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Elismerések a kultúra napján
Kölcsey Ferenc Hymusának születésnapján, ja-
nuár 22-én a magyarlakta vidékeken a Kárpát-
medencében és a világ messzi vidékein is meg-
ünneplik a magyar kultúra napját. Nem történt
ez másképp az idén sem. Bihar megyében szá-
mos településen emlékeztek meg az évforduló-
ról, meglévõ kultúrkincseinket gyarapító alkotá-
sokat állítottak ki, könyveket mutattak be, ta-
nácskoztak mûvelõdésünk helyzetérõl, jövõjérõl.
Nem utolsó sorban szûkebb-tágabb magyar kö-
zösségünk nevében kitüntették mindazokat, akik
az elmúlt évben kiemelkedõen sokat tettek kul-
túránkért. Az érmihályfalvi és a nagyváradi díját-
adásról olvashatnak bõvebben lapunkban.
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Sikeres évet tudhat maga
mögött a Körösök Vízügyi Igaz-
gatósága, Pásztor Sándor
nagyváradi önkormányzati kép-
viselõ irányítása alatt a regioná-
lis intézmény több projektet is
megvalósított. Jelentõs ered-
mény, hogy a lehívható pénz-
összegek 70 százaléka Bihar
megyébe irányult, így sikerült
rendbe tenni a Berettyó
(Berettyószéplaknál) és a Feke-
te-Körös völgyét is.

Nagyváradon a vízminõség
javítása mellett az élhetõ kör-
nyezet kialakítására törekedtek.
„Mindig is az volt a célom,
hogy a Körös-parton el lehes-
sen sétálni Velencétõl a Rogé-
riuszig anélkül, hogy a part
mindkét oldalát lebetonoznák.
Éppen ezért mindent megte-
szek annak érdekében, hogy

zöldövezetekkel tarkított, tiszta
és rendezett part várja a nagy-
váradiakat” – mondta Pásztor
Sándor a napokban tartott év-
értékelõjén.

Az igazgatóság idei terveiben
szerepel, hogy befejezik a

várad-szõllõsi Adona-patak és a
biharpüspöki Kis-Körös rend-
betételét, ugyanakkor elkészült
a megyei kórháztól a Baross
(ma Dacia)-hídig folyó Pasteur-
patak rendezésének terve is.

Petri Csilla

Sokat költhettek
partrendezésre

Jelesre értékelte tavalyi
együttmûködésüket Bihar és
Hajdú-Bihar megye rendõrfõka-
pitánya, Adrian Bucur és Feke-
te Csaba. A fõfelügyelõ és a tá-
bornok Váradon együtt tartott
sajtótájékoztatót, amelyen fel-
elevenítették a 2011-ben közö-
sen végzett, egy híján húsz köz-
rendvédelmi tevékenységet.
Ezek része volt a határ két olda-
lán immár rendszeresnek
mondható tükörakciók, ame-
lyek elsõsorban a közlekedés-
rendészetet érintik. Tavaly az év
elején, húsvét, pünkösd és kará-
csony elõtt-alatt voltak ilyenek.

Már három éves múltja van a
turistaszezonban végzett közös
járõrözéseknek is. Magyaror-
szágon elsõsorban Hajdúszo-
boszlón, nálunk pedig a Félix-
fürdõn, Pádison járõröznek
együtt a másik nyelvet is értõ,
beszélõ román és magyar rend-
õrök. A kezdeményezés kedve-
zõ visszajelzéseket kapott a má-
sik ország üdülõiben nyaraló,
pihenõ román, illetve magyar
állampolgároktól. A debreceni
virágkarneválon, majd a más-
napi váradi felvonuláson is
együttmûködtek a bihari és haj-
dú-bihari közrendvédelmiek.

Nem egy esetben közösen
nyomoztak a határ két oldalán
lévõ bûnüldözõ szervek; tavaly
az itteniek kaptak debreceni se-
gítséget egy szerteágazó adó-
csalási ügy felderítéséhez. A
rendõri vezetõk is számos eset-
ben egyeztettek, most a folyta-
tásban is megállapodtak,
amelynek egy eurorégiós szintû
együttmûködési megállapodás
aláírásával adnak nyomatékot.

Együtt vigyázzák a rendet
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Adófizetés
interneten

Nagyvárad polgármesteri
hivatalát hivatalosan nyilván-
tartásba vette az országos
elektronikus adó- és illetékfi-
zetési rendszer, ezzel megnyílt
a lehetõség a megyeszékhely
lakosai számára, hogy a helyi
adókat és illetékeket az inter-
neten keresztül fizessék ki. Az
adóosztály nyilvántartásában
lévõk kaptak egy-egy felhasz-
nálói nevet és jelszót, ezek se-
gítségével a www.ghiseul.ro
honlapon bárki megtalálja az
általa fizetendõ összegeket,
és ki is egyenlítheti tartozását.
Az azonosító kódokat tartal-
mazó borítékokat a városhá-
za közönségszolgálati részle-
gén vehetik fel az érintettek
az ügyfélfogadó csarnokban.
Az említett honlapon azono-
sítás nélkül is ki lehet fizetni
az adókat és illetékeket, ha
elõre tudjuk a tartozás össze-
gét.

Iskolabusz
Nagyszalontán

Néhány napja megkezdõ-
dött a második félév az isko-
lákban, tehát újra munkába
lendültek az iskolabuszok
Szalontán. Az önkormányzat
és a tömegszállítást végzõ cé-
gek közötti megállapodás
adott módot a közlekedést
könnyítõ lehetõségre. Az
egyik busz az Oncsa-kúttól in-
dul 7.30-kor, megáll a mozi-
nál és a Gullivernél, majd a
középiskola elõtt szállhatnak
le a diákok. A másik az állo-
mástól indul, megáll a Toldi
Napközi elõtt, majd a Cson-
katoronnyal szemközti busz-
megállóban, innen is idõben
érnek az elsõ órára a tanulók.

Lapunk támogatója 
a Communitas Alapítvány

Pásztor Sándor vezérigazgató tavaly májusban a helyszínen számolt be az
Adona-patak medrének befedésérõl



Tavaly 925 egészségügyi
szolgáltatóval kötött finanszí-
rozási szerzõdést a megyei
EBP, ezek közül a legtöbb
(333) háziorvos és fogorvos
(255), továbbá patika volt. Já-
róbeteg-szakrendelõk, diag-
nosztikai központok, laborató-
riumok, rehabilitációs szak-
rendelõk, kórházak (12), ott-
honi ápolással foglalkozók,
két mentõszolgálat és orvosi
mûszereket, felszereléseket
forgalmazók tartoznak még az
állam által finanszírozott ellá-
tási rendszerbe. A hatóság fel-
adata annak ellenõrzése is,
hogy a szolgáltatók megfelel-
nek-e a törvény szabta köve-
telményeknek. Megyénkben
2011-ben majdnem 800 ilyen
ellenõrzés történt, és további
181 esetben vizsgálták az el-
számolást a szolgáltatóknál.

Az egészségbiztosítás adja ki
az Európai Unió tagállamaiban
ingyenes sürgõsségi ellátásra
jogosító kártyát, tavaly 13 és
fél ezren kértek és kaptak ilyet.
A cégengedéllyel rendelkezõ
természetes személyek, vagyis
a magánvállalkozók (közel 23
ezren), a jövedelem nélküliek
(majdnem 15 ezren), a mezõ-
gazdaságból élõk (3263-an) és
az önkéntes biztosítással ren-
delkezõk (720-an) egészségbiz-
tosítási járulékát is a megyei
EBP szedi be. A több mint 41
ezer emberbõl 12 ezren tartoz-
nak az illetékkel, aminek teljes
összege 2011 végére megha-

ladta a 20 millió lejt. A pénztár
4471 felszólítást és végrehaj-
tási végzést állított ki tavaly.
Nem sokáig teheti meg ezt,
emlékeztetett a vezérigazgató.
Az év elejétõl érvénybe lépett
adótörvénykönyv ugyanis úgy
rendelkezik, hogy júliustól az il-
letékfizetési kötelezettségre és
beszedésre vonatkozó jogkört
átveszi az adóhatóság (amely a
bérbõl és fizetésbõl élõk, illetve
a nyugdíjasok egészségbiztosí-
tási járulékait már eddig is ke-
zelte). A nyilvántartás átadásá-
ra három hónapja lesz az EBP-
nek, bár a pontos eljárásme-
net, a részletek még nem is-
meretesek. Errõl végrehajtási
utasításban kell rendelkeznie a
kormánynak.

A háziorvosok nyilvántartá-
sában 505.707 Bihar megyei
lakos szerepelt, és további kö-

zel 65 ezer ember részesült
alapszolgáltatásban tavaly.
Életkor szerinti megoszlásban
vidéken lakik a legtöbb idõs
ember (szinte 60 ezer 60 év
feletti), de városon van a leg-
több kisgyerek (megközelítõ-
leg 13 ezer a 3 év alatti), és
városon él a 4–59 éves kor-
osztály zöme is (211 és fél
ezer a valamivel több mint
155 és fél ezer vidékihez ké-
pest). Tavalyi egészségügyi el-
látásukra a megyei pénztár
439 millió lejt költhetett,
amely nem volt elég. Varga
György Lajos elismerte, hogy
kevésnek bizonyult a miniszté-
riumból kiutalt összeg a ked-
vezményes árú gyógyszerek
költségtérítésére, ezért a Bihar
megyei patikákkal szemben 9
hónapos tartozásuk van. A
kórházi ellátás költségeit és

egyéb elvégzett szolgáltatások
árát 30 napon belül megtérí-
tik. Ez jelentõs eredménynek
számít, hiszen korábban az
EBP évekre visszamenõ adós-
ságokat görgetett sokáig ma-
ga elõtt – emlékeztetett az
igazgató.

