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Egy ötödikes sakktehetség
Jakab Kincsõ a margittai

Horváth János Iskolaközpont
V. osztályos tanulója, Monos-
petriben született, ott is lakik.
Édesapja jó sakkozónak szá-
mít, és gyakran szervez helyi
versenyeket, de lányát nem si-
került „megfertõznie” a sakko-
zás szeretetével. A fordulópont
2008 õszén következett be,
amikor Ioana Csengeri – férje
támogatásával – Margittán

megalapította a Partyum Sakk-
klubot. Kincsõ sikertörténete
innen indult el.

Megvolt hozzá minden kel-
lék: sakkozói gének, jó klub, jó
edzõk, szülõi támogatás, kitar-
tó munka az edzéseken. Edzõ-
je 2010 áprilisáig Lévay Sorin
FIDE-mester volt, õt Juhász
Mihály, a Debreceni Sakkisko-
la edzõje követte. Kincsõ eb-
ben a klubban is leigazolt játé-

kos. Édesapja természetesen
támogatja saját tapasztalatával,
tudásával és szakkönyvek be-
szerzésével. Tudni kell ugyanis,
hogy a sakk elég költséges
sport. Mivel a klub anyagi lehe-
tõségei korlátozottak, ezért a
versenyeken való részvételt és
az utazási költségeket nagy-
részt a szülõk fedezik saját, illet-
ve szponzori pénzbõl.
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Júniusban, az õszre halasz-
tott helyhatósági választások
eredeti idõpontjában országos
megmérettetést szervez saját
önkormányzati és törvényho-
zási jelöltjei számára a liberáli-
sok, szociáldemokraták és kon-
zervatívok alkotta Szociál-
liberális Szövetség. Ezt Victor
Ponta, a Szociáldemokrata
Párt (SZDP) országos elnöke
jelentette be nagyváradi sajtó-
értekezletén. A szocdem politi-
kus Temesvár és Arad után ér-
kezett a bihari megyeszékhely-
re; körútján az SZDP megyei
vezetõségeivel egyeztet a vá-
lasztási stratégiáról.

Ponta közölte, hogy a na-
gyobb legitimitás érdekében

nemcsak pártjuk berkein belül,
hanem minden választópolgár
elõtt nyitva tartják meg az elõ-
választást, és amelyik jelöltjük
gyengén szerepel, azt nem is
indítják õsszel az igazi választá-
son. Egyúttal a nép azt is gya-
korolhatja, hogyan voksol
majd az összevont helyhatósági
és parlamenti választáson, ami-
kor hat szavazócédulát kap
(polgármestert, helyi tanácsot,
megyei tanácsi elnököt, me-
gyei tanácsot, képviselõket és
szenátorokat választunk majd
egyszerre), hiszen ilyen még
nem volt Romániában.

A Szociál-liberális Szövetség
a kormányzás átvételére készül
– szögezte le Ponta. Ha meg-

szerzik az abszolút többséget,
nem keresnek koalíciós part-
nert, ellenkezõ esetben igen, és
szóba jöhet az RMDSZ is – tet-
te hozzá. Ezt korrekt partner-
nek tartják ugyanis, és meg-
gyõzõdésük, hogy a milliós ma-
gyar kisebbségnek kell, hogy
legyen képviselete a törvény-
hozásban. A „Tõkés pártjával”
viszont, amit szélsõségesnek és
irredentának nevezett, sosem
fognak együttmûködni. Ponta
az Erdélyi Magyar Néppártot a
Traian Bãsescu és Orbán Vik-
tor által az RMDSZ ellenében
létrehozott alakulatnak nevez-
te, és nem látja tárgyalóképes
félnek.

Máté Zsófia

Próbavoksolást
tart az SZDP

Január 15-én kezdõdött az
idei elsõ árleszállítási idõszak,
amely nem lehet hosszabb 45
napnál, és csak azokra az õszi-
téli szezonális árucikkekre vo-
natkozhat, amelyeket a keres-
kedõk legalább 30 nappal ko-
rábban kifizettek a szállítónak,

és rendes áron is kínáltak a
boltban. A kereskedõ köteles
értesíteni a területileg illetékes
polgármesteri hivatalt az árle-
szállításról annak megkezdése
elõtt legalább 15 nappal.
Ugyanennyi idõvel elõtte el
kell különítenie raktárkészleté-

bõl az olcsóbban kínálandó
termékeket, s akció közben
már nem változtathat a kínála-
ton. A bejelentés elmulasztá-
sát vagy más szabálytalansá-
got 400-tól 2000 lejig terjedõ
pénzbírsággal büntet a helyha-
tóság.

Árleszállítások szezonja

Victor Ponta (jobbról a második) és csapata
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Költözik
a járványosztály

Januári rendkívüli ülésén
jóváhagyta a nagyváradi he-
lyi tanács, hogy a megyei
kórházhoz tartozó járvány-
osztály az igazságügyi palo-
ta mögötti épületbõl átköl-
tözzön az egészségügyi in-
tézmény Fõ utcai épületé-
be. A volt járványkórháznak
a bíróság mögötti székhe-
lyét le fogják bontani,
ugyanis évek óta egy parko-
lóházat akar oda építtetni
az önkormányzat. A beru-
házást eleinte egy telekvita
akadályozta, késõbb viszont
nem találtak kivitelezõt a
több ízben, egyre kedve-
zõbb feltételekkel kiírt ver-
senytárgyalásokon. Ilie Bo-
lojan polgármester tudatta,
ha nem jelentkezik befekte-
tõ, az önkormányzat saját
erõbõl áll neki az építésnek.

Szállásadók adója

Az új adótörvénykönyv
szerint éves átlagjövedelem
után kell adózniuk mind-
azoknak a magánszemé-
lyeknek, akik turistáknak
adnak ki 1–5 szobát. Köte-
lesek január 31-éig leadni a
területileg illetékes adóhiva-
talban a becsült éves jöve-
delmükre vonatkozó beval-
lást, de az adóhatóság által
központilag megállapított
átalányjövedelem 16 száza-
léka lesz az adó, amit két
részletben (július 25-éig, ill.
november 25-éig) kell befi-
zetniük. Az átalányjövede-
lem országos idegenforgal-
mi központban évi 5050
lej, helyi üdülõben 2800 lej,
gyógyüdülõben 4900 lej,
más településen 3500 lej.

Lapunk támogatója 
a Communitas Alapítvány



Hét napja volt a váradi önkormányzat-
nak arra, hogy a december végi tanügy-
miniszteri rendelet értelmében átszervez-
ze a fennhatósága alá álló tanintézeteket
úgy, hogy a következõ tanévtõl az iskolák
indíthassák a 0. osztályokat. A megyei
tanfelügyelõséggel, a tanács képviselõjé-
vel és a helyhatóság gazdasági osztályá-
nak együttmûködésével kidolgozott terve-
zet részleteit Ilie Bolojan polgármester,
Dorel Luca fõtanfelügyelõ, Eduard Florea
gazdasági igazgató és Daniel Negrean ön-
kormányzati képviselõ ismertette a sajtó-
val a rendkívüli tanácsülést megelõzõen.

A diáklétszám alapján történõ állami fi-
nanszírozás bevezetése miatt több váradi
tanintézet lett veszteséges, nem futotta a
fenntartási költségekre – közölte elöljáró-
ban a polgármester. A városkasszából
pótolták a hiányt, és év végén a tanügyi
tárca elszámolta ezt, de 2012-ben már
nem számíthatnak erre. Ezért is kellett az
átszervezés. Megtakarítják így az össze-
vont iskolákban-óvodákban az igazgatói
béreket, és a kisegítõ személyzet egy ré-
szének felmondanak. Az általános isko-
lákhoz csatolt óvodákkal megoldódhat-
nak a tanteremgondok, mivel az õsszel
induló 0. osztályok maradhatnak az óvo-

da falai között, nem kell az iskolában két
váltásban oktatni – sorolta az érveket
Bolojan. Hozzátette: a diáklétszám sze-
rinti finanszírozás hátrányos helyzetbe
hozza a tapasztalt, magasan képzett pe-
dagógusokat foglalkoztató tanintézeteket
(több a bérük) a fiatal tanári karral mûkö-
dõkhöz képest, pedig az elõbbi adhat
jobb minõséget; ezt az ellentmondást a
törvényhozóknak kell feloldaniuk.

Egy gyerek után évente 264 lejt (a ki-
sebbségi oktatásban részesülõért 30 szá-
zalékkal többet) fizet a szaktárca a tanin-
tézetnek. Nyilvánvaló, hogy az alacsony
létszámmal mûködõk nem tudják kigaz-
dálkodni a fenntartási költséget – magya-
rázta a fõtanfelügyelõ. Ezért például a
nyolccsoportosnál kisebb óvodákat isko-
lákhoz csatolták. A városháza gazdasági
osztályának kimutatásából kiderült, hogy
a meglévõ 67 tanintézetbõl 44 lett vesz-
teséges 2011 végére; némelyek csak 1–4

százalékkal, de egyesek 40-–50 százalék-
kal is túllépték a keretet. A 20 százalék-
nál nagyobb veszteséget felhalmozott is-
kolákat, óvodákat érintette az átszerve-
zés.

Ilyen a Roman Ciorogariu püspökrõl
elnevezett ortodox gimnázium is, amelyet
2010-ben vontak össze a korábbi Andrei
Mureºanu Általános Iskolával, és oda is
költöztették annak Aluminei utcai épüle-
tébe. Közben az ortodoxok visszakapták
a Fõ utcán a Dimitrie Leonida Szakkö-
zépiskola épületét. A városi tanács elé
került javaslat szerint ide költöztetik a fe-
lekezeti iskolát és összevonják a
Leonidával, a rogériuszi általánost pedig
a Mihai Eminescu Fõgimnáziumhoz csa-
tolják. Ez ellen tiltakozott vehemensen a
tanácsülésen az ortodox iskola igazgató-
ja, a szülõbizottság elnöke és a görögke-
leti vikárius. Hangsúlyozták, hogy szerin-
tük a veszteséget a kis létszámú magyar
osztályok okozták, ám ezt az állítást
Dorel Luca tanácsosként cáfolta. Kifogá-
solták, hogy óvodát nem csatolnak hoz-
zájuk, és meg akarták tartani a rogériuszi
iskolát is. Az önkormányzati képviselõk
azonban – egy tartózkodás mellett – az
elõterjesztett javaslatot fogadták el. En-
nek értelmében Nagyváradon a
2012/13-as tanévtõl 45 állami finanszí-
rozású tanintézet (9 óvoda, 11 általános
és 25 közép- vagy szakiskola) fog mûköd-
ni önálló jogi személyként.

Máté Zsófia
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Iskolákat vontak össze
Rendkívüli ülésen tárgyalta
Nagyvárad önkormányzatának
döntéshozó testülete
a fennhatósága alá tartozó tanügyi
intézményrendszer átszervezésérõl
szóló tervezetet. Az oktatás
minden szintjét magában foglaló
hálózat kialakítása,
illetve költségcsökkentés céljából
összevontak több óvodát
és iskolát. Az ortodox egyház
és a szülõbizottság tiltakozása
ellenére ezt történt a görögkeleti
felekezeti tanintézettel is, amit
elköltöztettek a Rogériuszról.

Az elöljárók a tanfelügyelõséggel egyeztették az átszervezést

Az ortodox középiskola tiltakozó küldöttsége a tanácsülésen
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Két témában,
az egészségügyi
fejlesztésekkel
kapcsolatos tervek
sorsáról, illetve
a szórványban elért
eredmények kapcsán
nyilatkozott lapunknak
CSÛRY ISTVÁN,
a Királyhágómelléki
Református
Egyházkerület püspöke.

– Püspök Úr, új elem volt
az egy esztendeje meghirde-
tett programjában, hogy az
egyház kapcsolódjék be az
egészségügyi ellátásba, akár
kórházalapítás erejéig is. Mit
sikerült eddig megvalósítani-
uk ebbõl a törekvésbõl?

– Nem adtuk föl a kórház-
építés gondolatát, bár kiderült,
hogy a városnak nehézségei
vannak, azt a kéthektárnyi te-
rületet, amit mi kértünk, nem
tudják biztosítani. Viszont az
óesztendõ búcsúztatása alkal-
mával Bolojan polgármester úr
elmondta, hogy megpróbálnak
Biharpüspöki környékén fel-
ajánlani egy területet. Alterna-
tívaként mi – ha nem is a bel-
városban, de közel Nagyvárad-
hoz – egyházi területeket is ke-
restünk. Ha nem is optimális
helyen, de önerõbõl fogjuk ki-
jelölni azt a helyet, ahol felépít-
hetjük a kórházunkat. Életet le-
heltünk az Ecclesia Mater Ala-
pítványba, amely annak idején
szépen indult, de új célkitûzé-
sek mentén más-más irányba
haladt, most reményeink sze-
rint ismét az egészségügy tá-
mogatása lesz az elsõdleges fel-
adata. Próbáljuk az alapítvány
debreceni tagjaival a kapcsola-
tot erõsíteni, a kórházépítésbe
szeretnénk õket bevonni, ez
fontos számunkra a pályázatok
miatt is. Már élvezzük dr. Kiss
Attila professzor támogatását.
Szeretnénk, hogy ez a kórház-
projekt ne csak Várad-közpon-
tú legyen, ne csak egy klasszi-
kus kórházelképzelést hozzunk
tetõ alá. Nagyon szeretnénk az

egyházi tulajdonban lévõ hegy-
közszentmiklósi fürdõ kiépíté-
sét is véghez vinni. Nagyszerû
lenne egy olyan projekt meg-
valósítása, ami szintén benne
van a programban, hogy a
lelki-testi-szellemi hármassá-
got, az egész embert megcélzó
rehabilitációs központot hoz-
zunk létre. Ennek építenénk ki
a pilléreit akár Szentmiklóson,
akár Nagyváradon. Kulturális
fejlesztési tervünk is van Szent-
imrén, ahol Imre herceg emlé-
két ápolnánk, illetve Bocskai
szellemiségében próbálunk a
Hegyköz, illetve Szalárd és
Diószeg, a Hajdú-vidék térsé-
gében kisrégiós fejlesztésekhez

hozzájárulni. Nemcsak mi, re-
formátusok, hanem a katoliku-
sok, az evangélikusok és az
unitáriusok is eljutottak ahhoz
a felismeréshez, hogy új hely-
zetet hozott az élet, s ezt job-
ban ki kell használnunk.

– Ami az egyházkerület
szórványstratégiáját illeti,
volt-e valami változás?

– Változásról a stratégiai fo-
lyamatban nem számolhatok
be, inkább eredményekrõl. A
legnagyobb öröm számunkra,
hogy két templomot szentel-
hettünk fel Toldinagyfalu öve-
zetében, a határ menti részen,
Köröstarjántól Oláhszentmik-
lósig. Célunk a határ mellé te-

lepített románok közé az utób-
bi évtizedekben telepedett ma-
gyar református szórványkö-
zösségek támogatása. A kistér-
ség északi és déli részén is épí-
tettünk egy-egy templomocs-
kát. Rendkívül fontos ered-
mény, hogy Resicabányán, a
szórványok szórványában óvo-
dát indíthatott ottani lelkipász-
torunk. Ezek az építkezések
azt igazolják, hogy lelkipászto-
raink nagyon komolyan veszik
a stratégiai szempontokat. A
nyáron részt vettem Temesvá-
ron egy szórványkonferenci-
án, amelyen sok szervezet,
egyház volt jelen az egész Kár-
pát-medencébõl. Az ott körvo-
nalazódott problémák felveté-
sénél örömmel nyugtáztam,
hogy mintha a református egy-
ház elõtte járna ezeknek a kér-
déseknek akár elméleti síkon,
akár gyakorlatban. Beigazoló-
dott az, amit mi már évekkel
ezelõtt emlegettünk, hogy a
nyelvhatár veszélyesen közele-
dik az országhatár, a magyar-
országi határ felé, s errõl most
a szakemberek is megszólal-
tak. Ezt mi már régóta tudjuk,
akár a Bánság, akár Márama-
ros vonatkozásában is. Lelki-
pásztoraink lelkiismeretesen
végzik a munkájukat, az igehir-
detés meghosszabbításaként
ott vannak a szórványoktatás-
ban is, s a szórványban az egy-
ház a társadalmi funkciókat is
felvállalja. Többször megfogal-
maztam, akár a politikai-társa-
dalmi szervezetekre nézvést fá-
jó módon is: ki az, aki rendsze-
resen kimegy egy ilyen szór-
ványközösségbe, ki az, aki az
ott élõ maroknyi magyarral
rendszeresen találkozik? A re-
formátus anyaszentegyháznak
nincs olyan kis eldugott gyüle-
kezete, nincs olyan szórványvi-
déke, ahol négy-öt ember él, s
a lelkész legalább havonta egy-
szer meg ne fordulna közöttük.
Ha valaki tudja, hol és hogyan
élnek ezek az emberek, akkor
épp a lelkipásztor az.

Szilágyi Aladár

Elébe menni a kihívásoknak
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A múlt év végén írta alá a
nagyváradi Ingatlankezelõség
és a Faist Mekatronic Rész-
vénytársaság a megyeszékhely
ipari parkjának 2,4 hektáros te-
rületérõl szóló adásvételi szer-
zõdést. A befektetõ valamivel
több, mint egymillió lejt fizetett
ki a telekért, amelyen már áll a
mûhelycsarnoka és az irodái. A
tavaly elkezdett, összesen 25
millió lejes beruházásból az el-
sõ, 16 millió lejt felemésztõ sza-
kaszban már beindult a terme-
lés az elektronikai és autóipar-

ban használatos alumíniumal-
katrészeket gyártó, londoni
székhelyû multinacionális válla-
lat váradi gyárában, 368 alkal-
mazottal. Az idén a létszámot
450-re akarják fejleszteni, és jö-
võre további hatmillió euró be-
fektetésével még bõvítik a tele-
pet, amelyen 650 embert akar-
nak foglalkoztatni. Nagyvárad
helyi tanácsa a karácsony elõtti
rendkívüli ülésén egyébként 70
ezer euróval megemelte a Bor-
si úti ipari park törzstõkéjét.

