
sok tapasztalatot gyûjtöttem,
szívesen megosztottam volna
az utódommal, de õ ezt nem
igényelte, sõt visszautasította.
Szinte félt attól, hogy egy
megoldott problémának én le-
gyek az ötletgazdája. Ennek
ellenére keményen dolgoz-

tam/dolgoztunk, és sikerült
eredményeket elérni a máso-
dik vonalból is. Az ajtóm min-
dig mindenkinek nyitva állt és
áll, nekem nonstop fogadó-
órám van. Sokszor kellett se-
gíteni ügyes-bajos dolgaik in-
tézésében fõleg az idõsebbek-
nek. Ezt mindig megtettem,
ha kellett, személyesen jártam
velük végig az irodák útvesztõ-
jét. Bizottsági szinten mindent
megtettünk azért, hogy a költ-
ségvetésnél a magyar intéz-
mények megkapják a törvény-
nyel biztosított részüket. Igye-
keztünk teret és támogatást
adni a magyar kultúra és ha-
gyományõrzés rendezvényei-
nek. A költségvetési bizottság-
ban azért harcoltunk, hogy a
pénz jó helyre kerüljön, és
minden margittai javát szolgál-
ja, nemzetiségre való tekintet
nélkül. Sportnyelven szólva,
komoly meneteket kellett
megvívnunk. A közbeszerzési
bizottságban figyeltünk, hogy
minden törvényesen zajlódjon
le, és reális árakat kapjunk az
eladott területekért. Itt nagy
hasznát vettem elõzõ mandá-
tumom tapasztalatainak. Foly-
tattuk a közvilágítás és a vízhá-
lózat kiépítését. Utóbbit én
felügyelem, de a kivitelezõ cég
nem igazán együttmûködõ.

– Mit tart a legnagyobb
eredménynek?

– Egyértelmûen az önálló
magyar iskola megalapítását.
Ezért is hagytam a végére,
hogy ez legyen a hab a tortán.
Az elsõ lépések még polgár-

mesterségem alatt kezdõdtek.
Leöntöttük az új iskola alapja-
it, de az építés végül pénzhi-
ány miatt nem folytatódott,
ezért más székhelyeket kapott
a Horváth János Iskolaköz-
pont. Nos, ezek kiharcolása
sem volt egy leányálom, de ki-
tartással sikerült. Margitta ma-
gyar nyelvû rádióadóján ke-
resztül folyamatosan tájékoz-
tatom a lakosságot az aktuális
problémákról, teendõkrõl.

– Mik az idei prioritások?
– Természetesen a régen

görgetett probléma, a víz- és
csatornahálózat teljes felújítá-
sa, mely minden margittai ér-
dekét szolgálja. Növelni akar-
juk a magyar iskola komfort-
ját, amihez jobb bútorzat és
felszereltség kell, meg egy új
épület. Ez mindenképpen
szívügyünk. Kerékpárutat aka-
runk kialakítani a Horea kö-
zépiskoláig, megkönnyítve és
biztonságossá téve ezzel diák-
jaink iskolába járását. Margitta
északi kijáratánál létre aka-

runk hozni egy mesterséges
tavat, ami a kikapcsolódást
szolgálja, és turisztikai szem-
pontból is hasznot hajthat.

– Az idén választások lesz-
nek. Ön megpályázza-e a
polgármesteri tisztséget?

– Mindenképpen indulok,
és nem saját érdekbõl, hanem
hogy a nyolc év alatt felgyûlt
tapasztalataimat mindannyi-
unk hasznára kamatoztassam.
Remélem, a választók össze-
hasonlítják majd a két mandá-
tumot, és annak alapján fog-
nak majd dönteni. Javítani
fogjuk a kommunikációt, hogy
mindenkinek betekintése le-
gyen a munkánkba, megvaló-
sításainkba, terveinkbe. Az aj-
tóm ezután is nyitva fog állni
mindenki elõtt. Szívesen ve-
szem a javaslatokat, észrevéte-
leket. Természetesen a kritikát
is meghallgatom, és igyek-
szem javítani. Végezetül sike-
res és boldog új évet kívánok
minden margittainak!

Szõke Ferenc

Második vonalból nehezebb
Beszélgetés Margitta alpolgármesterével, Pocsaly Zoltánnal

Régi álma vált valóra 2004-ben Margitta
magyarságának: magyar polgármestere lett a városnak.
Pocsaly Zoltán ekkor került be a politikai életbe,
és mindjárt a város elsõ embereként, akinek munkáját
a helyi tanácsban RMDSZ-es többség segítette. Nagy
reményekkel indult a 2008-as választáson, de a bravúrt
nem sikerült megismételni, pedig nagyon kevésen
múlott. Egy másik párt és egy önálló jelölt ugyanis
megosztotta a magyar szavazók egységét.
Elveszett a tanácsi többség is, mindössze 7 RMDSZ-es
önkormányzati képviselõ lett a 17-bõl.
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December végén a Bihar
megyei tanács ülésén,
majd a nagyváradi Helyi
Közszállítási Vállalat
(HKV) év végi
sajtótájékoztatóján is
terítékre került
a megyeszékhelyen is
megálló vidéki buszok
helyezte. A váradi
irodákból sajnos nem
mindig látszik a valóság…

Az elmúlt év utolsó megyei
tanácsi ülésén a megyei köz-
szállítási terv módosításakor
kezdte el a vitát a szemmel lát-
hatóan szerepzavarba került
Viorel Pop, aki egy személy-
ben a HKV mûszaki igazgatója
és a Nemzeti Liberális Párt szí-
neiben megyei önkormányzati
képviselõ. Megfeledkezett ar-
ról, hogy a tanácsülésen a me-
gye lakosainak érdekeit kelle-
ne képviselnie, és kifejtette,
hogy a megyeszékhely köz-
pontjában reggelente nem le-
het járni a vidéki buszoktól, és
nehezményezte, hogy a vidéki
járatok számára is jóváhagytak
buszmegállókat a városban,
szerinte ez ugyanis hátrányos
helyzetbe hozza a HKV-t.
Radu Þîrle tanácselnök nem is
hagyta szó nélkül a hozzászó-
lást, ironikusan jegyezte meg,
hogy prémiumra javasolja a ta-
nácstagot, de nekik itt mégis a
megye lakóinak érdekét kelle-

ne figyelembe vennie. Szabó
Ödön RMDSZ-es frakcióveze-
tõ tanácstag a magyarországi
példát hozta elõ, ahol egyetlen
(állami) vállalat foglalkozik a te-
lepülések közötti közszállítás-
sal, a demokrata–liberális párti
Ionel Avrigeanu pedig a vidéki
buszok számára kialakított
megállókat hiányolta.

Állhatunk és ázhatunk

Pop szerint a Vitéz (Dece-
bal) utcán és a nagyállomás
közelében is vannak buszmeg-
állók, melyeket a vidéki bu-
szok használhatnak. Alulírott
az állomás melletti megállóból
meglehetõsen gyakran jár vi-
dékre. Talán a Belényes vagy
Élesd felé induló járatok utasai
komfortosabb körülmények
között várhatnak buszaikra, de
az Érmellék és Margitta felé
igyekvõk pontosan tudják,
hogy a tavaly nyáron „felújí-
tott” buszmegálló lényegében
egy aszfaltozott járda. Sem le-
ülni, sem tetõ alá húzódni
nincs módjuk a várakozóknak,
legyenek akár fiatalok, akár
idõsek, akik nem jókedvükbõl
jönnek be a megyeszékhelyre.
Jó pár méterrel arrébb költöz-
tették ugyanis az HKV 11-es
és 18-as számú járatainak
megállóját, oda sikerült pado-
kat is helyezni… Nem kivéte-

lezettek a Vitéz utcai megálló
utasai sem: itt sincs fedett, az
esõtõl valamennyire is védõ
várakozóhely, sem egy pad,
sõt már árnyékba sem húzód-
hatnak az utasok, mert éppen
a megállóhely kialakítása ér-
dekében a város kivágatta az
itt álló nyárfasort.

A „kalózokat” (illegális sze-
mélyszállítókat) mint a törvé-
nyes közszállítás elsõ számú
ellenfeleit is sokat emlegették
mind a tanácsülésen, mind a
sajtótájékoztatón. Az érvelés-
sel nem is lenne gond, az ille-
tékesek figyelmét azonban el-
kerülhette az az apróság,
hogy a kalózok elsõsorban
nem autóbuszokkal, hanem
személygépkocsikkal szállítják
illegálisan az utasokat…

Huszonötezren
naponta

Csuzi István, a HKV vezér-
igazgatója év végi sajtótájé-
koztatóján tért ki témára. A
2011. november 1. és 26. kö-
zött végzett ellenõrzés adatait
ismertette, mely szerint a cég
járatain 57 vidéki és 31 nagy-
váradi bliccelõt találtak. Az
igazgató ugyanakkor azt is el-
mondta: tudomásuk szerint
naponta 25 ezren ingáznak a
megye valamely településérõl
Nagyváradra.

A HKV-nek szándékában áll
a Metropolis övezetben átvál-
lalni a tömegközlekedés üze-
meltetését, de nem akar mono-
póliumot, hangsúlyozta Csuzi,
aki szerint az ingázók is embe-
ribb körülmények közé kerül-
nének. A tervek szerint a vá-
rosba vezetõ utak mentén
épülnek buszpályaudvarok,
ahol az ingázók átszállhatnak
majd a HKV jármûveire, ám
egyelõre ilyen buszpályaudvar
nem létezik. Tavaly kijelöltek
tíz megállóhelyet Nagyváradon
a vidéki járatok számára.
Amint azt a váradi önkormány-
zat sajtószolgálatától megtud-
tuk, a megállókat a megyei ta-
nács hatáskörébe utalták, és a
személyszállító cégeknek év
elején kell kérelmezniük ezek
használatát.

Fried Noémi Lujza

Hol álljanak meg a buszok?

A nagyállomás melletti, minden komfortot nélkülözõ megálló

A megyei tanácstag, Viorel Pop a
váradi vállalat érdekét képviselte

A HKV igazgatója Csuzi István: em-
beri körülményeket az ingázóknak
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A versenyzõk mozgását,
megjelenését árgus szemû zsû-
ri figyelte és pontozta. Míg a
lányok a szabadidõruhát fürdõ-
rucira cserélték, illetve a bikini-
bõl estélyi ruhába bújtak,
Nagyszalonta kiváló tánccso-
portjai, a Major Arnold vezette
Arny Dance, a Cseke Zsolt ne-
vével fémjelzett Flamenco, a
Mega Dance és a Q-Unit fia-
taljai szórakoztatták a közön-
séget. A jó hangulatú estén fo-
lyamatosan váltották egymást
a fellépõk, a sporttáncosok,
moderntáncosok mellett ferge-
teges koncertet adott a kultúr-

ház színpadán az X-Faktorból
ismert Lil C, aki a hajdúvárosi
nézõk nagy kedvence volt.

Az est legjobban várt pilla-
nata természetesen az ered-
ményhirdetés volt; az ítészek
több kategóriában pontozták a
lányokat, s végül úgy határoz-
tak, hogy minden versenyzõ

megérdemel egy kitüntetést,
így a legszebb arc díjasa a
2011-es Karácsony Szépe ver-
senyen Nagy Gabriella lett, a
legszebb lábbal Lunguy Angéla
büszkélkedhet, a legszebb mel-
lért Balogh Hajnalka kapott dí-
jat, a legcsinosabb versenyzõ
Zaha Alíz volt, a legszebb haj-
viseletért Nemes Gyöngyit ju-
talmazták, a legmagabiztosabb
mozgásért pedig Dorogi Kata-
linnak járt a dicséret.

A különdíjak átadása után a
dobogós helyezettek vehették
át a díjaikat: a harmadik he-
lyezést Gergely Henrietta kap-
ta, aki a mezõny legnépsze-
rûbb indulója is volt egyben, a
képzeletbeli dobogó második
fokára a legformásabb hátsó-
val rendelkezõ Breczkó Yvette

állhatott fel, a karácsony leg-
szebb lánya címet pedig a leg-
erotikusabb kisugárzással
büszkélkedõ Bagosi Szindy ér-
demelte ki.

Balázs Anita

Karácsony szépei Szalontán

Böcskei László nagyváradi
római katolikus megyés püs-
pök karácsony másodnapján a
megyeszékhely büntetés-végre-
hajtási intézetében tartott isten-
tiszteletet. Elkísérték õt a Szent
László középiskola diákjai is,
akik alkalomhoz illõ énekeket
adtak elõ, amit a fogva tartot-
tak kolindák éneklésével vi-
szontak. Egyébként a váradi
börtönlakók egy része is meg-

tapasztalhatta az ajándékozás
örömét: a Filantropica Egyesü-
let és az ortodox püspökség
kezdeményezésére a fegyinté-
zet pénzadománnyal járult hoz-
zá a szegény, sokgyermekes
családok, betegek, idõsek kará-
csonyi ajándékához. A pénz a
rabok készítette festmények el-
adásából folyt be, amit a bör-
tön dolgozói adakozásából
egészítettek ki.

A börtönben misézett a püspök

Bagosi Szindy fejére került a legszebbnek járó korona

A magyarországi Lil C is fellépett

Karácsony Szépe udvarhölgyei,
Breczkó Yvette és Gergely Henrietta
körében

Az elmúlt évekhez hasonlóan a nagyszalontai MIDESZ
szervezésében 2011-ben is megrendezték
a Karácsony Szépe nevet viselõ szépségversenyt.
A megmérettetésre ezúttal kilenc hölgy nevezett be,
akik szabadidõ-, fürdõ- és estélyi ruhában mérték
össze szépségüket. A rendezvénynek helyet adó
Zilahy Lajos Mûvelõdési Ház nagytermében december
23-án este mûsorvezetõként Gál Anita és Cseke Zsolt
köszöntötte a jelenlévõket, majd sorra szólították
színpadra a lányokat és a többi fellépõt.
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Ezúttal kettõs papi jelenlét
nyitotta az ünnepi együttlét
másodnapját, Gavrucza Tibor
nyugalmazott lelkipásztor
mondandójához Pál apostol
rómabeliekhez írt levelébõl
csippentette az igeelixírt: „Az
éjszaka elmúlt, a nap pedig el-
közelgett; vessük el azért a sö-
tétségnek cselekedeteit, és öl-
tözzük fel a világosság
fegyvereit…” Elmúlt az éjsza-
ka, ködben felragyogó nap-
fény hasított a világba, megér-

kezett Jézus az emberekhez. A
teli templomos szenteste után
már kissé visszább lépünk, las-
san sápadni kezd a csoda, pe-
dig nem kell sajnálni, hogy el-
múlt az éjszaka, hisz évszáza-
dok során erre vártunk, ebben
reménykedtek az egymás láb-
nyomaiban haladó pásztorok
is. Az éjszaka elmúlt, de el is
kellett múlnia, hisz azért jött a
Világ Világossága, hogy a sö-
tétség, a bûn, az istentelenség
eltûnjön. Nélküle guruló pénz
a békességünk – hangzott a
veretes beszéd.

Oroszi Magda házigazda lel-
kipásztor megköszönte az igei
szolgálatot, üdvözölte a vendé-
geket, akik nemcsak a templo-
mi együttlét okán jöttek el, ha-
nem Számadó Ernõ új verses-
kötetének bemutatójára is kí-
váncsiak voltak. Gavrucza mint
a könyv szerkesztõje szólt a je-
lenlévõkhöz, gondozásában a
második Számadó-kötet látott
most napvilágot. A költõrõl el-
mondta, hogy a nyomorúság,
a magány és a meghurcoltatás

érlelte azzá, amivé lett, e csuda
vadvilág értõ és érzõ dalnoká-
vá. „Olyan sorsú ember, akinek
kenyere mindig a zsíros felével
esett a földre. Vallásos volt, de
nem templomos, számára a
lápvilág és a csillagos ég ada-
tott az imádat helyéül, ahol so-
ha nem feledte el, hogy ki az
úr, és ki a szolga” – hangzott el
a jellemzésben.

A bemutatott, A csend be-
széde címû versválogatást
Gavrucza több akvarelljével il-
lusztrálták, akárcsak az elõzõ,
Fenyõfa a lápon címût is. Az
elõszót jegyzõ Boros József
érmihályfalvi tanár, aki nyolc
évet tanított Érkeserûben, a
költõhöz fûzõdõ barátságáról
beszélt, aminek hozadékaként
alkalomadtán õ is pennát ra-

gadott, hogy rímekbe vesse
gondolatait. A kötetben olvas-
ható Borosnak Számadó em-
lékére írt egyik verse is.

Oroszi Magda tiszteletes bu-
dapesti antikváriumokból ne-
hezen megszerzett, kuriózum-
nak számító Számadó-kötete-
ket ajándékozott a költõ nevét
viselõ helyi iskolának, valamint
Fekete Hajnalnak, aki a költõ
élettársának, Sárikának az
unokahúgaként sokat fárado-
zott a Számadó-kultusz megte-
remtéséért. A templomi ese-
ményt Nyéki Enikõ kántor szó-
lóéneke és a helyi kórus szolgá-
lata tette még ünnepibbé. Az
eseménysort a nemrég felava-
tott Számadó-büszt megkoszo-
rúzása zárta.

D. Mészáros Elek

Tisztelõi fejet hajtottak Számadó Ernõ nemrég felavatott mellszobra elõtt

Ahol a csend is beszél
Számadó Ernõ-kötetet mutattak be Érkeserûben
Sáros-pocsolyásan tárulkozott ki az Érmellék
karácsonykor, hiányzott a hintésnyi hó, ami mindent
elfed, ahogyan a Megváltó ígérete is leplet von a lelki
rútságok fölé. A szépen gondozott érkeserûi reformá-
tus templomban nem volt hiábavaló a lelki „hóvárás”;
falakon pattant a hozsánna, szószékrõl hangzott:
beteljesedett az ígéret.