Az elszámolásokba egyéb-
ként nem sok beleszólása van
a megyei EBP-nek. Ellenõrzi,
jogos-e a szolgáltató igénye,
kiszámolja, mennyi jár az
egészségügyi intézménynek,
összesíti az igényeket, a jelen-
tést elküldi Bukarestbe, onnan
pedig utalnak – akkor, amikor,
annyit, amennyit. Az állami
költségvetés módosításakor le-
het számítani a tartozások ki-
egyenlítésére költhetõ többlet-
juttatásra – említette meg az
intézményvezetõ.

Máté Zsófia
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Több mint félmillió ember
egészségügyi ellátásának
adminisztrációjáért felel
a Bihar Megyei
Egészségbiztosítási
Pénztár (EBP).
VARGA GYÖRGY LAJOS
elnök-vezérigazgató
a közelmúltban tartott
évértékelõ beszámolót.

Felgyûltek a tartozások,
fogyatkozik a hatáskör



4 Színház Biharország / 2012. január 27.

Az érmihályfalvi Móka
színjátszó csoport
tehetségüket tekintve
profizmusba hajló tagjai
az évek során nemcsak
a térség amatõr
kultúrahordozói között
váltak élenjárókká,
de több alkalommal
a határon túl is sikeresen
megmutatkoztak.
Vezetõjük, a csoport
életre hívója,
SZABÓ JÁNOS
nyilatkozott lapunknak.

– Ahogyan minden létezõ-
nek van egy kezdete, úgy a
Mókának is. Errõl mondjon
néhány szót.

– A színjátszó csoport „szü-
lõszobájául” a családi kony-
hánk szolgált 2000 decembe-
rének közepe táján. Nagyot
gondoltam, és meghívtam hoz-
zánk négy-öt személyt, akikrõl
úgy tudtam, érdekli õket a szín-
játszás. Elõadtam nekik elkép-
zelésemet, amit örömmel fo-
gadtak. Én Temesváron szület-
tem, ott nevelkedtem. Édes-
apám révén, aki a színháznál
dolgozott, hamar „megfertõ-
zõdtem”, így nem csoda, hogy
siheder korom óta táncoltam,
különbözõ társulatoknál léptem
fel. Miután Érmihályfalvára nõ-
sültem, hiányérzetem egyre
erõsödött, mocorgott bennem a
színpad utáni vágy.

– Mikor érett mindez be-
mutatóvá, és mivel léptek
elõször közönség elé?

– Úgy gondoltam, hogy de-
bütálni egy közismert darabbal
nyerõbb lenne, így Szigligeti A
cigány címû népszínmûvére
esett a választásom, amit 2001
májusában, a Nyíló Akác Na-
pok keretében mutattunk be.
Azóta évente általában négy
bemutatót tartunk, de volt,
amikor csak két produkcióval
sikerült közönség elé állnunk,
míg más évben öt darabra is fu-
totta az erõnkbõl. Az elsõ be-
mutatót általában májusra idõ-
zítjük, ez többnyire egy többfel-
vonásos vígjáték. Nyáron is a
könnyedebb mûfaj dukál, ilyen-
kor általában nosztalgiaesteket
tartunk, filmslágerek, megze-
nésített szerelmes versek kerül-
nek terítékre. Az õszi Dióverõ
Szíp Napokra már következhet
egy fajsúlyosabb darab. Szín-
padra vittük többek között az

Égi madarat, az Úri murit,
Csokonai Karnyónéját. Adyra
emlékeztünk Mi Urunk a Pénz
címû irodalmi esttel, A bölcsõ-
tõl a sorompóig címmel pedig
József Attilát idéztük meg.
Nyolc éve hagyománnyá vált a

szilveszteri kabaré, aminek for-
gatókönyvét kollegáim ötletei-
nek segítségével magam állí-
tom össze. Igyekszünk mindig
egy-egy aktuális témát kiveséz-
ni, így pellengéreztük már ki az
egészségügyet, vagy legutóbb a
tanügyi helyzetet.

– A kiszállások költségeit
és az egyéb kiadásokat hon-
nan sikerül elõteremteniük?

– Egyrészt nálunk mindenki
puszta kedvtelésbõl teszi a dol-
gát, bármiféle ellenszolgáltatás
nélkül. Némi pénzt az önkor-
mányzat is csöpögtet. Belépõ-
díjat nem szedünk, de a közön-
ség adományait elfogadjuk. Ki
gondolná, mekkora kultúra-
mentõ szerepet töltenek be a

turkálók? Az eladhatatlan ruha-
darabokból kerülnek ki a leg-
jobb jelmezek!

– A közönség tapsából le-
mérhetõ elismerésen túl mi-
lyen szakmai sikereket mond-
hat magáénak a Móka?

– Tíz éve az Erdélyi Diák-
színjátszó Fesztiválon tizenegy
résztvevõ közül, egy bukaresti
csoport mögött a második he-
lyezést értük el, B. Vadász Mó-
nika a legjobb nõi alakítás díját
kapta. 2007-ben a Hajdúnáná-
son megszervezett Premier

színjátszó-találkozón közönség-
díjasok lettünk. Egyedüli részt-
vevõk voltunk a határon túlról,
csak olyan formációk jelentke-
zését fogadták, akik már letet-
tek valamit az asztalra. A leg-
jobb nõi alakítást ott is B. Va-
dász Mónika nyújtotta, míg a
legjobb karakterszínész Kacsó
Létai Imre lett. Tavaly ismét el-
jutottunk a Premier fesztiválra,
nem kevesebb sikerrel. Az Égi
madár felújított változatával a
Debreceni Csokonai Színház
különdíját hozhattuk haza, Bo-
ros Emõke Blanka a legjobb
nõi alakítás díjat kapta, a leg-
jobb epizódszereplõt is a Móka
adta, Szabó Éva személyében.

D. Mészáros Elek

Mókából sosem elég



2012. január 27. / Biharország Gazdaság  5

Év elejétõl új, a korábbinál alacsonyabb
összegû, és állítólag a piaci szereplõk
egyenlõ elbírálását lehetõvé tevõ környe-
zetszennyezési illeték van érvényben Ro-
mániában. A gépjármûvek károsanyag-ki-
bocsátását korábban szankcionáló jogsza-
bályt az Európai Unió kritikáinak hatására
változtatták meg. A mostani kritérium-
rendszer csak a gépkocsik korát, henger-
ûrtartalmát és légszennyezési kapacitását
veszi figyelembe, nem kedvez sem a hazai
gyártóknak, sem a használt autók értéke-
sítésének.

Akik a 2008 júliusa óta érvényben lévõ
régi illetéket kifizették jármûvük romániai
forgalomba íratásakor, azok visszakérhetik
a most hatályos jogszabály szerint fizeten-
dõ és a korábbi illeték közötti különböze-
tet. Átlagban 25 százalékkal ment lejjebb a

tarifa. A gépjármû-tulajdonosnak a lakhe-
lye szerint illetékes adóhivatalba kell lead-
nia a visszafizetésre vonatkozó típuskér-
vényt, az autó törzskönyvének és hazai be-
jegyzésének másolatát (az eredeti is legyen

nála), továbbá a regisztrációs vagy környe-
zetszennyezési adó kifizetését igazoló
nyugta, bankszámlakivonat stb. másolatát
vagy eredetijét. A lízingelt gépkocsikra is
érvényes a visszafizetési lehetõség.

Azok az autótulajdonosok is igényelhe-
tik a visszajáró illetékrészt, akik idõközben
kivették a forgalomból a jármûvet, vagy
esetleg más EU-s tagországba adták el.
Õk arra az idõszakra arányosan kapják
vissza a pénzt, ameddig Romániában fu-
tott a kocsi. A fenti okmányok mellett ne-
kik csatolniuk kell a kérvényhez a gépjár-
mû-nyilvántartásból való kivételt igazoló
rendõrségi tanúsítvány másolatát is (az
eredeti legyen náluk). Az adóhivatalokban
további tájékoztatással szolgálnak az ér-
deklõdõknek.

Máté Zsófia

Visszafizetik a „regadót”

Tartották az éves deficitet
Alatta maradt valamicskével a 2011-

re a Nemzetközi Valutaalappal (NVA)
megállapított romániai államháztartási
hiány – derült ki bukaresti kormányfor-
rások nyilatkozatából. 

A nemzetközi pénzintézettel kötött
hitelmegállapodásban a hazai összter-
mék (GDP) 4,4 százalékán rögzítették a
még kezelhetõ deficitet, ehhez képest
tavaly év végére 4,35 százalékos hiányt
regisztráltak.

November végén 16,3 milliárd lejnyi
volt a deficit, ami a GDP szinte 3 száza-
lékának felet meg, és fél százalékkal ha-
ladta meg az októberben feljegyzettet –

áll az Országos Statisztikai Intézet ada-
taiban. A decemberi bevételeket a brut-
tó hazai termék 1,4 százalékára, azaz
7,7 milliárd lejre becsülték. Ennek kö-
szönhetõen az elmúlt év utolsó hónapjá-
ban a korábbinál nagyobb költekezést
engedhetett meg magának a kormány.