(-fia)

Elkelt az ipari park egy része

Az okmányt a két igazgató, Cristian Beltechi (jobbról) és Remus Cotuþ látta
el kézjegyével

Rekordkifizetés
decemberben

A Mezõgazdasági Kifizetési és Inter-
venciós Ügynökségre átruházott pro-
jektekre adott 658 millió eurót is bele-
számítva 2011-ben a Vidékfejlesztési
és Halászati Kifizetési Ügynökség
1,56 milliárd euró vissza nem téríten-
dõ támogatást fizetett ki a kedvezmé-
nyezetteknek európai uniós források-
ból. Decemberben minden korábbinál
többet, 425,56 millió eurónyi pénzt
utalt át a legkülönbözõbb vidékfejlesz-
tési projektek megvalósítására. A
program kezdete óta azonban csak a
2013-ig rendelkezésre álló keret mint-
egy 40 százalékát hívta le Románia, és
az idei az utolsó év, amikor még pá-
lyázhatnak az érintettek számos szak-
területen.

M. Zs.

Hitellehetõség állattartóknak

Könnyítések az adótörvényben
Az idéntõl életbe lépett adótörvényi

módosítások némelyike kedvezõ a vállal-
kozóknak. Ilyen például, hogy a 3,5 ton-
nánál nem nehezebb, legfeljebb 9 fõ szál-
lítására alkalmas személygépkocsik vétele-
kor elengedik az általános forgalmi adó
(áfa) felét, és hogy a fenti kategóriába tar-
tozó vállalati kocsik üzemanyagának áfája
szintén 50 százalékban csökken. Leírható
továbbá az adóalapból a céges személyau-
tók üzemanyagköltsége.

Azok az adózó magánvállalkozók, akik
az áfa-fizetési kötelezettséggel járó jöve-
delemnél (évi 119 ezer lej) kevesebbre
tettek szert az elõzõ évben, kérhetik tör-
lésüket az áfa-kötelesek jegyzékébõl, ha
igazolják, hogy folyó évben – a kérés be-
jelentéséig – nem haladták meg az emlí-
tett jövedelmet (az éves átlagot számítva).
A kérést minden hónap elseje és 10.-e
között lehet leadni a területileg illetékes
adóhivatalban.

Egyszerûsített áfa-számítási kategóriába
kerültek a fém- és fémtartalmú hulladékot,
újrahasznosítható (papír, üveg, mûanyag,
textil) hulladékot, illetve mindezen anyagok
feldolgozott változatát szállító vállalatok. Az
inaktívnak nyilvánított vagy az áfa-fizetõ-
ként való bejegyzést elhalasztott cégekkel
üzletelõk viszont vigyázzanak, mert ezekre
az ügyletekre az új adótörvénykönyv sze-
rint nem kérhetnek áfa-csökkentést.

M. Zs.

Az agrárjegyzékben szereplõ, nyilván-
tartott létszámú szarvasmarhát, illetve
kecskét és juhot tenyésztõk számára kínál
elõfinanszírozást a CEC Bank, a Román
Kereskedelmi Bank és a Román Fejlesz-
tési Bank. Ezzel a három pénzintézettel
kötött szerzõdést a Mezõgazdasági Kifize-
tési és Intervenciós Ügynökség, amely az
említett állatok tartásáért járó állami tá-
mogatás kiutalásáért felel. A hitelt felve-
võ a bankoktól már most megkaphatja a
2011-re járó támogatás 90 százalékát, s
amikor majd az állam fizet, a pénzt az
ügynökség egyenesen a banknak utalja, a
hitel törlesztéseként.

A Bihar megyei kifizetési ügynökség
már decembertõl kész kiállítani a támoga-
tásra jogosultaknak a szükséges igazolá-
sokat, amelybõl kitûnik, hogy mennyi
pénz jár az illetõnek. Január 5-éig össze-

sen 508 igazolást adtak ki, ebbõl 290-et
szarvasmarhatartóknak. Az ügynökséget
vezetõ Traian Abrudan ügyvezetõ igazga-
tó szerint ajánlatos alaposan megérdek-
lõdni, milyen egyéb feltételeket szabnak a
bankok, megéri-e felvenni a kölcsönt.

Aki élni kíván a lehetõséggel, annak
kérnie kell a banktól egy igazolást arról a
számlaszámról, amelyre az ügynökség
majd a pénzt utalja. Az irat mellé a sze-
mélyi igazolványának másolatát (az ere-
detit is vigye magával) is tegye egy dosz-
sziéba, ezzel keresse fel az ügynökség
megyei székhelyét, ahol megkapja a ne-
ki járó támogatás összegérõl szóló tanú-
sítványt (ezt a banknak kell leadni). Egy
szarvasmarháért 410 lej, egy juhért vagy
kecskéért 40 lej a 2011-re járó állami tá-
mogatás.

M. Zs.



Bocskai István fejedelem és
a hajdúk emlékezetének õrzé-
se valóságos kultusszá terebé-
lyesedett az elmúlt évek során
Bihardiószegen, ami elsõsor-
ban Gellért Gyula helyi lelki-
pásztor és a mellette álló kö-
zösség érdeme. A múltmentõ
emberi szándékot a történe-
lem is segítette, hisz a Bihar-
diószeg és Álmosd közötti
Nyúzóvölgyben vívtak a haj-

dúk gyõztes csatát Petz oszt-
rák ezredes katonáival. Ennek
emlékére évek óta csataimitá-
ciót szerveznek a helyszínen,
amihez más kulturális-törté-
nelmi-egyházi esemény is tár-
sul. Ez a rendezvény a több
ezer résztvevõnek köszönhe-
tõen valóságos népünnepéllyé
vált. Emellett további rendez-
vényekkel is megemlékeznek
a történelmi múlt eme szeg-
mensére.

Bocskai január elsejei szüle-
tésnapjának méltó megünnep-
lésére egy vándorkiállítással
készült az Érmelléki Reformá-

tus Egyházmegye, amelynek
szervezési feladatait szintén
Gellért vállalta fel. A gyüleke-
zet egykori kántoráról elneve-

zett Asók István Teremben ál-
lították ki a fejedelemhez és a
hajdúléthez kötõdõ tárgyi em-
lékeket, valamint azt a 22
nagyméretû fényképet, amely
a nyúzóvölgyi csatajelenetek
momentumait õrzi. A kiállítás
a nemzeti öntudatra nevelés
mellett vallási töltettel is bír,
számtalan értékes egyházi irat
és maga a Szentírás is megte-
kinthetõ, ami szintén utal a
bibliás fejdelemre. A tárgyi is-
meretek bõvítésére szolgáló
harci eszközök, korabeli vise-
let is szerepel a tárlat anyagai
között. A kiállított tárgyakat
hordozó asztalokat stílusosan
kék-fehér abrosszal terítették
le, ami a hajdú zászló két szí-
nére utal.

Gellért Gyula munkálkodá-
sára mások is felfigyeltek, az
RMDSZ Ezüstfenyõ-díjára Bi-
har megyébõl õt, valamint a
település polgármesterét, Ba-
csó Lászlót érdemesítették a
közelmúltban.

A kiállítás anyagát csak rö-
vid ideig láthatták a diószegi-
ek, mert onnan továbbszállí-
tották Székelyhídra, az elmúlt
vasárnap pedig a nagykágyai
református gyülekezetben állí-
tották ki.

D. Mészáros ElekDiószeget, Székelyhidat és Kágyát is megjárta a vándortárlatA fõszervezõ, Gellért Gyula
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Bocskai-vándorkiállítás

Két újévi koncertet is tartot-
tak az idén a Nagyváradi Állami
Filharmónia zenészei és meghí-
vottaik, a Kolozsvári Román
Nemzeti Opera balettmûvészei,
Andreea Jura, Mayura Misawa,
Lucian Bacoiu és Dan Haja, va-
lamint Forin Ormeniºan tenor.

Romeo Rîmbu karmester ve-
zényletével idõsebb és ifjabb
Johann Strauss, Josef Strauss,
Franz von Suppé, Lehár Fe-
renc, Augustín Lara, Giuseppe
Verdi és Eduardo di Capua da-
lai csendültek fel a kétórás, jó
hangulatú hangversenyen.

Újévi koncertekSzilveszteri ráadás
Óriási sikere volt a 2011-es szilveszteri bulinak a nagysza-

lontai RMDSZ-székházban. Az óévbúcsúztató rendezvényen
a nagyváradi Szõcs Lõrinc prímás és zenekara szolgáltatta a
talpalávalót, méghozzá olyan nagy sikerrel, hogy a buli egé-
szen hajnalig tartott. A sikeres parti résztvevõi elismeréssel
nyilatkozták, hogy ehhez hasonló remek hangulatú buliban
régen voltak, a zene, mely az este során folyamatosan szólt,
mindenkinek a tetszését elnyerte, a rendezvény több mint
százfõs társasága fergeteges hangulatban szórakozott együtt.

A nagy sikerre való tekintettel, közkívánatra, március 3-án
ismét Nagyszalontára érkezik Szõcs Lõrinc prímás és zeneka-
ra, hogy egy fergeteges ráadás buliban szórakoztassa a hajdú-
város lakosait. Az utószilveszteri mulatságra szeretettel várnak
minden érdeklõdõt; bõvebb felvilágosítás a 0259/ 373-220
telefonszámon.

A szülõföld visszaszerzésében
szerzett érdemeket ismerik el az
Ezüstfenyõ-díjjal



Akárcsak a mindig kifogást keresõ
rossz kaszásra, a Bors–Kolozsvár–Brassó
autópálya építtetõire is ráillik a mondás,
miszerint vagy a kasza, vagy a kõ, vagy a
kaszás, vagy a fû, de valami mindig
hibádzik a jó munka menetében. Dólya
mellett háborús mementó is lehetne az a
csupaszon magasodó néhány hídpillér,
amit már bukaresti elõkelõk is megvizitál-
tak nem egyszer. De ettõl még a dolgok
nem mentek jobban, ígéretek, remények
ellenére a nagy vehemenciával elkezdett
beruházás leállt.

Bagosi Barna, Berettyószéplak al-
polgármestere értesüléseinket megerõsít-
ve elmondta, hamarosan újraindul az au-
tópálya bihari szakaszának építése. Úgy
tudja, hogy a kivitelezõ Bechtel cég biszt-
raterebesi kirendeltségén már fogadják a
munkavállalók kérelmeit, februárban foly-
tatódik a Berettyószéplak–Bors közötti
sztrádaszakaszon a munka.

Mindez örömmel nyugtázható, annak
az átiratnak viszont, amit a napokban ka-
pott kézhez bukaresti illetékesektõl, már
kevésbé örül Bagosi. A sztrádaépítésben

érintett területek tulajdonosainak listáját
tartalmazza az irat, amin feltüntették a ki-
sajátítandó területek nagyságát, valamint
azt az összeget, amennyit fizetni szándé-
kozik az állam a földek ellenértékeként.

Az alpolgármester úgy véli, hogy a ki-
sajátítás lebonyolításával a kormány által

megbízott tanácsadói cég (egy ügyvédi
iroda) visszaél monopolhelyzetével, hi-
szen míg az elmúlt évben egy négyzetmé-
ter szántó után 7,5 eurót fizetett, addig
az idén már 0,15 euróra zsugorodott ez
az összeg. Ahelyett, hogy kiszállnának a
helyszínre, a gazdákat rendelik be kolozs-
vári székhelyükre a szerzõdések megkö-
tése végett. Mindez erõfitogtatás a sok
idõs, ilyen ügyekben járatlan falusiakkal
szemben – véli az alpolgármester.

Két lakóház is veszélybe került, tõlük
mindössze kilenc méterre húzódik majd
az út, aminek tizenkét méter mély alapot
ásnak. Hiába jelezték a helyzetet, érdem-
ben nem reagált rá a kivitelezõ.

Nemzeti érdek a kisajátítás, így nem le-
het meggátolni – e mögé az érvelés mö-
gé bújva azt hiszik, nekik mindent sza-
bad. A sztrádaépítés Széplak községben
mintegy 35 hektár területet és közel het-
ven személyt érint. Az érintettek közül
többen méltányos kárpótlásban remény-
kedve perre viszik a dolgot – informált a
község második embere.

D. Mészáros Elek
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Sztrádaépítés méltánytalan
kisajátítási kártérítéssel

A projektben részes Újfe-
hértó, Nyíradony, Székelyhíd
és Kiskereki önkormányzatán
kívül számos város és község
képviseltette magát a határ
mindkét oldaláról. Jelen voltak
továbbá a Fogyatékkal Élõk Bi-
har Megyei Szervezete, a Pro
Kiskereki Egyesület, a Székely-
hídért Egyesület, az Asszony-
vásári Közösségi Egyesület
reprezentánsai és néhány ér-

melléki kisvállalkozó. Kereki
polgármestere, Nyíri Sándor
bevezetésként méltatta és érté-
kelte a korábbi mûhelymun-
kát, majd a megbeszélés elõ-
adásokkal és tematikus cso-
portmunkáról folyt önkor-
mányzati környezetvédelem és
hulladékgazdálkodás, turiz-
musfejlesztés, iparfejlesztés és
civil stratégia kialakításának té-
májában.

A projekt keretében bizo-
nyos feladatok határon átnyú-
ló térségi ellátására dolgoznak
ki mintamegoldást, stratégiai-
lag megalapozzák egy ilyen
önkormányzati szervezõdés
létrehozását, és bizonyos fel-
adatokat a civil szervezetek-
nek adnak át. Utóbbi célkitû-

zés sikerének érdekében a ha-
tár két oldalán tevékenykedõ
szolgáltató civil szervezetek
részvételével egy klasztert (há-
lózatot) hoznak létre, amely az
önkormányzati szervezettel
szorosan együttmûködve vállal
fel térségi szintû feladatokat.

Mészáros Zsuzsanna

Érmelléken érték a határ
A magyarországi Újfehértó településmenedzsmentjének
mintájára – a határ menti régióknak szánt európai
uniós alapból – a határon átnyúló szolgáltatási
rendszer kiépítésére fogtak össze Szabolcs-Szatmár-
Bereg, Hajdú-Bihar és Bihar megyei önkormányzatok.
Az Érték–határ címet viselõ, magyar–román közös
projekt zárókonferenciáját a múlt hét végén tartották
meg Kiskerekiben.

Bagosi Barna szerint perelnek, akik méltányta-
lanul kevésnek tartják a kisajátított földért kínált
kártérítést
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A díszes öltözetû legények
alatt csak úgy fickándoztak az
istállókból szabadult paripák a
szentjobbi sportpálya melletti
téren. A télbe röppenõ napsü-
tés még inkább fokozta a
lóörömöt, ami csakhamar át-
ragadt a huszárokra is a ven-
dégfogadó kupica szilvórium
felhörpintése után. Negyedik
alkalommal kerítettek sort az
érmelléki-hegyközi téli huszár-
portyára a hagyományõrzõk;
a helyiek mellett a magyaror-
szági Hajdú-Biharból, Bihar-
diószegrõl és Székelyföldrõl is
érkeztek vitézek.

A Nyulas erdõ széli öreg
tölgyfához ügetett a menet,
amit hadiszekerek kísértek jó-
fajta, domb érlelte, palackozott
„munícióval” megrakottan. A
tekintélyes faóriást a legenda
szerint több mint négyszáz esz-
tendeje a szentjobbi apát ültet-
te. Néhány éve a huszárok is
plántáltak egy csemetét a kö-
zelbe, ami azóta jókorára sar-
jadt, a jelenlegi apát, Tempfli
József volt megyés püspök ál-
dása alatt. Az óriás tölgy elõtt,
a 2007-ben a Szent Imre Mil-
lenniumi Emléktúra alkalmából
állított kopjafa elé sorakoztak
fel a kackiás huszárok, akiket
Zatykó István, a szentjobbi hu-
szár hagyományõrzõk fõhad-
nagya „Jó napot, huszárok!”
megszólítással köszöntött.
„Erõt, tisztességet!” – vissz-

hangozta az erdõ a markáns
férfihangokat. Zatykó, aki a te-
lepülés polgármestere is egy-
ben, méltatta a hagyományõr-
zés általuk vállalt módját. Mint
mondta, felemelõ most itt len-
ni, ahol a múlt és a jövõ együtt
van jelen.

Ünnepélyes pillanat követke-
zett, két új közhuszárt avattak, a
nagyváradi Szabó Ödönt, vala-
mint a hegyközszentimrei Var-
ga Tibort. Elõbbit a szentjobbi
huszárok kürtösévé is kinevez-
tek, hisz Szabó, aki az RMDSZ
megyei ügyvezetõ elnöke, köz-
tudottan jól bánik a fúvós hang-
szerekkel. Tõle tudjuk, hogy

még szülõfalujában, a Szilágy
megyei Kárásztelken tanult
meg zenélni, az ottani római
katolikus egyház fúvószeneka-
rában édesapja is szolgált. A

kürtös csákóján lévõ piros sza-
lag és a piros forgó (a dísztoll)
megkülönböztetõ jelzésként
szolgál.

Az emlékhely megkoszorú-
zását követõen Rákóczi Lajos
érköbölkúti lószakértõ, aki
pompás lovaival és szép hintó-
jával szintén részt vett a por-
tyán, elszavalta a Szózatot. Ve-
zényszóra lóra pattantak a hu-
szárok, és elindultak következõ
pihenõhelyük felé, a Lukács
erdei erdészházhoz. A prüsz-
kölõ lovak meg-megcsúsztak a
sáros, latyakos kaptatókon, iz-
mok feszültek, pára szállt a
nyereg alól. Jólesett a futam-
nyi pihenõ, hogy aztán újra
nyeregbe szökkenve Hegyköz-
szentmiklósig meg se álljanak.