Nívós karácsonyköszöntés Magyarkécen
Mike Pál magyarkéci refor-

mátus lelkipásztor annak elle-
nére, hogy már nem az Ér-
melléki Református Egyház-
megye ifjúsági elõadója, a fia-
talok nevelését továbbra is a
szívén viseli. Nyaranta hitre
nevelõ táboroztatásokat szer-
vez, aminek eredményeként
tanítványai évek óta zsinórban
nyerik a különbözõ szintû bib-

liavetélkedõket. Nem csoda
hát, hogy karácsony alkalmá-

val is megmozgatta a fiatalo-
kat; a magyarkéciek mellett a
margittaikkal és az érszõl-
lõsiekkel színvonalas mûsorral
készültek a kéci gyülekezet
megörvendeztetésére, az Isten
iránti hálaadásra. A padsorok
megteltek, még pótszékekre is
szükség volt. Mike Pál dirigál-
ta a különbözõ zenei stílusokat
ötvözõ koncertet, amihez az

alkalomhoz illõ összekötõ szö-
vegek, bibliai idézetek, kará-
csonyi történetek is társultak.

D. M. E.
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Családja eredetérõl nem sokat tudunk,
neve után ítélve délszláv gyökerû, elma-
gyarosodott família ivadéka. 1726. no-
vember 12-én született Érkeserûben, a
magyar tudományosságnak és egyházi
életnek számos jeles férfiút adó érmelléki
faluban. Húszesztendõs korában lépett be
a Jézus-társaságba. Felsõfokú tanulmányai
befejeztével bölcseleti doktori titulust szer-
zett. Elõbb Nagyszombatban a mennyiség-
tant, majd Budán a bölcseletet, ismét
Nagyszombatban az egyházi és világtörté-
nelmet adta elõ 1769-ig, amely évben vi-
lági pappá és cseklészi plébánossá lett.

A tudomány fellegvára

A felsõ-magyarországi iskolák közül az
1750-es évektõl a Pázmány Péter által
1635-ben alapított nagyszombati jezsuita
egyetemen fontos lépéseket tettek a ter-
mészettudományos mûveltség moderni-
zálása felé. 1750 körül látszólag még
semmi sem változott: az egyetem cere-
móniái (magiszterek, doktorok avatása) a
hagyományos módon zajlottak. A tarta-
lomban, például a doktori témákban, s a
tantárgyak rangsorában viszont rejtett,
de észrevehetõ változás ment végbe a re-
ál tudományok javára. A jó ideig Béccsel
és Grazcal épp csak lépést tartó, az otta-
ni irányokat követõ egyetem matemati-
kusai és fizikusai néhány évtized alatt át-
törték a hagyományt, a leibnizi matema-
tikai analízis, illetve a newtoni fizika híve-
ivé és terjesztõivé váltak. Ez annál is na-
gyobb eredmény, mivel Nagyszombatban
és egyebütt Magyarországon nem alakul-
hattak ki olyan magas szintû tudományos
körök, miként Bázelben vagy Berlinben,
mégis az elért eredmények a kor iskolájá-
nak csúcsteljesítményei.

A nagyszombati egyetem a matemati-
kában lépett elõre leginkább. A fizika te-
rületén is jelentõs elõrelépések voltak. A
newtoni rendszer elfogadása és népsze-
rûsítése némi harccal, kisebb vitákkal járt,
a végsõ impulzust Ruder Boscovich New-
ton- és Leibniz-interpretációja adta ép-
pen Radics Antalnak, illetve rend- és ta-
nártársának, Makó Pálnak (1723–1793)
köszönhetõen. Utóbbit az elsõ hazai, lati-
nul írt, majd magyar és német nyelvre is
lefordított villamosságtani monográfia
szerzõjeként is tisztelhetjük.

A tankönyvíró

1687-ben jelent meg Newton legfon-
tosabb mûve, a Philosophia naturalis
principia mathematica. Magyarorszá-
gon elõször az enyedi református kollégi-
um tanára, Tõke István írt 1736-ban
olyan kísérleti fizikai tankönyvet, mely-
ben Newton tanai már megjelentek. A
nagyszombati egyetemen Adányi András
nyitja meg – 1755-ben – a fizikatan-
könyv-írók hosszú sorát, melyben Revicz-
ky Antal, Radics Antal, Makó Pál és szá-
mos más kiváló tanár munkája sorakozik.

Radicsnak hét, többségében latin nyel-
ven írt teológiai és egyéb témájú mûve
maradt fenn nyomtatásban. Közülük
négy természetfilozófiát, fizikát és logikát
tárgyaló tankönyv. A newtonizmus mint
új fizikai rendszer befogadást nyert a fizi-
ka hazai tanárainál, s ebben – ahogy
Radics könyvei, az Introductio in philo-
sophiam naturalem, az Institutiones
Physicae és az Institutiones logicae &
metaphysicae is bizonyítják – a nagy-
szombati fizikusoknak jeles szerepük volt.
Sokatmondó tudománytörténeti tény,
hogy Radics Antal tankönyvei a Bolyaiak
– Farkas és János – könyvtárának meg-
becsült, sokat forgatott kötetei voltak.

Radics egy hónappal élte túl XIV. Ke-
lemen pápa 1773. augusztus 16-án köz-
zétett rendeletét, mellyel – bonyolult ha-
talmi harcok miatt – feloszlatta a jezsuita
rendet. Mária Terézia országaiban – így a
Magyar Királyság területén is – a jezsui-
ták egyházmegyés papok lettek, de sok
helyütt megmaradtak gimnáziumi vagy
egyetemi katedrájukon.

Sajátos fordulata az oktatás történeté-
nek, hogy Radics volt rendtársai, a pápa
által feloszlatott Jézus-társaság tagjai vál-
tak a Ratio Educationis, Mária Terézia
1777-ben kiadott, a közoktatás kiterjesz-
tésére és korszerûsítésére vonatkozó kirá-
lyi rendeletének gyakorlatba ültetõivé. A
rendelet a közoktatást, amelyet addig ki-
zárólag az egyházak ügyének tekintettek,
elõször tette állami üggyé, kiterjesztve az
oktatás minden ágára, az egyetemekre,
akadémiákra, a gimnáziumokra, a népis-
kolákra is. Egységes tantervet írtak elõ,
az oktatást világi felügyelõk ellenõrizték.
Fõként hasznos tárgyakat tanítottak: ter-
mészeti és mezõgazdasági ismereteket,
matematikát, mértant, könyvelést, a hu-
mán tárgyakat a történelem képviselte.
Ezt a tantervet elsõsorban a katolikus is-
kolákban alkalmazták.

Szilágyi Aladár összeállítása

Érkeserû nagy tudású szülötte
Radics Antal jezsuita fizikus, matematikus

Tizennyolcadik századi ábrázolás a nagyszombati egyetemrõl. A fizika és a matematika fellegvára volt
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NATO Charity Bazaar – sokak
számára semmitmondó
ez az elnevezés, sok Bihar megyei
nonprofit kezdeményezés számára
azonban több ezer eurós segítséget
jelent. A brüsszeli székhelyû
karitatív szervezet az elmúlt
években közel 47 ezer euróval
támogatta a megyénkben mûködõ
alapítványokat; az idén a margittai
városi kórház kapott pénzt
mûszervásárlásra. A NATO Charity
Bazar vezetõje, SCHMIDT KATALIN
nagyváradi származású, aki
lehetõsége szerint személyesen is
nyomon követi az itteni
alapítványok helyzetét.

– Mikor alakult és mivel foglalkozik
az Ön által vezetett alapítvány?

– Az Észak-atlanti Szövetség Szerveze-
ténél (NATO) dolgozó alkalmazottak, il-
letve feleségeik 43 évvel ezelõtt hozták
létre ezt a szervezetet azzal a céllal, hogy
karitatív rendezvények szervezésével tá-
mogassák a nehéz helyzetben lévõ orszá-
gok civil kezdeményezéseit. Jelenleg 36
nemzet képviselteti magát a NATO
Charity Bazaarban, fõvédnökünk mindig
az aktuális NATO-fõtitkár felesége. Õ je-
lenleg Rasmussen asszony, aki ugyan-
csak sokban segíti munkánkat.

– Mi az alapítvány fõ tevékenysége,
és konkrétan Ön mivel foglalkozik?

– Hagyományosan novemberben ka-
rácsonyi vásárt rendezünk a tagállamok
részvételével, amelyen kézmûves termé-
keket, az adott országra jellemzõ hagyo-

mányos ételeket árulunk. Tombolasorso-
lást is tartunk, ahol a felajánlásokból ér-
kezõ tárgyakat értékesítünk. A bevételt
azoknak a szervezeteknek osztjuk szét,
amelyek az év május elsejéig pályázatot
nyújtottak be hozzánk különbözõ progra-
mok megvalósítására. Tasvaly 184 ezer
eurót sikerült összegyûjtenünk, ebbõl 26
karitatív szervezetet támogattunk. Az el-
múlt évben kiadtunk egy szakácskönyvet
is, amely a részt vevõ országok jellegzetes
ételeit tartalmazza. Románia például a
töltött káposztával, Magyarország a hor-

tobágyi húsos palacsintával szerepel a ki-
adványban.

– Vannak-e olyan projektek, amelye-
ket elõnyben részesítenek az elbírálás-
nál?

– Nagyon változatosak és jók a projek-
tek, de országonként változnak a prioritá-
sok. 36 ország vesz részt a gyûjtésben, és
természetesen mindegyik szeretné, hogy
az õ civil szervezeteinek munkáját támo-
gassuk. Nekünk fontos az, hogy mire kell
a pénz, hogy kiket és hány embert érint
a kezdeményezés, ezért fõleg a gyerme-
kekkel, idõsekkel foglalkozó, a családon
belüli erõszak ellen küzdõ egyesületek pá-
lyázatait támogatjuk.

– Mennyire követik a nyertes pályá-
zatok sorsát?

– Én mindenképpen figyelemmel kísé-
rem, mert tudom, hogy mennyire nehe-
zen gyûjtjük össze ezeket a pénzeket, és
mennyi segítséget nyújthat az adott tá-
mogatás. Ugyanakkor rengeteget tanu-
lok is ezekbõl a látogatásokból. Jó érzés
segíteni, és örömmel látom, hogy a mi
segítségünkkel mûszereket vásárolhatnak
egy kórháznak, játszóteret építhet egy
gyermekotthon, vagy pszichológiai kabi-
netet nyithat egy iskola.

– Mire a legbüszkébb?
– Minden egyes leadott pályázatra,

minden egyes megvalósított projektre
büszke vagyok. Jó érzéssel tölt el, hogy
egyre többen tudják, létezik ez a lehetõ-
ség, egyre többen írnak érdekes, szívhez
szóló és megvalósításra váró pályázato-
kat, egyre többen ismerik a NATO
Charity tevékenységét, és egyre többen
igénylik a támogatásunkat. És természe-
tesen a visszaigazolások is, az eredmé-
nyek, amelyeket általunk érnek el a civil
szervezetek, örömmel és elégedettséggel
töltenek el.

– Tavaly a margittai Dr. Pop Mircea
Városi Kórház által mûködtetett Haþie-
ganu–Pápai-Páriz Alapítvány pályázata
lett a nyertes. Miért õket választották?

– Elsõsorban azért, mert a vásárolandó
mûszerekkel sok emberen segíthetnek. A
8800 eurós támogatásból két betegköve-
tõ monitort fognak vásárolni, egyiket az
újszülötteknél, a másikat pedig a gyer-
mekgyógyászati osztályon használják
majd. A berendezésekkel pontosabban
meg lehet majd állapítani a gyermekek
egészségi állapotát, ezáltal sok újszülött
kaphat esélyt az egészséges életre.

Petri Csilla

Jótékonykodó katonafeleségek

A karitatív szervezet vezetõje figyelemmel követi
az általuk támogatott programokat

Bradács Alíz margittai kórházmenedzser veszi át az adományt
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A margittai Dr. Pop Mircea
Városi Kórházban szombaton
ünnepélyes keretek között
avatták fel a balneo-fizioterá-
piai osztály újonnan felhúzott
épületét. A beruházás az
egészségügyi misztérium tá-
mogatásával valósult meg, és
rekordidõ alatt készült el. Az
eseményt megtisztelte jelenlé-
tével Cseke Attila szenátor,
akinek egészségügyi tárcave-
zetõként oroszlánrésze van
abban, hogy az új épület elké-
szült.

Az avatási ceremónián a
minisztériumot dr. Marius Pîr-
cioagã, a Bihar Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság ve-
zetõje, az egészségbiztosítási

pénztárat az intézmény me-
gyei elnöke, Varga György

képviselte. Jelen volt Adelina
Coste alprefektus, dr. Zoia
Bitea, az egészségügyi ható-
ság megyei aligazgatója, to-
vábbá a margittai kórház veze-
tõtanácsának alelnöke, a vá-
ros polgármestere és alpolgár-
mestere, a helyi tanácsosok,
valamint az egyházak képvise-
lõi. 

Elsõként Bradács Alíz Ildikó
kórházmenedzser mondott
köszöntõ/köszönõ beszédet.
Újfent méltatta Cseke szená-
tor hozzájárulását, egyúttal fel
is köszöntötte névnapja alkal-
mából, mivel az átadás éppen
Attila-napra esett. Köszönetet
mondott a kivitelezõnek is a
gyors és jó minõségû munká-

ért, valamint az egészségügyi
intézmény alkalmazottainak a
segítségért.

szefi

Átadták a margittai kórház
legújabb részlegét is

A nagyszalontai baptista
gyülekezet jóvoltából az elõzõ
évekhez hasonlóan az elmúlt
évben is karácsonyi klubban
ünnepelhettek együtt a város
gyermekei a szeretet ünne-
pén. A rendezvény elsõ része
az ismerkedés jegyében telt, a
szervezõk interaktív progra-
mokkal, meglepetésekkel
készültek.

A kicsinyek kedves karácso-
nyi dalokat tanultak, és a játé-
kok során felidézték Jézus szü-
letésének a történetét. A gye-
rekek érdeklõdve hallgatták a
szívmelengetõ gondolatokat, a

bátrabbak pedig hozzá is szól-
tak az elhangzottakhoz, az
ügyes észrevételekért, válaszo-
kért pedig jutalom-szaloncu-
kor járt a lurkóknak.

Az ünnepi délután folytatá-
saként Amerikából érkezett
vendégek léptek a gyerekek
elé, akik egy ünnepi jelenet
keretében mutatták be a kará-
csony üzenetét. Az egyesült
államokbeli baptista közösség
tagjai elõadásuk során a meg-
bocsátás, a szeretet, a törõdés
fontosságáról beszéltek, illetve
szívhez szóló karácsonyi da-
lokkal örvendeztették meg az
egybegyûlteket.

A kedves elõadás után a
rendezvény talán leginkább
várt része, az ajándékozás
percei következtek, az ameri-
kai vendégek egy-egy aján-
dékcsomaggal örvendeztették
meg a nagyszalontai gyerme-
keket. Közös imával zárult a
karácsonyi klub.

Balázs Anita

Karácsonyi klub SzalontánPásztorjáték Bikácson

Az alprefektus és a névnapját
ünneplõ szenátor vágta át az avató-
szalagot

Cseke, Bradács és Iuhász Ienciu
Camelia, a balneo-fizioterápia
osztályvezetõ fõorvosa

Szeptember óta a mezõbi-
kácsi magyar gyerekek ha-
vonta egyszer anyanyelvi
foglalkozáson vesznek részt,
melynek keretén belül éne-
keket, mondókákat, verseket
tanulnak, meséket olvasnak,
rejtvényeket fejtenek, kéz-
mûveskednek, vagy egysze-
rûen csak játszanak. Bármely
tevékenység során a lényeg
egy: hogy azt magyar nyel-
ven tegyék.

Az elmúlt év programso-
rozatát jelmezes pásztorjá-

tékkal zárták, amelyet a helyi
római katolikus templomban
adtak elõ. A gyerekek tömö-
ren, egyszerûsített változat-
ban adták elõ Jézus születé-
sének történetét, melyben
megelevenítették Szûz Mári-
át, Szent Józsefet, a pászto-
rokat, a három napkeleti böl-
cset és az angyalok seregét.
Az elõadás végén minden
gyerek szeretetcsomagot ka-
pott, amiért ezúton is köszö-
netet mondunk a Caritas Ca-
tolicának és az RMDSZ Bi-

har megyei szer-
vezetének. Jövõ-
re az idei sikerek-
bõl merítkezve
folytatjuk progra-
munkat, lehetõ-
leg még nagyobb
l e l k e s edé s s e l ,
még több gyere-
ket bevonva tevé-
kenységeinkbe.

Kajó Brigitta
Sok érdeklõdõt vonzott a rendezvény
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Edzõcserék…

Talán a Bihar FC-nél –
amely, valljuk be, gyatra õszi
idényt produkált – volt a leg-
kevesebb váratlan esemény,
csupán a két alapember, Po-
gacsics Krisztián kapus és
Ciprian Selagea középpályás
görögországi próbajátéka s tá-
vozásuknak az országos sajtó-
ban felröppent híre adott okot
izgalomra a szurkolóknak. A
klubvezetõk cáfolták, hogy a
két játékos eligazolna Várad-
ról, azt azonban elismerték,
tárgyalóasztalhoz ülnek a gö-
rög Panionios FC képviselõi-
vel, s kedvezõ ajánlat esetén
az idény végéig kölcsönadják
a futballistákat. Ha erre sor
kerül, aggódhatnak a piros-
kék együttes hívei, hiszen a
gárda még inkább meggyen-
gül tavaszra.