A Mediafax hírügynökség közlése
szerint az év elején Andreea Paul-Vass,
a miniszterelnök gazdasági tanácsadója
azt nyilatkozta, hogy az államháztartási
hiány 4,1 százalékos volt, és a gazdaság
1,7 százalékos növekedést ért el 2011
végére 2010 végéhez képest.

(-fia)

Felülvizsgálat
A szerteágazó – a mezõgazdasági tár-

cától a gazdasági minisztériumon át a
Romgaz gázszolgáltató vállalatig terjedõ –
korrupciós és pénzmosási, -eltérítési ügy-
ben fõszerepet játszó Interagro cégcso-
port ügye miatt az Európai Unió mezõ-
gazdasági támogatásait kezelõ Mezõgaz-
dasági Kifizetési és Intervenciós Ügynök-
ség bejelentette, hogy a vissza nem térí-
tendõ támogatásokra vonatkozó, 2007
óta kötött összes szerzõdést és a projek-
tek elszámolását ellenõrizni fogja az ügy-
ben érintett vállalatoknál, továbbá mind-
azoknál a cégeknél, amelyek kapcsolatba
kerültek az Interagróval.

A bérleti díjakból élõk adózási kötelezettségérõl
Az év elejétõl érvényes új

adótörvénykönyv szerint azok
a természetes személyek, akik

2011-ben ötnél több bérleti
szerzõdésbõl szereztek jöve-
delmet, szabadfoglalkozásúak-
nak számítanak, és ilyenként
kell adózniuk a reáljövedelmük
után, bármilyen javak bérbe
adásáról legyen is szó.

Elsõsorban is nyilvántartás-
ba kell vétetniük a bérleti szer-
zõdéseket a lakóhelyük szerint
illetékes adóhivatalban (a nem

Romániában élõknek meg kell
jelölniük egy fõ jövedelmi for-
rást). Az egyszerûsített könyve-
lés szabályai szerint meg kell
állapítaniuk a reáljövedelmet,
és legkésõbb május 25-éig le
kell adniuk az elõzõ évre vo-
natkozó jövedelembevallást.
Még januárban be kell hogy
nyújtsák viszont a 2012-re be-
csült bevételi és kiadási nyilat-

kozatukat. A jövedelembeval-
lás leadásának elmulasztása
50-tõl 500 lejig terjedõ pénz-
bírságot von maga után. To-
vábbi tájékoztatásért fordulja-
nak az érintettek a Bihar Me-
gyei Közpénzügyi Igazgatóság
adótanácsadóihoz a 303-as
irodában vagy a 0259/433-
056 telefonszámon.

M. Zs.



A hagyományos gálaesten
Biró Rozália nagyváradi alpol-
gármester után Kelemen Hu-
nor mûvelõdési miniszter, a
rendezvény egyik fõvédnöke
mondott beszédet, majd Mura-
közi István, Berettyóújfalu pol-
gármestere köszöntötte saját
és a másik fõvédnök, Halász
István, a Nemzeti Erõforrás
Minisztériumának parlamenti
államtitkára nevében a megje-
lenteket. A köszöntõk után
Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar

megyei ügyvezetõ elnöke ol-
vasta fel a díjazottak laudációit,
majd a Színház az iskolában,
iskola a színházban program
keretében létrehozott Csongor
és Tünde címû elõadást láthat-
ta a közönség.

Emlékplakettet Lukács Pi-
roska Angéla, a Bihari Refor-
mátus Egyházmegye lelkészkó-
rusának vezetõje, Martin Tí-
mea margittai népdalénekes, a
Mária Rádió közössége, a
székelyhídi Griffiti Dráma- és

Filmmûhely, Thurzó Zoltán
zongoramûvész és a Moszkva
Kulturális Egyesület képvi-
selõi vehettek át, díszoklevelet
Villányi Zoltán televíziós tu-
dósító, Emõdi András levéltá-
ros és a Nagyszalontai Re-
formátus Egyházközség
kórusának képviselõi vehet-
tek át, az életmûdíjat Hajdú
Géza színmûvész kapta.

Kelemen Hunor azt is beje-
lentette: döntöttek az Erdélyi
Magyar Kultúráért-díj létreho-
zásáról, melyet 2013-tól kezd-
ve január 22-én adnak át
azoknak, akik az eltelt egy év-
ben a legtöbbet tették kultú-
ránk megõrzéséért és az ér-
tékteremtésért.

Fried Noémi Lujza

Vasárnap este szép számú
közönség elõtt köszöntötte a dí-
jazottakat a település polgár-
mestere, Kovács Zoltán, majd õ
maga adta át az elismerést iga-
zoló okleveleket, valamint 1000

lejt minden kitüntetettnek. A dí-
jazottak megcsillogtatták tehet-
ségüket, változatos mûfaji kaval-
kád kerekedett a színpadon.

A gyermek kategóriában a
Kéri Andrea és Szabó Emõke

tanárnõk által irányított Tini
Tanoda színjátszócsoport és
a Máté Zsolt vezette Forever
Dance moderntánccsoport
külföldi fesztiválokon elért
eredményes fellépésükért ré-
szesültek elismerésben. A kul-
túra felnõtt zászlóvivõi közül a
Nyíló Akác Néptánccsoport,
valamint a Móka színjátszóc-
soport szintén külföldön nyúj-
tott teljesítményével érdemel-
te ki a város kitüntetõ figyel-
mét. Egyetlen alkotóként Ko-
vács Éva üvegfestõ, a Mar-
csó József Képzõmûvészeti
Kör tagja állhatott a jutalma-
zottak sorába. Az elmúlt év-
ben Debrecenben mutatkozott

meg a nagyközönség elõtt,
ugyanakkor nevéhez fûzõdik a
helyi görög katolikus temp-
lomban látható, üvegre festett
12 stáció is. Posztumusz Pódi-
um-díjban részesült az elmúlt
évben tragikus körülmények
között elhunyt Veres László
Zsolt karnagy, az általa diri-
gált városi kórus mostantól az
õ nevét viseli.

D. Mészáros Elek
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Átadták a Pódium-díjakat

A Nyíló Akác tagjai nevében Máté
Gergõ vette át a díjat a polgármes-
tertõl

Veres László Zsolt nevét viseli
ezentúl a kórus

A kitüntetett néptánccsoport fel is lépett

A nagyváradi Szigligeti Színházban megtartott
gálaesttel ért véget a Magyar kultúra ünnepe
rendezvénysorozat, amelyet immár tizenkettedik
esztendeje közösen szerveznek meg a bihari
megyeszékhely és a hajdú-bihari Berettyóújfalu
önkormányzata és civil szervezetei, valamint az RMDSZ.

Az érmihályfalvi önkormányzat 2001-ben hívta életre
a helyi alkotókat és elõadókat támogató Pódium-díjat.
Azok részesülhetnek ebben az elismerésben, akik az illetõ
évben leginkább hozzájárultak városuk hírnevének
öregbítéséhez. Míg kezdetben rendszerint decemberben
adták át a helyi tanács kulturális bizottsága által odaítélt
díjakat, az utóbbi két esztendõben a magyar kultúra
napjára idõzítették az eseményt.

Díjkiosztás Nagyváradon



A hagyományt követve Szent Margit
napja utáni elsõ vasárnapon
tartották meg Margittán
az Árpád-házi Szent Margitnak
szentelt római katolikus
nagytemplom búcsúünnepét. Mint
minden évben, az idén is
megtisztelte jelenlétével az ünnepet
több környékbeli paptestvér.
A fõcelebráns Bodor Zoltán
székelyhídi plébános volt.

Ezen alkalmakkor mindig megtelik hí-
vekkel az istenháza, mivel a katolikusokon
kívül a más vallásúak is részt vesznek az
ünnepi szentmisén. Az erre a vasárnapra

rendelt evangéliumi ige a következõ volt:
„Virrasszatok hát, mert nem ismeritek
sem a napot, sem az órát”. A fõcelebráns
beszédében méltatta Szent Margit életét,
jellemét, Istennel való kapcsolatát.

A szentmise végén Majernyik Mihály
esperes-kanonok köszönetet mondott
paptestvéreinek a jelenlétért, Bodor Zol-
tán tisztelendõnek pedig a prédikációért.
Mivel a megszokottnál többen voltak jelen,
az esperes-kanonok megragadta az alkal-
mat, és beszámolt a templomon elvégzett
munkálatokról. Köszönetet mondott to-
vábbá az eddigi támogatásokért és azo-
kért, melyeket ezután ajánlanak fel azok,
akik megtehetik, mivel van teendõ még
bõven az Istenháza környékén. A külsõ va-
kolás már készen van, de a kivitelezõnek
jelentõs összeggel tartoznak, melyet záros
határidõn belül törleszteni kell.

Áldás után záróénekként, az ünnepre
való tekintettel a pápai, a magyar himnusz
és a Boldogasszony anyánk kezdetû régi
magyar himnusz hangzott el. A katolikus
közösség számára nagy ünnepnek számít
a templombúcsú, a szentmisérõl lelkileg
feltöltõdve tértek haza a hívek, hogy foly-
tassák az ünneplést. Ilyen alkalommal meg
szokták hívni a család elköltözött tagjait,

barátait, jó ismerõseit, hogy õk is részesül-
jenek az ünnep örömében.

Szõke Ferenc
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Templombúcsú Margittán

Várják az iskola-elõkészítõ (nulladik)
osztályba való beiratkozáshoz
szükséges formanyomtatványokat,
mondta Kéry Hajnal fõtanfelügyelõ-
helyettes, aki Konrád Katalinnal,
a Pedagógusok Házának
képviselõjével közösen tartott
sajtótájékoztatót a minap.