A pincesoron reggel óta ké-
szülõdtek a szentmiklósi gaz-

dák; Mocsár László iskolaigaz-
gató, helyi tanácsos ügyelt,
hogy minden a legnagyobb
rendben menjen. Jókora ku-
pac parázs szikrázott, kellett is
a hagyományos sült krumpli-
hoz, ami mellé szalonna, kol-
bász, túró is elõkerült a szõttes
abrosz alól. A panoráma le-
nyûgözõ volt, a borokat rejtõ
régi pincék hangulata huszár-
dalokat csalt elõ az emlékezet
bugyraiból. Már hosszúra
nyúlt a nap, arccsípõ hideget
lehelt a délután, mire egy má-
sik úton elindultak visszafelé.
Az elszállásolt paripák béké-
sen ropogtatták a jófajta szé-
nát, miközben duruzsoló kály-
ha mellett az ez évi feladato-
kat egyeztették a huszárok.
Mielõtt nekiláttak voltak a fi-
nom vacsorának, és a nótá-
zásba ölték volna az idõt, nem
feledkeztek meg az újoncok-
nak a délelõttinél huszárosabb
felavatásáról, a huszárvágásról
sem. Bakra tett nyergen ke-
resztbe hasaltatták mindket-
tõt, majd a csapatvezetõk sor-
ra megkardlapozták Szabót és
Vargát. Mindez persze csak a
hagyomány kedvéért történt,
hisz a nap folyamán mindkét
közhuszár úgy megülte a lo-
vat, hogy idõsebb társaik sem
különben.

D. Mészáros Elek

Téli portya huszáravatóval

Az újoncok is jó lovasok

A negyedik téli portyán magyarországi és székelyföldi hagyományõrzõk is
részt vettek

Az öreg tölgyfa alatt gyülekeztek
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Télies idõjárásban gyülekez-
tek a belényesiek, a környék-
beliek és a távolról érkezettek
vasárnap délelõtt a dél-bihari
város központjában, a római
katolikus istenháza körül. A
szél néha dühösen kavarta a
havat, majd alábbhagyott ha-
ragja a télnek, ám mire a
szentmise elkezdõdött, vé-
konyka, csillogóan fehér hóré-
teg takarta be a várost.

Az emlékünnepség ökume-
nikus szentmisével kezdõdött
Fodor Józsefnek, a Nagyvá-
radi Római Katolikus Püspök-
ség általános helynökének a
celebrálásával. A vikárius sze-
mélyes érintettségét is tudatta
a hallgatósággal: édesapja az
orosz fronton esett el, és jelö-
letlen sírban nyugszik. Embe-
rek milliói fizettek életükkel a
célért: a hazáért, a szabadsá-
gért. A történelem azonban a
hõsöket igazolja: akiket sok-
szor legyõzöttekként említe-
nek, õk az élet igazi gyõztesei.

A vikárius után Réman
Elek István belényesi refor-
mátus lelkipásztor mondott

szívhez szóló emlékbeszédet,
amelyben 67 évvel a történé-
sek után a XX. századot a szo-
morúság, a szenvedés évszáza-
dának nevezte, a háborút pe-
dig „a gyakorlati élet ateizmu-
sának”. Farkas Zoltán, a ma-
gyarországi Békés Megyei Köz-
gyûlés elnöke az emlékezés
fontosságára hívta fel a figyel-
met hangsúlyozva a feltáma-
dásba és az örök életbe vetett

hitet. A Békés megyei politikus
kiemelte, egy értékelvû világ-
nak kell kialakulnia, hogy mi itt
a Kárpát-medencében példát
tudjunk mutatni Európának.
Szeretetre építve kell hogy ma-
gára találjon a magyarság, és
együtt kell mûködnie a Kárpát-
medence más népeivel.

Szabó Ödön, a Bihar me-
gyei tanács RMDSZ-es frak-
cióvezetõje és a Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség Bi-
har megyei szervezetének
ügyvezetõ elnöke az egymás
felé fordulást és egymás meg-
segítésének jelentõségét emel-
te ki. Az önzés, az önérdek
nem visz elõrébb, viszont a

másik ember megsegítésének,
a közös munkának és a közös-
ségvállalásnak meglesz az
eredménye – fejtette ki egy ta-
nulságos történettel is. Belé-
nyes liberális polgármestere,
Adrian Domocoº román
nyelvû köszöntõjében hangsú-
lyozta, hogy a halálnak és a
hõsiességnek nincs sem vallá-
sa, sem etnikuma, ezért a te-
metõben fekvõ magyar hon-
védekre a belényesi románság
is úgy tekint, mint mártírokra.
A templomi együttlét a helyi
iskola magyar tagozatos diák-
jainak rövid, alkalomhoz illõ
mûsorával ért véget.

A temetõben álló emlékmû
köré összegyûlteknek Miklós
János képzõmûvész, megyei
önkormányzati képviselõ
mondta el az ott nyugvó hon-

védekrõl mindazt, amit az évek
során sikerült megtudakolni ró-
luk. Hende Csaba magyar
honvédelmi miniszter beszédé-
ben azt emelte ki, hogy a véres
huszadik század után most a mi
feladatunk, hogy megnyerjük a
békét, amelyben magától érte-
tõdik, hogy mindenki a saját
anyanyelvén álmodik, és meg-
értjük, hogy ez másoknak is
ugyanolyan fontos. Románia
ma Magyarország szövetsége-
se, elindultunk egymás felé és
együtt keressük a béke útját –
mondta a miniszter. Cseke
Attila RMDSZ-es szenátor
gondolatait követõen Hende
Csaba és Adrian Domocoº lep-
lezte le az emlékmûvet, majd
koszorúsással zárult a megem-
lékezés.

Borsi Balázs

A miniszter és a polgármester leplezte le az emlékmûvet

Emlékmû az igazi gyõzõknek
Hende Csaba magyarországi honvédelmi miniszter
jelenlétében és közremûködésével felavatták
Belényesben vasárnap azt az emlékmûvet, amelyet
annak a tíz magyar honvédnak a tiszteletére
emeltetett az RMDSZ megyei és helyi szervezete
együtt a történelmi magyar egyházakkal, akik
a második világháború idején, 1944-ben a dél-bihari
városban vesztették életüket.

Több százan gyûltek össze a temetõben

Notabilitások az ökumenikus istentiszteleten
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Viharos parlamenti év
volt a tavalyi, összegezte
PETÕ CSILLA RMDSZ-es
nagyváradi parlamenti
képviselõ a 2011-ben
történteket.

A képviselõ szerint annak el-
lenére, hogy 2011-ben nem
történt a lakosság számára is
érzékelhetõ változás, beigazo-
lódni látszik a kormány várako-
zása a recesszióból való kilába-
lásról. Az idén 1,5 százalékos
gazdasági növekedés várható,
többek között a Nemzetközi
Valutaalappal 2011 tavaszán
meghosszabbított hitelmegál-
lapodásnak köszönhetõen. A
tavalyi évnek két nagy kudarca
volt, az egyik a schengeni csat-
lakozás elmaradása, a másik
pedig az, hogy a strukturális
alapokból lehívható 30 milliárd
euróból keveset sikerült mozgó-
sítani, tette hozzá Petõ Csilla.

A parlamentben…

Parlamenti tevékenységét a
magyar választók érdekeinek
szentelte a képviselõ, aki a tan-
ügyi, sport- és ifjúsági szakbi-
zottság tagjaként és az esély-
egyenlõségi szakbizottság titká-
raként többek között a 2003-
as, a családon belüli erõszak el-
leni törvény módosításában
vállalt részt. Eszerint a rend-
õrök erõszak esetén immár be-
avatkozhatnak a házon belül is.

Kormánykoalíciós egyezte-
téssel sikerült megakadályoz-
ni, hogy a volt tanügyminisz-
ter, Ecaterina Andronescu ja-
vaslatára érettségi nélkül is fel-
vegyenek egyetemre diákokat.
Vad indulatokat kavart az
ebtartásról szóló törvény, ám
elgondolkodtató, hogy mond-
juk egy idõsotthon vagy árva-
ház kapcsán miért nem alakul

ki ilyen széles körû társadalmi
összefogás, jegyezte meg Petõ
Csilla, akinek tavaly hét politi-
kai nyilatkozata, hat kérdése
és interpellációja, illetve hét
törvénykezdeményezése volt.

…és azon kívül

Tavaly 18 fogadóórát tar-
tott a törvényhozó, aki Nagy-
várad mellett Nagyszalontán
és Tenkén is mûködtet irodát.
A fogadóórákat és a nagyvá-
radi képviselõi irodában meg-
tartott jogi, logopédiai, orvosi
és a volt munkaszolgálatosok-
nak szóló tanácsadásokat foly-
tatják az idén is, ezeken az el-
múlt három évben 1043-an
vettek részt. A meglévõ ta-
nácsadások mellé Hol sportol-
jon a gyermek? címmel újab-
bat is terveznek erre az évre:
sportszakemberek gyerme-
keknek ajánlanak különféle
sportolási lehetõségeket.

Összesen 700 ezer lejnyi
anyagi támogatást is hozott a
megyébe a képviselõ. Például
a nagyvárad-rogériuszi refor-
mátus egyházközség ifjúsági és
szociális központjának építésé-
re, a nagyváradi Római Katoli-
kus Püspökség Braºovului utca
2. szám alatti épületének reno-
válására és a margittai Hor-
váth János Iskolacsoport épü-
letének felújítására száz-száz-
ezer lej jutott, és 75 ezer lejt
kapott Tenke község a bélfe-
nyéri magyar óvoda építésre.

Cselekedni is kell

Petõ Csilla az az ember, aki
nem Bukarestbõl politizál, ha-
nem, ha teheti, szóba áll az
emberekkel is a megyeszerte
megtartott különféle rendez-
vényeken. Tavaly nem keve-
sebb, mint 76 eseményen vett
részt, ezek jó részét anyagilag
is támogatta. Nagyszalonta,

Tenke, Szalárd, Margitta és
Érmihályfalva csak néhány az
említett helyszínek közül.
Büszke arra, hogy Brüsszel-
ben részt vett és hozzászólt a
százéves nõnap tiszteletére
tartott rendezvényen. Több jó-
tékonysági rendezvényt is
szervezett, például a karácso-
nyi Tamás Gábor-koncertet,
melynek bevételét a szentjobbi
és az élesdi gyermekotthon,
valamint a gyermekonkológiai
osztály kapta. Emellett kiállí-
tást, könyvbemutatót és ad-
venti könyvkaravánt is szerve-
zett, ez utóbbit Derzsi Ákos
képviselõtársával közösen.
Szintén együtt támogatták an-
nak a harminc márványtáblá-
nak az elhelyezését, amelyek a
nagyvárad-rogériuszi reformá-
tus templom harangtornyának
lábainál kaptak helyet, és
1688 egykori váradi polgár
nevét, születési és elhalálozási
dátumát tartalmazzák.

Fried Noémi Lujza

Sokan betértek tavaly is
a parlamenti irodába
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Jó hangulatú utószilveszteri mulatságot
rendezett az elmúlt szombat este a mar-
gittai Nyugdíjasok Klubja. A több mint fél
évtizede létrejött klubnak a Caritas
Catolica margittai szervezete ad otthont,
s a találkozókra süteménnyel és üdítõvel
várja a tagokat. Annak idején negyedszáz
fõvel alakultak meg, és taglétszámuk ma
is e körül mozog. Heti rendszerességgel
találkoznak, vasárnap délutánonként,

egy kis beszélgetésre, tévénézésre, dalo-
lásra. Vezetõjük, programszervezõjük
Klemper Mária.

Az utószilveszter ötletét Kiss Károly
helyi Caritas-vezetõ és Pocsaly Zoltán al-
polgármester is nagyszerû ötletnek tar-
totta. A felszolgált vacsorát az intézetben
készítették el, nagyobb részt saját alap-
ból, az alpolgármester hússal, zöldséggel
és tokaji borral járult hozzá az ünnepi me-

nühöz. Az italokat és süteményeket a
nyugdíjasok hozták. A szervezésben aktív
segítséget nyújtott Bódis Noémi szociális
munkás. Több mint félszáz vendég gyûlt
össze, mivel meghívták a mulatságra a
beutalt betegeket, a kártyaklub tagjait,
akiknek szintén a Caritas ad helyet, vala-
mint az intézet munkatársai. Nem hiá-
nyozhatott Pocsaly Zoltán és a Horváth
János Társaság (HJT) elnöke sem. Az al-
polgármester, Kiss Károly és Klemper
Mária köszöntötte a szépkorú vendége-
ket és kívánt tartalmas, jó szórakozást. A
hangulatfelelõs Zsembinszki István, a
HJT titkára volt, õ biztosította saját fel-
szerelésével a talpalávalót, a repertoár
zömében e korosztály slágereibõl állt.
Mészáros Piroska versekkel köszöntötte
nyugdíjas társait. A finom vacsora elfo-
gyasztása után korukat meghazudtoló
hévvel kezdték el a táncot, a szervezõk és
a nyugdíjasok együtt szórakoztak. A tánc
szüneteiben sort kerítettek a nótázásra is.

Sajnos egy váratlan és igen hosszúra
nyúlt áramszünet – Margittán igen gyako-
ri jelenség ez – véget vetett a mulatság-
nak. A következõ nagyobb összejövetelt
húshagyó kedden tartják, amelyre far-
sangbúcsúztató mûsorral készülnek.

Szõke Ferenc

Nyugdíjasok utószilvesztere

Váradon történt a legtöbb tûzeset, de Nagysza-
lonta is „forró pont” volt tavaly

Több volt tavaly a lakástûz
Az elmúlt évben egyharmadával több

lakástûzhöz riasztották Biharban a lánglo-
vagokat, mint 2010-ben. A Criºana Ka-
tasztrófavédelmi Felügyelõséget vezetõ
Ioan Baº dandártábornok a napokban
tett jelentést tavalyi mûködésükrõl a kor-
mánybiztos, a megyei tanács elnöke és az
alegységek parancsnokai elõtt.

Átlagban 36 óránként kaptak tûzriasz-
tást a Bihar megyei tûzoltók tavaly, ösz-
szesen 397-szer, míg 2010-ben 229 la-

kástüzet oltottak. Legtöbb esetben a hi-
bás elektromos felszerelések és az eldu-
gult kémények okozták a bajt, de aggasz-
tó, hogy 26-ról 48-ra nõtt a szándékos
gyújtogatások száma. A több beavatko-
zás ellenére kevesebben (ketten) haltak
meg a lángokban, mint 2010-ben (né-
gyen), és kevesebben sérültek meg
(9/12). Megközelítõleg ötmillió lej anyagi
kár keletkezett, 28 százalékkal kevesebb,
mint az elõzõ évben.

Az aszályos 2011-ben megugrott a
tarlótüzek száma is, 659-szer riasztották
emiatt a tûzoltókat, négy és félszer több-
ször, mint 2010-ben. Ez a fajta beavatko-
zás az egész évi intézkedések 45 százalé-
kát tette ki. A korábbi évinél egyharmad-
nyival többször, 5345-ször szálltak ki a
tûzoltósághoz tartozó rohammentõk is.
Átlagban naponta 18,7 riasztást kaptak
az alegységek, míg 2010-ben 16,5-et.

(-fia)Ioan Baº parancsnok tett jelentést
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Tizenöt barlangot zárnak le a Bihar,
Kolozs és Fehér megye területére is kiter-
jedõ, Denevérfajok védelme a Királyerdõ-
ben, a Bihari- és a Torockói-hegységben
címû európai uniós projekt keretében. Az
ellenõrizetlen vagy a nem megfelelõen
irányított barlangi turizmus ugyanis foko-
zottan zavarja a telelõhelyükre visszahúzó-
dott, hibernáló denevérpopulációkat.

A projektet az Európai Unió LIFE+
programjának társfinanszírozásával indí-
totta el 2010-ben a Bihar Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség, közösen a Ro-
mániai Denevérvédelmi Egyesülettel és a
kolozsvári Emil Racoviþã Barlangkutató
Intézettel. A projekt célja hosszú távon
biztosítani a denevérfajok védelmét olyan
konkrét lépések által, mint barlangok le-
zárása, belsõ világítási rendszerük átalakí-
tása vagy a belsõ turistaútvonalak megvál-
toztatása. A projekt adminisztrációs csa-
pata 2011 júniusa és decembere között
elkezdte és be is fejezte a nyílt versenytár-
gyalás megszervezését, amit a barlangle-
zárásokhoz szükséges mûszaki dokumen-
táció összeállítására írtak ki. Ugyanebben
az idõszakban begyûjtötte a tevékenység-
hez szükséges valamennyi engedélyt. A
következõkben a lezárási munkálatok el-
végzésére írnak ki versenytárgyalást.

A denevérpopulációk hosszú távú vé-
delme érdekében új, speciális kerítéseket

építenek a Jád-völgyi Tutajos-barlangnál
(Peºterea cu Apã din Valea Leºului), a ré-
vi Zichy-barlangnál, a Pokol-barlangnál
(Peºtera Bãtrânului), az esküllõi barlang-
nál, a Csigla-barlangnál (Peºtera Þiclului),
a tasádi barlangnál, a betfiai kráternél, a
szénaverõsi cseppkõbarlangnál (Peºtera
Fâneþe), a Semsey-barlangnál (Peºtera
Coliboaia), a József fõherceg-barlangnál
(Peºtera Mãgura), az oncsászai barlang-
nál (Peºtera Onceasa), a Kisompoly-völ-
gyi Denevérbarlangnál, a Csûr-barlangnál
(Ciur-Izbuc), a szolcsvai vizesbarlangnál

(Huda lui Papara), valamint a Humpleu-
barlangnál (a Firei-völgy nagy barlangja).