A Luceafãrul berkeiben vá-
ratlan edzõváltás történt: Cã-

lin Moldovannak a záróban-
kett után egy nappal mutattak
ajtót, s helyére az év elején
nevezték ki a Jászvásárról
szintén lapátra tett Leo Gro-
zavut. Az új tréner edzõként
eddig nem sokat tudott felmu-
tatni, leginkább diktatórikus
viselkedésével (játékosainak
szidalmazásával és ütlegelésé-
vel) hívta fel magára a média
figyelmét. Szerencsére a vára-
di csapat vezetõségében van
egy-két fociszakember, talán
õk féken tudják tartani majd a
kissé túlfûtött trénert.

… és anyagi gondok

Edzõt váltott a Belényesi
Bihorul is, amely második he-
lyen zárta a harmadosztály V.
csoportját. A jó eredmény el-
lenére felmondtak a diószegi
származású Adrian Ancának,
s helyére a Bihar FC volt játé-

kosát, Sorin Cigant nevezték
ki. Talán nem volt a legjobb
döntés, ugyanis a tréner leg-
utóbb a megyei elsõ osztály-
ban szereplõ Váradalpár edzõ-
je volt, amelytõl hat forduló
után azért távozott, mert
együttese csak a középme-
zõnyben tanyázott, bár a klub-
vezetés az elsõ hely megszer-
zését tûzte ki. Az edzõváltás
mellett anyagi problémák is
beárnyékolták a csapat téli pi-
henõjét, ráadásul a belénye-
siek egyre elégedetlenebbek,
no nem az eredmények miatt,
hanem azért, mert a helyi ön-
kormányzat komoly anyagi tá-
mogatást nyújt ugyan az
együttesnek, ám az adóssá-
gokkal zárta 2011-et. Értesü-
léseink szerint rövidesen köz-
vitát tartanak majd a fekete-
Körös-parti városban, ame-
lyen a polgárok elmondhatják
majd véleményüket, s dönt-
hetnek arról, hogy a jövõben
támogassa-e a focicsapatot az
önkormányzat.

Mihályfalván a pénzhiány
okozott gondot az õsz folya-
mán. Az Unirea, amely több
mint két évtizedes szünet után

jutott fel ismét a harmadik ligá-
ba, elfogadhatóan zárta az õszi
idényt, ám komoly anyagi
gondok adódtak. A játékosok
hiába várták járandóságukat,
üres zsebbel érte õket a kará-
csony és az újév is. A gondról
a csapat tagjai tájékoztatták a
sajtót, majd a klub vezetõi is el-
ismerték, nincs minden rend-
ben az együttesnél. A támoga-
tók nem tolongtak, hogy pénz-
zel segítsék a csapat fenntartá-
sát, így a klub nehéz helyzetbe
került, s több focista is távozá-
sát helyezte kilátásba. A klub
vezetõi szintén üléseztek, s ele-
mezték a helyzetet. A találko-
zóra nem hívták ugyan meg a
játékosokat, de január 13-án,
pénteken (remélhetõleg sze-
rencsés nap lesz) ismét téma
lesz az Unirea helyzete, ezúttal
a szurkolók és a helyi támoga-
tók is résztvevõi lesznek a gyû-
lésnek. Az érmelléki klub tarto-
zása 12 ezer euró körül mo-
zog, ám Fele Attila elnök bízik
benne, hogy még a visszavá-
gók kezdetéig törleszthetik azt.
Emellett viszont pénz kell még
a tavaszi folytatáshoz is.

Hajdu Attila

Eseménydús tavasz
vár a bihari focicsapatokra
Január 9-én, hétfõn mindkét másodosztályú Bihar
megyei focicsapat, a váradi Bihar FC és Luceafãrul is
megkezdte a felkészülést az új idényre, s hamarosan
a harmadosztályban szereplõ két gárda, a Mihályfalvi
Unirea és a Belényesi Bihorul játékosai számára is vé-
get ér a téli szünidõ. Egyik bihari gárda háza táján sem
volt eseménytelen a közel egy hónapos téli vakáció.

Meggyengül-e a Bihar FC? Ez foglalkoztatja jelenleg a szurkolókat

Van mit megbeszélni Mihályfalván
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Alkalmi vers
Arany János (1817–1882) fenti címû
költeményébõl idézünk:

Az új évet (ócska tárgy!)
Kell megénekelnem,
Hálálkodva, ahogy illik,
Poharat emelnem…

Folytatása a rejtvényben a vízsz. 1. és
49., valamint a függ. 42. és 28. alatt.

Vízszintes: 13. Helyeslés. 14. Fejlõ-
désben segít. 15. …busz – lóvontatású
társaskocsi. 16. Egyiptom fõvárosa. 18.
Kis valószínûséggel. 20. Német város,
amelytõl a Duna hajózható. 21. Páratla-
nul lazán! 22. Kripton és tallium vegyje-
le. 24. … Cobar (1916–1993) – román
rajzfilmrendezõ és karikaturista. 26.
Loire-szakasz! 27. Sir Thomas … (Morus
Tamás) – angol humanista, államférfi, jo-
gász (1477–1535). 29. Éjfélig tart. 30.
Határrag. 34. A … – Franz Kafka regé-
nye. 32. Hangtalan igazság! 35. Ala-
csony lófajta. 37. Aki tartozik. 39. Test-
re simuló. 41. Alszik (nép.). 42. Az
arany vegyjele. 43. Nem fogyasztható.
46. Kettõs betû. 47. Mód betûi. 50.
Bontotta volt. 52. Színe-… – legértéke-

sebb része. 54. Hírt küld (nép.). 55.
Kocsma része. 56. Az ozmium vegyjele.
57. Portugália és Ausztria gépkocsijele.
59. A … – Bródy Sándor színmûve. 61.
Nyújt. 62. Meredek vízpart. 64. … der-
med – mozdulatlanná válik. 65. …lógia –
környezettan. 66. Após. 68. Az Antilla-
tenger másik neve. 70. Kacag. 72. An-
gol ének, dal. 74. Hibás. 76. Angliai
grófság.
Függõleges: 1. Opera-énekesnõ, az „Éj
királynõje” (Erika). 2. Valódi. 3. A tea al-
kaloidája. 4. VNR. 5. Nomen nescio
(lat.) – nevét nem tudom – röv. 6. Kima-
gyarázni akaró. 7. Magasra emelkedik.
8. Vietnami holdújév. 9. Nemzetség,
nagy család. 10. Vonulni kezd! 11. Cso-
dálkozik. 12. Norvégia és Hollandia gép-
kocsijele. 17. Történelmi idõszak. 19.
Tagadás. 23. Azonos mássalhangzók.
25. Könyv része. 27. Csodás történet.
30. Bihar megyei település Nagyvárad és
Nagyszalonta között. 31. Olasz folyó.
33. A kabátnak is van. 34. Összevissza
leng! 36. Indulatszó. 38. Francia írók,
apa és fia. 39. Takarja. 40. Szintén ne.
44. Üzen érte – rég. 45. Újcsillag. 48.
Véd. 51. Patás háziállat. 53. Szabó Ist-
ván filmje. 55. Ebben az évben. 58. An-

gyalrang. 60. Amper és volt jele. 61. Ví-
zi jármû – névelõvel. 62. Nobel-díjas né-
met író (Thomas, 1908–1955). 63.
Jacques … (1908–1982) – francia szí-
nész, filmrendezõ. 64. Magas C-vitamin-
tartalmú, Kelet-Ázsiából származó gyü-
mölcs. 65. Körülvesz. 67. Amerikai köl-
tõ, író (Edgar Allan, 1809–1849). 69.
Ilyen szarvas is van. 71. Földmûvelõ esz-
köz. 73. A gallium vegyjele. 75. Svédor-
szág és Kuba autójele.

Barabás Zsuzsa

Tavalyi utolsó, 50. számunk rejtvényé-
nek (A szeretetrõl) helyes megfejtése:
„A szeretet el tudja viselni a kudarcot,
és erõt tud adni az újrainduláshoz.”

Ezt hallotta?…
A szupermarketben a biztonsági

õr csodálkozva látja, hogy egy szõke
nõ a zöldségesrészlegnél telerakja a
kosarát uborkával, majd amikor
megtelt, visszarakja a zöldséget a
polcra. Miután a nõ ezt vagy három-
szor megismétli, odamegy hozzá, és
megkérdezi, miért csinálja ezt.

– Most voltam kozmetikusnál –
mondja a szõke –, és azt mondta,
hogy jót tesz az arcbõrömnek az
uborkapakolás!

☺

Egy betöréssel vádolt pasas mellé
hivatalból rendelnek ki védõügyvé-
det. Az ügyvéd felkeresi zárkájában
a gyanúsítottat.

– Az a gond, hogy maga nem tu-
dott eddig alibit igazolni. Gondol-
kozzon el egy kicsit: biztos, hogy
senki sincs, aki látta volna magát va-
lahol a rablás idején?

A vádlott elgondolkodik, majd így
felel:

– Hála istennek, senki…

☺

A magyar rendõr megállít egy ré-
szeg autóst, közben a gumibotjával
fenyegetõen hadonászik:

– 5000 forint, és örüljön, hogy
ennyivel megússza!

Erre a részeg:
– Ne szórakozzon már, biztos úr,

5000 ezért a gumibotért? Adja ide
500-ért, és megegyeztünk…
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Egész héten
a Hollywood Multiplex moziban

A legsötétebb óra
(The Darkest Hour)
amerikai akciófilm

Moszkva gyönyörû, izgalmas város.
Néhány fiatal élvezettel veti bele ma-
gát a városnézés izgalmába, amikor
egy az egész világra kiterjedõ, ismeret-
len eredetû katasztrófa minden elekt-
ronikus eszközt mûködésképtelenné
tesz, majd pusztítani kezdi az embere-
ket. Az eluralkodó káosz elöl a turisták
a metróalagútba menekülnek, és csak
öt nappal késõbb merészkednek elõ.
A nemrég még életteli metropolisz kí-
sértetvárossá vált. 

Idõjárás

A következõ na-
pokban térségünk
idõjárására a késõ
õsszel szokásos ér-
tékek lesznek jel-
lemzõek. A hét elsõ felében ködre le-
het számítani. A napi átlaghõmérsék-
let –3 és 3 Celsius-fok között fog mo-
zogni, a páratartalom elérheti a 20
százalékot. A hét második felében hi-
degebbre fordul az idõ, a hõmérõk hi-
ganyszála éjjelente –6 Celsius-fokig
süllyed, és napközben is fagypont kö-
rüli hõmérséklet lesz. Csapadékra szin-
te mindennap lehet majd számítani.

Január 15., vasárnap:
Lóránt – változatával, a Loránddal együtt
a germán Roland névbõl keletkezett,
utóbbi pedig a szintén germán Hruod-
land, Hruodnandból ered. Jelentése: di-
csõség és merész.
Január 16., hétfõ:
Gusztáv – a skandináv eredetû német
Gustav névbõl származik, jelentése: harc,
támasz. Ósvéd jelentése: a gótok táma-
sza, vagyis Gotstav.
Január 17., kedd:
Antal – a római Antonius nemzetségnév
rövidülésébõl származik. Jelentése való-
színûleg: herceg, fejedelem, elöljáró.
Antónia – a latin Antonius férfinév olasz
eredetû nõi párja.
Január 18., szerda:
Piroska – a latin Prisca névbõl ered,
amelynek jelentése: régi, õsi, tiszteletre-
méltó. Hangalakjának változásában a ré-
gi magyar Piros név hatásának, ill. magá-
nak a piros szónak is szerepe lehetett.
Népszerûvé Arany János tette a Toldi
szerelme címû mûvével.
Január 19., csütörtök:
Sára – héber eredetû bibliai név. Jelen-
tése: fejedelemnõ, hercegnõ, uralkodó
asszony. A Sarolta névhez nincs köze.

Márió – a Máriusz név olasz megfelelõje.
Latin eredetû, jelentése: férfi, harcias.
Január 20., péntek:
Fábián – a latin Fabianus névbõl szár-
mazik. Jelentése: a Fabius nemzetséghez
tartozó férfi.
Sebestyén – a latin Sebastianus név rö-
vidülésének megmagyarosodott alakja.
Jelentése: Szebaszte (Sebastia) városából
való. A palesztinai város, Szamaria nevét
Heródes változtatta meg Augustus császár
tiszteletére, a görög eredetû Szebaszte je-
lentése, akárcsak a császár nevéé: ma-
gasztos, fennkölt.
Január 21., szombat:
Ágnes – A középkorban a latin agnus
(bárány) szóval azonosították a hasonló
hangzás és a bárány jelképe alapján. Je-
lentése: szent, tiszta, szemérmes, szûzies.

Névnapok és jelentések

Elköltözött
a menetjegyiroda

Január 5-étõl új helyen,
vagyis az Úri (Roman Cio-
rogariu) utcán, az ortodox
püspökséggel szemben
mûködik a váradi vasúti
menetjegyiroda, melynek
hosszú évtizedeken át a
bazárépület, annak is a
korzó Bémer tér felõli vé-
gén lévõ egyik földszinti
helyisége adott otthont.
Az elköltözés tényét egy-
elõre még tájékoztató táb-
lák hirdetik a régi helyen.
A Román Államvasutak a
költözést azzal indokolta,
hogy az utóbbi idõben je-
lentõsen megcsappant az
utasok száma, és az eddigi
irodahelyiség s fõleg an-
nak bérleti díja túl nagy
már a gyér forgalomhoz
képest.

Megemlékezés

Január 14-én, szom-
baton 15 órától a Né-
met Demokrata Fórum
nagyváradi szervezete a
Sulyok István utcai székhe-
lyén találkozóra hívja a
volt deportáltakat és hoz-
zátartozóikat. Másnap, va-
sárnap 11.30-tól a Kapu-
cinus (Traian Moºoiu) utcai
templomban megemléke-
zõ szentmise lesz az el-
hunyt tagok és az egykori
deportáltak tiszteletére.

Nagyszalonta
Kalendáriuma

Már kapható a 2012-es
nagyszalontai kalendárium.
A kötetet Nagyszalontán a
Pallas Könyvesházban,
Nagyváradon pedig a Libris

Antica könyvüzletben és az
Illyés Gyula Könyvesbolt-
ban lehet megvásárolni.

Hangverseny
Érmihályfalván

Utolsó alkalmához érke-
zett a Thurzó Zoltán zongo-
ramûvész szervezésében Bi-
har megyében megtartott, A
zenén túl… címet viselõ
klasszikus zenei hangver-
senysorozat. Az öt hónapos
turné záró koncertje január
13-án, pénteken 18 óra-
kor lesz az érmihályfalvi
Bartók Béla Mûvelõdési
Házban. Fellép László Me-
linda szoprán, Tasnádi
Ferencz mélybariton, Szé-
kely István (klarinét) és Oláh
Boglárka (hegedû). A belé-
pés a 100 perces elõadásra
ingyenes.

Névnapjukat
ünneplõ
olvasóinknak
sok boldogságot
kívánunk!
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Hozzávalók: 25 dkg penne-
tészta, 5 paradicsom, 2 dl fõzõ-
tejszín, 10 dkg mascarpone sajt,
1 gerezd fokhagyma, 1 teáska-
nál oregánó, 1 teáskanál bazsa-
likom, 1 kiskanál majoránna,
néhány olívabogyó, só, fehér
bors, olívaolaj.

Elkészítés: A paradicso-
mokat néhány másodpercre
forró vízbe mártjuk, így lehúz-
hatjuk a héjukat, ezután felkoc-
kázzuk. Pici olívaolajon meg-
fonnyaszjuk a paradicsomkoc-
kákat a zúzott fokhagymával
együtt. A felsorolt fûszerekkel

ízesítjük, majd hozzáadjuk a
sajtot. Amikor megolvadt, be-
leszórhatjuk az olívabogyókat.
A tûzrõl levéve felöntjük a tej-
színnel, valamint kevés vízzel.
Visszatesszük a tûzre, és hagy-
juk felfõni. A kész szószt össze-
keverjük a kifõzött tésztával, és
már tálalhatjuk is.

Ínyenceknek 

Húszperces
paradicsomos
penne

A vízikender vagy
amerikai lázgyökér
(Eupatorium
perfoliatum)

Ez a gyógynövény ugyan-
annyi dicséretet érdemel, mint
a pompás örménygyökér. Ki-
tisztítja a gyomrot, a májat és
a nemi szerveket. Megszünteti
az enyhe hõemelkedést, bizto-
sítja a szervezet szükséges táp-
lálékait és az immunaktivitást.

A láz akár jó barátunk is le-
het ennek a gyógynövénynek a
segítségével. Ha ugyanis a lázas
szervezetet kellõképpen táplál-
juk, a test erõteljessé válik az
aktivitásban, képes regenerá-
lódni, helyettesíteni vagy feljaví-
tani egy szervet vagy egy test-
részt, legyõzni egy fertõzést pár
órán belül. (A magas láz a rákos
sejteket is képes elpusztítani).

Bizonyos körülmények kö-
zött nagyon jót tesz az eltûnõ
és visszatérõ betegségekben –

éjszakai izzadás, reuma stb. –
szenvedõknek, és segít a nem
periodikusan jelentkezõ éjsza-
kai izzadáson. Megjavítja az
epe folyását a májban és az
epehólyagban, kitisztítja ezeket
a szerveket, és segít méregtele-
níteni a májat.

Vigyázat! Ellenjavallt két-
évesnél fiatalabb korban. Fris-
sen szedve mérgezõ, nagy
adagban émelygést, hányin-
gert, hányást okozhat.

Következõ alkalommal az
amerikai viaszbokor jótékony
hatásáról fogunk beszámolni.

Gyógynövény-ábécé (6.)

Kos: Úgy érzi, mintha a falnak beszélne. Ráadásul
vannak, akik hasonló dolgokkal foglalkoznak, mint ön,

de fele akkora a tudásuk, és tudtukon kívül ártanak önnek. Ne
aggódjon folyton, inkább a partnerére koncentráljon.