Nagyváradon 15-15 iskola-elõkészítõ
és elsõ, valamint 17 V. osztály indulhat,

amennyiben január közepén jóváhagyták
a minisztériumba elküldött beiskoláztatási
tervet, ez tavaly márciusban történt meg,
mondta Kéry Hajnal. Kérdésünkre azt is
hozzátette: a megyében minden olyan te-
lepülésen indítanak nulladik osztályt, ahol
jelenleg legalább elemi iskolai oktatás fo-
lyik. A beiratkozáshoz szükséges forma-
nyomtatványokat még várják.

A 2012/13-as tanévben 41 magyar
tannyelvû IX. osztály indítását tervezik
megyeszerte, így 1148 gyermek beisko-
lázásra nyílik lehetõség Jelenleg 40 ma-
gyar tannyelvû osztály létezik. Újdonság,
hogy Belényesben is indítanak i magyar
tannyelvû osztályt, Borson viszont meg-
szûnik egy magyar tannyelvû, mezõgaz-
dasági profilú osztály. Nagyszalontán pe-
dig két újosztály indul, az egyik kereske-
delmi, a másik pedig mûszaki, úgyneve-
zett közmunkálatok (lucrãri publice) pro-
fillal.

F. N. L.

Készülnek a beiratkozásokra

Az új év elsõ fogadóóráján a nagyvá-
rad-rogériuszi parlamenti irodában Pe-
tõ Csilla képviselõ virággal köszöntötte
Kocsis Zsuzsát, aki az iroda hároméves
fennállása óta az 1050. választópolgár
volt, aki a törvényhozó segítségét kérte
problémájának megoldásában

Majernyik Mihaly esperes-kanonok 

Szent Margitra emlékeztek

Konrád Katalin és Kéry Hajnal
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A nagyszalontai RMDSZ-
Magyar Házban mozgalmasan
telnek a napok, az RMDSZ-
irodában zajló délelõtti ügyfél-
fogadás, állampolgársági ügy-
intézés mellett számos kiállí-
tás, könyvbemutató, színpadi
produkció színesíti a progra-
mot. Az idõszakos kulturális és
szórakoztató rendezvények
mellett a ház rendszeresen te-
ret ad táncpróbáknak, cser-
késztalálkozóknak, a város fia-
taljainak, akik délutánonként
az RMDSZ-székházban gyûl-
nek össze egy kis mozgás, ak-
tív kikapcsolódás erejéig.

Moderntánc-együttes

Az Infinity tánccsoport
2009 októberében alakult a
több mint tízéves táncos múlt-
tal rendelkezõ Nagy Evelin és
Kiri Norbert szervezésében. A
23 tagú csapat hétrõl hétre
lelkesen gyakorol, a próbák-
nak helyt adó RMDSZ-Magyar
Házban heti két alkalommal
találkoznak, hogy új koreográ-
fiákat sajátítsanak el, illetve
hogy tökéletesítsék a már be-
gyakorolt mozdulatokat. Az
Infinity rendszeres résztvevõje
versenyeknek, városnapi ren-
dezvényeknek. Tehetségüket
már számos alkalommal bizo-
nyították, így méltán lehetnek
büszkék a 2010-ben az orszá-
gos Nymphaea táncversenyen
elért 4. helyezésükre. Decem-
berben új tagokkal bõvült a

csapat, s jelenleg egy új kore-
ográfiát próbál, amellyel a kö-
vetkezõ versenyek dobogós
helyeit szeretné elhódítani.

Sporttánccsapat

A Cseke Zsolt sporttáncos
vezetésével mûködõ Flamen-
co táncklub 2008 õszén ala-
kult, kiváló táncosai azóta is
remek eredményekkel vesz-
nek részt a különféle megmé-
rettetéseken, határokon belül
és kívül egyaránt. A klub több
mint 30 tagja között a legki-

sebbek II. osztályosok, a leg-
idõsebbek pedig már a 18-at
is betöltötték. A Flamenco
táncosai hetente három alka-
lommal találkoznak a Magyar
Házban, ahol több órás edzés
keretében készülnek az általá-
ban hétvégi versenyekre. A

2012-es versenyszezon márci-
usban kezdõdik.

Aerobic-csapat

Az egészséges életmód, a
mozgás fontosságát szem elõtt
tartva a nagyszalontai RMDSZ-
székház hosszú évek óta ad ott-
hont a Nagy Tünde vezetésével
zajló aerobic-óráknak, ame-
lyeknek a fiatalok és az idõseb-
bek egyaránt rendszeres részt-
vevõi. A sportág kedvelõi min-
den szerdán és pénteken
19–20 óra között mozoghat-
nak együtt a Magyar Házban.
Az aerobic-órákra minden kor-
osztályt szeretettel várnak, hi-
szen egy kis mozgás mindenki-
nek kell.

Cserkészek

A Bihar Megyei Cserkész If-
júsági Szövetség égisze alatt
mûködõ nagyszalontai cser-
készcsapat keddenként tartja
heti foglalkozását a kisterem-
ben. A Pocsai István vezette
csapatnak jelenleg 13 tagja
van, lányok, fiúk vegyesen, a
legkisebbek 6 évesek, a legna-
gyobbak pedig elmúltak 14. A
cserkészek az elmúlt hetekben
már megtanulták a cserkészet
alapjait, hogy mit jelent csapat-
ban dolgozni, illetve azt is, hogy
miként kell tájékozódni a ter-
mészetben. Február végén
sítáborban tehetik majd próbá-
ra a tudásukat, ahol a szórakoz-
tató, játékos programok révén
még jobban összeismerkedhet-
nek. Továbbra is várják mind-
azokat a gyermekeket, akik sze-
retnének játékosan tanulni, mi-
közben hasznos elfoglaltsággal
töltik el szabadidejüket.

Balázs Anita

Egy kicsi mozgás mindenkinek kell…

A Flamenco táncosai elõkelõ helyezéseket értek el

Az Infinity tagjai a tavaszi szezonra gyakorolnak

A cserkészek várják új tagok jelent-
kezését

Élet a Magyar Házban
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Az alpolgármestert hallgat-
va, a gazdasági válság tudatá-
ban kénytelenül is az az érzése
támadt az embernek, mintha a
világnak egy másik fertályán
járna. Vendéglátónk a rejtély
nyitját a településvezetõk jó
együttmûködésében látja. Mint
mondta, a nemzeti liberális
párti Nicolae Tivadar polgár-
mesterrel nem az egymás elle-
ni hadakozással forgácsolták el
erejüket, sokkal inkább a közös
tenni akarás motiválja õket.
Például a református egyház
kápolnájáig vezetõ út aszfalto-
zására, a villany és a víz beve-
zetésére a liberálisok 10 ezer
lejt teremtettek elõ, az RMDSZ
közremûködésével pedig en-
nek háromszorosát kapták a
megyei tanácstól – sorolta
Bagosi. Sikerült egy községi
kápolnát is építeniük, amit
nemzetiségtõl és vallási hova-
tartozástól függetlenül lehet
igénybe venni. A magyar jelle-
gû rendezvények szervezésé-
ben szabad kezet kap az alpol-
gármester, a szlovák lakosság
ünnepségeit pedig az egyik
nemzetiségi tanácstagra bízták.

Mind a hat községalkotó fa-
luban korszerûsítették a te-
metkezési helyeket, így példá-
ul a magyarok lakta Dólyán is
leaszfaltozták a temetõig veze-
tõ utat, újra cserélték a teme-
tõkert kapuját. Mûfüves sport-
pályája van Széplaknak, Dó-
lyának, Baromlakának és

Cserpataknak is. A község-
központban tovább növelte a
sportolási lehetõségeket az új
sportcsarnok felépülése. Tiva-
dar és Bagosi „országlása”
alatt közel negyven kilométer

utat aszfaltoztak le, ami azt je-
lenti, hogy a hat falu útkorsze-
rûsítése a finisbe érkezett. Ha-
sonló lendülettel oldották meg
a közvilágítást, energiatakaré-
kos világítótesteket szereltek
fel.

Az egyszer használatos tár-
gyak világából kiszorultak a ré-
gi iparos mesterségek, bár a
helyi vezetõk szerint volna
igény efféle szolgáltatásokra is.
Ennek ürügyén a régi milícia
épületére egy tetõteret húznak
a közeljövõben, ami szolgálati
lakásként funkcionálna, míg a
földszinten háztartási gépeket
javító mûhely, valamint egy
suszter kapna helyet. A kivite-
lezéshez szükséges pénzt saját
költségvetésbõl állják.

Legnagyobb beruházásuk a
csatornázás kiépítése. Blága-

réten már elkészült a szenny-
vízhálózat, Baromlakán a vége
felé járnak a munkálatokkal,
Dólya egy részén is „mederbe”
folyik a szennylé, míg Szépla-
kon és Fogáson most fog star-
tolni a program. A berettyó-
széplaki modern mûvelõdési
ház átadását tavaszra tervezik;
az épületet légkondicionáló
berendezéssel, hûtõszobával,
konyhával szerelik fel. Barom-
lakán már el is készült az 500
férõhelyes kultúrház, Cserpa-
takon pedig nemsokára elkez-
dõdik a lakodalmas ház építése
– sorolta Bagosi.