A föld alatti szálláshelyeknek fontos
szerepük van a denevérek életében, egyes
fajok egész évben a barlangokat használ-
ják szálláshelyül, míg más fajok csak a hi-
bernálás vagy a szaporodás idejére húzód-
nak be. Figyelembe véve, hogy a föld alat-
ti szálláshelyek a legbiztosabbak, és több
száz vagy akár ezres példányszámú koló-
niáknak biztosítnak menedéket, kiemelt
figyelemmel kell védeni ezeket. Az ellen-
õrizetlen barlangturizmus, a nem megfele-
lõ lezárások és belsõ átalakítások jelentõs
populációs veszteségekhez vezethetnek.

A denevérek folytonos háborgatása
(kontrollálatlan turizmus, illegális szemét-
lerakás, vandalizmus, tûzgyújtás stb.) je-
lentõs egyedpusztuláshoz, a szálláshely
elhagyásához vezethet. A barlanghaszná-
lat feltételeinek megváltoztatása a kolóni-
ák közvetlen zavarását jelenti. Egyes jó
szándékú kezdeményezéseknek is lehet-
nek káros hatásai, például amikor lezár-
nak egy barlangot, hogy illetéktelenek ne
juthassanak be, de nem veszik figyelem-
be, hogy helyet hagyjanak a denevérek
közlekedéséhez. Hasonlóképpen a nem
megfelelõen kiépített világítási rendszer is
zavarja a denevérpopulációkat.

Szodoray-Parádi Farkas 
projektmenedzser

Borsi Balázs 
kommunikációs menedzser

Barlanglezárással védik
a denevérek téli álmát

A védett fajnak számító patkós denevér

Tizenöt barlangban kerítik el az emberek elõl a denevérszállásokat
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Ebben a sportban a veleszü-
letett tehetséget sok munkával
kell kiegészíteni. A monospetri
Jakab Kincsõ már a legelsõ
bemutatkozásán Margittán
korcsoportjában az I. helyen
végzett, és ettõl kezdve helyi
szinten folyamatosan az élvo-
nalban maradt. Második helye-
zés csak akkor „csúszott be”,
amikor korcsoportot váltott.
Megyén kívül is bizonyította,
hogy számolni kell vele a sakk
világában. Szatmárnémetiben,
majd Máramarosszigeten is
korcsoportjának legjobbja volt.
Nem állt meg itt, nemzetközi
sikereket is magáénak tudhat.
Nyíregyházán a Jász–Plasztik
Mikulás Kupán harmadik lett,
Békéscsabán a Csabagyöngye
versenyen úgyszintén. Török-
országban tagja volt a különdíj-
jal jutalmazott legszimpatiku-
sabb csapatnak, Lakiteleken
pedig Lezsák Sándortól vehet-
te át a legfiatalabb versenyzõ-
nek járó különdíjat. 2010-ben
már elsõ lett a Jász–Plasztik
Mikulás Kupán, majd Debre-
cenben és Hajdúszoboszlón is
a legjobbnak bizonyult. Tavaly
a cãlimãneºti-i országos egyéni
versenyen egy harmadik és
egy negyedik helyet, majd
Jászvásáron két országos csa-
patbajnoki címet szerzett, ez-
zel bekerült az országos válo-
gatottba, képviselve Romániát
a 2011-es brazíliai világbaj-
nokságon a 11-12 éves lányok
mezõnyében.

– Mikor szeretted meg a
sakkozást?

– Nálam evés közben jött
meg az étvágy. Ameddig nem
csináltam, nem tudhattam,
hogy szeretem. A Partyum
sportklubba sok ismerõsöm,
barátom beiratkozott, és na-
gyon jó társaság alakult ki.
Ahogy egyre jobban megtanul-
tam a játékot, annak arányában
szerettem meg. A gyõzelmek
sikerélménye fokozta a szerete-
tet. Talán az elsõ gyõzelmem
után váltam igazi sakkozóvá.

– Ilyen jelentõs eredmé-
nyek eléréséhez mennyi gya-
korlás szükséges?

– Tanítási idõszakban általá-
ban napi egy órát gyakorlok,
vakációban pedig napi 2-3

órát. Szeretem a sakkot, de
nem valószínû, hogy ebbõl fo-
gok megélni, ezért a tanulást
kell az elsõ helyre állítani.

– Úgy tudom, ezt meg is
teszed. Sõt tanulmányi ver-

senyekre is jársz. Melyek
ezek, és milyen eredménye-
ket értél el?

– Szeretem a magyar nyel-
vet és irodalmat, ezért jelent-
keztem a Bendegúz anyanyelvi
vetélkedõre, amelynek megyei
szakaszát tavaly és tavalyelõtt
megnyertem, és részt vettem a
szegedi országos döntõn. Az
„Adj, király, katonát!” verse-
nyen is az országos döntõbe
jutottam. Szívesen részt veszek
a helyi szavalóversenyeken is,
legutóbb a Papp Attila Körzeti
Szavalóversenyen korcsopor-
tomban elsõ lettem. Az osz-
tályban az elsõk között va-
gyok, és nem szeretnék a sakk
miatt lemaradni.

– A tanulás és a sakkozás
mellett van szabad idõd?

– Nem sok, illetve hét köz-
ben egyáltalán nincs. Kikap-
csolódásra hétvégén és vaká-
cióban van idõm. Igaz viszont,
hogy nekem a sakkozás kikap-
csolódás és szórakozás is. Az
is igaz, hogy kevesebbet ülök
a számítógép elõtt, de nem is
hiányzik ez a fajta szórakozás.

– Nem hiányzik a testmoz-
gás?

– Sokat kerékpározunk a szü-
leimmel, barátaimmal, emellett
asztaliteniszezem, görkorcsolyá-
zom, és idõnként úszni is járok.
Kirándulni is szoktunk, mert
mindnyájan szeretjük a termé-
szetet.

– Mik a terveid a jövõre?
– Szeretem az irodalmat,

költészetet, és megszerettem a
szavalást is. Ha sikerül, és lesz
hozzá elég tehetségem, szí-
nésznõ szeretnék lenni. Sak-
kozóként már biztosan nem
lehetek a világ élvonalában,
ahhoz túl késõn kezdtem el a
felkészülést, de folytatni aka-
rom a versenyzést. El akarom
végezni a fõiskolát, és sakkoz-
ni fogok, ameddig csak örö-
met szerez nekem. Lehet, va-
lamikor tanítani is fogom,
amit az évek során elsajátítot-
tam ebben a sportágban.

Szõke Ferenc

Egy ötödikes sakktehetség

Brazíliában, a világbajnokságon
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Tél
Radnóti Miklós (1909–1944) Papírszele-
tek címû versciklusának fenti címû részé-
bõl idézünk:

Hóbafagyott levelet
kaparászik dideregve a szellõ…

Folytatása a rejtvényben a vízsz. 1. és
függ. 53. alatt.

Vízszintes: 13. Vízparti nyírfaféle. 14.
Bõven ömlött. 15. … év magány – Gab-
riel García Marquez regénye. 16. Hazai
pénz. 17. Fiatal szerelmest játszó férfiszí-
nész. 19. Folyó Németország északnyu-
gati részén. 20. Román személyes név-
más. 22. Beteget gondoz. 23. Elvisel.
25. Növényi egyed. 27. Szent … – az or-
vosok és a kórházak védõszentje. 29.
Ezen a helyen. 30. Igevégzõdés. 31. Ki-
segítõ tisztviselõ. 33. …, Claudius – Ro-
bert Graves nagy sikerû regénye. 34.
Egyes órák alkatrésze. 37. Régi. 39. Te-
hát – latinul. 41. Tekint. 42. Ady egyik
álneve. 44. Az uralkodó hatalma alá ren-
delt ember. 47. Vissza: tágas mélység.
48. Verssorok összecsengése. 50. Mózes
öt könyve. 51. Láb része. 53. Román
népi tánc. 55. Te és én. 57. Sharon …

– amerikai színésznõ. 59. Órarész! 60.
Friss. 62. Amerikai tenor énekes (Mario,
1921–1959). 64. Határrag. 65. Földet
mozgat. 66. Elõtag: vérrel való kapcso-
latra utal. 67. A rubídium vegyjele. 69.
… Kobo – japán író. 71. Áll, mint Bálám
… – szólásmondás. 73. Hajdani. 75. Ta-
lálja. 77. Der … – Berlinben megjelenõ
mûvészeti folyóirat. 78. Bázis.
Függõleges: 1. Kossuth-díjas író. 2. …
Betti (1892–1953) – olasz író, költõ. 3.
Mûvészeti ág. 4. A cirkónium vegyjele. 5.
Úrinõk. 6. Az egyenlítõ vidéke. 7. Arad
folyója. 8. Bálvány. 9. Páratlanul nótázó!
10. Szélein túrós! 11. A tíz köbe. 12.
Íme. 18. Távolabbi helyen. 21. Hivatali
munkahely. 24. Veri. 26. Strázsa. 28. Hi-
báztatott. 29. Lenget. 30. Kilátásba he-
lyez. 32. Japán drámai mûfaj. 33. Bizo-
nyító tény. 35. Nomen nescio (nevét nem
tudom) – röv. 36. Molnár Ferenc mûve.
38. … Campbell – angol divatmodell, éne-
kesnõ, színésznõ. 39. Becézett Etelka.
40. Európai nép. 43. Párizsi divatszalon.
45. Idegen három. 43. Templomi épít-
mény. 49. Mister – röv. 52. Olasz folyó.
54. …-darja – folyó Közép-Ázsiában. 56.
Királyi kincstár. 58. Mutató szócska. 61.
… poetica – József Attila verse. 62. Mada-

gaszkári félmajom. 63. Bellini operája.
65. … Vilmos – Schiller drámája. 66.
Összevissza hajt! 68. Nobel-díjas német
író, mûfordító (1917–1985). 70. … Gees
– angol popzenekar volt. 72. Zsuzsánna
egyik becézése. 74. Perzsa uralkodó. 76.
Azonos betûk. 78. Latin e.

Barabás Zsuzsa

Elõzõ heti rejtvényünk (Alkalmi vers)
helyes megfejtése a következõ: „Mit
van mit kívánni még / Ily áldott idõ-
ben? / Adjon Isten, ami nincs / Ez új
esztendõben.”

Ezt hallotta?…
– Hol a fenében vagy?! – hívja fel

a feleség dühösen a férjét.
– Drágám, ne legyél már ilyen in-

gerült – mondja a férj. – Emlékszel
arra a kis ékszerboltra, amit a múlt-
kor láttunk? Tudod, ahol kinézted
azt a nyakláncot, és én mondtam,
hogy egyszer majd megkapod tõlem?

– Ó, emlékszem – mosolyodik el a
feleség megenyhülve.

– Na, szóval van mellette egy jó
kis kocsma, ott vagyok éppen!

☺

Egy asszony a tizenötödik gyerme-
két várva érkezik a szülészetre. A
nõvér már ismerõsként üdvözli, és
megkérdezi tõle:

– Gondolom, most már ennyi gye-
rek elég lesz. Biztosan nem fog szül-
ni többet, ugye?

– Dehogynem! Legalább évente
egyszer pihenhetek itt bent pár napot.

☺

Egy kislány bemutatkozáskor
mindig azt mondta:

– Én Kovács Józsi lánya vagyok.
Egyszer anyukája félrehívta, és ki-

oktatta, hogy ne ezt mondja, hanem
azt, hogy õ Kovács Klárika. Egyik va-
sárnap a mise után a templom elõtt
megszólítja a kislányt a pap:

– Gyermekem, te nem Kovács Jó-
zsi kislánya vagy?

A kislány ránézett a távolabb áll-
dogáló anyjára, majd így felelt:

– Én is azt hittem, de anyukám
azt mondta, hogy nem.

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

Csempészek
(Contraband) 
amerikai akciófilm

Az egykor csempészetbõl élõ, most
biztonsági õrként dolgozó Chris
Farraday (Mark Wahlberg) rég felha-
gyott a bûnözéssel, ám miután sógora,
Andy (Caleb Landry Jones) elszúr egy
drogügyletet kénytelen visszatérni a
bûn útjára. Az események nem várt
fordulatot vesznek, és Chrisnek csak
néhány órája marad, hogy megoldja a
helyzetet, mielõtt felesége és kisfia cél-
pontokká válnak.

Idõjárás

A hét végét és a
jövõ hét elejét csa-
padékos és válto-
zékony idõ fogja
uralni. A páratarta-
lom 30 százalék körüli lesz, de elérhe-
ti akár a 60 százalékot is. A hõmérsék-
let továbbra is enyhe lesz januárhoz
képest, bár az egész napos fagy sem
lesz kivétel. A nappali hõmérséklet
jobbára 0 Celsius-fok körül alakul, éj-
szaka –5, –2 fokra lehet számítani.
Néhol még várható hosszabb-rövidebb
ideig tartó napsütés, de az idõszakra a
csapadék, elsõsorban hó lesz jellemzõ.
Felhõsödés mindenhol elõfordulhat. A
hét elejétõl kisebb hõmérséklet-emel-
kedés várható.

Január 22., vasárnap
Vince – a Vincentius latin név rövidülésébõl
származik, gyõztest, gyõzedelmest jelent.
Artúr – kelta eredetû angol névbõl szár-
mazik, jelentése: erõs, mint a kõszikla, il-
letve: medve. Más magyarázat szerint
egy római nemzetségnévbõl származik.

Január 23., hétfõ
Zelma – a német Selma névbõl szárma-
zik, ez pedig a Salome és az Anselma be-
cézõje. Származtatják még a Szalome
arab formájaként is. Jelentése: Sion bé-
kéje, az istenség védelme alatt álló.
Rajmund – a német Raimundból ered,
mely a germán Raginmunt változata. Je-
lentése: okos védõ; elemeinek jelentése:
(isteni) tanács, döntés + védelem.

Január 24., kedd
Timót – a görög Timotheosz név latinos
Timotheus formájának rövidüléseként
keletkezett. Jelentése: isten becsülõje, is-
tentisztelõ.

Január 25., szerda
Pál – a latin Paulus névbõl származik. Je-
lentése: kicsi, kis termetû férfi.

Január 26., csütörtök:
Vanda – lengyel, német eredetû név,
egy mondabeli királylány neve. Jelentése:
vend nõ. Német jelentése: biztonság, rej-
tettség, védelem, vesszõ, varázsvesszõ,
bekerített hely.

Január 27., péntek
Angelika – latin eredetû, jelentése: an-
gyali, angyalhoz hasonló.

Január 28., szombat
Károly – két név egybeesése. Az egyik a
régi magyar Karuly személynév, jelenté-
se: karvaly, turul. A másik a latin Carolus
rövidülése, mely a germán Karl névbõl
származik. Jelentése: legény, fiú.
Karola – a Károly latin alakjának nõi párja.

Névnapok és jelentések

Békéscsabai
társulat

Január 23-án, hét-
fõn 19 órakor a magyar
kultúra napja alkalmával
érkezik a második bérletes
elõadással Nagyszalontára
a békéscsabai Jókai Szín-
ház. A magyarországi elõ-
adómûvészek ezúttal a
Színházkomédia címû da-
rabot mutatják be Arany
János városában, a Zilahy
Lajos Mûvelõdési Ház
színpadán. Az elõadásra
szeretettel várják a nem
bérletes nézõket is, jegyek
korlátozott számban kap-

hatóak a Zilahy Lajos Mû-
velõdési Ház irodájában.

Kulturális napok
Székelyhídon

A magyar kultúra napja
(január 22.) alkalmából há-
romnapos kulturális ren-
dezvénysorozatot szerve-
zett Székelyhídon a helyi
önkormányzat, a Pro Szé-
kelyhíd egyesület és az
RMDSZ körzeti szervezete.
Január 20-án, pénte-
ken 17 órától a Petõfi
Sándor Középiskolában le-
vetítik a Griffiti Dráma- és
filmmûhely legújabb alkotá-
sát, ünnepi mûsort adnak
elõ az iskolások, és bemu-
tatják a váradi Könyvma-
raton új köteteit. Szomba-
ton, 21-én 20 órakor
kezdõdik a múzeum épüle-
tében a IV. Érmelléki Far-

sangi Bál, amelynek fõvéd-
nöke Bajtai Erzsébet, Ma-
gyarország bukaresti nagy-
követének felesége. Az est
bevételét a Dévai Szent Fe-
renc Alapítvány által a vá-
rosban mûködtetett cso-
portnak ajánlják fel. Va-
sárnap a református
templomban a 11 órai ün-
nepi istentisztelet zárja a
magyar kultúra székelyhídi
napjait.

Életképek

A Magyar Kultúra Napja
alkalmából január 23-án,
hétfõn kiállítás nyílik
Nagyszalontán a Magyar
Ház kistermében Életké-
pek címmel. A tárlat az el-
múlt év legszebb pillanatait
idézi fel 21 képben. A kiál-
lítás megtekinthetõ hétköz-
napokon 9–15 óra között.

Névnapjukat
ünneplõ
olvasóinknak
sok boldogságot
kívánunk!
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Hozzávalók: 800 g darát sertéshús,
2 db tojás, 2 kávéskanál só, 1 nagy csi-
pet feketebors, 1 marék friss zöldfûszer
(bazsalikom, kakukkfû, oregánó, lestyán),
2 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma,
50 g vaj, 0,5 dl olaj.

Elkészítés: A vöröshagymát és a fok-
hagymát tisztítsuk meg, vágjuk nagyon fi-
nomra, és keverjük a darált húshoz.
Ugyanígy tegyünk a friss fûszernövények-
kel. Használjunk bátran nagy csokor fû-
szernövényt. Tegyünk még hozzá ízlés
szerint sót és borsot, majd egy kis olajat.
Akár már egybõl süthetnénk is, de az ízek
harmóniája érdekében hagyjuk a húst
egy órára a hûtõben pihenni! Sütés elõtt
hozzáadjuk a két tojást, és jól elgyúrjuk
benne. Vizet forralunk, és olajos kézzel
gombócokat formálunk a húspépbõl.
Sorban beletesszük a gombócokat a lo-
bogó vízbe, majd megvárjuk, hogy a víz

tetején felbukkanjanak, ezután kivesszük
és lecsöpögtetjük. Legvégül egy serpe-
nyõben vajat hevítünk, és gombócokat
átpirítjuk rajta tálalás elõtt.