Bika: Nem látja még teljesen tisztán, hogyan is fog-
nak alakulni a dolgok a munkahelyén vagy a suliban.

Valakit alig tud elviselni. Fegyelmezettsége az oka annak,
hogy még nem tört ki önök között semmiféle súlyosabb ve-
szekedés.

Ikrek: Ön nagy taktikus, de sajnos a dolgok nem a
legjobban alakulnak. Elõfordulhat, hogy valaki, aki so-

kat tud önrõl, éppen akkor kotyogja el az információkat,
amikor nem kellene, ráadásul nem a jóindulatukról ismert
szem- és fültanúk elõtt.

Rák: A héten okostojásnak tarthatják, aki mindent
jobban tud. Hajlamos lesz arra, hogy ne hagyjon érvé-

nyesülni senkit. A kedvesérõl úgy gondolta, hogy egy párt al-
kotnak, mégis a héten kiderülhet, hogy ez nem egészen így
van, ami óriási meglepetés lesz az ön számára.

Oroszlán: Irritálhatja a környezetét a fensõbbséges
viselkedése, közben senki sem tudja, hogy igazán mi

munkál a lelkében. A fájdalmat felváltja a düh, és a bosszú-
állás gondolata sem áll távol öntõl. Pénzügyek terén nehéz
helyzet alakul ki.

Szûz: Volt már jobb passzban is, de amit akar, azt vé-
gigviszi. Nem árt azonban óvatosnak lennie és diplo-

matikusan viselkednie, mert ha ezen a héten megsért valakit,
annak késõbb megihatja majd a levét. A szerelemben mágne-
ses vonzerõt gyakorol valakire, aki képtelen ellenállni önnek.

Mérleg: Ön is tud néhány kellemetlen pillanatot sze-
rezni azoknak, akik kibabráltak önnel. A héten alka-

lom kínálkozik arra, hogy alaposan beolvasson másoknak.
Az otthoniak kicsit nyomasztják, nem tudja igazán elenged-
ni magát. 

Skorpió: Sok kedvet nem érez sem a munkához,
sem a tanuláshoz. A szerelmi kapcsolatában annak el-

lenére feszültség uralkodik, hogy a partnere mindent tisztá-
zott, hogy gyanúra, féltékenységre ne legyen oka.

Nyilas: A munkahelyén nagy feszültség uralkodik, a
felettesével nehezebben tud kijönni, és sajnos olyan

dolgokat is mond, amit nem kellene. Ne várja, hogy rövide-
sen szerelmet valljon önnek valaki, mert addig nem teszi
meg, amíg le nem zárta a másik kapcsolatát.

Bak: Érdekli Önt valaki, közelebbrõl is megismerné,
amire lehetõséget is kínál a sors. Talán egy külföldi

utazáson vagy egy társas összejövetelen. Egy barát nagy ha-
tással van Önre, fõleg mert régi találkozásuk óta nagyon
megváltozott.

Vízöntõ: Legjobb lenne, ha munkahelyén meg sem
szólalna, fõleg ha olyan dolgok hangzanak el, mint le-

építés, átszervezés, reformok bevezetése. Ha pedig bizalma-
san közölnek önnel valamit, akkor azt tartsa titokban, bár-
mennyire szeretné is világgá kürtölni.

Halak: Minden õrültségben benne van, de könnyen
megússza a rizikós helyzeteket is. A szerelemben kép-

telen ellenállni, csak senki meg ne tudja, mert olyan cirkusz
lesz belõle, hogy azt nagyon nehezen tudná kimagyarázni.

Heti horoszkóp



A hét színésze – Taryn Manning
Kedd, MTV 1 – 22:00 Jack és Jill (amerikai–kanadai filmdráma)

2012. ianuár 14–20.Ingyenes tévémûsor-melléklet

A hét filmje:
A tábornok
Kedd – Duna TV, 22:30

A hét sporteseménye:
Vízilabda Eb – Magyar-
ország–Hollandia, nõi
Péntek – MTV 2, 19:55

A hét dokumentumfilmje:
Útinapló a Kis-Szunda
szigetekrõl
Szombat – MTV 1, 14:30



06:30 Magyar gazda
06:55 A rejtélyes XX. század
07:25 Anno
07:55 Ma Reggel
10:00 Delta (tudományos magazin)
10:30 Mozdulj!
11:00 Aranymetszés
11:55 Angi jelenti
12:30 Most a Buday!
13:01 Hírek
13:05 Múlt-kor
13:35 Zöld Tea
14:05 Családom és egyéb

emberfajták (amerikai s.)
14:30 Útinapló a Kis-Szunda

szigetekrõl (magyar
ismeretterjesztõ film)

15:10 A fagy birodalma
16:00 A nagy bajnok (amerikai

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

Ötöslottó és Joker sorsolása
20:30 Híradó este
21:15 Dan és a szerelem (amerikai

romantikus vígjáték)
22:50 Intim fejlövés (magyar

játékfilm)
00:10 Karthago koncert 2009
01:10 Koncertek az A38 hajón

MTV 1

RTV 1
07:00 Disney klub; 08:10 Az idõ
és az ember; 09:30 Babavarázs;
10:00 Légy szülõ, légy okos!;
10:30 Fura professzor; 11:10
Ahogy meg van írva; 11:30 e-
Fórum; 12:10 Pro patria; 12:30
Az én Európám; 13:00
Nagyvárosi kaland; 14:00
Híradó; 14:30 A Celibidache-
univerzum; 15:00 Az Electrecord
kiválósági díjai; 17:00
Találkozunk a TVR-nél; 18:45
Teleenciklopédia; 20:00 Híradó;
21:00 Ahogy repülnek az évek;
23:00 Profik; 00:10
Kristályszemek (olasz thriller)
Fsz.: Luigi Lo Cascio,
Desislava Tenekedjieva; 02:00
Folklórkincs
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Architextúrák;
08:30 Szentek és mesterségek;
09:00 Mitica esetei; 10:00 Britannia
High (angol s.); 10:55 Egészség-
pasztilla; 11:10 Max, a szuperkém
(amerikai családi kalandfilm);
12:40 Adrenalitica; 13:40 Keane
Live. Koncert; 14:10 Delfin, egy túl
tökéletes hõs (dokumentumfilm);
15:10 A tábor királya (kanadai ze-
nés vígjáték); 17:00 Jegyezd meg!;
18:00 Román útlevél; 19:00 Széles-
ségek; 19:30 Nuovo Circo; 20:00
Razushow; 21:00 CSI: Helyszínelõk
(amerikai s.); 22:00 Híradó; 23:00
Komédiabajnokság; 23:35 Ten Years
After-koncert; 00:30 Kaland Bt. (ka-
nadai s.); 01:25 A tábor királya
(kanadai zenés vígjáték, ismétlés)

Antena 1
07:00 Figyelõ; 10:00 Spartacus
(amerikai akciófilm) Fsz.: Kirk
Douglas, Laurence Olivier, Tony
Curtis; 12:00 Xena, a harcos her-
cegnõ (amerikai s.); 13:00 Figyelõ;
14:00 Menyasszonyt a fiamnak!
Reality show; 16:00 Figyelõ; 17:00
Biztosítási csalás (amerikai
thriller) Fsz.: Louise Lombard,
Billy Zane, John Shrapnel; 19:00
Figyelõ; 20:20 Kate és Leopold
(amerikai romantikus vígjáték)
Fsz.: Meg Ryan, Hugh Jackman,
Live Schreiber; 22:45 A 109. utas
(amerikai filmdráma) Fsz.: Anne
Hathaway, Chelah Horsdal,
Patrick Wilson; 00:30 Biztosítási
csalás (amerikai thriller, ismét-
lés); 02:15 Figyelõ

PRO TV
07:00 Híradó, Mi történik doki?;
10:00 Lois és Clark (amerikai
s.); 11:00 Roaming; 13:00
Híradó; 13:15 Mosolypasztillák;
13:45 Csillagok háborúja – Jedi
visszatér (amerikai sci-fi); 16:15
Harry Potter és a bölcsek köve
(amerikai kalandfilm) Fsz.:
Daniel Radcliffe, Rupert Grint,
Emma Watson; 19:00 Hírek;
20:30 A Da Vinci-kód (amerikai
thriller) Fsz.: Tom Hanks,
Audrey Tautou, Ian McKellen;
23:30 A sötétség rejtelmei
(amerikai akciófilm) Fsz.:
Christian Slater, Tara Reid,
Stephen Dorff; 01:15 A Da
Vinci-kód (amerikai thriller,
ismétlés)

HBO
06:00 Tíz dolog, amit utálok ben-
ned (amerikai vígjáték); 07:35
Gyõzzön az élet! (amerikai filmdrá-
ma); 09:05 Reflektorfény (amerikai
zenés dráma); 11:00 Hirtelen 30
(amerikai vígjáték); 12:40 Sherlock
Holmes (amerikai akciófilm); 14:50
Az utolsó léghajlító (amerikai csa-
ládi kalandfilm); 16:30 A titánok
harca (angol–amerikai kalandfilm);
18:15 Az utazó (amerikai–francia
thriller); 20:00 Illumináltan (ameri-
kai s.); 20:30 Törtetõk (amerikai
s.); 21:00 Honnan tudod? (ameri-
kai romantikus vígjáték); 23:10 Be-
szélõ (román dokumentumfilm);
00:15 Terhes társaság (amerikai
vígjáték); 01:50 Ki nevet a végén?
(amerikai filmdráma)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Sofõrlecke (angol filmdráma);
12:55 Asterix Amerikában (francia-
német animációs film); 14:25
Smokey és a Bandita (amerikai
akció-vígjáték); 16:20 Nagy zûr
kis Kínában (amerikai akció-víg-
játék); 18:15 Magas barna férfi fe-
lemás cipõben (amerikai vígjá-
ték); 20:00 Élet vagy valami ha-
sonló (amerikai romantikus vígjá-
ték); 22:00 Átkozott boszorkák
(amerikai romantikus dráma)
Sally és Gillian boszorkányok.
Egy apró gond van csak a cso-
dás örökséggel: egy átok…;
24:00 Halálnak halála (angol-fran-
cia horror); 01:45 A vér kötelez
(amerikai thriller)

TV 2 – 22:20 

Sasszem 
(amerikai filmdráma)
Jerry és Rachel két ide-
gen, akiket összehoz
egy rejtélyes telefonhí-
vás. A hívó fél egy nõ,
akit egyikük sem ismer,
és aki az életüket és a
családjukat fenyegetve
egyre veszélyesebb hely-
zetekbe hajszolja Jerryt és Rachelt, miközben a hét-
köznapok technológiáját használva követi minden
lépésüket, és úgy tûnik, mindent lát. 

AXN
07:00 The Amazing Race; 08:00
NCIS (amerikai s.); 09:00 Star
Trek (amerikai s.); 11:00 Elveszett
világ (amerikai s.); 12:00 Duval és
Moretti (olasz s.); 13:10 Sentinel –
az õrszem (amerikai s.); 14:10
NCIS (amerikai s.); 15:10 Táncolj,
ha tudsz! Reality Show; 16:10 Ext-
rém házalakitás; 17:10 Rush – A
hajsza (ausztrál s.); 18:10 Trinity
kórház (amerikai s.); 19:10 NCIS
(amerikai s.); 20:10 Szellemekkel
suttogó (amerikai s.); 21:10 NCIS:
Los Angeles (amerikai s.); 22:10
Törvény és rend (amerikai s.);
23:10 Gyilkos elmék (amerikai s.);
00:10 Született szinglik (amerikai
s.); 02:10 NCIS: Los Angeles
(amerikai s.)

Eurosport
09:30 Rali – Raid, Dakar, 12. sza-
kasz; 10:15 Síugrás – Világkupa,
Ausztria, selejtezõ; 11:15 Alpesi síe-
lés – Világkupa, Olaszo., nõi, lesik-
lás, 1. Futam – élõ; 13:00 Síugrás –
Világkupa, Ausztria, selejtezõ; 13:30
Alpesi síelés – Világkupa, Svájc, fér-
fi, lesiklás – élõ; 14:45 Síugrás – Vi-
lágkupa, Ausztria – élõ; 16:45 Sífu-
tás – Világkupa, Olaszo., férfi és nõi,
sprint, szabadstílusú – élõ; 17:15 Bi-
atlon – Világkupa, Cseh Köztársa-
ság, férfi, sprint; 18:30 Síugrás – Vi-
lágkupa, Ausztria, HS 200; 19:45
Csupa sport – Wattok; 20:45 Darts –
Világbajnokság, UK, elõdöntõ; 23:00
Küzdõsportok – Teljes KO; 24:00
Rali – Raid, Dakar, 13. szakasz;
00:45 Síugrás – Világkupa

06:30 Gazdakör
07:00 Ezer év szentjei
07:35 Rajzfilmek
09:30 Daktari (amerikai s.)
10:20 Fülemüle (szovjet családi

film)
11:45 Univerzum
12:40 Duna anzix
13:02 Híradó 
13:15 Határtalanul magyar
13:45 Vannak vidékek 
14:15 Felfedezõ úton a Robinson

család (új-zélandi s.)
15:15 Munka-Társ
15:45 Talpalatnyi zöld
16:15 Hogy volt!?
17:10 Erõszakos cselekmény

(amerikai thriller)
18:35 Magyar történelmi arckép-

csarnok
19:00 Híradó 
19:30 Pannonia 3 keréken 
20:00 Gyurkovics Tibor:

Fekvõtámasz (magyar
színházi felvétel)

22:05 Az utolsó légió (angol-olasz-
francia akciófilm)

23:45 Dunasport
24:00 Gyilkos túra (am. kalandfilm) 
01:50 Péterfy Bori & Love Band
02:50 Vannak vidékek

Duna TV
07:00 Látlelet a Földrõl
07:25 Tv2 matiné
11:30 Babavilág
12:00 9 hónap
12:30 Egy tini naplója (német s.)
14:00 Gyilkos számok (amerikai s.)
15:00 Autóguru (magazinmûsor) 
15:30 Xena (amerikai s.)
16:30 Bûbájos boszorkák (amerikai

s.)
17:30 13-as raktár (angol s.) 
18:30 Hawaii Five-0 (amerikai s.) 
19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 A stepfordi feleségek

(amerikai vígjáték) Joanna
Eberhart az EBS
tévétársaság történetének
legfiatalabb elnöke, egy
figyelmes férjjel és két
gyönyörû gyerekkel.
Úgy tûnik, minden tökéletes
mígnem egy katasztrofális
napon állásából kirúgják
és a mintaházasság is
becsõdölni látszik... 

23:15 Sasszem (amerikai 
filmdráma)

00:30 DAKAR 2012 (2012) Argentína
– Chile

01:00 Viharszív (amerikai krimi)

TV 2
07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:25 Asztro Show
12:20 Házon kívül
12:50 Autómánia
13:20 Jéglovagok
15:15 Robin Hood (angol sorozat)
16:05 Õslények kalandorai (angol

sorozat)
17:05 Felhõk közül a nap (amerikai

romantikus dráma)
19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 Armageddon (amerikai

akciófilm) Hatalmas
aszteroida közeledik a Föld
felé, a becsapódás
elkerülhetetlennek látszik.
A NASA egyik vezetõje
egyetlen esélyt lát
a megmenekülésre: fel kell
robbantani az aszteroidát.