A végére hagytuk a hírt,
amivel már a legelején öröm-
mel traktált vendéglátónk: a
helyi magyar közösség számá-
ra jó eredményt hozott a nép-
számlálás. A 30 százalékra be-
csült berettyószéplaki magyar-
ság jócskán gyarapodott:
1175-en vallották magukat
magyarnak, 887 románt re-
gisztráltak, továbbá 217 roma
és 57 szlovák nemzetiségû él
a községközpontban. A köz-
séghez tartozó további öt falu-
ban Dólyán él még számotte-
võ magyar közösség, õk 168-
an vannak. Községi szinten is
jól szerepeltek a magyarok,
mindössze 73-mal vannak ke-
vesebben a románoknál.

D. Mészáros Elek

Az alpolgármester, Bagosi Barna. A közös tenni akarás motiválja õket

Manapság meglehetõsen ritkaságszámba menõ
az olyan ember, aki ne panaszkodna, zsörtölõdne
valami miatt. Nem csoda hát, hogy Berettyószéplak
alpolgármesterének kijelentésére felkapta fejét
a firkász, akinek kérdésére válaszolva Bagosi Barna
nem kevesebbet állított, mint hogy az eltelt húsz
esztendõ legsikeresebb választási ciklusát éli a helyi
tanács.

Berettyószéplaki utcakép

A sportcsarnok bejárata

Fejlõdik Berettyószéplak
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A pályakezdés útvesztõi

„Ott születtem én, a pusz-
tán, / egy nagy cselédházban, /
ahol annyi nyomorúság, / szo-
morúság, gyász van. // Ott éb-
redtem én, a kastély / s a nagy-
kert tövében, / onnan küldött
apám, anyám, / az én szegény
népem…” – vallotta Az én szü-
lõhazám címû versében. Sze-
rencsésebb volt Sinkánál, hiszen
némileg tehetõsebb család iva-
dékaként tanulhatott. A négy
elemit Árpádon, az algimnáziu-
mot Nagyszalontán végezte el,
ugyanott, ahová a késõbbi köl-
tõtárs be sem tehette a lábát.
Erdélyi egy osztálytársa hatásá-
ra kapott reá a versírásra, de
nem folytathatta fõgimnáziumi
tanulmányait, mert családja arra
ösztönözte, hogy a hamarabbi
kenyérkereset érdekében taní-
tóképzõbe iratkozzon. Déván,
majd Mezõtúron tanult.

1913-ban írta elsõ verseit.
1915-ben hadiérettségit tett, az
orosz frontra került. 1916-ban
a Kolozsvári Szemlében közölt
elõször. 1918-ban a debreceni
egyetem jogi karára iratkozott,
1919-ben a Vörös Hadsereg-
ben, Lévánál a csehek ellen
harcolt, a kommün bukása után
karhatalmi, majd egyetemi
zászlóaljban szolgált. 1920-ban
mint katonaszökevény a Margit
körúti fogházba került; leszerel-
ték. Íróként próbált érvényesül-
ni, nagy szegénységben élt.
Gyalog járta be az országot.
1921-ben titokban szülõföldjé-

re is ellátogatott; a román ha-
tárõrség elfogta, Fogaras várá-
ba internálták, hónapok múltán
tért haza. Késõbb újra engedett
az elszakadt szülõföld hívásá-
nak: újra átszökött a határon,
Biharba, Csíkba, a Gyimesek-
be, Moldovába látogatott.

Elõbb a jobboldali sajtóval
került kapcsolatba, a Szózat
közölte verseit, késõbb a Nyu-
gat munkatársa lett. Több mint
száz költeménye jelent meg a

lapban. Ibolyalevél címû elsõ
kötete 1922-ben Szabó Dezsõ
ajánlásával jelent meg; népies
hangjával nagy feltûnést kel-
tett. 1931-ben három hóna-
pot töltött Párizsban. Baloldali
lapokkal, a Népszavával, a
Korunkkal, a Gondolattal ke-
rült kapcsolatba. 1934-ben
részt vett a népi írók debrece-
ni bemutatkozásán, a népi tá-
borban találta meg helyét, a
Válasz munkatársa lett. 1937-
ben Hörcsög címû verse miatt
izgatás vádjával két hónapi föl-
függesztett fogházbüntetésre
ítélték. Lovaspóló a Vérme-
zõn címû verse miatt ismét bí-
róság elé állították, de fölmen-
tették. 1938-ban elkobozták
Fehér torony címû kötetét.
1939-ben Budapestre költö-
zött. 1940-ben Sinkával meg-
alapította a Tücsök címû írói
és mûvészi szövetkezetet.

A magányos lázadó

A költõi népiesség hagyo-
mányait újította fel, Petõfi pél-
dájához tért vissza, a népdalok
egyszerûségét, könnyed verse-
lését, világos szóképeit követ-
te, a hagyományos formát
azonban modernebb érzé-
kenységgel töltötte meg. Ver-
sei mitologikus szemlélettel
közelednek a világhoz, érzék-
letes képekben teremtenek
kapcsolatot az emberi érzel-
mek, indulatok és a természet
jelenségei között. Testvéri ér-
zéssel vegyült el a természet-
ben és a szegények világában,
a közéletben viszont lázadó-
ként lépett fel, a nyomorba
süllyedt paraszti tömegek ke-
serûségét és vágyait szólaltatta
meg.

A barátságtalan nagyvárosi
környezet elõl a falusi kisvilág-
ba, a természetbe, a gyermek-
kor emlékeihez menekült. Lá-
zadó indulata és magányossá-
ga alakította ki romantikus köl-
tõi öntudatát, az elnyomott
nép szószólójaként lépett fel,
szellemi vezetõ kívánt lenni, s
mindez idõnként a költõi külde-
tés mitizálásával és az önérté-
kelés zavaraival járt együtt. A
’30-as években erõsödtek láza-
dó indulatai, Cölöpverõk, Csa-
torna, Fekete Kõrös címû köl-
teményeiben a falusi szegény-
ség nehéz sorsára hívta fel a fi-
gyelmet. Találkozás Lõrinc
pappal, Magyar család címû
verseiben pedig már a nép és
az ország pusztulásának rém-
képeit festette. Nyári rapszódi-
ájában a hitlerizmus hazai tér-
hódítása ellen emelt szót, Õszi
rapszódiájában pedig a közel-
gõ háborúra figyelmeztetett.
Fokozott társadalmi érzékeny-
sége ellenére engedett a szélsõ-
jobbos eszmék csábításának.

(Folytatjuk)
Szilágyi Aladár 

összeállítása

Dél-Bihar eltévelyedett fia (1.)

Erdélyi József költõ

Erdélyi József ifjúkori portréja

A két világháború között kibontakozó népi mozgalom
úttörõjének pályája sok szempontból párhuzamos
földije és nemzedéktársa, Sinka István futásával.
Sinka nagyszalontai zsellércsaládban látta meg
a napvilágot 1897-ben, Erdélyi egy évvel korábban,
a szomszédos Feketebátorhoz tartozó Újbátorpusztán,
elõbbinek az édesanyja, utóbbinak az édesapja volt
román származású: Ardelean János és az árpádi
Szabó Erzsi harmadik gyermeke volt. Az új népi
költészet mûvelõiként a sorsuk számos ponton –
jobboldali tévelygésükben is – találkozott.
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A családon belüli erõszak
kezelésének tekintetében Ro-
mánia az uniós tagországok
között a sereghajtó. Az Euró-
pai Unió ötödik legnagyobb
országában nagyon nagyok a
régiók közötti különbségek, ti-
zenöt kisebbség, nagyszámú
roma közösség él. A 2003-
ban megjelent, a családon be-
lüli erõszak elleni törvényrõl
az évek során bebizonyoso-
dott, hogy nagyon sok módo-
sításra szorul.

Nemrégiben értékelte újra a
törvényhozás a családvédelmi
jogszabály, éspedig úgy, hogy
a szenátus és a képviselõház
jogi és esélyegyenlõségi szak-
bizottsága együttes ülésén új-
ratárgyalták azokat a módosí-
tó javaslatokat, amelyek beke-
rültek az új kerettörvénybe.
Egyhangúlag megszavazták a
módosító javaslatokat, most
az következik, hogy a házel-
nök napirendre tûzze a tör-
vénymódosítást.

A változtatások révén pél-
dául a rendõrség beavatkozhat
a családon belül zajló erõszak
esetében. Régebben elõállítot-
ták a zaklatót, megbüntették,
és ezzel lezártnak tekintették
az ügyet. Az új javaslat szerint
azonban ha a házastárs vagy a
szomszéd feljelenti a rendbon-
tót, bántalmazót, a rendõrség
ezután bemehet az inkriminált
család házába, a családtagjait

bántalmazót letartóztathatja,
vádat emel ellene, és indokolt
esetben el is tilthatja a bántal-
mazottak közelébõl a vizsgálat
vagy a bírósági eljárás lezárul-
táig.

A jogszabály részletezni
fogja azt is, hogy mi számít
családon belüli erõszaknak. A
szavakkal való bántalmazás is
a törvényszegés kategóriájába
tartozik majd a jogszabály el-
fogadása után, ugyanis a mó-
dosításba belefoglalták a szi-
dalmazás, a zsarolás, a szexu-
ális zaklatás, szóbeli agresszió
vétségét is. Petõ Csilla tudat-
ta, ez azért különösen fontos,
mert ha a szomszédok hallják,
hogy a mellettük élõ család-
ban komoly veszekedés, szit-
kozódás, fenyegetés, zsarolás
folyik, feljelenthetik õket, a
rendõrség pedig köteles lesz
kivizsgálni az esetet. Egy má-
sik lehetõség, ha tettlegessé-
gig fajult a helyzet, a sértett fél
elmehet látleletet vetetni, s an-
nak alapján megteheti a felje-
lentést, aminek nyomán a
rendõrség ugyanígy eljárhat.