Használhatunk alapanyagnak más
húst, esetleg összekeverhetünk többfélét,
(pl. sertés-bárány-borjú). A felhasznált fû-
szereket is kiválthatjuk a kedvenc ízeink-
kel. Köretként kiválóan párosul hozzá a
burgonyapürétõl kezdve a fõzelékeken át
akár még a lecsó is.

Ínyenceknek 

Zöldfûszeres sertés-
gombóc

Amerikai viaszbokor
(Myrica cerifera)

Az amerikai viaszbokor a mirtuszfélék
családjába tartozik. Gyógyító hatását dé-
len a choctaw indiánok ismerték fel. Le-
veleit megfõzték, valamint forrázatát láz-
csillapításra használták. Késõbb Louisia-
na állam telepesei is megismerték gyógyí-
tó erejét. A XIX. században Samuel A.
Thomson népszerûsítette és terjesztette
el. A belõle készült elsõ gyógyszert is õ ál-
lította elõ. Meghûlésre, hasmenésre, inf-
luenzára, fertõzõ betegségekre és lázcsil-
lapításra használta.

A viaszbokor kérge szürke, ágai via-
szosak, levelei sûrû, finoman csipkézett,
gyantás mirigyekkel teltek. Összetörve fi-
nom illata van. Tavasszal nyílnak sárga vi-
rágai, melyekbõl késõbb viasszal sûrûn
borított, dió alakú gyümölcsök fejlõdnek.
Ezt használták gyertyakészítésre. A bok-
rot metszeni kell. Néhány év múlva gyö-
kere kérgét hasznosíthatjuk. Lázcsillapí-
tásra, hasmenésre, vérhas ellen hatásos.

Kétévesnél fiatalabb korúnak ne adjuk,
nagy adagban alkalmazva gyomorbántal-
makat, hányingert, hányást okozhat! Szin-
tén fontos tudni, hogy az amerikai viasz-
bokor megváltoztathatja a szervezet nátri-
um/kálium-egyensúlyát, ezért magas vér-
nyomásban, szívelégtelenségben vagy ve-
sebetegségben szenvedõk a növény hasz-
nálatát feltétlenül egyeztessék orvosukkal.

Jövõ héten az orvosi angyalgyökér jó-
tékony hatásait ismertetjük.

Gyógynövény-ábécé (7.)

Kos: A szomszédaival vitába keve-
redhet, és makacsul ragaszkodnia

kell az elképzeléseihez. A munkában fellé-
legezhet, mert olyan teljesítményt nyújt,
amelyet a felettese is elismer.

Bika: Szeretne bízni abban, hogy
amit valaki ígért, az úgy is lesz, de

ennek még semmi jelét sem látja. Sõt in-
kább úgy érzékeli, hogy minden marad a
régiben, ez elkeserítheti.

Ikrek: Készüljön fel rá, hogy vál-
toztatnia kell a tervein, és sajnos

nem önszántából. Nagyon nehezen viseli,
hogy azt, amit jónak talált, most muszáj
lesz szinte teljes egészében módosítania.

Rák: Kissé feszült, talán emiatt ide-
gesítik a környezetében lévõk. Ké-

sõbb ez a hét egészen jól alakul, hiszen
utazást tervez, ami jól sikerül.

Oroszlán: A szerelmi életében a
romantikus érzések uralkodnak

ezen a héten. Pénzügyekben nem áll rosz-
szul, a munkában különleges lehetõsége
adódik, és a kollégák is hallgatnak a szavára.

Szûz: Magabiztos és a topon van.
Telve érzi magát energiával és ötle-

tekkel, viselkedése leginkább egy gyõzte-
sére hasonlít. A szerelemben olyan élmé-
nyek érik, amelyek talán eddig még soha.

Mérleg: Mintha már nem is izgat-
ná mindaz, ami önnel történt. El-

hangozhat egy ígéret, amelyre ne vegyen
mérget, mert egyáltalán nem biztos, hogy
minden úgy alakul, ahogy szeretné.

Skorpió: Önnek is akarnia kell,
hogy akit esetleg korábban meg-

bántott, azt kiengesztelje. Õ nem fogja
mutatni, mennyire érzékenyen érintette
mindaz, amit ön mondott vagy tett.

Nyilas: Nem lehet oka panaszra,
egy nagyobb teher lekerül a vállá-

ról, és talán lesz néhány könnyebb napja
is. Igaz, anyagilag nincs éppen csúcsfor-
mában, de új lehetõség nyílik rövidesen
pénzkeresetre.

Bak: Ideális szerelmi kapcsolatba
megy bele, mégis van valakije, aki-

hez tartozik, akivel jól érzi magát. De azért
van önök között távolság, és ez jó, mert
úgy érzi, hogy talán nem õ az igazi.

Vízöntõ: Mindenki õrületesen
vonzónak tartja, és boldognak érzik

magukat, ha a közelében tartózkodhat-
nak. Ha párkapcsolatban él, akkor partne-
re talán nincs a legjobb formában.

Halak: Titokban szeret – csak sen-
ki meg ne tudja. Ha jó házasságban

él, párja meglepõ dolgot közöl önnel, és
amely miatt nem tudja, hogy örüljön vagy
pedig kétségbe essen.

Heti horoszkóp



A hét színésze – Susanna Thompson
Szombat, RTL Klub – 17:25 Szitakötõ (amerikai–német thriller)

2012. ianuár 21–27.Ingyenes tévémûsor-melléklet

A hét filmje:
Maxwell
Kedd – MTV 1, 21:15

A hét sporteseménye:
Snooker – döntõ
Vasárnap – Eurosport, 22:00

A hét dokumentumfilmje:
A nap, mikor a terror
lesújtott Norvégiára
Szombat – MTV 2, 14:25



06:30 Magyar gazda
06:55 Barangolások öt kontinensen
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 Hangverseny egy japán

koncertteremért
13:35 Zöld Tea
14:05 Útravaló
14:20 Családom és egyéb

emberfajták (amerikai s.)
15:05 A fagy birodalma
16:00 A csodaszer (amerikai

filmdráma)
17:40 A Szövetség
18:35 Gasztroangyal
19:30 SzerencseSzombat Luxor,

Ötöslottó és Joker sorsolása
20:30 Híradó este
21:15 Vicky Cristina Barcelona

(amerikai-spanyol
romantikus film)

22:50 Határtalan zene
01:00 Osso Bucco (amerikai

romantikus vígjáték)
02:35 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; 11:00 Ahogy meg van
írva; 11:30 e-Fórum; 12:00 Pro
patria; 12:30 Az én Európám; 13:00
Nagyvárosi kaland; 14:00 Híradó;
14:30 A Celibidache-univerzum;
15:10 Az Electrecord kiválósági
díjai; 17:00 Találkozunk a TVR-nél;
18:45 Teleenciklopédia; 20:00
Híradó; 21:00 Dinoszauruszok
szigete (amerikai akciófilm) Fsz.:
Jamie Elle Mann, Brian Krause;
22:45 Profik; 23:45 Birodalmi
összeesküvés (spanyol
romantikus drama) Fsz.: Julia
Ormond, Jason Isaacs, Jürgen
Prochnow; 02:00 Folklórkincs
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Architextú-
rák; 08:30 Szentek és mesterségek;
09:00 Mitica esetei; 10:00 Britannia
High (angol s.); 11:10 Életleckék
(amerikai dráma); 12:50 Ha nem
tudná…; 13:00 James Brown kelet-
berlini koncertje; 14:00 Az uni-
verzum vége (dokumentumfilm);
15:10 ÖcsiKém (amerikai vígjáték)
Fsz.: Frankie Muniz, Hilary Duff;
17:00 Jegyezd meg!; 18:00 Román
útlevél; 19:15 Férfikézilabda Európa-
bajnokság, selejtezõk – élõ; 20:45
Adrenalitica; 21:00 CSI: Helyszíne-
lõk (amerikai s.); 22:00 Híradó;
23:00 Gitárok ideje; 24:00 Kaland
Bt. (kanadai s.); 00:55 Topping;
01:45 Légy formában!; 02:15 CSI:
Helyszínelõk (amerikai s.)

Antena 1
07:00 Figyelõ; 10:00 Spartacus
(amerikai akciófilm) Fsz.: Kirk
Douglas, Laurence Olivier,
Tony Curtis; 12:00 Premier.
Riport; 13:00 Figyelõ; 14:00
Menyasszonyt a fiamnak! Reality
show; 16:00 Figyelõ; 17:00 Az
ügyvéd ördöge (amerikai
thriller) Fsz.: Ken Olin, Gina
Philips, Mariska Hargitay; 19:00
Figyelõ; 20:20 Ha eljön Joe
Black (amerikai filmdráma)
Fsz.: Brad Pitt, Anthony
Hopkins, Claire Forlani; 23:45 A
jó rabló (amerikai filmdráma)
Fsz.: Nick Nolte, Tchéky Karyo,
Ralph Fiennes; 01:45 Az
ügyvéd ördöge (amerikai
thriller, ismétlés)

PRO TV
07:00 Híradó, Mi történik doki?;
10:00 Lois és Clark (amerikai s.);
11:00 Kovbojok és bolondok (ame-
rikai akció-vígjáték); 13:00 Híradó;
13:15 Mosolypasztillák; 13:45 Csilla-
gok háborúja – Jedi visszatér
(amerikai sci-fi); 16:15 Harry Potter
és a Titkok Könyvtára (amerikai
kalandfilm) Fsz.: Daniel Radcliffe,
Rupert Grint, Emma Watson; 19:00
Hírek; 20:30 Ocean’s Thirteen – A
játszma folytatódik (amerikai
thriller) Fsz.: George Clooney,
Brad Pitt, Matt Damon; 23:00 Az
igazság mérkõzése (hongkongi–kí-
nai akciófilm) Fsz.: Jet Li, Kurt Ro-
land Petersson, Jia Song; 00:45
Ocean’s Thirteen – A játszma foly-
tatódik (amerikai thriller, ismétlés)

HBO
06:00 A brooklyni balhé (amerikai
akció-vígjáték); 07:25 Drágám, a
kölykök összementek! (amerikai
vígjáték); 09:05 Ramona és
Beezus (amerikai családi kaland-
film); 10:45 69. Aranyglóbusz díj-
átadó ünnepség. Szerkesztett válto-
zat; 12:50 Tûzforró Alabama
(amerikai filmdráma); 14:40
Secretariat (amerikai filmdráma);
16:45 Minden kút Rómába vezet
(amerikai vígjáték); 18:15 Morgen
(román filmdráma); 20:00 Illumi-
náltan (amerikai s.); 20:30 Törte-
tõk (amerikai s.); 21:00 Páros
mellékhatás (amerikai vígjáték);
22:50 Szex és New York 2. (ame-
rikai romantikus vígjáték); 01:15
Kick-Ass (amerikai akciófilm)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10 A
három testõr visszatér (francia ka-
landfilm); 14:45 Zûrös majom (ame-
rikai-japán családi vígjáték); 16:30
Kapd el a kölyköt! (amerikai-német
akciófilm); 18:10 Táncoló talpak
(ausztrál-amerikai animációs film);
20:00 Pokolba a szerelemmel (ame-
rikai romantikus vígjáték) Barbara
Novak fiatal írónõként érkezik New
Yorkba új könyvével, melynek Po-
kolba a szerelemmel a címe. A for-
radalmi nézeteket hangoztató kötet
hamar a bestseller-listák élére re-
pül…; 22:00 Bridget Jones naplója
(angol-amerikai romantikus vígjá-
ték); 23:50 Farkangyal (amerikai
vígjáték); 01:45 Dûne 3 (amerikai-
kanadai-német sci-fi)

MTV 2 – 21:50

A calabriai fiú 
(olasz-francia filmdráma)
A történet 1960-ban, a római olimpia évében ját-
szódik egy kis calabriai faluban, ahol Mimi, egy ál-
modozó kiskamasz él. Mimi leküzdhetetlen készte-
tést érez arra, hogy fusson, méghozzá mezítláb,
ahogyan a római mara-
tont megnyerõ etióp fu-
tótól is látja a szomszé-
dék tévéjében. De a falu-
siak, és különösen Mimi
egyszerû apja szemében
a futás idõpocsékolás. 

AXN
07:00 The Amazing Race; 08:00
NCIS (amerikai s.); 09:00
Androméda (amerikai s.); 10:00
Star Trek (amerikai s.); 11:00 Elve-
szett világ (amerikai s.); 12:00
Merlin (amerikai s.); 13:00 Sentinel
– az õrszem (amerikai s.); 14:00
NCIS (amerikai s.); 15:00 Táncolj, ha
tudsz! Reality Show; 16:10 Extrém
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 An-
geles (amerikai s.); 22:10 Törvény
és rend (amerikai s.); 23:10 Gyilkos
elmék (amerikai s.); 01:10 Született
szinglik (amerikai s.); 02:10 NCIS:
Los Angeles (amerikai s.)

Eurosport
10:00 Tenisz – Ausztrál open, 6.
nap, élõ; 12:30 Alpesi síelés – Világ-
kupa, férfi, lesiklás, élõ; 14:00 Tenisz
– Ausztrál open, 6. nap, élõ; 15:30
Biatlon – Világkupa, nõi, váltó; 16:15
Biatlon – Világkupa, férfi, tömegrajt,
élõ; 17:00 Sífutás – Világkupa, férfi
és nõi, sprint, klasszikus; 17:30 Sí-
ugrás – Világkupa, HS 134, élõ;
19:15 Tenisz – A játék Mats szemé-
vel; 19:45 Snooker – Nemzetközi
mesterek, elõdöntõ; 20:30 Labdarú-
gás – Afrikai nemzetek kupája, cso-
portmérkõzés, Egyenlítõi Guinea –
Líbia, élõ; 22:30 Snooker – Nemzet-
közi mesterek, elõdöntõ, élõ; 24:00
Labdarúgás – Afrikai nemzetek ku-
pája, csoportmérkõzés, Szenegál –
Zambia; 01:00 Csupa sport – Wattok

06:30 Gazdakör
07:00 Ezer év szentjei
07:35 Rajzfilmek
09:35 Daktari (amerikai s.)
10:25 Õszi harangok (orosz

filmdráma)
11:45 A hûség – Advent Andrásfalvy

Bertalannál
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 Férfivadászat (fr.–olasz vígj.)
18:40 Magyar történelmi

arcképcsarnok
19:00 Híradó 
19:30 Pannonia 3 keréken 
20:00 Szigligeti Ede: Liliomfi (magyar

színházi felvétel)
22:00 A tánckar (amerikai zenés

dráma)
24:00 Dunasport
00:15 Parfüm: Egy gyilkos története

(német-francia-spanyol filmdr.) 
02:35 Nincs asztalom, sem székem...

(magyar dokumentumfilm)

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.)
13:30 Gyilkos számok (amerikai s.)
14:30 TopSpeed
15:00 Autóguru (magazinmûsor) 
15:30 Xena (amerikai s.)
16:30 Bûbájos boszorkák (amerikai

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

varázsdada (angol családi
vígjáték)

22:30 Atomtámadás (amerikai
akciófilm) Oroszországot
csupán egyetlen ember
mentheti meg a nukleáris
háborútól: egy amerikai
mesterlövész, aki azt a
feladatot kapja, hogy
elimináljon egy csecsen
atomerõmûvet.

00:20 Csillagközi invázió 2. – A
szövetség hõse (amerikai
akcióthriller)

02:00 EZO.TV Jósok, médiumok!

TV 2
07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:30 Asztro Show
12:30 Házon kívül
13:00 Autómánia
13:40 FTC-Érd nõi kézilabda-

mérkõzés – élõ
15:25 Eltûntnek nyilvánítva

(amerikai-kanadai sorozat)
16:25 Õslények kalandorai (angol

sorozat)
17:25 Szitakötõ (amerikai-német

thriller)
19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 Tarzan (amerikai animációs

film)
22:15 ValóVilág – Aréna
23:20 Kísérleti gyilkosság

(amerikai thriller) Fiatal
nõ holttestére
bukkannak
az erdõben. Az ügyet
a tapasztalt
nyomozóra, Cassie
Mayweatherre bízzák.
Az eset mellé új társat
is kap Sam Kennedy
személyében.