23:15 ValóVilág – Aréna
00:25 Virtuális hajnal (hongkongi

akciófilm) 

RTL Klub
06:30 Fõtér
07:55 Ma reggel 
09:00 Rajzfilmek
11:20 Enid Blyton kalandfilm

sorozata (angol s.)
11:45 Amika (belga s.)
11:55 Az utolsó mohikán
12:25 Sarah Jane kalandjai (angol s.)
13:01 Vitéz László és a többiek 
13:30 Palacsintás király (magyar

mesejáték)
14:30 Indul a bakterház (magyar

vígjáték)
15:35 Kántor (magyar s.)
16:35 Tizenkét hónap az erdõn
17:10 Magyarország története
17:40 Neoton Unplugged
18:30 Európa pályaudvarai
18:55 Mi micsoda
19:20 Süsü a sárkány
19:50 Esti mese
20:10 Szerelmem, Afrika (német-

olasz sorozat)
21:00 Híradó este
21:35 A nagy bajnok (amerikai

családi film)
23:10 Gasztroangyal
24:00 Lépteid nyomában (olasz

filmdráma)
01:50 Dan és a szerelem (amerikai

romantikus vígjáték) 

MTV 2
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06:30 Magyar gazda
07:00 Zöld Tea
07:25 Delta 
07:55 Ma reggel
10:00 Engedjétek hozzám
10:05 Így szól az Úr!
10:10 Katolikus krónika
10:40 Útmutató
11:30 Evangélikus magazin
12:05 „Csodát termõ hit“
12:30 Erdélyi templomok
13:01 Hírek
13:05 Szellem a palackból...
13:35 Anno
14:05 Pecatúra
14:35 Barangolás Bajorországban:

Chiemsee – Chiemgau (német
dokumentumfilm)

15:10 Az alvilág professzora
(magyar krimi)

16:30 Út Londonba
17:00 Telesport
17:30 Beethoven 4. (am. vígjáték) 
19:05 Rex Rómában (osztrák s.) 
19:55 A Lényeg
20:30 Híradó este
21:15 Magyarország, szeretlek!
22:30 Jesse James meggyilkolása,

a tettes a gyáva Robert Ford
(amerikai western)

01:05 A jóslat (amerikai filmdráma) 

MTV 1

RTV 1
07:00 Disney-klub; 08:10 Hitvilág;
10:00 Dana kertjében; 10:35 A
falu élete; 13:00 Sajtó és
hatalom; 14:00 Híradó; 14:30 12
asztal. Gasztronómiai vetélkedõ;
14:55 Folklórkincs; 15:50 Angela
Gheorghiu-interjú; 17:00 Danutz
Kft. Szórakoztató szupermarket;
19:00 A nagy húzás. Joker-,
Lottó 5/40-, 6/49- és Noroc-
sorsolás; 19:45 Sport; 20:00
Híradó; 21:00 Szahara
(amerikai–spanyol–német
kalandfilm) Fsz.: Penelope
Cruz, Matthew McConaughey;
23:20 100%-ban szavatolt; 00:20
Danutz Kft. Szórakoztató
szupermarket (ismétlés); 02:10
Találkozunk a TVR-nél

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Jegyezd meg!;
09:00 Román útlevél; 10:00 Britan-
nia High (angol s.); 11:00 Motormá-
gia; 11:30 Nõi siker; 12:00 Bortestvé-
rek; 12:30 Jamie Amerikában; 13:10
Duran Duran – Live in Wembley. Kon-
certfilm; 14:10 Gustav Eiffel nyomá-
ban; 15:10 Szerelem és foci (brit
életrajzi film); 17:00 Mitica esetei;
18:00 Természet és kaland; 18:30
Csavargó pecás; 19:00 Szélességek;
19:30 Nagylábon; 20:10 A nagy ha-
zardõr 5 (amerikai western) Fsz.:
Kenny Rogers, Scott Paulin; 21:45
Ha nem tudná…; 22:00 Híradó;
23:00 Komédiaklub; 23:35 Global
Battle of the Bands; 00:30 Kalandf
Bt. (angol s.); 01:25 A nagy hazar-
dõr 5 (amerikai western, ismétlés)

Antena 1
07:00 Figyelõ; 10:00 Kate és
Leopold (amerikai romantikus
vígjáték, ismétlés); 12:00
Herkules (amerikai s.); 13:00
Figyelõ; 14:00 Barátok között.
Szórakoztató mûsor; 16:00
Figyelõ; 16:30 Game Show:
SuperBingo Metropolis, élõ; 19:00
Figyelõ; 20:20 Casino Royale
(amerikai akciófilm) Fsz.:
Daniel Craig, Eva Geen, Tobias
Menzies; 23:30 James Bond:
Soha ne mondd, hogy soha
(brit akciófilm) Fsz.: Sean
Connery, Klaus Maria
Brandauer, Max Von Sydow;
02:00 Halálos kelepce (amerikai
thriller) Fsz.: Ron Eldard,
Christopher Plummer

PRO TV
07:00 Híradó, Mi történik, doki?;
10:00 Harry Potter és a bölcsek
köve (amerikai kalandfilm); 13:00
Hírek; 13:15 Parancsoljanak, kérem!;
17:15 Dennis, a kölyök újra ko-
misz (amerikai vígjáték) Fsz.:
Justin Cooper, Don Rickles, Geor-
ge Kennedy; 19:00 Hírek; 20:30
Szex és New York (amerikai vígjá-
ték) Fsz.: Sarah Jessica Parker,
Kim Cattrall, Kristin Davis; 23:30
Beowulf – A hõs és a szörnyeteg
(kanadai–brit–ír–amerikai–ausztrál
kalandfilm) Fsz.: Gerald Butler,
Hringur Ingvarsson, Spencer
Wilding; 01:30 Angyalok háborúja
5. (amerikai thriller) Fsz.: Kari
Wuhrer, Jason Scott Lee, John
Light, Jason London

HBO
06:00 Batman: Piros Sisak ellen
(amerikai animációs film); 07:10
Carlitos nagy dobása (spanyol
filmdráma); 08:55 Honnan tudod?
(amerikai romantikus vígjáték);
11:00 Evita (amerikai musical);
13:15 Hatalomátvétel (panamai
vígjáték); 14:40 Külvárosi kama-
szok (amerikai családi vígjáték);
16:20 Az idõutazó felesége (ameri-
kai romantikus filmdráma); 18:05
Mamma mia! (amerikai zenés víg-
játék); 20:00 Morgen (román film-
dráma); 21:45 Boardwalk Empire –
Gengszterkorzó (amerikai s.);
23:40 Újabb parajelenségek (ame-
rikai horror); 01:10 Vakugrás (kí-
nai filmdráma); 03:00 69. Aranygló-
busz díjátadó ünnepség

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Asterix Amerikában (francia-német
animációs film); 12:45 Magas bar-
na férfi felemás cipõben (ameri-
kai vígjáték) A CIA – persze merõ
véletlenségbõl – egy szelíd, bá-
ránynál is ártatlanabb fiatalem-
bert vesz üldözõbe. ; 14:30 Élet
vagy valami hasonló (amerikai
romantikus vígjáték); 16:30 Átko-
zott boszorkák (amerikai romanti-
kus dráma); 18:30 Osztályalsó
(amerikai akció-vígjáték); 20:15
Az elnök zsoldosa (amerikai ak-
ciófilm); 22:00 Nico (hongkongi-
amerikai akciófilm); 23:55
Blackjack (amerikai-kanadai ak-
ciófilm); 02:40 Fagyhatár (ameri-
kai akciófilm)

Duna TV – 21:05

A Provence-i fûszeres 
(francia filmdráma)
A harmincas évei elején járó Antoine sok idõ
után, apja betegségének hírére tér vissza pro-

vence-i szülõfalujába,
ahol kénytelen-kellet-
len átveszi az öreg üz-
letét, ami egy lakóko-
csiba épített mozgó
élelmiszerboltot és az-
zal állandó tanyáról ta-
nyára való vándorlást
jelent.

AXN
07:00 The Amazing Race; 08:00
NCIS (amerikai s.); 09:00
Androméda (amerikai s.); 11:00
Az elveszett világ (amerikai s.);
12:00 Duval és Moretti (olasz s.);
13:10 Sentinel – az õrszem
(amerikai s.); 14:10 NCIS
(amerikai s.); 15:00 Táncolj, ha
tudsz! Reality Show; 16:00 Extrém
házalakítás; 17:00 Vagányok – Öt
sikkes sittes (amerikai s.); 18:15
Trinity kórház (amerikai s.);
19:10 NCIS (amerikai s.); 20:10
CSI: New York-i helyszínelõk
(amerikai s.); 22:10 Gyilkos
elmék (amerikai s.); 00:05 Zoom;
00:20 Született szinglik
(amerikai s.); 01:50 CSI: New
York (amerikai s.)

Eurosport
09:30 Síugrás – Világkupa, HS 200;
10:00 Szánkó – Világkupa, férfi, élõ;
11:00 Alpesi síelés – Világkupa, férfi,
szlalom, élõ; 12:00 Szánkó – Világku-
pa, férfi, 2. futam; 12:30 Alpesi síelés
– Világkupa, nõi, szuper-G, élõ; 13:45
Biatlon – Világkupa, nõi, üldözéses,
élõ; 14:30 Sífutás – Világkupa, sprint,
csapat; 15:00 Síugrás – Világkupa,
HS 200, élõ; 16:45 Északi összetett
síelés – Világkupa, Gundersen, élõ;
17:30 Biatlon – Világkupa, Nove Mes-
to, férfi, üldözéses; 18:15 Snooker –
Nemzetközi mesterek, D. Junhui – R.
O’Sullivan; 19:45 Darts – Világbaj-
nokság, döntõ, élõ; 21:00 Snooker –
M. Williams – S. Maguire, élõ; 24:00
Rali – Raid, Dakar, 14. szakasz;
00:45 Síugrás – Világkupa, HS 200

06:30 Gazdakör 
07:00 Rajzfilmek
09:05 Daktari (amerikai s.) 
10:00 Isten kezében
10:30 Élõ egyház
11:00 Isten kezében
11:30 Új nemzedék
12:00 Világ-nézet 
13:02 Híradó
13:15 Élõ népzene
13:45 Lyukasóra
14:15 Rosszcsont kalandjai

(amerikai s.)
15:15 Csellengõk
15:45 Arcélek
16:15 Hazajáró 
16:45 Múltidézõ
17:20 Két lány az uccán (magyar

vígjáték)
18:35 Magyar történelmi

arcképcsarnok
19:00 Híradó 
19:30 Heti Hírmondó
20:00 Önök kérték!
21:05 A Provence-i fûszeres

(francia filmdráma)
22:45 Klubszoba
23:40 Dunasport
00:50 Luther (angol s.) 
01:50 Múltidézõ (ismétlés)
02:15 Élõ népzene

Duna TV
06:45 Reggeli gondolatok
07:15 Egzotikus Ázsia
07:45 Tv2 matiné
10:50 Ability – a képességek próbája
11:20 Nagy Vagy! 
12:15 Stahl konyhája (ismétlés)
12:45 Kalandjárat (ismétlés)
13:15 Borkultusz
13:45 Több mint TestÕr
14:15 Simlis Jack, a karibi

szuperkém (amerikai-új-
zélandi sorozat)

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

15:45 Monk – Flúgos nyomozó
(amerikai sorozat) 

16:45 Bûbájos boszorkák (amerikai
sorozat)

17:45 A stepfordi feleségek
(amerikai vígjáték)

19:30 Tények
20:00 Napló (mérlegen a valóság)
21:05 Kapj el, ha tudsz! (amerikai

krimi)
23:40 Kockázati tényezõ

(amerikai–hongkongi
akciófilm) 

01:35 DAKAR 2012 (2012) Argentína
– Chile

02:05 El Mariachi, a zenész
(amerikai akciófilm)

TV 2
07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:40 Teleshop 
12:30 Törzsutas 
13:00 Havazin
13:30 Robin Hood (angol s.)
15:35 Eltûntnek nyilvánítva

(amerikai-kanadai s.)
17:30 Csupasz pisztoly a (z)ûrben

(amerikai-kanadai-német
vígjáték)

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Cobra 11 (német s.)
20:55 ValóVilág – Aréna
23:50 Az eltûntek (amerikai thriller)

A fiatal és elszánt Maggie
elhagyatott, vad vidéken
neveli két lányát. Egyik nap
azonban a nagyobbik
gyermekét, Lilyt titokzatos,
sötét alakok rabolják el.

02:30 Portré 

RTL Klub
06:25 Fõtér
07:55 Ma reggel 
09:00 Rajzfilmek
11:20 Enid Blyton kalandfilm

sorozata (angol sorozat) 
11:45 Amika (belga sorozat)
11:55 Az utolsó mohikán (anim. s.)
12:20 Sarah Jane kalandjai (angol s.)
13:01 Engedjétek hozzám
13:15 Katolikus krónika
13:40 Útmutató
14:30 Evangélikus magazin
15:05 „Csodát termõ hit“
15:30 Erdélyi templomok
16:00 Néprajzi értékeink
16:05 Palacsintás király 2. (mesejáték)
16:50 Tizenkét hónap az erdõn
17:15 Magyarország története
17:40 Esély a lángok között –

Jótékonysági koncert
18:30 Európa pályaudvarai
19:00 Mi micsoda
19:25 Esti mese
20:15 Szerelmem, Afrika (német s.)
21:00 Híradó este
21:35 A Lényeg
22:00 Átok 2. (magyar s.) 
22:30 Az alvilág professzora

(magyar krimi)
23:50 A tett helyszíne (angol s.)
00:35 Beethoven 4 (am. vígjáték)

MTV 2



06:30 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:20 Afrika gyöngyszeme (port. s.) 
11:10 Rex Rómában (osztrák-

német-olasz s.) 
12:00 Út Londonba
12:30 Agrárpercek
13:01 Hírek
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Roma Magazin
14:30 Domovina
15:00 Múlt-kor
15:30 A Szövetség
16:20 Maupassant történeteibõl

(francia s.)
16:55 Angyali érintés (amerikai s.)
17:45 MM. A megoldások magazinja
18:40 Család csak egy van

(ausztrál s.) 
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó este
21:05 Férfi kézilabda Eb. 2012, Ma-

gyarország-Oroszország – élõ
22:55 Vízilabda Eb. 2012,

Magyarország-Olaszország
00:05 Aranymetszés
01:05 Múlt-kor
01:30 Zöld Tea
02:00 Sporthírek
02:10 Család csak egy van

(ausztrál s.)

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia,
nap mint nap!; 10:10 A palota
titkai (dél-koreai s.); 11:20
Sajtó és hatalom (ismétlés);
12:20 Ha szeretné újra látni;
12:40 A palota legendái
(koreai s., ismétlés); 14:00
Híradó; 14:45 Teleshop; 15:30
Krónika (magyar nyelvû
mûsor); 17:00 Híradó; 17:30
Anyám, a hókirálynõ; 18:30 A
palota legendái (koreai s.);
19:45 Sport; 20:00 Híradó;
21:00 Premier plan; 22:00
Nyitott szemmel; 23:10 Replay;
00:30 Noktürnök; 01:30 Psych
– Dilis detektívek (amerikai
s.); 02:15 Nyitott szemmel
(ismétlés); 03:20 Híradó
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Fraser és a
farkas (kanadai-amerikai s.);
08:30 Szélességek; 09:10
Szerelem és foci; 10:50
Vallomások; 12:20 Gustave Eiffel
nyomában; 13:15 Topping; 14:00
Architextúrák; 14:35 Együtt
Európába; 15:30 Teleshop; 16:00
Fraser és a farkas (kanadai-
amerikai s.); 17:00 Vallomások;
18:00 Híradó; 18:30 Razushow;
19:30 Aréna; 20:25 Egy óra biznisz;
21:10 Szórakoztató mûsor; 22:00
Híradó; 23:00 Teremtsd meg a
pénzt; 23:35 Hósüti
(angol–kanadai filmdráma) Fsz.:
Alan Rickman, Sigourney
Weaver; 01:30 Autómánia; 02:50
Egy óra biznisz (ismétlés)

Antena 1
06:00 Figyelõ; 08:00 Jó
reggelt!; 10:00 Sajtófigyelõ;
10:50 Menyasszonyt a
fiamnak!; 11:20 Knight Rider
(amerikai s.); 12:00
Szindbád kalandjai
(amerikai s.); 13:00 Figyelõ;
14:00 Menyasszonyt a
fiamnak. Reality show; 16:00
Figyelõ; 17:00 Közvetlen
kapcsolat; 19:00 Figyelõ;
20:20 Menyasszonyt a
fiamnak! Reality show; 22:00
Lale Devri (amerikai s.);
23:00 Figyelõ; 23:45 Pacatos
Show; 01:05 A birodalom
(amerikai thriller) Fsz.: John
Leguizamo, Sonia Braga,
Denise Richards

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?;
A könyvhozó; 10:15
Parancsoljanak, kérem!; 11:00
Mosolypasztillák; 12:00 Fiatal
és nyughatatlan (amerikai s.);
13:00 Hírek; 14:00 Dennis, a
kölyök újra komisz (amerikai
vígjáték, ismétlés); 16:00
Fiatal és nyughatatlan
(amerikai s.); 17:00 Híradó;
17:45 Happy Hour; 19:00 Hírek;
20:30 A barlang
(amerikai–német kalandfilm)
Fsz.: Cole Hauser, Eddie
Cibrian, Morris Chestnut;
22:30 Híradó; 23:00 CSI:
Miami (amerikai s.); 24:00 A
barlang (ismétlés); 02:00
Híradó

HBO
06:00 Mamma mia! (amerikai ze-
nés vígjáték); 07:50 Mihaszna ka-
lózok (amerikai animációs film);
09:15 Élelmiszeripar Rt. (amerikai
dokumentumfilm); 10:45 A szív
bajnokai (amerikai életrajzi drá-
ma); 12:50 Morgen (román film-
dráma); 14:35 A brooklyni balhé
(amerikai akcióvígjáték); 15:50
Frost/Nixon (amerikai–angol–
francia filmdráma); 17:55 Drá-
gám, a kölykök összementek!
(amerikai vígjáték); 19:30 Felvétel
indul!; 20:00 Mildred Pierce (ame-
rikai s.); 23:10 Jonah Hex (ameri-
kai akciófilm); 00:30 Illumináltan
(amerikai s.); 01:00 Törtetõk
(amerikai s.); 01:30 Wanted (ame-
rikai thriller)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:15
Cyrano de Bergerac (francia ro-
mantikus dráma); 14:00 Tûzsze-
kerek (angol filmdráma); 16:20
Osztályalsó (amerikai akció-víg-
játék); 18:05 Egy gyilkosság for-
gatókönyve (amerikai
akcióthriller) Lawson
Russellnek egy érdekes regény
eredeti példánya kerül a kezébe,
az írója másnap meghal, és
Lawson kiadja a könyvet a saját
neve alatt; 20:05 Fehér sárkány,
vörös tigris (hongkongi akció-
film); 22:00 Különösen veszé-
lyes (amerikai akciófilm); 23:50
Száguldó csapda (kanadai ak-
ciófilm); 01:45 Tûzszemek (ame-
rikai horror)

Duna TV – 22:30

Fekete
bárány 
(amerikai filmdráma)
Terry, az idõsebbik fiú
agresszíven és erõszako-
san lázad a világ és csa-
ládja ellen. Cole, bátyjá-
val szemben, a baseball-
ról álmodozik, folyama-
tosan gyakorol, majd új
középiskolába kerülve rendszeresen edz, végül be-
kerül a csapatba. A harmadik testvér, Kathleen fia-
talon teherbe esik és elhagyja a szülõi házat.

AXN
07:00 American Idol; 08:00 Az
elveszett világ (amerikai s.); 09:00
Ügyvédek (amerikai s.); 10:00
Rush – a hajsza (amerikai s.);
11:00 Merlin (amerikai s.); 12:00
NCIS (amerikai s.); 13:00
Ügyvédek (amerikai s.); 14:00
American Idol. Reality; 15:00 Rush
– a hajsza (amerikai s.); 16:00
NCIS (amerikai s.); 17:00 Az
elveszett világ (amerikai s.); 18:00
Merlin (ausztrál s.); 19:00 NCIS
(amerikai s.); 20:00 NCIS: Los
Angeles (amerikai s.); 21:00 CSI:
New York (amerikai s.); 23:00
NCIS (amerikai s.); 24:00 Született
szinglik (amerikai s.); 00:30 CSI:
New York (amerikai s.); 02:25
NCIS (amerikai s.)