Az új törvénytervezet a
szankciókat is tartalmazza: a
pénzbírság 500 és 1000 lej
közötti, a súlyos testi sértésért
pedig börtönbüntetést is ki-
szabhatnak – tudatta Petõ
Csilla.

Megkérdeztük a képviselõ-
tõl, mi történik, ha a feleség

háztartásbeli, neveli a gyerme-
keket, a családfenntartó férj
pedig bántalmazza õket. Mert
ha a feljelentés után a férjet el-
tiltják tõlük vagy letartóztatják,
jövedelem nélkül marad a csa-
lád, így pedig fennáll a veszé-
lye annak, hogy a gyámható-
ság elveszi a gyermekeket az
asszonytól. Petõ Csilla el-
mondta, ilyen konkrét esetek-
re még nem dolgozták ki a
metodológiát.

Asztalos Csabát, az Orszá-
gos Diszkriminációellenes Ta-
nács igazgatóját telefonon si-
került elérnünk. A példánkkal

kapcsolatban tudatta, az ilyen
lehetõségekre is fel kell készül-
niük, és meg kell találniuk a
jogi megoldást, mielõtt a par-
lament elé kerül a törvényter-
vezet. Azt azonban Asztalos is
kiemelte, a 2003-ban elfoga-
dott jogszabályhoz képest a
mostani módosítások renge-
teg praktikus és ésszerû vál-
toztatást tartalmaznak, mind
azt szolgálják, hogy a hatósá-
gok hatékonyabban tudjanak
beavatkozni a családok életé-
be az erõszakos cselekedetek
visszaszorítása érdekében.

Borsi Balázs

Új családvédelmi törvény
Megvert feleség, bántalmazott gyermek – olyan
képeket vetítenek e kifejezések elénk, amelyekkel
kapcsolatban mindenkinek eszébe jutnak történetek,
amik a szomszédban, a másik utcában, a közeli
tömbházban vagy éppen barátaikkal, netalán
családtagjaikkal történtek meg. A családon belüli
erõszak problémaköre régóta foglalkoztatja
a szakembereket – a gyermek- és családvédelmieket,
jogászokat – és a polgárokat egyaránt. A román
törvényhozás most egy olyan jogszabálycsomagot
készít elõ, amely európai szintre emelné a családon
belüli erõszak elleni törvénykezést. PETÕ CSILLA
nagyváradi parlamenti képviselõvel, az alsóház
esélyegyenlõségi bizottságának tagjával beszélgettünk
a családügyi törvény várható módosításairól, amelyek
révén hatékonyabban bele lehet avatkozni a famílián
belüli vitás helyzetekbe.
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Mészáros Zoltán magyar–
román szakos nyugdíjas ta-
nárt, eddig inkább szobrász-
ként ismerték, aki számos kiál-
lításon bizonyította már tehet-
ségét. Fát és követ egyaránt
faragott, megszerezte a szob-
rász oklevelet. Emellett taní-

tott rajzot és modellezést, sõt
egy ideig színjátszó kört is ve-
zetett. Tótiban már megvolt a
könyvbemutató, de mivel a
szerzõ már több mint három
évtizede margittai lakos, úgy
érezte, ott is be kell mutatnia.
A könyvet a szerzõ fia, Mészá-
ros Zoltán Endre szerkesztet-
te, a borítón Kristófi János
Tóti címû tollrajza látható. A
hátsó borítón a szerzõ rövid
életrajza, portréja és a tóti
származású költõ, Gittai István
ajánlása kapott helyet: „Nem-
csak vésõje, kalapácsa, de tol-
la is imponáló. Szóval: könyve
sodróan, ízletesen olvastatja
magát. Én bizony kertelés nél-
kül kimondom: író született!
Higgyenek nekem.” Elõszót

maga a szerzõ írt, melyben ki-
fejti, hogy úgy próbált írni,
mintha csak beszélgetne az ol-
vasóval. Ragaszkodott a törté-
nelmi hûséghez, melyhez saját
véleményét úgy tette hozzá,
hogy ne csorbuljon a ténysze-
rûség. Az élõ személyeket
csak akkor nevezte meg, ha
nem sértette önérzetüket, be-
csületüket. Ajánlja fiainak,
unokáinak és minden szülõ-
földjét, népét és anyanyelvét

féltõ-szeretõ magyar ember-
nek.

A kötet bemutatja szeretett
szülõfaluja történelmét megélt
élmények és történetek alap-
ján, egy-egy érdekes ember
vagy a szomszédok portréjá-
nak felvázolásával. Szó esik a
két világháborúról és a szent
korona útjáról. Korabeli felja-
vított fotókat is tartalmaz. Az
utószóban a szerzõ köszönetet
mond mindenkinek, aki ösztö-
nözte az írásra és segítséget
adott a megjelenéshez: felesé-
gének, fiának, menyének,
édesapjának, édesanyjának,
akik a történetek elmondásá-
val haláluk után is támogatták
fiuk munkáját, a rokonoknak
és ismerõsöknek, Árpád és
Imre nagybátyjának, Kristófi
Jánosnak, Rozsos Gábor ka-
posvári költõ-tanárnak, vala-
mint az anyagi támogatóknak,
Vincze Nándor polgármester-
nek és a megyei tanács
RMDSZ-frakciójának. A be-
mutatón Beke Kincsõ népda-
lokkal kedveskedett a jelenlé-
võknek. A helyszínen a köte-
tet meg lehetett vásárolni, és a
szerzõ dedikálta.

szefi

Ízes monográfia Tótiról

Mészáros Zoltán

Dedikált a szerzõ

Vasárnap délután, a magyar kultúra napján mutatták
be a margittai városháza zsúfolásig megtelt
konferenciatermében Mészáros Zoltán Falu a Réz-
hegység lábánál címû könyvét. A kötet a Bisztra
menti Tótit mutatja be helytörténeti, családtörténeti
és anekdotikus megközelítésben. A könyv monográfia
jellegû, de nem annak készült. Tulajdonképpen annak
a kiegészítõje, hiszen a gyerek- és ifjúkori élményeit,
a szülõk, a nagybácsik és a helyi lakosok
visszaemlékezéseit írta meg igen ízes formában. Ezért
lényegesen olvasmányosabb, mint egy tényszerû
mûfajilag „tiszta” monográfia.

Az utóbbi két évtizedben szá-
mos, pályafutását nagyobb
részt még a kommunista érá-
ban megélt jeles értelmiségi je-
lentette meg az emlékiratait. A
terebélyes memoárirodalom
mûvelõi jobbára nem hivatásos
tollforgatók; a 20. század má-
sodik felét megörökítõk között
sajátos pászmát képez az orvos
szerzõk tevékenysége. A (még)
itt élõ vagy Nagyváradról el-
származott, de a városhoz má-
ig kötõdõ, kétlaki életet mûve-
lõ orvosdoktorok közül leg-
utóbb dr. Kiss András belgyó-
gyász, kardiológus jelentette

meg Egy váradi orvos vissza-
emlékezései címmel önéletírá-
sának elsõ kötetét.

A Belényesben, majd Vára-
don küszködõ iparoscsalád fél-
árva fia (egyik nagyapja az el-
sõ, az édesapja a második vi-
lágháborúban tûnt el) az elsor-
vadó kispolgári lét ellenére az
összetartó família légkörében
gazdag, élményekkel teli gyer-
mek- és ifjúkort élt meg. A
szerzõ részletes seregszemlét
tart hajdani diáktársai, tanárai
fölött, egy-egy hozzájuk kötõdõ
történet felvillantásával színez-
ve szövegét. Ahhoz a szeren-

csés orvosnemzedékhez tarto-
zik, amelynek tagjai még anya-
nyelvükön tanulhattak Maros-
vásárhelyen, de akik fölött
1956-ot követõen bekomorult
az ég. Õ maga viszonylag „ol-
csón” megúszta a retorziókat:
csupán egyetlen tanévre zárták
ki az egyetemrõl. Friss diplo-
mával a zsebében szülõföldjén,
Vaskohszikláson és Belényes-
ben dolgozott. A kötet 1971-
gyel, Váradra kerülésének esz-
tendejével zárul. Kiss doktor
könyvében vallomásos teret kí-
nál a korabeli kulturális esemé-
nyeknek, hiszen a színház, az

irodalom, a képzõmûvészet
szeretete át- meg átszõtte tevé-
keny hétköznapjait.

Sz. A.

Egy orvos vallomásai



2012. január 27. / Biharország Sport  13

Olimpiai évrõl lévén szó,
különösen nagy figyelem
övezte a Bihar Megyei
Sport- és Ifjúsági
Igazgatóság által
elkészített rangsort,
amelyben a 2011-es év
legjobb bihari sportolói
kaptak helyet. Ezúttal
a díjátadó ünnepség
helyszíne is rendhagyó,
mondhatni különleges
volt, hiszen a nagyváradi
Filharmónia dísztermében
tartották meg
a hagyományos
sportgálát. 

A szervezõk szerették volna,
ha minél több sportkedvelõ is
részt vett volna az eseményen,
ám annak ellenére, hogy a díj-
talan belépést többször is meg-
hirdették a sajtóban, csupán
maroknyi laikus, többségében
a sportolók hozzátartozói fog-
laltak helyet a koncertterem-
ben. A gálát énekszámok és a
váradi Quasar Sporttáncklub
párosának bemutatója tette
színesebbé.