01:45 A sötétség leple (amerikai-
ausztrál horror) 

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

sorozata (angol s.)
11:50 Amika (belga s.)
12:00 Az utolsó mohikán
12:25 Sarah Jane kalandjai (angol s.)
13:01 Vitéz László és a többiek 
13:25 Kántor (amerikai sorozat)
14:25 A nap, mikor a terror lesújtott

Norvégiára (norvég dokf.)
15:15 Tizenkét hónap az erdõn
15:40 Kormorán – Magyar kettõs –

Werkfilm
16:10 Magyarország története
16:35 Emberek Koncert 2011
17:25 Európa pályaudvarai
17:55 Mi micsoda
18:20 Süsü a sárkány
18:50 Esti mese
19:10 Szerelmem, Afrika (német s.)
19:55 Vízilabda Eb 2012, Magyaror-

szág – Görögország férfi – élõ
21:15 Híradó este
21:50 A calabriai fiú (olasz-francia

filmdráma)
23:35 Gasztroangyal
00:30 Montalbano felügyelõ (olasz s.)
02:20 Vicky Cristina Barcelona

(am.–spanyol romantikus film) 
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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
11:05 A fa ajándék
11:40 Református magazin
12:10 Evangélikus ifjúsági mûsor
12:30 Az utódok reménysége
13:01 Hírek
13:05 Zegzugos történetek
13:35 Anno
14:05 Halál sekély vízben (magyar

politikai dráma)
15:50 Euro 2012, Labdarúgó EB mag.
16:20 Út Londonba
16:50 Telesport
17:30 Beethoven nagy áttörése

(amerikai családi film) 
19:05 Rex Rómában (osztrák s.) 
19:55 A Lényeg
20:30 Híradó este
21:15 Magyarország, szeretlek!
22:30 Az a szép fényes nap

(magyar tévéfilm)
00:25 Magyar Teátrum Díj 2011
00:55 Tranzit büfé (francia-iráni

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; 15:10 Folklórkincs;
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 Taras Bulba
(orosz történelmi kalandfilm)
Fsz.: Bogdan Stupka, Igor;
23:20 100%-ban szavatolt;
00:20 Danutz Kft.
Szórakoztató szupermarket
(ismétlés); 02:10 Találkozunk
a TVR-nél

RTV 2
08:00 Jegyezd meg!; 09:00 Román
útlevél; 10:00 Britannia High (angol
s.); 11:00 Motormágia; 11:30 Nõi si-
ker; 12:00 Bortestvérek; 12:30 Jamie
Amerikában; 13:10 Lionel Richie.
Koncertfilm; 14:00 Az utolsó prófécia
(amerikai dokumentumfilm); 15:10
Szerelmem a szomszédom (ameri-
kai vígjáték); 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 Nyalóka. AG Weinberger mû-
sora; 24:00 Kalandf Bt. (angol s.);
01:10 A nagy hazardõr 5 (amerikai
western, ismétlés)

Antena 1
07:00 Figyelõ; 10:00 Ha eljön
Joe Black (amerikai
filmdráma, ismétlés);
13:00 Figyelõ; 14:00 Barátok
között. Szórakoztató mûsor;
16:00 Figyelõ; 16:30 Game
Show: SuperBingo
Metropolis, élõ; 19:00
Figyelõ; 20:20 Tökéletes
védelem (amerikai
akciófilm) Fsz.: Jean-
Cluade Van Damme,
Razaaq A. Doti, Vivica A.
Fox; 00:30 Tökéletes
védelem (amerikai
akciófilm, ismétlés); 02:15
Rideg valóság (amerikai
western) Fsz.: Burt
Reynolds, Bruce Dern

PRO TV
07:00 Híradó, Mi történik, doki?;
10:00 Harry Potter és a Titkok
Könyvtára (amerikai
kalandfilm); 13:00 Hírek; 13:15
Parancsoljanak, kérem!; 17:15
Apáca-show (amerikai vígjáték)
Fsz.: Whoopi Goldberg,
Maggie Smith, Kathy Najimy;
19:00 Hírek; 20:30 A
Rettenthetetlen (amerikai
történelmi filmdráma) Fsz.: Mel
Gibson, Sophie Marceau,
Catherine McCormack; 23:45
Garni-zóna (amerikai
filmdráma) Fsz.: Richard Gere,
Debra Winger, David Keith;
02:15 A Rettenthetetlen
(amerikai történelmi filmdráma,
ismétlés)

HBO
06:00 Delgo (amerikai animációs
film); 07:30 Szabadítsátok ki Willyt!
– A Kalóz-öböl akció (amerikai
családi kalandfilm); 09:10 Páros
mellékhatás (amerikai vígjáték);
11:00 Mildred Pierce (amerikai s.);
14:15 A vizek hallgatnak (román
filmdráma); 14:50 Sorsjegy (ameri-
kai vígjáték); 16:30 Bébi mama
(amerikai vígjáték); 18:05 Hihetet-
len Hulk (amerikai akciófilm);
20:00 Férfit látok álmaidban (ame-
rikai–spanyol romantikus vígjá-
ték); 21:45 Boardwalk Empire –
Gengszterkorzó (amerikai s.);
23:30 Röppentyûöv (amerikai víg-
játék); 01:10 A kidobóember (an-
gol krimi); 02:40 Ragadozók (ame-
rikai akciófilm)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Pokolba a szerelemmel
(amerikai romantikus vígjáték);
13:00 Táncoló talpak (ausztrál-
amerikai animációs film); 14:55
Lassie (amerikai-francia-ír
családi kalandfilm); 16:40
Bagolyvédõk (amerikai családi
vígjáték); 18:30 Álnokok és
elnökök (amerikai vígjáték);
20:20 Anthony Zimmer
(francia thriller); 22:00
Terminátor 3.: A gépek
lázadása (amerikai-német-
angol akciófilm); 24:00
Alvás!ZAVAR (kanadai-
amerikai-francia thriller); 01:55
Gyújtóbomba (angol
romantikus dráma)

RTL Klub – 17:20

Az
oroszlán 
(francia kalandfilm)
John Bullit, az egykori
vadász két tûz közé ke-
rül, amikor kislányának
megszelídített orosz-
lánja, King a gyermek
életét védelmezve vé-
gez a maszáj törzsfõnökkel. Az egyik harcos en-
gedélyt kap az új törzsfõnöktõl, hogy feleségül
megszerezze a kis Patriciát, bátorságát pedig az-
zal bizonyíthatja, hogy megöli Kinget.

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 Merlin (amerikai s.); 13:00
Sentinel – az õrszem (amerikai
s.); 14:00 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
10:00 Tenisz – Ausztrál open,
Melbourne, 7. nap, élõ; 16:00
Biatlon – Világkupa, Antholz,
Olaszország, férfi, váltó, élõ; 17:30
Biatlon – Világkupa, Antholz,
Olaszország, nõi, tömegrajt; 18:00
Labdarúgás – Afrikai nemzetek
kupája, csoportmérkõzés,
Elefántcsontpart – Szudán, élõ;
20:00 Tenisz – A játék Mats
szemével; 20:30 Snooker –
Nemzetközi mesterek, London,
Egyesült Királyság, döntõ; 22:00
Snooker – Nemzetközi mesterek,
London, Egyesült Királyság, döntõ,
élõ; 01:00 Csupa sport – Wattok;
01:30 Tenisz – A játék Mats
szemével; 02:00 Tenisz – Ausztrál
open, Melbourne, 8. nap élõ

06:30 Gazdakör 
06:55 Homo faber
07:15 Rajzfilmek
09:05 Daktari (amerikai sorozat) 
10:00 Isten kezében
10:30 Élõ egyház
11:00 Világ-nézet
12:00 Szentmise Árpád-házi Szent

Margit emlékére
13:02 Híradó
13:15 Élõ népzene
13:45 Nyelvõrzõ
14:20 Rosszcsont kalandjai (am. s.)
15:15 Csellengõk
15:45 Szerelmes földrajz
16:15 Hazajáró 
16:45 Múltidézõ
17:20 Felfelé a lejtõn (magyar vígj.)
18:35 Magyar történelmi

arcképcsarnok
19:00 Híradó 
19:30 Heti Hírmondó
20:00 Önök kérték!
21:05 Eszter hagyatéka (magyar

filmdráma)
22:35 Klubszoba
23:30 Dunasport
23:45 Porrá leszünk (angol sorozat) 
00:40 Luther (angol s.)
01:40 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
11:15 Nagy Vagy! 
12:10 Stahl konyhája (ismétlés)
12:40 Kalandjárat (ismétlés)
13:10 Borkultusz
13:40 Több mint TestÕr
14:10 Simlis Jack, a karibi

szuperkém (amerikai–új-
zélandi sorozat)

14:40 A kiválasztott – Az amerikai
látnok (amerikai sorozat)

15:40 Monk – Flúgos nyomozó
(amerikai sorozat) 

16:40 Bûbájos boszorkák (amerikai
sorozat)

17:40 Nanny McPhee –
A varázsdada (angol családi
vígjáték)

19:30 Tények
20:00 Napló (mérlegen a valóság)
21:05 Én, a kém (amerikai akció-

vígjáték)
22:55 Frizbi Hajdú Péterrel
23:55 Célkeresztben (amerikai

sorozat) 
00:55 A Ravasz, az Agy és két

füstölgõ puskacsõ (angol
akció-vígjáték)

TV 2
07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:35 Teleshop 
12:30 Törzsutas 
13:00 Havazin
13:25 Jéglovagok
14:25 Mélytengeri élõvilág (kanadai-

amerikai dokumentumfilm)
15:10 Eltûntnek nyilvánítva

(amerikai-kanadai sorozat)
16:15 Döglött akták (amerikai

sorozat)
17:20 Az oroszlán (francia

kalandfilm) John Bullit
két tûz közé kerül,
amikor kislánya
megszelídített
oroszlánja, King
a lányt védelmezve
megöli a maszáj
törzsfõnököt. Az idilli
békének vége szakad,
Johnnak választania
kell.

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Cobra 11 (német sorozat)
20:55 ValóVilág – Aréna
23:25 A nagy mentõakció

(amerikai-ausztrál akciófilm)
01:45 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.)
12:50 Hagyományok õrzõi
13:05 „Így szól az Úr!“
13:15 Katolikus krónika
13:40 Útmutató
14:05 A fa ajándék
14:45 Református magazin
15:10 Evangélikus ifjúsági mûsor
16:00 Tizenkét hónap az erdõn
16:25 Indonéziai utazások
17:00 Magyarország története
17:25 Európa pályaudvarai
17:55 Mi micsoda
18:25 Vízilabda eb. 2012 – Magyar-

ország- Oroszország nõi, élõ
19:35 Esti mese
20:05 Szerelmem, Afrika (német-

olasz s.)
21:00 Híradó este
21:35 A Lényeg
22:00 Kormorán – Magyar kettõs
24:00 A tett helyszíne (angol s.)
00:55 Halál sekély vízben (magyar

politikai dráma)
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06:30 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:15 Afrika gyöngyszeme

(portugál sorozat) 
11:10 Rex Rómában (osztrák-

német-olasz sorozat) 
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
15:25 Vízilabda eb. 2012 – Magyar-

ország–Törökország férfi, élõ
16:50 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
17:35 MM. A megoldások magazinja
18:40 Család csak egy van

(ausztrál sorozat) 
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó este
21:15 Kékfény
22:10 Hacktion (magyar sorozat)
23:05 AZ Este
23:35 Aranymetszés
00:35 Múlt-kor
01:05 Zöld Tea
01:30 Sporthírek
01:40 Család csak egy van

(ausztrál sorozat)

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 Feketeszakáll
(amerikai s.); 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
08:00 Fraser és a farkas (kanadai-
amerikai s.); 08:30 Szélességek;
09:10 Szerelmem a szomszédom
(amerikai vígjáték, ismétlés); 10:50
Vallomások; 11:50 Bazár; 12:20 Egy
óra biznisz; 13:15 Topping; 14:00
Architextúrák; 14:35 Együtt Európá-
ba; 15:30 Teleshop; 16:00 Fraser és
a farkas (kanadai-amerikai s.);
17:00 Vallomások; 18:00 Híradó;
18:40 Szélességek; 19:15 Férfikézi-
labda Európa-bajnokság, 2012. Se-
lejtezõ, élõ; 20:45 Egy óra biznisz;
21:45 Egészségpasztillák; 22:00 Hír-
adó; 23:00 Teremtsd meg a pénzt;
23:35 Az utolsó megálló Paul szá-
mára (amerikai vígjáték) Fsz.: Neil
Mandt, Marc Carter; 01:05 Autómá-
nia; 02:30 Bortestvérek (ismétlés)

Antena 1
06:00 Figyelõ; 08:00 Jó
reggelt!; 10:00 Sajtófigyelõ;
10:50 Menyasszonyt
a fiamnak!; 11:30 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; 23:00 Figyelõ;
23:45 Pacatos Show; 01:05
Pácban (amerikai
akcióthriller) Fsz.: William
McNamara, Amy Locane,
Frederic Forrest

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
Zoom – szuperhõsök
akadémiája (amerikai
kalandfilm) Fsz.: Tim Allen,
Courteney Cox, Chevy Chase);
16:00 Fiatal és nyughatatlan
(amerikai s.); 17:00 Híradó; 17:45
Happy Hour; 19:00 Hírek; 20:30
Sose hátrálj meg! (ameikai
akciófilm) Fsz.: Sean Faris,
Amber Heard, Gam Gigandet;
22:30 Híradó; 23:00 CSI: Miami
(amerikai s.); 24:00 Sose hátrálj
meg! (ameikai akciófilm,
ismétlés); 02:00 Híradó

HBO
06:00 Hihetetlen Hulk (amerikai
akciófilm); 07:50 Az Európai Film-
akadémia díjai, 2011; 09:15 Eszeve-
szett küzdelem (amerikai filmdrá-
ma); 11:05 Gyógyegér vacsorára
(amerikai vígjáték); 13:00 Férfit lá-
tok álmaidban (amerikai–spanyol
romantikus vígjáték); 14:35
Mamma mia! (amerikai zenés víg-
játék); 16:30 Gyõzzön az élet!
(amerikai filmdráma); 18:00 Dr.
Dolittle: Millió dolláros szõrmókok
(kanadai–amerikai családi vígjá-
ték); 19:30 Felvétel indul!; 20:00
Mildred Pierce (amerikai s.); 22:30
A fülke (amerikai thriller); 23:50 Il-
lumináltan (amerikai s.); 00:20
Törtetõk (amerikai s.); 00:55 Õrült
szív (amerikai filmdráma)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Bagolyvédõk (amerikai családi
vígjáték); 12:55 Lassie (amerikai-
francia-ír családi kalandfilm);
14:40 Nagytalp (amerikai kaland-
film); 16:20 Álnokok és elnökök
(amerikai vígjáték); 18:15 A vörös
báró (német-angol akciófilm);
20:15 Kickbox terminátor (ameri-
kai akciófilm); 22:00 Hirtelen ha-
lál (amerikai akciófilm) A Stanley
Kupa jéghoki döntõn megjelenik
az Egyesült Államok alelnöke is,
aki ellen merényletet terveznek.
Egyedül Darren McCord képes
felvenni a harcot a profi terroris-
tával.; 00:05 Piszkos zsaruk
(amerikai akciófilm); 02:00 Idege-
nek áldozata (amerikai sci-fi)

PRO TV – 20:30

Sose
hátrálj
meg! 
(amerikai akciófilm)
Jake Tyler új városba
költözik a családjával.
A fiatalember belekeve-
redik az illegális küzde-
lembe, amelyben különbözõ küzdõsportok képvi-
selõi mérik össze erejüket. A harcban nincsenek
szabályok, csak az számít, ki nyer. Bár Jake alul-
marad az összecsapásban, nem engedik kiszállni.

AXN
07:00 American Idol; 08:00 Az elve-
szett világ (am. s.); 09:00 Ügyvé-
dek (am. s.); 10:00 A kiválasztott –
Az amerikai látnok (am. s.); 11:00
Merlin (am. s.); 12:00 NCIS (am.
s.); 13:00 Ügyvédek (am.s.); 14:00
American Idol. Reality; 14:35 Dokik
(amerikai s.); 15:00 A kiválasztott
– Az amerikai látnok (amerikai s.);
16:00 NCIS: Los Angeles (ameri-
kai s.); 17:00 Az elveszett világ
(amerikai s.); 18:00 Merlin (auszt-
rál s.); 19:00 NCIS (amerikai s.);
20:00 NCIS: Los Angeles (ameri-
kai s.); 21:00 CSI: New York (ame-
rikai 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,
Melbourne, 8. nap, élõ; 15:00
Snooker – Nemzetközi mesterek,
London, Egyesült Királyság, döntõ;
17:00 Labdarúgás – Afrikai
nemzetek kupája, csoportmérkõzés,
Burkina Faso – Angola; 18:00
Labdarúgás – Afrikai nemzetek
kupája, csoportmérkõzés, Gabon –
Nigéria, élõ; 20:00 Tenisz – A játék
Mats szemével; 20:30 Labdarúgás
– Afrikai nemzetek kupája,
csoportmérkõzés, Marokkó –
Tunézia, élõ; 23:00 Csupa sport –
Wattok; 23:15 Tenisz – Ausztrál
open, Melbourne, 8. nap; 01:30
Tenisz – A játék Mats szemével;
02:00 Tenisz – Ausztrál open,
Melbourne, 9. nap élõ

06:30 Gazdakör
06:40 Híradó
07:00 Közbeszéd (ismétlés)
07:30 Híradó 
07:40 Kisváros (magyar sorozat)
08:30 Híradó
08:40 MacGyver (am.-kanadai s,)
09:30 Híradó
09:35 Térkép (ismétlés)
10:05 Sólyom és galamb (olasz s.)
11:00 Család-barát
12:00 Élõ egyház (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 Közelebb Kínához
18:15 Kisváros (magyar s.)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 MacGyver (am.-kanadai s.)
21:30 A férfi a legjobb orvosság

(német sorozat)
22:15 Hírek
22:30 Szkafander és pillangó (fran-

cia–amerikai életrajzi dráma)
00:25 Sportaréna 
01:20 „Élnek valahol...“

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 Aktív Extra (ismétlés)
07:25 Tények reggel
08:00 Mokka
10:15 Stahl konyhája (ismétlés)
10:25 Teleshop
11:55 Kísértés két szólamban

(amerikai zenés vígjáték)
Darrin visszatér a
szülõvárosába, hogy
átvegye örökségét, ám nem
is olyan könnyû hozzájutnia,
mert teljesítenie kell
nagynénje utolsó kívánságát

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.) 
22:05 NCIS (amerikai s.)
23:00 NCIS: Los Angeles (am. s.)
24:00 Aktív 
01:05 Tények este
01:40 EZO.TV Jósok, médiumok!
02:15 Életfogytig zsaru (amerikai

sorozat)

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) 
15:15 Trükkös halál (amerikai

sorozat)
16:15 Sue Thomas – FBI (amerikai

sorozat)
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)
00:15 Reflektor
00:35 Kõkemény Minnesota

(amerikai filmdráma)

RTL Klub
06:25 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:00 Budapest természeti értékei
10:25 Társbérletben a tárgyakkal
10:50 Nemzeti értékeink
11:00 Válaszd a tudást!
12:00 Magyar rock
13:01 Híradó délben
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Járóföld
14:30 Az osztrák sztárépítész
15:15 Beethoven nagy áttörése

(amerikai családi film)
16:50 Fõtér
18:20 English 4U
18:45 Família Kft. (magyar s.) 
19:10 Az Éden feltámadása (magyar

ismeretterjesztõ film)
19:50 Esti mese
20:15 Veszélyes szerelem

(amerikai s.)
21:00 Híradó este
21:30 Rocca parancsnok (olasz s.)
22:25 Maradj talpon! 
23:20 Stingers (asztrál s.)
24:00 Drága doktor úr (olasz s.)
00:55 Az Este
01:30 Gaudi és Barcelona – város

a XX. század hajnalán (fr. dokf.) 
02:30 Sant’ Angelo – Egy kórház

hétköznapjai (olasz s.)