Eurosport
10:00 Tenisz – Ausztrál open, Mel-
bourne, 1. nap, élõ; 15:30 Snooker
– Nemzetközi mesterek, London,
Egyesült Királyság, 2. nap, J. Trump
(Anglia) – S. Bingham (Anglia), élõ;
17:30 Tenisz – Ausztrál open, Mel-
bourne, 1. nap; 19:30 Tenisz – A já-
ték Mats szemével; 20:00 Snooker
– Nemzetközi mesterek, London,
Egyesült Királyság, 2. nap, J. Trump
(Anglia) – S. Bingham (Anglia);
21:00 Snooker – Nemzetközi mes-
terek, London, Egyesült Királyság,
2. nap, S. Murphy0 (Anglia) – M.
Gould (Anglia), élõ; 24:00 Tenisz –
Ausztrál open, Melbourne, 1. nap;
01:30 Tenisz – A játék Mats szemé-
vel; 02:00 Tenisz – Ausztrál open,
Melbourne, 2. nap élõ

06:30 Gazdakör
06:40 Híradó
07:00 Közbeszéd (ismétlés)
07:30 Híradó 
07:35 Kisváros (magyar sorozat)
08:15 Kisenciklopédia
08:30 Híradó
08:35 MacGyver (am.-kan. sorozat)
09:30 Híradó
09:35 Térkép (ismétlés)
10:05 Sólyom és galamb (olasz s.)
11:00 Család-barát
12:00 Isten kezében (ismétlés)
12:30 Hazajáró (ismétlés)
13:02 Híradó
13:20 Kívánságkosár
15:15 Heti Hírmondó (ismétlés)
15:45 Csellengõk (ismétlés)
16:15 Klubszoba (ismétlés)
17:10 Korea, Kína és Japán

kultúrájának története
18:15 Kisváros (magyar s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 MacGyver (am.-kan. s.)
21:30 A férfi a legjobb orvosság

(német s.)
22:15 Hírek
22:30 Fekete bárány (am. filmdráma)
00:10 Sportaréna 

Duna TV
07:00 Aktív Extra (ismétlés)
07:25 Tények reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája (ismétlés)
10:45 Teleshop
12:20 Buli az élet (amerikai

vígjáték) Az érettségi
banketten sok minden
kiderül négy év együttlét
után, a buli felszínre hoz jó
és rossz emlékeket
egyaránt. 

14:10 Eva Luna (amerikai-mexikói
s.)

15:10 EZO.TV Jósok, látók,
médiumok!

16:20 Rex felügyelõ (osztrák-
német-olasz s.)

17:20 La Pola (kolumbiai s.) 
18:25 Eva Luna (amerikai-mexikói

s.) 
19:30 Tények
20:30 Aktív 
21:30 Jóban Rosszban (magyar s.) 
22:00 NCIS (amerikai s.)
23:00 NCIS: Los Angeles (amerikai

s.)
24:00 Aktív 
01:05 Tények este
01:40 DAKAR 2012 Argentína – Chile
02:10 EZO.TV Jósok, médiumok!

TV 2
06:45 Top Shop
07:10 Fókusz Plusz
07:45 Fókusz Reggel
08:35 Reflektor Reggel
08:45 Reggeli – Csak csajok
09:25 A szerelem rabjai (argentin

sorozat) 
10:20 Második esély (amerikai-

mexikói-kolumbiai sorozat)
11:20 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 A szív útjai (török sorozat) 
15:20 Sohaország (amerikai

filmdráma)
17:15 Az éden titkai (görög

sorozat) 
18:20 Sarokba szorítva (amerikai

sorozat)
19:30 RTL Klub Híradó
20:15 Fókusz
21:20 Barátok közt (magyar

sorozat)
22:00 ValóVilág – Aréna
23:10 Nagyágyúk (amerikai

sorozat)
00:10 Minden, amit mindig is tudni

akartál a Pókerrõl… de eddig
nem merted megkérdezni

00:45 Reflektor
01:00 Mutánsok szigete (amerikai

horror)

RTL Klub
06:25 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:00 Budapest természeti értékei
10:25 Társbérletben a tárgyakkal
10:50 Magyar elsõk
11:00 Válaszd a tudást!
12:00 Magyar rock
13:01 Híradó délben
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Járóföld
14:25 A tajvani hegyek legendái

(tajvani természetfilm)
14:55 Fõtér
16:20 Hogy volt!?
18:20 English 4U
18:45 Família Kft. (magyar sorozat) 
19:10 Angyali érintés (amerikai s.)
20:00 Esti mese
20:25 Maupassant történeteibõl

(francia s.)
21:00 Híradó este
21:30 McLeod lányai (ausztrál s.)
22:25 Maradj talpon! 
23:05 Stingers (asztrál sorozat)
23:50 Bûvölet (olasz sorozat)
00:45 On The Spot – Japán (magyar

dokumentumfilm) 
01:35 Sant’ Angelo – Egy kórház

hétköznapjai (olasz s.) 
02:30 McLeod lányai (ausztrál

sorozat)

MTV 2
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06:30 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:05 Afrika gyöngyszeme

(amerikai sorozat)
10:40 Mindenbõl egy van
12:00 Európa egészsége Örökifjan

Európában
13:00 Hírek
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Srpski Ekran
14:25 Unser Bildschirm
14:55 KorTárs
15:25 Egy frontkóros naplója
16:35 Angyali érintés (amerikai

sorozat)
17:10 MM
18:10 Család csak egy van
18:55 Maradj talpon!
19:55 Vízilabda Európa-bajnokság

2012
20:30 Híradó este 
22:00 Jack és Jill

(amerikai–kanadai
filmdráma)

23:30 Az ESTE
24:00 Tudorok (amerikai 

sorozat)
01:00 Barangolások öt 

kontinensen
01:30 Esély
02:00 Család csak egy van

MTV 1

RTV 1
07:00 Reggeli híradó; 08:00
Románia nap mit nap; 10:10 A
palota titkai (koreai s.); 12:20 Ha
szeretné úja látni; 12:40 A palota
titkai (koreai s.); 14:00 Híradó;
14:45 Teleshop; 15:30 Európai
roma; 16:00 Magyar nyelvû mûsor;
17:00 Híradó; 17:30 Anyám, a
hókirálynõ; 18:25 A palota
legendái (koreai s.); 19:45 Sport;
20:00 Híradó; 21:00 A Grace-
klinika (német s.); 21:50 Sushi;
22:10 Büszkeség és szenvedély
(amerikai romantikus
kalandfilm) Fsz:: Cary Grant,
Franck Sinatra; 00:25 Psych –
dilis detektívek (amerikai s.);
02:25 Sushi; 02:40 Európai roma;
03:20 Híradó

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Fraser és a
farkas; 09:00 Ma a holnapról; 09:30
Teremtsd meg a pénzt; 10:00
Aurómánia; 10:30 Légy formában!;
10:55 Vallomások; 11:55 Bazár;
12:25 Egy óra biznisz; 13:15 Szóra-
koztató mûsor; 14:00 Parlamneti
pártok eleménye; 14:35 Együtt Eu-
rópába; 15:30 Teleshop; 16:00
Fraser és a farkas; 17:00 Vallomá-
sok; 18:00 Hírek; 18:30 Mestersé-
günk. A gyilkosság (francia kri-
mi) Fsz:: Catherine Frot, Andre
Dussolier; 20:25 Egy óra biznisz;
22:00 Híradó; 23:00 Túlélõ a nagy-
város dzsungelében; 23:35 Töké-
letlen családom (amerikai film-
dráma); 01:10 Hósüti; 03:0 Egy óra
biznisz; 03:50 Vallomások

Antena 1
06:00 Figyelõ; 10:00
Sajtófigyelõ; 11:10 Knight
Rider (amerikai s.); 12:00
Szindbád kalandjai
(amerikai s.); 13:00 Figyelõ;
14:00 Menyasszonyt
a fiamnak: Reality show;
16:00 Figyelõ; 17:00 Barátok
között; 19:00 Figyelõ; 20:20
Fészkes fenevadak
(amerikai–angol vígjáték)
Fsz:: Jamie Lee Curtis,
John Cleese, Kevin Kline;
22:00 Lale Devri (amerikai
s.); 23:00 Figyelõ; 23:45
Pacatos Show; 01:00
Fészkes fenevadak
(ismétlés); 03:00 Figyelõ;
03:45 Közvetlen kapcsolat

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Parancsoljanak,
kérem!; 11:00 Mosolypasztillák;
12:00 Fiatal és nyughatatlan
(amerikai s.); 13:00 Hírek; 13:30
Mosolypasztillák; 14:00 Románia,
szeretlek!; 15:00 Apropo TV; 16:00
Fiatal és nyughatatlan (amerikai
s.); 17:00 Híradó; 17:45 Happy
Hour; 19:00 Hírek; 20:30
Halálugrás (amerikai akciófilm)
Fsz:: Wesley Snipes, Gary Busey,
Yancy Butler, Michael Jeter;
22:30 Híradó; 23:00 CSI: Miami
helyszínelõk (amerikai s.); 24:00
Halálugrás (ismétlés); 02:00
Hírek; 04:00 CSI: Miami
helyszínelõk (amerikai s.); 05:00
Mosolypasztillák; 06:00 Happy Hour

HBO
06:00 Frost/Nixon (amerikai–angol–
francia filmdráma); 08:00 Gyógy-
egér vacsorára (amerikai vígjáték);
09:50 A Múmia – A Sárkánycsászár
sírja (amerikai–kínai–német kaland-
film); 11:40 Háború télvíz idején
(holland filmdráma); 13:25 Szaba-
dítsátok ki Willyt! – A Kalóz-öböl
akció (amerikai családi kalandfilm);
15:05 Pasifogó (amerikai filmdrá-
ma); 16:45 Mildred Pierce (amerikai
s.); 20:00 69 Aranyglóbusz díjátadó
ünnepség: Szerkesztett változat;
22:05 Túl jó nõ a csajom (amerikai
romantikus vígjáték); 23:50 Hár-
mastársak (amerikai s.); 01:50 Halá-
li temetés (amerikai vígjáték); 03:20
Õrült szív (amerikai filmdráma);
05:10 A 895: pelikán (am. dokf.)

Film +
06:30 Az elnök zsoldosa
(amerikai akciófilm); 08:05
Televíziós vásárlás; 11:10
Tûzszemek (amerikai horror);
13:25 Lassú méreg (amerikai
filmdráma); 15:10 Mûgyûjtõk
és gyilkosok (német-dán-
holland krimi); 16:55
Kabinnyomás (amerikai
katasztrófa film); 18:40
Napkitörés (amerikai
akciófilm); 20:20 Hóvihar
(kanadai-amerikai thriller);
22:00 Végítélet (angol
akciófilm); 00:05 Álomharcos
(amerikai horvát akciófilm);
01:50 A jeti visszatér (amerikai
horror); 03:30 Hóvihar
(kanadai-amerikai thriller)

M1 – 22:00 

Jack és Jill 
(amerikai–kanadai
filmdráma) 
A Sadelstein család bol-
dogan él gyönyörû Los
Angeles-i otthonában.
A nyugalom és békes-
ség szinte megzavarha-
tatlan körülöttük. Évente egyszer, a Hálaadás
napján beüt a ménkû: meglátogatja õket a család-
fõ, Jack ikertestvére, Jill. Az ikrek elképesztõen
hasonlítanak egymásra: abban is egyformák,
hogy alig viselik el a másikat. Hogy mi lesz ebbõl?

AXN
07:00 American Idol (reality Show);
08:00 Elveszett világ (am. s.); 09:00
Ügyvédek (am. s.); 10:00 Rush – a
hajsza (amerikai s.); 11:00 Merlin
(amerikai s.); 12:00 NCIS (amerikai
s.); 13:00 Ügyvédek (amerikai s.);
14:00 American Idol (reality Show);
15:00 Rush – a hajsza (amerikai s.);
16:00 NCIS: Los Angeles (amerikai
s.); 17:00 Elveszett világ (amerikai
s.); 18:00 Merlin (amerikai s.); 19:00
NCIS (amerikai s.); 20:00 NCIS: Los
Angeles (amerikai s.); 21:00 Szelle-
mekkel suttogó (amerikai s.); 22:00
Ébredések (amerikai filmdráma)
Fsz: Robin Williams, Robert De
Niro; 00:15 Zoom; 00:30 Született
szinglik (amerikai s.); 01:00 NCIS:
Los Angeles (amerikai s.)

Eurosport
10:00 Tenisz – Ausztrál open, Mel-
bourne, 2. nap, élõ; 15:30 Snooker –
Nemzetközi mesterek, London, 3.
nap, J. Higgins (Skócia) – M:
Stevens (WAL), élõ; 17:30 Tenisz –
Ausztrál open, Melbourne, 2. nap;
19:30 Tenisz – A játék Mats szemé-
vel; 20:00 Snooker – Nemzetközi
mesterek, London, 3. nap, J. Higgins
(Skócia) – M. Stevens (Wales);
21:00 Snooker – Nemzetközi meste-
rek, London, 3. nap, N: Robertson
(Ausztrália) – M. Allen (Észak-Íror-
szág), élõ; 24:00 Motorsportok –
GTA út Dubaiba; 00:15 Tenisz –
Ausztrál open, Melbourne, 2. nap;
01:30 Tenisz – A játék Mats szemé-
vel; 02:00 Tenisz – Ausztrál open,
Melbourne, 3. nap, élõ

07:00 Közbeszéd
07:30 Híradó
07:35 Kisváros (magyar s.)
08:15 Kisenciklopédia
08:30 Híradó
08:35 MacGyver (amerikai s.)
09:30 Híradó
09:35 Térkép
10:05 A férfi a legjobb orvosság
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
11:55 Roma Magazin
12:20 Domovina
13:00 Híradó – Déli
13:20 Kívánságkosár
15:15 Napok, évek, századok
15:45 Határtalanul magyar
16:15 Sportaréna
17:10 Megvalósuló álmok
17:50 Cigája
18:15 Kisváros (magyar s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 MacGyver (amerikai s.)
21:30 Mad Men – Reklámõrültek

(amerikai s.)
22:15 Híradó
22:25 Könyvhalász
24:00 Dunasport
00:05 Varsói gondolatok

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 TotalCar
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája 
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
12:25 Mike kapitány 

hadjárata (amerikai
kalandfilm)

14:10 Eva Luna (olasz s.) 
15:10 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok! 
16:20 Rex felügyelõ (osztrák s.)
17:20 La Pola (olasz s.)
18:20 Update Konyha
18:25 Eva Luna (olasz s.)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:30 Jóban Rosszban

(magyar s.)
22:00 Collateral – A halál záloga

(amerikai thriller)
Fsz.: Tom Cruise, Jamie
Foxx, Jada Pinkett Smith,
Mark Ruffalo, Peter Berg 

24:15 Propaganda
01:20 Tények Este
01:55 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok! 
02:30 Szemétdomb (amerikai film)

TV 2
06:55 Top Shop
07:20 Trendmánia 
07:50 Fókusz Reggel
08:40 Reflektor Reggel
08:50 Reggeli – Csak csajok
09:30 A szerelem rabjai (mexikói s.)
10:20 Második esély (mexikói s.)
11:35 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 A szív útjai (mexikói s.)
15:25 Ara-para (amerikai vígjáték)

Sam úgy érzi, álmai végre
valóra válnak, amikor a ba-
rátja, Ben megkéri a kezét.
Ám az esküvõ megszervezé-
se során minden balul üt ki.
Mindenkivel gondja van: a
szállítókkal, a ruhatervezõk-
kel, és persze az egész csa-
láddal.

17:15 Az éden titkai (olasz s.)
18:20 Sarokba szorítva (amerikai s.)
19:30 RTL Klub Híradó
20:15 Fókusz
21:20 Barátok közt (magyar s.) 
22:00 ValóVilág Összefoglaló – élõ 
23:10 Házon kívül 
23:45 XXI. század – a legendák

velünk élnek
00:20 Reflektor
00:35 A Grace klinika (amerikai s.)

RTL Klub
06:35 Kárpát Expressz
07:00 Hogy volt!?... Extra
07:55 Ma Reggel
10:00 Válogatás az Országos Ter-

mészetfilm-fesztivál filmjeibõl
10:25 Álmok mai álmodói – tudós

fiatalok
10:50 Jelfák
11:00 Tudásakadémia Junior
12:00 Magyar pop
12:05 A magyar kutya
13:00 Híradó 
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Járóföld
14:20 Szép magyar tánc Sárközi

karikázó
14:30 Fõtér
15:55 Hogy volt!?
17:25 Delta
17:55 English 4U
18:25 Família Kft (magyar s.)
18:50 Angyali érintés (amerikai s.)
19:35 Esti mese
20:00 Maupassant filmklasszikusok
20:55 McLeod lányai (ausztrál s.)
21:45 Híradó este
22:20 Maradj talpon!
23:15 24 (amerikai s.)
24:00 Bûvölet (olasz s.)
24:55 Az Este
01:25 Jack és Jill 

MTV 2



06:30 Kárpát Expressz 
06:55 Ma Reggel
10:10 Afrika gyöngyszeme

(amerikai sorozat)
11:00 Magyarország, szeretlek!
12:15 Útravaló
12:30 Átjáró
13:01 Híradó délben 
13:25 Hrvatska krónika
14:25 Ecranul nostru
14:55 Most a Buday! Fõzzünk együtt!
15:25 Gasztroangyal
16:20 Angyali érintés (amerikai

sorozat) 
17:10 Veszélyes szerelem
17:55 MM
18:40 Család csak egy van
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó este 
21:05 Férfi kézilabda Európa-

bajnokság 2012
23:00 Az Este
23:40 KorTárs
24:10 Viszlát, elvtársak!
01:05 Szellem a palackból...