Több különdíjat is átadtak.
Díjazták a legaktívabb testne-
velõ tanárokat, a megyei
sportegyesületek vezetõit, s
még a sportújságírók sem tá-
voztak üres kézzel a gáláról.
Három veterán sportoló, Bé-
res Ilona atléta, Lungu Sándor
volt cselgáncsozó és Ion Marin
testépítõ szintén különdíjban
részesült, Oprea Ilona, Vasile
Popa és Constantin Panã pe-
dig életmûdíjat vehetett át.

Ketten egy helyen

A nem olimpiai sportágak
képviselõinek rangsorában
nem egy, hanem két sportoló-
nak ítélték oda az elsõ díjat,
igaz, Aurelian Fleisz és Iulian

Surlã párosban lett Európa-baj-
nok nage no katában (a csel-
gáncs és a karate kombináció-
ja, edzõ Alexandru Chirilã).
Második lett Raul Tudoricã (ka-
rate, Nagyváradi UAMT-Agora
SK, edzõ Vancea Pál), a har-
madik helyen pedig Georgel
Bobiºt (lábtenisz, Nagyszalon-
tai Tengo SK, edzõ Sorean
László). Utóbbi és csapattársa,
Ács Krisztián volt csupán nem
váradi versenyzõ.

Az olimpia sportágaknál
szintén két sportoló állt fel a
képzeletbeli dobogó legmaga-
sabb fokára: Ligia Grozav ma-
gasugró (Egyetemi SK-Bihorul
Sportiskola, edzõ Virgil Preda)
és Larisa Florian (cselgáncsozó,
Egyetemi SK-Bihorul Sportis-
kola, edzõ Aurelian Fleisz) meg-
osztva kapta az elsõ helyet. Má-
sodik lett Dan Fâºie (cselgáncs),
harmadik pedig Barna Ruth

(cselgáncs). A csapatok ragso-
rában a VSK-Digi vízilabdázói
zártak az élen, megelõzve a fér-
fi-kosárlabdacsapatot és a Kö-
rös SK junior I korosztályú vízi-
labda-együttesét.

Kimaradtak

Köztudott, hogy minden
rangsorolásnál akadnak elége-
detlenek, ám az idei sportgálá-
nak több olyan vesztese,
mondjuk inkább mellõzöttje
volt, akik megérdemeltek volna
legalább egy emlékplakettet,
hiszen teljesítményükkel hozzá-
járultak Bihar megye hírnevé-
nek öregbítéséhez. Elsõként a
Nagyváradi VSK férfi-párbaj-
tõrcsapatáról kell szót ejteni,
amely országos bajnoki címet
szerzett, de meg sem említet-
ték az ünnepségen. Ott vannak

a Bihar FC labdarúgói is, akik
kivívták az élvonalbeli tagságot
(az is igaz, hogy rajtuk kívülálló
okok miatt kényszerültek a má-
sodosztályban folytatni a baj-
nokságot), ráadásul játékukkal
visszacsalogatták a nézõket a
Bodola Gyula Stadionba. Egy
oklevelet õk is megérdemeltek
volna csakúgy, mint az élvonal-
ban szereplõ Nagyváradi Moto-
rul nõi focicsapata, amely évek
óta ádáz harcot vív a fennma-
radásért, ennek ellenére elõke-
lõ eredményeket mondhat ma-
gáénak. Az egyéni sportolók
közül talán a vaskohsziklási Iri-
na Bara is megérdemelt volna
egy plakettet, aki országos baj-
noki címet nyert teniszben (az
18 év alattiak korosztályában),
ráadásul megyénket képviseli
az Ausztrál Nyílt Teniszbajnok-
ságon. 

Hajdu Attila

Az egyéni rangsorok elsõ helyezettjei: Grozav, Florian
és Fleisz

A váradi férfipólócsapat

A vívókat meg sem említették a gálán

Sportgála díjazottakkal
és mellõzöttekkel
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A nevetésrõl
Charlie Chaplin (1889–1977) angol szár-
mazású amerikai filmrendezõ, színész,
forgatókönyvíró. A kétszeres Oscar-díjas
mûvész véleményét idézzük a rejtvényben
a vízsz. 1. és függ. 30. alatt.

Vízszintes: 13. Kelet-ázsiai rostadó
növény. 14. Agy… mirigy – agyfügge-
lék. 15. Hiszékeny. 16. Énekek … – az
Ószövetség egyik könyve. 18. G. Ibrãi-
leanu (1871–1936) kisregénye. 20.
Bibliai hajós (ék. h.). 21. Kongó része!
22. Tízes csoport. 24. Régi súlymér-
ték. 26. Az asztácium vegyjele. 27.
Modor. 28. Ez az. 29. Vonalzóféle.
31. Kacat. 32. Serény. 34. Vulkanizált
kaucsuk. 37. Gabonaféle. 38. Az ar-
gon és a nitrogén vegyjele. 39. Orosz
autómárka. 40. Valóságos. 42. Tapasz-
talá. 43. Hitelben van! 44. K-mezon.
45. …-sav – fenol. 47. Cseh író (Milan,
sz. 1929). 50. A Balaton vizét vezeti a
Dunába. 51. Innen máshová. 52. Õ –
Moszkvában. 53. Gömbölyded. 55.
Hegyes eszköz. 56. Babszemek! 57.
Kerti zöldség. 58. Az egyik oldal. 59.
Tokió régi neve. 61. Kovakõ. 63. …

Satanas! – Távozz tõlem, Sátán! (gör.).
66. Ókori pengetõ hangszer. 68. Ide-
oda mozgat. 70. Kettõzve: tengeri algá-
ból nyert zselatin.
Függõleges: 1. A bételdiót szolgáltató
pálmafaj. 2. Kislevelû cserje. 3. Imát
végzõ szó (ék. h.). 4. A nikkel és a káli-
um vegyjele. 5. Panama autójele. 6. Sze-
repet játszik. 7. Erdei Zsolt beceneve. 8.
Sóvárog. 9. … Dagover – híres német
színésznõ volt. 10. Latin elöljáró, jelenté-
se: -ban, -ben, -ba, -be. 11. Immanuel …
– német filozófus (1724–1804). 12. A
nikkel és az oxigén kémiai jele. 17. Sajt
jelzõje. 19. A magyar törzsek elsõ feje-
delme (ék. h.). 23. Kiejtett mássalhang-
zó. 25. Levegõ. 27. … Lisa – Leonardo
da Vinci festménye. 28. Lángolás nélkül
ég. 29. Csonka szobor. 31. Tépett
gyapjúból készült bolyhos szövet. 32.
Ízesít. 33. Magas nyakú pulóver. 35. Té-
li almafajta. 36. Hármas korona. 37.
Kuroszava filmje. 41. Portugál gyarmat,
1961-tõl India része. 42. … a gyümölcs
– Steinbeck regénye. 44. Rostmályva.
46. Indiai uralkodó volt. 48. Hangszer.
49. Ad. 53. Vágóeszköz része. 54. A
vas vegyjele. 55. Állítja, hogy nem tör-
tént meg. 56. Fûszer. 57. Ökölvívásban:

szorító. 58. Humorista páros egyik tagja.
60. Német névelõ. 62. Norvég politi-
kus, az ENSZ elsõ fõtitkára (1946–52).
64. Patkódarab! 65. Fizikai képesség.
67. Névelõ. 69. Személyed.

Barabás Zsuzsa

Elõzõ heti rejtvényünk (Tél) helyes
megfejtése: „Duzzadt, mint tele zsák: /
hóval telik újra a felhõ.”

Ezt hallotta?…
Három pap üldögél egy csónak-

ban a tó közepén, és horgásznak.
Egyszer csak elfogy a csali. Az egyik
pap azt mondja:

– Megyek, hozok még csalit. – Az-
zal kilép a csónakból a vízre, és a víz
tetején lépkedve kimegy a partra,
majd ugyanígy tér vissza a csalival.
Kis idõ múlva megint kifogy a kész-
let, a második pap is elmegy gilisztá-
ért, a vízen járva, akárcsak a társa.
Amikor harmadjára elfogy a csali, a
harmadik pap lép ki a csónakból, és
azonnal elsüllyed a tóban. Az elsõ
ránéz a másodikra és azt kérdezi:

– Te, nem mondtad el neki, hol
vannak a vízben a kövek?

☺

Egy házaspár az elsõ orvosi vizsgá-
latra viszi a gyermekét. A gyerekor-
vos áradozik:

– Milyen gyönyörû ez a kisbaba!
Az anyuka azt feleli:
– Ugyan, doktor úr, biztos minden

gyereknek ezt szokta mondani!
– Nem, csak amelyik tényleg szép.

– mondja a doki.
– És azoknak, akik nem szépek?
– Nekik azt mondom: „Nahát, ez

a gyerek hogy hasonlít a szüleire!”

☺

Kovács az étteremben elõzéke-
nyen kinyitja egy csinos szõke nõ
elõtt az ajtót. A felesége szemrehá-
nyóan mondja:

– Bezzeg nekem sosem nyitod ki
az ajtót!