MTV 2



Tájoló KEDD / JANUÁR 24. 5
06:30 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:05 Afrika gyöngyszeme

(amerikai sorozat)
11:00 A Szövetség
12:00 Kékfény
13:00 Hírek
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Srpski Ekran
14:25 Unser Bildschirm
14:55 KorTárs
15:25 Hacktion
16:35 Angyali érintés (amerikai

sorozat)
17:10 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
17:50 MM
18:45 Család csak egy van
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó este 
21:15 Maxwell (angol életrajzi

dráma)
22:45 Az ESTE
23:20 Tudorok (amerikai sorozat)
00:15 A rejtélyes XX. század
00:45 Esély
01:20 Család csak egy van

MTV 1

RTV 1
07:00 Reggeli híradó; 08:00 Romá-
nia nap mit nap; 10:10 A palota tit-
kai (koreai s.); 12:20 Ha szeretné
úja látni; 12:40 A palota titkai (ko-
reai s.); 14:00 Híradó; 14:45
Teleshop; 15:30 Európai roma;
16:00 Magyar nyelvû mûsor; 17:00
Híradó; 17:30 Feketeszakáll; 18:25
A palota legendái (koreai s.);
19:45 Sport; 20:00 Híradó; 21:10
Az admirális (orosz romantikus
filmdráma ) Fsz: Konsztantyin
Kabenszkij, Elizaveta
Bojarkszkaja; 23:20 Csendben
fut, mélyen fut (amerikai háborús
filmdráma Fsz:: Clark Gable, Burt
Lancaster; 01:00 Psych – dilis de-
tektívek (amerikai s.); 01:50
Replay; 03:20 Híradó

RTV 2
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
Szórakoztató mûsor; 14:00 Parla-
menti pártok eleménye; 14:35 Együtt
Európába; 15:30 Teleshop; 16:00
Fraser és a farkas; 17:00 Vallomá-
sok; 18:00 Hírek; 18:30 Intrikusok
(francia vígjáték) Fsz:: Marie-Anne
Chazel, Evelyne Bouix, Pierre
Arditi; 20:25 Egy óra biznisz; 21:30
Szélességek; 22:00 Híradó; 23:00
Túlélõ a nagyváros dzsungelében;
23:35 Laurel Canyon (amerikai
filmdráma); 01:25 Az utolsó megál-
lás Paul számára; 03:00 Egy óra biz-
nisz; 03:50 Vallomások

Antena 1
06:00 Figyelõ; 10:00
Sajtófigyelõ; 10:50
Menyasszonyt a fiamnak; 11:30
Knight Rider (amerikai s.);
13:00 Figyelõ; 14:00
Menyasszonyt a fiamnak: Reality
show; 16:00 Figyelõ; 17:00
Barátok között; 19:00 Figyelõ;
20:20 Állj, vagy lõ a mamám!
(amerikai akcióvígjáték) Fsz::
Sylvester Stallone, Estelle
Getty, JoBeth Williams; 22:00
Lale Devri (amerikai s.); 23:00
Figyelõ; 23:45 Pacatos Show;
01:00 Banditák (amerikai
akcióvígjáték) Fsz:: Bruce
Willis, Cate Blanchett, Billy
Bob Thronton; 03:30 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 (ame-
rikai s.); 13:00 Hírek; 13:30 Mosoly-
pasztillák; 14:00 Románia, szeretlek!;
15:00 Apropo TV; 16:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai s.); 17:00
Híradó; 17:45 Happy Hour; 19:00 Hí-
rek; 20:30 Lopakodók (amerikai ak-
ciófilm) Fsz:: Tom Berenger, Billy
Zane, J:T: Walsh, Aden Young;
22:30 Híradó; 23:00 CSI: Miami
helyszínelõk (amerikai s.); 24:00
Lopakodók (amerikai akciófilm, is-
métlés); 02:00 Hírek; 03:30 Mi törté-
nik, doki?; 04:00 CSI: Miami hely-
színelõk (amerikai s.); 05:00 Mo-
solypasztillák; 06:00 Happy Hour

HBO
06:00 Dr: Dolittle: Millió dolláros
szõrmókok (kanadai–amerikai csa-
ládi vígjáték); 07:30 Így neveld a
sárkányodat (amerikai animációs
film); 09:10 Hamlet (brit filmdráma);
11:15 Céline – a világ szemében
(amerikai dokumentumfilm); 13:20
Valentin-nap (amerikai romantikus
vígjáték); 15:25 Vásott szülõk
(amerikai vígjáték); 17:30 Mildred
Pierce (amerikai s.); 20:00 A her-
cegnõ (svéd filmdráma); 21:35 Ad-
ni jó (amerikai vígjáték); 23:05
Hármastársak (amerikai s.); 01:00
A bosszú lélektana (svájci–luxem-
burgi–belga krimi); 02:45 Hétmér-
földes szerelem (amerikai romanti-
kus vígjáték); 04:25 A hercegnõ
(svéd filmdráma)

Film +
06:05 Az ausztrál könnyûlovasság
(ausztrál háborús filmdráma); 08:05
Televíziós vásárlás; 11:10 A vörös
báró (német-angol akciófilm); 13:05
Halálvadász és pokolbéli harcosok
(amerikai-mexikói akciófilm); 14:35
Fehér sárkány, vörös tigris (hong-
kongi akciófilm); 16:30 Hyperion –
Az égiháború (amerikai akciófilm);
18:10 Könyörtelen hajsza (amerikai
akciófilm); 19:45 X-akták: A film
(kanadai-amerikai fantasztikus
film); 22:00 Invázió (amerikai
thriller); 23:50 Jet Li – Félelem nél-
kül (kínai–hongkongi–amerikai ak-
ciófilm); 01:45 Ogre – Az elátkozott
város titka (amerikai-kanadai sci-fi
akciófilm); 03:30 X-akták: A film
(kanadai-amerikai fantasztikus film)

TV 2 – 22:00 

Deep Impact 
(amerikai katasztrófafilm)
Virginia: Jenny és Leo az égbol-
tot kémlelik. Felfedeznek vala-
mit, amit egy arizonai csillag-
vizsgálóban is megerõsítenek.
Egy üstököst, amit Leo család-
nevérõl Beidermannak neveznek el. A felfedezés
sokáig nem tudódik ki, míg egy nap a sajtó részé-
rõl Jenny Lerner meg nem neszeli a dolgot, és be-
jelentésre nem kényszeríti magát, az Egyesült Álla-
mok elnökét. Az üstökös ugyanis nagyon nagy ve-
szélyt jelent a Földre és az egész emberiségre.

AXN
07:00 American Idol (reality Show);
07:35 Dokik (am. s.); 08:00 Elve-
szett világ (am. s.); 09:00 Ügyvédek
(am. s.); 10:00 Rush – a hajsza (am.
s.); 11:00 Merlin (am. s.); 12:00 NCIS
(am. s.); 13:00 Ügyvédek (am. 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
08:15 Tenisz – Ausztrál open, Mel-
bourne, 9: nap; 10:15 Motorsportok –
GTA út Dubaiba; 10:30 Tenisz –
Ausztrál open, 9: nap – élõ; 17:00
Labdarúgás – Afrikai nemzetek kupá-
ja, Marokkó – Tunézia; 18:00 Labda-
rúgás – Afrikai nemzetek kupája,
Ghána – Botswana – élõ; 20:00 Te-
nisz – A játék Mats szemével; 20:30
Labdarúgás – Afrikai nemzetek kupá-
ja, csoportmérkõzés, Mali – Guinea –
élõ; 23:00 Alpesi síelés – Világkupa,
férfi, szlalom, 2: futam; 23:45 Csupa
sport – Wattok; 24:00 Motorsportok –
GTA út Dubaiba; 00:15 Tenisz –
Ausztrál open, Melbourne, 9: nap;
01:30 Tenisz – A játék Mats szemé-
vel; 02:00 Tenisz – Ausztrál open,
Melbourne, 10: nap – élõ 

07:00 Közbeszéd
07:30 Híradó
07:35 Kisváros (magyar sorozat)
08:30 Híradó
08:35 MacGyver (amerikai sorozat)
09:30 Híradó
09:35 Térkép
10:05 A férfi a legjobb orvosság
11:00 Család-barát
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 Az autózás legendái
17:40 Fejezetek Magyarország

közlekedéstörténetébõl
18:15 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 MacGyver (amerikai sorozat)
21:30 Mad Men – Reklámõrültek

(amerikai sorozat)
22:15 Híradó
22:30 Bonneville (am. vígj.) 
24:00 Dunasport
00:05 A Danubia Szimfonikus

Zenekar hangversenye

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
12:50 Nyúl Testvér kalandjai.

Készüljön fel a nagy
nevetésekkel és
ugrabugrálásokkal teli Nyúl
Testvér kalandjaira, amelynek
világában a régi nagy kedvenc
mese idézõdik fel, csak épp
egy modernebb változatban.

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 Deep Impact (amerikai

katasztrófa film)
24:15 Propaganda
01:20 Tények Este
01:55 EZO:TV Jósok, látók, médiumok! 
02:30 Glamour (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

sorozat)
10:20 Második esély (mexikói

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

sorozat)
16:15 Sue Thomas – FBI (ameikai

sorozat)
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 
23:10 Házon kívül 
23:45 XXI. század – a legendák

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

sorozat)

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 Zobor-vidéki lakodalom
14:55 Fõtér
16:25 Hogy volt!?
17:45 Delta
18:10 English 4U
18:40 Família Kft (magyar s.)
19:00 Angyali érintés (amerikai s.)
19:35 Esti mese
20:15 Veszélyes szerelem (am. s.)
21:00 Híradó este
21:30 Rocca parancsnok (amerikai

s.)
22:20 Maradj talpon!
23:15 Stingers (amerikai s.)
24:05 Drága doktor úr (olasz s.)
01:00 Az Este
01:30 Maxwell

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

(amerikai sorozat) 
17:55 MM
18:40 Család csak egy van
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó este 
21:05 Párizsi helyszínelõk (francia

sorozat)
22:00 On The Spot: Egyiptom
23:00 Az Este
23:30 KorTárs
24:00 Viszlát, elvtársak!
01:05 Zegzugos történetek

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 Bocsásd meg, hogy
szeretlek! (olasz romantikus film)
Fsz:: Raoul Bova, Michela
Quattrociocche; 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; 09:10 Intrikusok; 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
Mûkorcsolya Eb, 2012: Párosok,
rövid program, élõ közv.; 19:00 Film
: A szerelem az elsõ helyen
(amerikai vígjáték) Fsz:: John
Stamos, Annabeth Gish; 20:30 Egy
óra biznisz; 21:30 Mûkorcsolya Eb,
2012: Párosok, jégtánc, élõ közv;
23:40 Férfikézilabda Eb, selejtezõ
mérkõzés; 01:20 Lauren Canyon;
01:10 Adrenalitica; 01:25 Tökéletlen
családom; 03:50 A szerelem az
elsõ helyen

Antena 1
06:00 Figyelõ; 10:00 Sajtó-
visszhang; 10:50 Menyasszonyt
a fiamnak! Reality show; 11:30
Állj, vagy lõ a mamám!
(ismétlés); 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 A nagy balhé (amerikai
vígjáték) Fsz:: Robert
Redford, Paul Newman 03:30
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 (ame-
rikai s.); 13:00 Hírek; 14:00 2012 –
Ha eljõ a világvége (amerikai ka-
landfilm) Fsz:: Cliff De Young,
Dale Midkiff, Ami Dolenz; 16:00
Fiatal és nyughatatlan (amerikai s.);
17:00 Híradó; 17:45 Happy Hour;
19:00 Hírek; 20:30 Az 57-es utas
(amerikai akciófilm) Fsz:: Wesley
Snipes, Bruce Payne, Tom
Sizemore; 22:30 Híradó; 23:00 Mi-
ami helyszínelõk (amerikai s.);
24:00 Az 57-es utas (amerikai ak-
ciófilm, ismétlés); 02:00 Híradó;
03:30 Pro Motor; 04:00 CSI: Miami
helyszínelõk (amerikai s.)

HBO
06:00 Vásott szülõk (amerikai víg-
játék); 08:05 Az idõutazó felesége
(amerikai romantikus filmdráma);
09:50 Baseball álmok (amerikai
filmdráma); 11:35 A negyedik
(amerikai sci-fi akciófilm); 13:25
Superman/Batman (közellenségek
(amerikai animációs film); 14:35 Evita
(amerikai musical); 16:50 Reflektor-
fény (amerikai zenés dráma); 18:55
Beszélõ (román dokumentumfilm);
20:00 Férfit látok álmaidban (ame-
rikai–spanyol romantikus vígjáték);
21:40 Red (amerikai akciófilm);
23:30 Helló, hogy vagy? (román
vígjáték); 01:15 Újabb parajelensé-
gek (amerikai horror); 02:45 Bunyó
(amerikai akciófilm); 04:30 Jonah
Hex (amerikai akciófilm)

Film +
06:25 Sofõrlecke (angol filmdrá-
ma); 08:05 Televíziós vásárlás;
11:10 Mûgyûjtõk és gyilkosok
(német-dán-holland krimi); 12:55
Hyperion – Az égiháború (ameri-
kai akciófilm); 14:35 Könyörtelen
hajsza (amerikai akciófilm); 16:10
Hold (angol sci-fi); 17:55 Invázió
(amerikai thriller); 19:45 Az ördög
jobb és bal keze (olasz akció-víg-
játék); 22:00 Szörfös nindzsák
(amerikai vígjáték); 23:40
Buliszerviz 2 Taj elõmenetele
(amerikai romantikus vígjáték);
01:30 Turbózombi, véruszkár
(amerikai horror vígjáték); 03:05
A fehér féreg búvóhelye (angol
horror); 04:45 Fehér sárkány, vö-
rös tigris (hongkongi akciófilm)

Duna TV – 22:30 

Hello Goodbye 
(francia–olasz–izraeli vígjáték)
Alain és Gisele megállapodott kö-
zépkorú házaspár. Párizsban élnek,
gyönyörû otthonuk, kiváló munká-
juk van, az életükben minden rend-
ben van egészen addig a napig, míg fiuk meg nem
nõsül. Hirtelen rájönnek, hogy az életük üressé
vált, valami újra lenne szükségük. Gisele-nek az az
ötlete támad, hogy költözzenek Izraelbe, ahol
Alain megtalálhatná zsidó gyökereit. A férj egy
ideig ellenáll, ám Gisele kitart elhatározása mellett.
Még nem tudják, mire vállalkoztak.

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
08:15 Tenisz – Ausztrál open, 10:
nap; 10:15 Motorsportok – GTA út
Dubaiba; 10:30 Tenisz – Ausztrál
open, 10: nap – élõ; 15:30 Tenisz –
Ausztrál open, 10: nap; 17:00 Labda-
rúgás – Afrikai nemzetek kupája, Ma-
li – Guinea; 18:00 Labdarúgás – Afri-
kai nemzetek kupája, Líbia – Zambia
– élõ; 20:00 Tenisz – A játék Mats
szemével; 20:30 Labdarúgás – Afri-
kai nemzetek kupája, Egyenlítõi Gui-
nea – Szenegál – élõ; 23:00 Csupa
sport – Szerdai válogatás; 23:05 Lo-
vaglás – Világkupa, díjugratás; 00:10
Golf – Európa torna, Bahrain; 00:45
Vitorlázás – Yacht klub; 00:50 Csupa
sport – Szerdai válogatás; 01:00 Te-
nisz – A játék Mats szemével; 01:30
Olimpiai játékok – Olimpia magazin

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!
16:40 Bábel tornya
17:35 Ízõrzõk: Hegykõ
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 Hello Goodbye (francia–

olasz–izraeli vígjáték) 
00:55 Pengetõ
02:00 Térkép

Duna TV
07:00 TotalCar
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája 
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
11:55 Régi jó cimborák 2. – A folyó

kalóza (amerikai kalandfilm)
14:10 Eva Luna (olasz sorozat) 
15:10 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok! 
16:20 Rex felügyelõ (osztrák

sorozat)
17:20 La Pola (olasz sorozat)
18:20 Update Konyha
18:25 Eva Luna (olasz sorozat)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:30 Jóban Rosszban (magyar

sorozat)
22:05 Ki nevel a végén? (amerikai

vígjáték) Fsz.: Adam
Sandler, Jack Nicholson,
Marisa Tomei, Woody
Harrelson, John Turturro

23:55 Doktor House (amerikai
sorozat)

01:55 Tények Este
02:30 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok! 
03:05 Babavilág

TV 2
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.)
11:10 Jópofa kofa
11:35 Top Shop
13:15 Asztro Show
14:15 A szív útjai (mexikói s.)
15:15 Trükkös halál (amerikai s.)
16:15 Sue Thomas – FBI (ameikai s.)
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 
23:30 Gyilkos elmék (amerikai s.) 
01:00 Reflektor
01:15 Figyel a tenger (amerikai

film) Oshin, a szépséges
fiatal gésa megmenti
a szamuráj Fusanosuke
életét. A férfi képtelen
elfelejteni a lányt
és rendszeresen látogatja.
Oshin minden
figyelmeztetés és társadalmi
különbség ellenére bízni
kezd a szerelmükben… 

RTL Klub
06:35 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:00 Pann-unikum
10:25 Tudástár 2011 
10:50 Homokzene mesék
11:00 Válaszd a tudást! Junior
12:05 Magyar válogatott
13:01 Híradó délben
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Járóföld
14:25 Háttértudomány
14:50 Magyar évszázadok
15:10 Egymillió fontos hangjegy
15:30 Valaki
16:00 A rejtélyes XX. század
16:25 Múlt-kor
16:50 Zegzugos történetek
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

(amerikai sorozat)
21:00 Híradó este
21:35 Rocca parancsnok (olasz s.)
22:20 Maradj talpon! 
23:15 Stingers (amerikai sorozat)
24:00 Drága doktor úr (olasz s.)
01:00 Az Este

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

(amerikai sorozat)
10:55 Vilmos herceg és Catherine –

Királyi esküvõ
12:10 Párizsi helyszínelõk (francia

sorozat) 
13:01 Híradó 
13:20 Kárpát Expressz
13:55 Rondó
14:55 Angi jelenti 

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

sorozat)
17:10 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
17:55 MM
18:40 Család csak egy van
19:30 Maradj 

talpon!
20:30 Híradó este 
21:15 Elcserélt lányok (amerikai

sorozat) 
22:00 DTK
22:50 Az Este
23:30 Az elszánt diplomata (német

– angol filmdráma)
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; 01:30
Mûkorcsolya Eb; 03:30 Egy óra
biznisz

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Fraser és
a farkas; 09:40 Mûkorcsolya Eb;
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
Ha nem tudná…; 17:15
Mûkorcsolya Eb: Férfiak,
rövidprogram: Élõ közv; 19:30
Szélességek; 20:25 Egy óra
biznisz; 21:00 Mûkorcsolya Eb,
2012: Párosok, szabad program:
Élõ; 23:35 Fél Nelson (amerikai
filmdráma) Fsz:: Ryan
Gosling, Shareeka Epps; 01:30
Mûkorcsolya Eb; 03:30 Egy óra
biznisz; 04:20 Légy formában!