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia, nap
mint nap; 10:10 A palota legendái
(koreai s.); 11:25 Te ítélj!; 12:20 Ha
szeretné úja látni; 12:40 A palota
legendái (koreai s.); 14:00 Híradó;
14:45 Teleshop; 15:30 Emberek,
mint mi; 16:00 Együttélés; 17:00
Híradó; 17:30 Feketeszakáll; 18:25
A palota legendái (koreai s.);
19:45 Sport; 20:00 Híradó; 21:00
Dr: House (amerikai s.); 22:50
Sushi; 23:10 Az õrület határán
(amerikai–kanadai filmdráma)
Fsz:: Brendan Fehr, Paul
Johannson; 00:55 Psych – dilis
detektívek (amerikai s.); 01:45
Közérdek; 02:10 La vie en rose;
03:15 Híradó; 04:05 Ha szeretné
újra látni
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Fraser és
a farkas; 09:55 Egészség-
pasztillák; 11:00 Vallomások;
11:55 Bazár; 12:25 Egy óra
biznisz; 14:00 Szentek és
mesterségek; 14:35 Együtt
Európába; 15:30 Teleshop; 16:00
Fraser és a farkas; 17:00
Vallomások; 18:00 Híradó; 18:30
Amerika szélén (amerikai
filmdráma); 19:30 Szélességek;
20:10 Szórkoztató mûsor; 22:00
Híradó; 23:00 Bortestvérek; 23:35
Vadnyugati történet (ameriaki
western) Fsz:: Michael Dudikoff,
Valerie Wildman; 01:10
Adrenalitica; 01:25 Tökéletlen
családom; 03:00 Egy óra biznisz;
03:50 Vallomások

Antena 1
06:00 Figyelõ; 10:00
Sajtóvisszhangt; 10:50
Menyasszonyt a fiamnak! Reality
show; 11:20 Knight Rider
(amerikai s.); 13:00 Figyelõ;
14:00 Menyasszonyt a fiamnak!
Reality show; 16:00 Figyelõ;
17:00 Barátok között:
Szórakoztató mûsor; 19:00
Figyelõ; 20:20 Ujjat húzol a
szõkékkel? Szórakoztató mûsor;
21:50 Lale Devri (amerikai s.);
22:50 Figyelõ; 23:45 Pacatos
Show: Szórakoztató mûsor;
01:00 Egy jenki Arthur király
udvarában (amerikai vígjáték)
Fsz:: Bing Crosby, 03:00
Figyelõ; 03:45 Közvetlen
kapcsolat

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Parancsoljanak,
kérem!; 11:00 Mosolypasztillák;
12:00 Fiatal és nyughatatlan
(amerikai s.); 13:00 Hírek; 14:00
Lucky Luke (amerikai–olasz
vígjáték) Fsz:: Terence Hill,
Nancy Morgan, Fritz Sperberg;
16:00 Fiatal és nyughatatlan
(amerikai s.); 17:00 Híradó; 17:45
Happy Hour; 19:00 Hírek; 20:30
Nico (amerikai akciófilm) Fsz::
Steven Seagal, Pam Grier, Henry
Silva, Ron Dean; 22:30 Híradó;
23:00 Miami helyszínelõk
(amerikai s.); 24:00 Nico
(amerikai akciófilm); 02:00 Híradó;
04:00 Miami helyszínelõk
(amerikai s.)

HBO
06:00 Pasifogó (amerikai filmdrá-
ma); 07:45 Ez nekem nem megy, de
abban jó vagyok (amerikai dokumen-
tumfilm); 08:20 Exférj újratöltve
(amerikai akciófilm); 10:10 Tõzsde-
cápák – A pénz nem alszik (ameri-
kai filmdráma); 12:20 A nõvérem
húga (amerikai filmdráma); 14:10
Apollo 13 (amerikai filmdráma);
16:30 Ramona és Beezus (amerikai
családi kalandfilm); 18:15 Már
megint Te (amerikai vígjáték);
20:00 Morgen (román filmdráma);
21:45 Zöld darázs (amerikai akció-
film); 23:45 Légió (amerikai hor-
ror); 01:25 Ragadozók (amerikai
akciófilm); 03:10 28 nappal késõbb
(angol–francia horror); 05:00 By-
ron-koncert: Live Underground

Film +
05:00 Napkitörés (amerikai akció-
film); 06:25 Lassú méreg (ameri-
kai filmdráma); 08:05 Televíziós
vásárlás; 11:15 Tiszta ügy (ameri-
kai thriller); 13:25 Az ausztrál
könnyûlovasság (ausztrál hábo-
rús filmdráma); 15:35 Egy gyil-
kosság forgatókönyve (amerikai
akcióthriller); 17:35 Tiszta ügy
(amerikai thriller); 19:45 Az ördög
jobb és bal keze (olasz akció-víg-
játék); 22:00 Tûz a víz alá (ameri-
kai vígjáték); 23:45 Buliszerviz
(amerikai- német vígjáték); 01:25
Végítélet (angol akciófilm); 03:20
Ügynökök és terroristák (ameri-
kai-kanadai akciófilm); 04:50
Amatõr bonviván (amerikai vígjá-
ték)

Duna Tv – 22:30 

A csendes amerikai 
(amerikai–német–ausztrál–angol–francia
filmdráma)
Egy fiatal amerikai orvos, Alden Pyle 1952 õszén
a forrongó Vietnamba érkezik. Nagy lelkesedéssel
lát neki küldetésének, hogy gazdasági segély-
programjával segítse a szabadságáért harcoló viet-
nami népet. Saigonban találkozik és összebarát-
kozik a London Times tudósítójával, Thomas
Fowlerrel. Rövidesen azonban elbûvöli és valóság-
gal rabul ejti Fowler fiatal vietnami szeretõje,
Phuong, aki épp olyan gyönyörû, egzotikus és ti-
tokzatos, mint maga Vietnam. 

AXN
07:00 American Idol (reality Show);
08:00 Elveszett világ (amerikai s.);
09:00 Ügyvédek (amerikai s.); 10:00
Rush – a hajsza (amerikai s.); 11:00
Merlin (amerikai s.); 12:00 NCIS
(amerikai s.); 13:00 Ügyvédek
(amerikai s.); 14:00 American Idol
(reality Show); 15:00 Rush – a haj-
sza (amerikai s.); 16:00 NCIS: Los
Angeles (amerikai s.); 17:00 Elve-
szett világ (amerikai s.); 18:00
Merlin (amerikai s.); 19:00 NCIS
(amerikai s.); 20:00 NCIS: Los An-
geles (amerikai s.); 21:00 Törvény
és rend (amerikai s.); 22:00 NCIS:
Los Angeles (amerikai s.); 23:00
Gyilkos elmék (amerikai s.); 24:00
Született szinglik (amerikai s.);
00:30 NCIS (amerikai s.)

Eurosport
10:00 Tenisz – Ausztrál open, Mel-
bourne, 3. nap, élõ; 15:30 Snooker
– London, 3. nap, M. Selby (Anglia)
– S. Lee (Anglia), élõ; 17:30 Tenisz
– Ausztrál open, Melbourne, 3. nap;
18:45 Tenisz – A játék Mats szemé-
vel; 19:15 Csupa sport – Szerdai
válogatás; 19:20 Lovaglás – Lovas
klub; 19:25 Golf – U.S.P.G.A. torna,
Sony open, Honolulu, USA; 20:25
Golf – Európa-torna, Joburg open,
Dél-Afrika; 21:00 Vitorlázás – Yacht
klub; 21:05 Csupa sport; 21:15
Snooker – London, 3. nap, A.
Carter (Anglia) – G. Dott (Skócia),
élõ; 24:00 Tenisz – Ausztrál open,
3. nap; 01:30 Tenisz – A játék Mats
szemével; 02:00 Tenisz – Ausztrál
open, 4. nap, élõ

07:00 Közbeszéd
07:30 Híradó
07:35 Kisváros (magyar sorozat)
08:15 Kisenciklopédia
08:30 Híradó
08:40 MacGyver (amerikai sorozat)
09:30 Híradó
09:35 Térkép
10:05 Mad Men – Reklámõrültek

(amerikai sorozat)
11:00 Család-barát
12:00 Unser Bildschirm
12:30 Srpski Ekran
13:00 Híradó 
13:20 Kívánságkosár
15:15 Munka-Társ
15:40 Heuréka! Megtaláltam!
16:10 Önök kérték!
17:10 Ablak a természetre
17:15 Bábel tornya
18:15 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 MacGyver (amerikai sorozat)
21:30 Emma (angol sorozat)
22:20 Híradó
22:30 A csendes amerikai (ameri-

kai–német–ausztrál–angol–
francia filmdráma)

00:15 Fotográfiák

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 TotalCar
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája 
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
11:55 Komputerkémek (amerikai

film) 1969-ben járunk.
Bishop és Cosmo egyetemi
hallgatók, akik egy nap feltö-
rik egy bank számítógépes
rendszerét, és a republiká-
nusok illegális pénzét átutal-
ják a Fekete Párducok nevû
szervezet számlájára.

14:10 Eva Luna (olasz s.) 
15:10 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok! 
16:20 Rex felügyelõ (osztrák s.)
17:20 La Pola (olasz s.)
18:20 Update Konyha
18:25 Eva Luna (olasz s.)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:30 Jóban Rosszban (magyar s.)
23:55 Doktor House (amerikai s.)
01:55 Tények Este
02:30 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok! 
03:05 Babavilág

TV 2
06:55 Top Shop
07:20 Trendmánia 
07:50 Fókusz Reggel
08:40 Reflektor Reggel
08:50 Reggeli – Csak csajok
09:30 A szerelem rabjai (mexikói

sorozat)
10:20 Második esély (mexikói

sorozat)
11:10 Jópofa kofa
11:35 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 A szív útjai (mexikói sorozat)
15:20 Hölgyem, Isten áldja

(amerikai film) 
17:15 Az éden titkai (olasz sorozat)
18:20 Sarokba szorítva (amerikai

sorozat)
19:30 RTL Klub Híradó
20:15 Fókusz
21:20 Barátok közt (magyar

sorozat) 
22:00 ValóVilág Összefoglaló – élõ 
23:30 Gyilkos elmék (amerikai

sorozat) 
00:35 Reflektor
00:50 Szégyenfolt (amerikai–német

–francia thriller) Fsz.: Sir
Anthony Hopkins, Went-
worth Miller, Nicole Kidman,
Ed Harris, Gary Sinise 

RTL Klub
06:35 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:00 Pann-unikum
10:25 Tudástár 2011 Alkímia
10:50 Nekem ne lenne hazám?
11:05 Válaszd a tudást! Junior
12:05 Magyar válogatott
13:01 Híradó délben
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Járóföld
14:20 Fazonok
15:10 Egymillió fontos hangjegy
15:30 Valaki
16:00 Barangolások öt kontinensen
16:25 Múlt-kor
16:50 Szellem a palackból...
17:15 Mindentudás Egyeteme
18:10 English 4U
18:25 Família Kft (magyar 

sorozat)
18:50 Angyali érintés (amerikai

sorozat)
19:40 Esti mese
20:15 Veszélyes szerelem
21:00 Híradó este
21:35 McLeod lányai (ausztrál

sorozat)
22:20 Maradj talpon! 
23:15 Stingers (amerikai sorozat)
24:00 Bûvölet (olasz sorozat)
01:15 Viszlát, elvtársak!

MTV 2



Tájoló CSÜTÖRTÖK / JANUÁR 19. 7
06:30 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:10 Afrika gyöngyszeme

(amerikai sorozat)
11:05 Poén Péntek Van képünk

hozzá
12:00 Európa egészsége 
13:01 Híradó 
13:20 Kárpát Expressz
13:55 Slovenski Utrinki
14:25 Alpok-Duna-Adria
14:55 Angi jelenti 

Mit eszik a pék?
15:25 Négy szellem
16:20 Angyali érintés (amerikai

sorozat)
17:10 Veszélyes 

szerelem
17:55 MM
18:40 Család csak egy van
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó este 
21:15 Elcserélt lányok (amerikai

sorozat) 
22:55 Az ESTE
23:25 Piás polák bérgyilkos

(amerikai vígjáték)
01:05 Európai Filmdíj 

2011 2.
01:30 Sporthírek
01:40 Család csak egy van 

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia,
nap mint nap; 10:10 A palota
titkai (koreai s.); 11:25 Az idõ
és az ember; 12:20 Ha szeretné
újra látni; 12:40 A palota
legendái (koreai s.); 14:00
Híradó; 14:45 Közérdek; 15:15
Teleshop; 15:30 Akzente; 17:00
Híradó; 17:30 Joker-, Lottó 5/40-,
Lottó 6/49-, Noroc-sorsolás;
18:25 A palota titkai (koreai s.);
19:45 Sport; 20:00 Híradó;
21:00 Te ítélj! Élõ közv.; 22:10
Exkluzív: A Román Televízió
dokumentumfilmjei; 23:20
Határok nélkül; 00:20 Audrey
Hepburn története; 01:20 Ahogy
repülnek az évek: Best of; 03:05
Sport; 03:20 Híradó

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Fraser és
a farkas; 09:10 Amerika szélén
(ismétlés); 11:00 Vallomások;
11:55 Bazár; 12:25 Egy óra
biznisz; 13:15 Szórakoztató
mûsor; 14:00 Parlamenti pártok
emelvénye; 14:35 Együtt
Európába; 15:30 Teleshop; 16:00
Fraser és a farkas; 17:00
Vallomások; 18:00 Híradó; 18:30
Világ a falak között (amerikai
filmdráma); 19:30 Az utolsó
eloltja a villanyt; 20:25 Egy óra
biznisz; 21:10 Szórakoztató
mûsor; 22:00 Híradó; 23:00 IT
Zóna; 23:35 A tigrisszívûek
(amerikai akciófilm); 01:10
Adrenalitica; 01:25 Vadnyugati
történet; 03:00 Egy óra biznisz

Antena 1
06:00 Figyelõ; 08:00 Jó reggelt!;
10:00 Sajtóvisszhang; 10:50
Menyasszonyt a fiamnak!
Reality-show; 11:30 Ujjat húzol a
szõkékkel?; 13:00 Figyelõ; 14:30
Ujjat húzol a szõkékkel?; 16:00
Figyelõ; 17:00 Közvetle
kapcsolat: Hírmagazin; 19:00
Figyelõ; 20:15 Hóhatár – a
félelem felpörget (amerikai
akciófilm) Fsz:: Rufus Sewell,
Devon Sawa, Bridgette Wilson;
22:00 Lale Devri (amerikai s.);
23:00 Figyelõ; 23:45 Pacatos
Show: Szórakoztató mûsor;
01:00 Hóhatár – a félelem
felpörget (ismétlés); 03:00
Figyelõ; 03:45 Közvetlen
kapcsolat

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Lucky Luke
(ismétlés); 12:00 Fiatal és nyug-
hatatlan (amerikai s.); 13:00 Hírek;
13:30 Mosolypasztillák; 14:00 Hi-
bernatus (francia–olasz vígjáték)
Fsz:: Louis de Funès, Claude
Gensac, Martine Kelly; 16:00
Fiatal és nyughatatlan (amerikai
s.); 17:00 Híradó; 17:45 Happy
Hour; 20:30 Az elsüllyedt város
kincse (német kalandfilm) Fsz::
Ian Somerhalder, James Brolin,
Bettina Zimmermann; 22:30
Híradó; 23:00 CSI: Miami helyszí-
nelõk (amerikai s.); 24:00 Az el-
süllyedt város kincse (ismétlés);
05:00 CSI: Miami helyszínelõk
(amerikai s.); 06:00 Happy Hour

HBO
06:00 Már megint Te (amerikai víg-
játék); 07:45 Az utolsó léghajlító
(amerikai családi kalandfilm); 09:25
Morgen (román filmdráma); 11:10
A titánok harca (angol–amerikai
kalandfilm); 12:55 Jack (amerikai
filmdráma); 14:50 Napjaink ször-
nyetegei (olasz vígjáték); 16:35 Az
utolsó dal (amerikai romantikus
film); 18:20 Így neveld a sárkányodat
(amerikai animációs film); 20:00 Szív-
bõl jövõ zene (amerikai dokumentum-
film); 20:35 Válások (francia vígjá-
ték); 22:15 Ki nevet a végén? (ame-
rikai filmdráma); 00:35 Boardwalk
Empire – Gengszterkorzó (amerikai
s.); 02:30 Kedden, karácsony után
(román filmdráma); 04:10 Válások
(francia vígjáték)

Film +
06:25 Mûgyûjtõk és gyilkosok
(német-dán-holland krimi); 08:05
Televíziós vásárlás; 11:10 A herceg
menyasszonya (amerikai film);
12:55 Felvilág (amerikai
kalandfilm); 14:35 Az ördög jobb
és bal keze (olasz akció-vígjáték);
16:45 A három testõr visszatér
(amerikai-angol kalandfilm); 18:40
Tûz a víz alá (amerikai vígjáték);
20:25 Transmorphers –
Robotinvázió (amerikai sci-fi);
22:00 Mátrix – Forradalmak
(amerikai-ausztrál akciófilm);
00:20 Nitro (kanadai akciófilm);
02:15 Dûne (amerikai sci-fi
akciófilm); 04:00 Mátrix –
Forradalmak (amerikai-ausztrál
akciófilm)

RTL Klub – 15:25 

Házról
házra 
(amerikai filmdráma) 
Nehéz hátrányosabb
helyzetû embert elkép-
zelni, mint Bill Porter, akit születése óta nyomo-
réknak bélyegeztek meg. Bill Porter azonban tes-
ti hibái ellenére, anyja bátorításának köszönhetõ-
en házaló ügynöknek áll és elvállalja a legutálato-
sabb környéket, amit minden ügynök kerül. A
kezdeti ellenállás után a lakók lassan megszeretik,
Bill és tisztítószerei az életük részévé válik.