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;
20:20 Kutyám, Jerry Lee 2
(amerikai akcióvígjáték)
Fsz:: James Belushi; 22:00
Lale Devri (amerikai s.);
23:00 Figyelõ; 23:45 Pacatos
Show: Szórakoztató mûsor;
01:00 Aram (francia
filmdráma); 03:00 Figyelõ;
03:45 Közvetlen kapcsolat

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 2012 – Ha eljõ a
világvége (ismétlés); 12:00 Fiatal
és nyughatatlan (amerikai s.);
13:00 Hírek; 13:30
Mosolypasztillák; 14:00 Ászok ásza
(francia–német vígjáték) Fsz::
Jean-Paul Belmondo, Marie-
France Pisier; 16:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai s.); 17:00
Híradó; 17:45 Happy Hour; 20:30
Beverly Hills-i nindzsa (amerikai
akcióvígjáték) Fsz:: Chris Farley,
Nicolette Sheridan, Robin Shou;
22:30 Híradó; 23:00 CSI: Miami
helyszínelõk (amerikai s.); 24:00
Beverly Hills-i nindzsa (ismétlés);
05:00 CSI: Miami helyszínelõk
(amerikai s.); 06:00 Happy Hour

HBO
06:00 Reflektorfény (am. zenés drá-
ma); 08:00 A szólista (am.–angol
életrajzi dráma); 09:55 Férfit látok
álmaidban (am.–spanyol romanti-
kus vígjáték); 11:35 Batman: Piros
Sisak ellen (am. animációs film);
12:50 Hirtelen 30 (am. vígjáték);
14:30 Tõzsdecápák – A pénz nem
alszik (am. filmdráma); 16:40 Hábo-
rú télvíz idején (holland filmdráma);
18:25 Külvárosi kamaszok (am.
családi vígjáték); 20:00 Vik Muniz –
A szemét mûvésze (brazil–angol do-
kf.); 21:40 A rosszakaró (francia
vígjáték); 23:05 A romantika kora
(am. filmdráma); 00:40 Boardwalk
Empire – Gengszterkorzó (am.s.);
02:30 Sade márki játékai (am. élet-
rajzi dráma)

Film +
06:20 Ördögi út a
boldogsághoz (amerikai film);
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Halálvadász és pokolbéli
harcosok (amerikai-mexikói
akciófilm); 12:40 Hold (angol
sci-fi); 14:25 Az ördög jobb és
bal keze 2 (olasz akció-
vígjáték); 16:40 Tinisztár a
pácban (amerikai vígjáték);
18:20 Szörfös nindzsák
(amerikai vígjáték); 19:55
Nyomul a banda (amerikai
vígjáték); 22:00 Férfibecsület
(amerikai film); 24:25 Hideg
fejjel (amerikai akciófilm); 01:55
Kék acél (amerikai akciófilm);
03:45 Férfibecsület (amerikai
film)

M1 – 23:30 

Az elszánt
diplomata 
(német–angol
filmdráma)
Észak-Kenyában meggyilkolják Tessa Quayle politi-
kai aktivistát. A nyomok szenvedélybõl elkövetett
bûntényre utalnak. Az asszony férje, a szelíd termé-
szetû Justin, a Brit Kormánymegbízotti Hivatal mun-
katársa életében elõször cselekvésre szánja el magát.
Lelkiismeret-furdalástól ûzve, és a felesége hûtlensé-
gérõl szóló pletykáktól megrendülten, beleveti magát
a nyomozásba, hogy megtudja, mi történt. 

AXN
07:00 American Idol (reality Show);
07:35 Dokik (amerikai s.); 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
08:15 Tenisz – Ausztrál open, nõi,
elõdöntõ; 10:30 Tenisz – Ausztrál
open, férfi, elõdöntõ – élõ; 13:00 Te-
nisz – Ausztrál open, nõi, elõdöntõ;
14:00 Mûkorcsolya – Európa bajnok-
ság, párok, rövid program; 15:00
Mûkorcsolya – kötelezõ tánc; 16:00
Mûkorcsolya – Európa bajnokság,
férfi, rövid program – élõ; 18:00 Lab-
darúgás – Afrikai nemzetek kupája,
Szudán – Angola – élõ; 20:00 Te-
nisz – A játék Mats szemével; 20:30
Labdarúgás – Afrikai nemzetek ku-
pája, csoportmérkõzés, Elefánt-
csontpart – Burkina Faso – élõ;
23:00 Mûkorcsolya – párok, rövid
program; 24:00 Póker – Európai pó-
kerverseny; 01:00 Tenisz – Ausztrál
open, Melbourne, férfi, elõdöntõ

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 Szerelmes földrajz
16:10 Törzsasztal
17:10 Veszélyben
17:40 Az autózás legendái
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 Te rongyos élet (magyar

filmdráma) 
00:30 Dunasport
01:30 A túlpart – Fehér éjszakák

Duna TV
07:00 TotalCar
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája 
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
12:20 Titkok szigete (kanadai

családi film)  
14:10 Eva Luna (olasz sorozat) 
15:10 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok! 
16:20 Rex felügyelõ (osztrák

sorozat)
17:20 La Pola (olasz sorozat)
18:20 Update Konyha
18:25 Eva Luna (olasz 

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

sorozat)
22:00 Bumeráng (amerikai

vígjáték) Fsz.: Eddie
Murphy, Robin Givens,
Halle Berry, David Alan
Grier, Martin Lawrence

23:20 Aktív
01:20 Tények Este
01:55 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok! 
02:30 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)
15:15 Trükkös halál (amerikai

sorozat)
16:15 Sue Thomas – FBI (ameikai

sorozat)
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 Kodály Zoltán: Magyar

Népzene 
11:00 Tudásakadémia Junior
12:00 Magyar retro
13:01 Híradó délben
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Járóföld
14:20 A lisszaboni villamos
15:00 Magyarország 2000
15:30 Esély
16:00 KorTárs
16:25 Aranymetszés
17:15 Mindentudás Egyeteme
18:10 English 4U
18:35 Família Kft (magyars.)
18:55 Angyali érintés (amerikai s.)
19:50 Magyar népmesék
20:15 Veszélyes szerelem (am. s.)
21:00 Híradó este
21:35 Mûkorcsolya és Jégtánc Euró-

pa-bajnokság Jégtánc szabad-
program Élõ közvetítés Shef-
fieldbõl – élõ

23:20 Maradj talpon! 
00:05 Stingers (amerikai s.)
00:55 Drága doktor úr (olasz s.)

MTV 2



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

(amerikai sorozat)
11:05 DTK
11:55 Maupassant filmklasszikusok
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

sorozat)
16:10 Angyali érintés

(amerikaisorozat)
17:00 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
17:45 MM
18:40 Család csak egy van
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó este 
21:05 Poén Péntek Szálka
22:10 Mindenbõl egy van
23:05 Az Este
23:40 Négy szellem
24:35 Családom és egyéb ember-

fajták (amerikai sorozat)
01:00 Melissa és Joey 2.
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 Kö-
zelebb; 15:15 Teleshop; 15:30 Utazá-
sok felsõfokon; 16:00 A Delta embe-
rei; 17:00 Híradó; 17:30 La vie en
rose; 18:25 A palota legendái (kore-
ai s.); 19:45 Sport; 20:00 Híradó;
21:00 Egyszer az életben: Best of;
23:10 A kívülálló (amerikai–német
akciófilm); 01:10 Egy névtelen val-
lomása (amerikai pszichothriller)
Fsz:: Billy Bob Thornton, Frances
McDormand; 03:15 Híradó; 04:00 Ha
szeretné újra látni; 04:20 Nagyvárosi
kaland
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Fraser és
a farkas; 09:00 Divatvilág; 09:15
Mûkorcsolya Eb; 11:55 Bazár;
12:30 Egy óra biznisz; 13:30
Szélességek; 14:00 Teleshop;
14:35 Együtt Európába!; 15:30
Teleshop; 16:00 Fraser és a
farkas; 17:00 Mûkorcsolya Eb,
2012 (nõk, rövid program: Élõ);
18:45 Férfikézilabda Európa-
bajnokság, 2012: Elõdöntõ;
20:15 Szélességek; 21:00
Mûkorcsolya Eb, 2012: Jégtánc,
szabad program: Élõ; 23:40
Kaland Bt (amerikai s.); 00:30
Csavargó pecás; 01:10 Fél
Nelson; 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 Ászok ásza (is-
métlés); 12:00 Fiatal és nyugha-
tatlan (amerikai s.); 13:00 Híradó;
13:30 Mosolypasztillák; 14:00
Roaming (cseh–szlovák–román
vígjáték) Fsz:: Bolek Polivka, Ma-
rian Labuda, Vitezslav Holub;
16:00 Fiatal és nyughatatlan
(amerikai s.); 17:00 Híradó; 17:45
Happy Hour; 19:00 Híradó; 20:30
Tolvajtempó (amerikai akciófilm)
Fsz: (nicolas Cage, Giovanni
Ribisi, Angelina Jolie; 23:00 Csil-
lagok háborúja – A klónok táma-
dása (amerikai kalandfilm) Fsz::
Ewan McGregor, Natalie
Portman; 01:45 Híradó; 03:00 Ro-
mánia, szeretlek!; 05:00 Apropo TV

HBO
06:00 Külvárosi kamaszok
(amerikai családi vígjáték); 07:35
Georgia O’Keeffe (amerikai
életrajzi dráma); 09:05 Roger nyúl
a pácban (amerikai vígjáték);
10:50 Exférj újratöltve (amerikai
akciófilm); 12:40 A Buddenbrook
család (német filmdráma); 15:45
Vad vakáció (amerikai vígjáték);
17:40 Páros mellékhatás
(amerikai vígjáték); 19:30 Filmek
és sztárok; 20:00 Boardwalk
Empire – Gengszterkorzó
(amerikai s.); 22:00 Cyrus
(amerikai vígjáték); 23:30 Zöld
darázs (amerikai akciófilm); 01:30
Életelvek (román filmdráma);
03:00 A fülke (amerikai thriller);
04:20 Vakugrás (kínai filmdráma)

Film +
06:10 Bazi nagy gringó lagzi
(amerikai vígjáték); 08:05
Televíziós vásárlás; 11:10
Nyomul a banda (amerikai
vígjáték); 13:10 Asterix
Amerikában (amerikai vígjáték);
14:40 Tinisztár a pácban
(amerikai vígjáték); 16:20
Tûzpróba (amerikai dráma);
18:05 Légörvény 4:: Viharzóna
(kanadai katasztrüfafilm); 19:45
Az ügyfél (amerikai akciófilm);
22:00 Végképp eltörölni
(amerikai akciófilm); 00:10
Terror a tenger alatt (amerikai
akciófilm); 01:55 Valami van
odalent (amerikai horror); 03:40
Végképp eltörölni (amerikai
akciófilm)

TV 2 – 22:05 

Zavaros vizeken 
(amerikai filmdráma)
A ’80-as években a massachusettsi
Woburnban meghalt nyolc gyer-
mek leukémiában. A családok pert
indítottak Amerika két legnagyobb
cége ellen, mert meg voltak róla gyõzõdve, hogy
ezek a cégek fertõzték meg a város ivóvizét. A
minden szempontból rendkívül nehéznek látszó
ügyet Jan Schlichtmann ügyvéd vállalta fel, kinek
a mottója ez volt: „Legyek gazdag és híres azzal,
hogy jót teszek.“ Ám egyre inkább az érzelmi és
szakmai összeomlás felé vezetet útja.

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 (ameri-
kai s.); 17:00 Elveszett világ
(amerikai s.); 18:00 Merlin (ameri-
kai s.); 19:00 NCIS (amerikai s.);
20:00 NCIS: Los Angeles (ameri-
kai s.); 21:00 Visszaszámlálás
(amerikai s.); 22:10 Gyilkos elmék
(amerikai s.); 23:10 NCIS: Los An-
geles (amerikai s.); 00:10 Szüle-
tett szinglik (amerikai s.)

Eurosport
09:30 Olimpiai játékok – Olimpia ma-
gazin; 10:00 Tenisz – Ausztrál open,
férfi, elõdöntõ; 10:30 Tenisz – Ausztrál
open, férfi, elõdöntõ – élõ; 13:00 Sí-
ugrás – Világkupa, selejtezõ; 14:00
Tenisz – Ausztrál open, férfi, elõdöntõ;
16:00 Mûkorcsolya – Európa bajnok-
ság, nõi, rövid program – élõ; 18:00
Labdarúgás – Afrikai nemzetek kupá-
ja, Nigéria – Tunézia – élõ; 20:00 Te-
nisz – A játék Mats szemével; 20:30
Labdarúgás – Afrikai nemzetek kupá-
ja, Gabon – Marokkó – élõ; 23:00 Mû-
korcsolya – Európa bajnokság, sza-
bad tánc; 24:15 Tenisz – Ausztrál
open, Melbourne, férfi, elõdöntõ;
01:15 Lovaglás – Lóverseny; 01:45
Motorsportok – GTA út Dubaiba;
02:00 Tenisz – A játék Mats szemével

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 A világ felfedezése 
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?
17:05 Egy kis mûvészet
17:10 A Berlini Zsidó Múzeum
17:35 Megúsztuk!
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 Nicky családja (szlovák–cseh–

angol–amerikai–izraeli dokf.)
00:10 A szellem órája – Sziget
01:10 Pergolesi: Stabat Mater

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
12:20 Nyakunkon az élet (amerikai

film) Lelaina egy reggeli
tévémûsor stábjában dolgo-
zik asszisztensként. Mindez
azonban nem elégíti ki. 

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.)
22:05 Zavaros vizeken (amerikai

filmdráma) Fsz.: John
Travolta, Robert Duvall,
Stephen Fry, James
Gandolfini, William H. Macy

00:15 Aktív
00:50 Tények Este
01:50 EZO:TV Jósok, látók, médiumok! 
02:50 Alexandra Pódium
03:15 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)
15:15 Trükkös halál (am. sorozat)
16:15 Sue Thomas – FBI (ameikai

sorozat)
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
11:00 Válaszd a tudást! Junior
12:00 Magyar bulizene
13:01 Híradó délben
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Járóföld
14:10 Szép otthonok, remek házak
15:35 Vigyázz! Kész! Jazz!
16:10 A tánc legendája
16:35 Innováció az emberért „Zöld“

autó
17:00 Sírjaik hol domborulnak...
17:25 Mindentudás Egyeteme
17:50 English 4U
18:15 Família Kft. (magyar s.)
18:40 Angyali érintés (amerikai s.)
19:50 Esti mese
20:20 Veszélyes szerelem

(amerikai s.)
21:00 Híradó este 
21:35 Mukorcsolya – és Jégtánc

Európa-bajnokság. Páros
szabadprogram Élo közvetítés
Sheffieldbõl

23:30 Maradj talpon! 
00:20 Stingers (amerikai s.)
01:10 Drága doktor úr (olasz s.)
02:00 Az Este

MTV 2

Antena 1
06:00 Figyelõ; 08:00 Jó reggelt!;
10:00 Sajtófigyelõ; 10:50
Feleséget a fiamnak!; 11:30
Knight Rider (amerikai s.);
13:00 Figyelõ; 14:00 Feleséget a
fiamnak!; 16:00 Figyelõ; 17:00
Közvetlen kapcsolat; 19:00
Figyelõ; 20:20 Halálos iramban
(amerikai akciófilm) Fsz: Eva
Mendes, Tyrese Gibson, Paul
Walker, Cole Hauser; 22:20 A
sárkány árnyéka (hong-kongi
akció-vígjáték); 00:15 Halálos
iramban (amerikai akciófilm,
ismétlés); 02:15 Figyelõ; 03:15
A sárkány árnyéka (hong-
kongi akció-vígjáték,
ismétlés); 05:00 Közvetlen
kapcsolat
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