AXN
07:00 American Idol (reality Show);
08:00 Elveszett világ (amerikai
s.); 09:00 Ügyvédek (amerikai
s.); 10:00 Rush – a hajsza
(amerikai s.); 11:00 Merlin
(amerikai s.); 12:00 NCIS
(amerikai s.); 13:00 Ügyvédek
(amerikai s.); 14:00 American Idol
(reality Show); 15:00 Rush – a
hajsza (amerikai s.); 16:00 NCIS:
Los Angeles (amerikai s.); 17:00
Elveszett világ (amerikai s.);
18:00 Merlin (amerikai s.); 19:00
NCIS (amerikai s.); 20:00 NCIS:
Los Angeles (amerikai s.); 21:00
NCIS (amerikai s.); 21:55 Zoom;
22:10 Gyilkos elmék (amerikai
s.); 00:10 Született szinglik
(amerikai s.)

Eurosport
10:00 Tenisz – Ausztrál open, 4:
nap, élõ; 15:30 Biatlon – Vk,
Antholz, nõi, sprint, élõ; 16:45
Snooker – Nemzetközi
mesterek, negyeddöntõ, élõ;
17:30 Tenisz – Ausztrál open,
Melbourne, 4: nap; 19:00
Síugrás – Vk, HS 134, selejtezõ,
élõ; 20:00 Tenisz – A játék Mats
szemével; 20:30 Snooker –
Nemzetközi mesterek,
negyeddöntõ; 21:00 Snooker –
Nemzetközi mesterek,
negyeddöntõ, élõ; 24:00 Póker
– Európai pókerverseny; 01:00
Lovaglás – Lóverseny; 01:30
Tenisz – A játék Mats szemével;
02:00 Tenisz – Ausztrál open,
Melbourne, 5: nap, élõ

07:00 Közbeszéd
07:30 Híradó
07:35 Kisváros (magyar s.)
08:15 Kisenciklopédia
08:30 Híradó
08:40 MacGyver (amerikai s.)
09:30 Híradó
09:35 Térkép
10:05 Emma (angol s.) 
11:00 Család-barát
12:00 Horvát krónika
12:30 Ecranul nostru
13:00 Híradó – Déli
13:20 Kívánságkosár
15:15 Élõ népzene 
15:40 Arcélek
16:10 Veszélyben
16:40 Közlekedés biztonságban 
17:10 Valóságos kincsesbánya
17:40 Az állatok világa
18:15 Kisváros (magyar s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 MacGyver (amerikai s.)
21:30 Nyolc évszak (amgyar s.)
22:25 Könyvhalász
22:30 Híradó
22:35 Az emigráns – Minden más-

képp van (magyar–olasz film)
00:30 Dunasport

Duna TV
07:00 TotalCar
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája 
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
12:20 Mondj igent! (kanadai családi

film) Estrella, a felfedezésre
váró színésznõ és Víctor, az
örök álmodozó egy randizós
tévévetélkedõn találkoznak.
Az össze nem illõ páros a biz-
tos kiesés esélyével indul, de
a közönség imádja õket, így
nagy meglepetésre játékban
maradnak. 

14:10 Eva Luna (olasz s.) 
15:10 EZO:TV Jósok, látók, médiumok! 
16:20 Rex felügyelõ (osztrák s.)
17:20 La Pola (olasz s.)
18:20 Update Konyha
18:25 Eva Luna (olasz s.)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:30 Jóban Rosszban (magyar s.)
22:00 Tök alsó 2. – Európai turné

(amerikai vígjáték)
23:50 Aktív
00:40 Tények Este
01:15 EZO:TV Jósok, látók, médiumok! 
01:50 Segíts magadon!

TV 2
06:55 Top Shop
07:20 Trendmánia 
07:50 Fókusz Reggel
08:40 Reflektor Reggel
08:50 Reggeli – Csak csajok
09:30 A szerelem rabjai (mexikói

sorozat)
10:20 Második esély (mexikói

sorozat)
11:35 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 A szív útjai (mexikói 

sorozat)
15:25 Házról házra (amerikai

filmdráma) 
17:15 Az éden titkai (olasz 

sorozat)
18:20 Sarokba szorítva (amerikai

sorozat)
19:30 RTL Klub Híradó
20:15 Fókusz
21:20 Barátok közt (magyar

sorozat) 
22:00 ValóVilág Összefoglaló – 

élõ 
23:00 Dr: Csont (amerikai 

sorozat)
23:55 Tudorok (amerikai 

sorozat)
01:25 Reflektor
01:40 Infománia

RTL Klub
06:35 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:00 Természetfilmesek és egyéb

állatfajták
10:25 TED
10:50 Világvédett lehetne Pincefalu –

Hajós
11:00 Tudásakadémia Junior
12:00 Magyar retro
13:01 Híradó délben
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Járóföld
14:20 Fazonok
14:40 Esély
15:15 Retrock: Bikini 1992
16:25 Aranymetszés
17:15 Mindentudás Egyeteme
18:10 English 4U
18:35 Família Kft (magyarsorozat)
18:55 Angyali érintés (amerikai

sorozat)
19:50 Magyar népmesék
20:15 Veszélyes szerelem
21:00 Híradó este
21:35 McLeod lányai (ausztrál

sorozat)
22:20 Maradj talpon! 
23:15 Stingers (amerikai sorozat)
24:00 Bûvölet (olasz sorozat)
00:55 Az Este
01:20 Borneo foglyai

MTV 2



06:25 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:10 Afrika gyöngyszeme

(amerikai sorozat)
11:05 DTK
12:00 Valaki, Félegyházi Károly

zongoramûvész
12:30 Hungarian Heartbeats
12:34 Útravaló 
13:01 Híradó délben
13:20 Kárpát Expressz
13:55 P’amende 
14:25 Esély
14:55 Valóságos kincsesbánya
15:25 Elcserélt lányok (amerikai s.)
16:10 Angyali érintés (amerikai s.)
17:00 Veszélyes szerelem
17:45 MM
18:40 Család csak egy van
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó este 
21:05 Férfi kézilabda Európa-

bajnokság 2012
22:10 Mindenbõl egy van
23:05 Az Este
23:40 Négy szellem
24:35 Családom és egyéb

emberfajták (amerikai
sorozat)

01:00 Melissa és Joey
01:20 Sporthírek

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia, nap
mint nap; 10:10 A palota legendái
(koreai s.); 11:25 Határok nélkül;
12:20 Ha szeretné úja látni; 12:40
A palota legendái (koreai s.);
13:40 Folklórkincs; 14:00 Híradó;
14:45 Közelebb; 15:15 Teleshop;
15:30 Utazások felsõfokon; 16:00 A
Delta emberei; 17:00 Híradó; 17:30
La vie en rose; 18:25 A palota
legendái (koreai s.); 19:45 Sport;
20:00 Híradó; 21:10 Az Electrecord
kiválósági díjai; 23:10 Y2K
(amerikai akciófilm) Fsz:: Louis
Gossett jr:, Jaimz Woolvett;
01:00 Lou Red-koncert; 02:00 Te
ítélj!; 03:05 Híradó; 04:00 Ha
szeretné újra látni; 04:20 A Delta
emberei
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Fraser és
a farkas; 09:10 Falak között;
10:50 Ha nem tudná; 12:00
Vallomások; 13:15 Szórakoztató
mûsor; 14:00 Motormágia; 14:35
Együtt Európába!; 15:30
Teleshop; 16:00 Fraser és a
farkas; 17:00 Vallomások; 18:00
Híradó; 18:30 Életleckék
(amerikai filmdráma); 19:30
Szélességek; 20:15 Egy óra
biznisz; 21:10 Topping; 22:00
Híradó; 23:00 Komédiaklub;
23:55 Kaland Bt (amerikai s.);
00:50 Csavargó pecás; 01:30 A
tigrisszívûek (ismétlés); 03:50
Kaland Bt (amerikai s.); 04:35
Van, akinek tetszik; 05:20
Üzenõ

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Hibernatus (is-
métlés); 12:00 Fiatal és nyughatat-
lan (amerikai s.); 13:00 Híradó;
13:30 Mosolypasztillák; 14:00 Visz-
szatérések kora (amerikai–kanadai
romantikus film) Fsz:: Ray Liotta,
Shaun Sipos, Glenne Headly;
16:00 Fiatal és nyughatatlan
8amerikai s.); 17:00 Híradó; 17:45
Happy Hour; 19:00 Híradó; 20:30 A
rettenthetetlen (amerikai akciófilm)
Fsz:: Mel Gibson, Sophie Marceau,
Catherine McCormack; 22:45 Csil-
lagok háborúja 1 (amerikai kaland-
film) Fsz:: Ewan McGregor, Liam
Neeson, Natalie Portman; 02:15
Híradó; 03:15 A rettenthetelen (is-
métlés); 06:00 Happy Hour

HBO
06:00 Így neveld a sárkányodat (ame-
rikai animációs film); 07:35 A benn-
fentes (amerikai filmdráma); 10:10
Mihaszna kalózok (amerikai animáci-
ós film); 11:35 Hellboy II – Az Arany
hadsereg (amerikai akciófilm);
13:30 Ahol a vadak várnak (ameri-
kai kalandfilm); 15:10 A karate kö-
lyök (amerikai–kínai akciófilm);
17:30 Honnan tudod? (amerikai ro-
mantikus vígjáték); 19:30 Filmek és
sztárok; 20:00 Boardwalk Empire –
Gengszterkorzó (amerikai s.); 21:50
Bunyó (amerikai akciófilm); 23:35
Red (amerikai akciófilm); 01:25 Va-
kító fehérség (amerikai–kanadai–
francia krimi); 03:05 Szia! Mit csi-
nálsz? (román vígjáték); 04:50 A
sírásók dala (román dokumentumfilm)

Film +
06:05 Az ausztrál
könnyûlovasság (ausztrál
háborús filmdráma); 08:05
Televíziós vásárlás; 11:10 Mr:
Elszánt, a balfék (amerikai
vígjáték); 12:55 Sofõrlecke
(amerikai akció-vígjáték); 14:45
Juno (amerikai-kanadai-magyar
vígjáték); 16:30 A három testõr
visszatér amerikai-angol
kalandfilm); 18:15 Édes kis
malackám (amerikai vígjáték);
20:15 Kapd el a kölyköt!
(amerikai vígjáték); 22:00 Túl
mindenen (amerikai akciófilm);
00:05 War (amerikai akcióthriller);
02:00 Dûne (amerikai sci-fi
akciófilm); 03:50 Túl mindenen
(amerikai akciófilm)

RTL Klub – 15:20 

Séta
a múltba 
(amerikai
romantikus dráma)
Landon Carter a menõ arcok príma életét éli egy kö-
zépiskolában. Mindennapi elfoglaltsága közé tartozik
például a kevésbbé tökéletes fazonokkal történõ go-
noszkodás. Amikor egy alsós iskolatársukra kimért
csapatos tréfa rosszul sül el, Landont büntetésként
közösségi feladatok elvégzésére ítélik. Ilyen módon
kapcsolatba kerül az iskola „csodabogarával“, Jamie-
vel, aki a helyi baptista lelkész egyetlen lánya.

AXN
07:00 American Idol (reality Show);
08:00 Elveszett világ (amerikai
s.); 09:00 Ügyvédek (amerikai
s.); 10:00 Rush – a hajsza
(amerikai s.); 11:00 Merlin
(amerikai s.); 12:00 NCIS
(amerikai s.); 13:00 Ügyvédek
(amerikai s.); 14:00 American Idol
(reality Show); 15:00 Rush – a
hajsza (amerikai s.); 16:00 NCIS:
Los Angeles (amerikai s.); 17:00
Elveszett világ (amerikai s.);
18:00 Merlin (amerikai s.); 19:00
NCIS (amerikai s.); 20:00 NCIS:
Los Angeles (amerikai s.); 21:00
NCIS (amerikai s.); 21:55 Zoom;
22:10 Gyilkos elmék (amerikai
s.); 00:10 Született szinglik
(amerikai s.)

Eurosport
10:00 Tenisz – Ausztrál open,
Melbourne, 5: nap, élõ; 15:30
Biatlon – Vk, Antholz,
Olaszország, férfi, sprint, élõ;
16:45 Alpesi síelés – Vk,
Kitzbühel, Ausztria, férfi, szuper-
G; 17:30 Síugrás – Vk, HS 134,
élõ; 19:15 Tenisz – A játék Mats
szemével; 19:45 Snooker –
Nemzetközi mesterek, London,
negyeddöntõ; 21:00 Snooker –
Nemzetközi mesterek,
negyeddöntõ, élõ; 24:00 Tenisz –
Ausztrál open, Melbourne, 5: nap;
01:15 Motorsportok – GTA út
Dubaiba; 01:30 Tenisz – A játék
Mats szemével; 02:00 Tenisz –
Ausztrál open, Melbourne, 6: nap,
élõ

07:00 Közbeszéd
07:30 Híradó
07:35 Kisváros (magyar s.)
08:30 Híradó
08:40 MacGyver (amerikai s.)
09:30 Híradó
09:35 Térkép
10:05 Ázsia szerelmese 
11:00 Család-barát
12:00 Slovenski Utrinki
12:30 Alpok-Duna-Adria
13:00 Híradó – Déli
13:20 Kívánságkosár
15:15 Lyukasóra
15:40 Pannonia 3 keréken
16:10 Hogy volt?
17:10 Ízõrzõk
17:40 Magyarország kincsei
17:45 Fejezetek Magyarország

közlekedéstörténetébõl
18:15 Kisváros (magyar s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 MacGyver (amerikai s.)
21:30 Sólyom és galamb (olasz s.)
22:20 Híradó
22:30 Az országúti járõr (mexikói–

amerikai–japán filmdráma)
00:10 Dunasport
00:20 Pengetõ

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 TotalCar
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája 
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
12:05 Az élet iskolája (amerikai

film) Új tanár érkezik a
középiskolába. Komolyan
veszi hivatását, mindent
megtesz azért, hogy mielõbb
beilleszkedjen. 

14:10 Eva Luna (olasz s.) 
15:10 EZO:TV Jósok, látók, médiumok! 
16:20 Rex felügyelõ (osztrák s.)
17:20 La Pola (olasz s.)
18:20 Update Konyha
18:25 Eva Luna (olasz s.)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:30 Jóban Rosszban (magyar s.)
22:00 Aeon Flux (amerikai akció-

film) Fsz.: Charlize Theron,
Csókás Márton, Jonny Lee
Miller, Amelia Warner

23:50 Aktív
00:50 Tények Este
01:25 EZO:TV Jósok, látók, médiumok! 
02:25 Alexandra Pódium
02:50 Animációs filmek

TV 2
06:55 Top Shop
07:20 Trendmánia 
07:50 Fókusz Reggel
08:40 Reflektor Reggel
08:50 Reggeli – Csak csajok
09:30 A szerelem rabjai (mexikói

sorozat)
10:20 Második esély (mexikói

sorozat)
11:10 Jópofa kofa
11:35 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 A szív útjai (mexikói 

sorozat)
15:20 Séta a múltba (amerikai

romantikus dráma)
17:35 Az éden titkai (olasz sorozat)
18:30 Sarokba szorítva (amerikai

sorozat)
19:30 RTL Klub Híradó
20:15 Fókusz
21:20 Barátok közt (magyar

sorozat) 
22:00 ValóVilág Összefoglaló – élõ 
23:00 CSI: Miami helyszínelõk

(amerikai sorozat)
00:15 Ments meg! 
01:15 Reflektor
01:30 Törzsutas
01:55 Odaát (amerikai sorozat)
02:45 Autómánia

RTL Klub
06:35 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:00 Natúra
10:25 Kõ, papír, olló
10:50 Nyitott stúdió Paizs Miklós:

Tuvai dorombénekek
11:00 Válaszd a tudást! Junior
12:00 Magyar bulizene
13:01 Híradó délben
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Járóföld
14:20 Fazonok
15:00 Vigyázz! Kész! Jazz!
15:40 A tánc legendája
16:05 Pecatúra
16:35 Sírjaik hol domborulnak...
17:00 Mindentudás Egyeteme
17:50 English 4U
18:15 Família Kft. (magyar sorozat)
18:40 Angyali érintés (amerikai s.)
19:50 Esti mese
19:55 Vízilabda Eb. 2012 – Magyar-

ország – Hollandia nõi vízi-
labda mérkõzés – élõ 

20:10 Híradó este 
21:35 Veszélyes szerelem
22:20 Maradj talpon! 
23:15 Stingers (amerikai sorozat)
24:00 Bûvölet (olasz sorozat)
01:20 A Bermuda-háromszög 

rejtélye 1.

MTV 2

Antena 1
06:00 Figyelõ; 08:00 Jó reggelt!;
10:00 Feleséget a fiamnak!;
11:30 Barátok között; 13:00
Figyelõ; 14:00 Feleséget a
fiamnak!; 16:00 Figyelõ; 17:00
K9zvetlen kapcsolat; 19:00
Figyelõ; 20:20 A holnap
sohasem hal meg (amerikai
akciófilm) Fsz: Pierce
Brosnan, Jonathan Pryce,
Michelle Yeoh, Teri Hatcher,
Judi Dench; 23:00 A mindenit!;
00:15 Hacker (amerikai thriller)
Fsz: Skeet Ulrich, Russell
Wong, Tom Berenger, Clancy
Brown, Chrostopher
McDonald, Master P; 01:45 A
mindenit!; 03:00 Hacker
(amerikai thriller, ismétlés)
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