– Ne mondd már! – mondja Ko-
vács. – Nem emlékszel azokra az
idõkre, amikor azzal fenyegettél,
hogy elhagysz?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29

30 31 32 33

34 35 36 37 38

39 40 41 42

43 44 45 46

47 48 49 50

51 52 53 54 55
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Egész héten
a Hollywood Multiplex moziban

A hatalom árnyékában
(The Ides of March)
amerikai filmdráma

Egy zöldfülû elnökjelölt fiatal, idealis-
ta munkatársa a kampány közepén baj-
ba kerül. Egy bonyolult politikai cselszö-
vés áldozata lesz, amelyet egy ellenfél
párt állított neki. A kampány folyik, így
meg kell felelnie a munkájában, ezen
múlik az elnökjelölt sikeressége.

Idõjárás

Az egész hétre
jellemzõ borús idõ a
hétvégére változik,
a felhõsödés szom-
baton és vasárnap
jelentõsen csökken, s talán egy kicsit
enyhül is a hõmérséklet. Éjszaka még fa-
gyok lehetnek, a hõmérõ higanyszála
–5 és 1 Celsius-fok között fog mozogni.
A következõ héttõl lassan, de biztosan
emelkedni kezd a hõmérséklet, bár az
enyhülés az elsõ napokban nem lesz kü-
lönösebben érezhetõ. Február elsõ nap-
ján havazás lepheti meg a munkába
igyekvõket, mely akár a hét végéig is ki-
tarthat. Ezen a napon átmenetileg újabb
lehûlés valószínû, éjszaka –7 Celsius-fo-
kig süllyedhet a hõmérséklet, majd csü-
törtöktõl ismét emelkedés kezdõdik.

Január 29., vasárnap
Adél – a német Adele név francia formá-
jából származik. Eredetileg az Adel- kez-
detû nevek rövidülése. Jelentése: nemes.

Január 30., hétfõ
Gerda – két germán eredetû név egybe-
esése. A Ger- kezdetû és -da végû össze-
tett nõi nevek önállósult becézõje. Jelen-
tése: ág, vesszõ, karcsú, dárda, bekerített
hely, védõkerítés. A germán mitológiá-
ban Freyr isten feleségének a neve.
Egyúttal a Gertrúd német becézõje.
Martina – a latin Martinus nõi párja, jelen-
tése: Mars istenhez hasonló, merész, bátor.

Január 31., kedd
Marcella – a latin Marcellus férfinév nõi
párja. Jelentése: határerdõ, határvidék vé-
dõje.

Február 1., szerda
Ignác – latin eredetû, az Ignatius név rö-
vidülése. Jelentése: tûz.

Kincsõ – Jókai Mór névalkotása A jövõ
század regénye címû mûvében. Ott hely-
név, az elképzelt õshaza magyar formájú
neve, amelynek a kínai változata Jókai sze-
rint Kin-Tseu. Ennek forrása a King Csou
ókori kínai tartománynév. A játékos alkotá-

sú irodalmi helynévbõl a XX. században vált
nõi név. Jelentése: számomra õ a kincs.

Február 2., csütörtök
Karolina – a Karola továbbképzése. La-
tin, germán eredetû; jelentése: legény, fiú.
Aida – Verdi hasonló címû operája fõ-
szereplõjének a neve.

Február 3., péntek
Balázs – latin–magyar eredetû, jelenté-
se: királyi. Más magyarázat szerint az is-
meretlen eredetû latin Blasio családnév-
bõl származik.

Február 4., szombat
Ráhel – héber eredetû bibliai név, jelen-
tése: bárány, anyajuh.
Csenge – ismeretlen eredetû régi ma-
gyar személynév. Talán a cseng szóból
származik, az -e kicsinyítõ képzõ.

Névnapok és jelentések

Musicalslágerek

A népszerû magyaror-
szági színész házaspár, Szi-
netár Dóra és Bereczki
Zoltán lép fel február 2-
án, csütörtökön 19 órá-
tól a nagyváradi Szigligeti
Színház színpadán. Musica-
lekbõl, operettekbõl adnak
elõ duetteket, és felcsendül-
nek közös lemezük dalai is.
Jegyeket a színház jegy-
pénztárában válthatnak az
érdeklõdõk 45 (zsöllye), 50
(páholy, elsõ székek), 45
(páholy, hátsó székek), illet-
ve 35 (erkély) lejért. Be-
reczki Zoltán színész, éne-
kes, a Budapesti Operett-
színház tagja, producerként
is tevékenykedik, 2006-
ban Emerton-díjat kapott
az év musical-színésze kate-

góriában; rendszeresen fel-
lép televíziós showmûso-
rokban. Felesége, Szinetár
Dóra Jászai Mari-díjas szín-
mûvész, énekes, 2001-tõl
a Budapesti Operettszínház
tagja, édesapja Szinetár
Miklós Kossuth-díjas rende-
zõ, édesanyja Hámori Ildi-
kó Jászai Mari-díjas szí-
nésznõ; tagja a Budapesti
Operettszínház tagjaiból
alakult Operett Angyalai
formációnak.

Szavalóverseny
a hajdúvárosban

A nagyszalontai Arany
János Mûvelõdési Egyesü-
let 2012. március 3-án
tartja a 17. Arany János
vers- és prózamondó ver-

senyt. Három korcsoport-
ban várják benevezõket:
VII.–VIII, IX.–X. és XI.–XII.
osztályosok mérhetik össze
tudásukat és tehetségüket.
Az idei kötelezõ feladat egy
Arany-ballada. A beneve-
zéseket legkésõbb feb-
ruár 15-éig kell eljuttatni
az egyesület vezetõségé-
hez. a nagyszalontai Ma-
gyar Ház irodájába postán
(Salonta, str. Kossuth Lajos
nr. 16. jud. Bihor, irányító-
szám 415500), faxon
(0259/373-220) vagy vil-
lanypostán (patocs.julia@
yahoo.com). A jelentkezési
lapon tüntessék fel a ver-
senyzõ nevét, iskoláját, azt,
hogy hányadik osztályba
jár, ki a felkészítõ tanára,
valamint a diák elérhetõsé-
gét (cím, telefon, e-mail).

Névnapjukat
ünneplõ
olvasóinknak
sok boldogságot
kívánunk!
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Hozzávalók: 40 dkg széles metélt;
30 dkg húsos, füstölt szalonna; 10 dkg
sótlan mogyoró; 2 gerezd fokhagyma;
petrezselyem; kemény, reszelhetõ sajt
(parmezán); olaj, só, bors.

Elkészítés: Bõ, sós vízben feltesszük
fõni a tésztát. Idõközben nyugodtan el le-
het készíteni a feltétet, amelyhez a követ-
kezõképpen kell hozzálátni: a szalonnát
apróra vágjuk, és serpenyõben ropogós-
ra sütjük. Ha nem elég zsíros, nyugodtan
tehetünk alá kevés olajat. Amikor megpi-
rult, hozzáadjuk a durvára darabolt mo-
gyorót és az átpasszírozott fokhagymát.
Forgassuk össze néhányszor, majd fûsze-
rezzük sóval, borssal és petrezselyemmel.
Az idõközben megfõtt tésztát leszûrjük,
majd összeforgatjuk a szalonnás-mogyo-
rós keverékkel. A tészta magában is na-
gyon jó, de ha száraznak találnánk, ki-
egészíthetjük egy kis tejszínnel, hogy még
ínycsiklandóbb legyen. A végén szórjuk
meg bõven reszelt sajttal.

Ínyenceknek 

Tizenöt perces tészta 
mogyoróval és szalonnával

Az orvosi angyalgyökér
(Angelica archangelica)

A zellerfélék (Apiaceae) családjába tar-
tozó gyógy-, és fûszernövény. Ismerik an-
gyalfû, angyalgyökér, angyelika, angeli-
kafû néven is. Európa magasabb hegyvi-
dékein és Észak-Európában honos, ha-
zánkban is termesztett kétéves növény,
gyökerét már a középkori kolostorok
kertjében termesztették és használták fû-
szerként.

A növény levele és gyökere saláták, fõ-
zelékek, mártások ízesítõje. Egyes orszá-
gokban a szárát cukorban fõzve kandíroz-
zák, és tápszerként fogyasztják. Különle-
gesen kellemes, aromás illata és édeské-
sen kesernyés íze miatt likõrök, gyomor-
keserûk alapanyaga. Illóolajat, angelika-
savat, cukrot, keserû anyagot tartalmaz.

Az angelikagyökeret felhasználják tea-
keverékek, vizelethajtó borok, étvágyjaví-
tó, szélhajtó, izzadást megszüntetõ, ideg-
erõsítõ gyógyteakeverék készítésénél. A
gyomor- és bélproblémákkal küszködõk
étrendjének értékes fûszere. Légzõszervi
megbetegedések, ízületi gyulladás kezelé-
sére fogyasztják. Forrázatából vagy fõze-
tébõl naponta legfeljebb két pohárral iha-

tunk. A tinktúrából naponta maximum
fél-egy teáskanálnyit vehetünk be.

Kétévesnél fiatalabbnak ne adjuk. A
friss gyökerek mérgezõek! Könnyû össze-
téveszteni a vízi bürökkel, mely nagyon
mérgezõ növény, ezért csak növényszak-
értõ szedheti!

Az angelikagyökeret kedvelik a kárte-
võk, ezért jól zárható edényben tárolan-
dó. A levendulakéktõl a rózsavörösig vál-
tozó színû virágai a nyár közepén nyíl-
nak. Feldolgozni kesztyûben kell, mert ki-
csorduló nedve az érzékenyebb bõrt fel-
hólyagosíthatja.

Következõ lapszámunkban az ánizs jó-
tékony hatásait mutatjuk be.

Gyógynövény-ábécé (8.)

KOS: Higgadtan és nyugodtan min-
dent meg lehet beszélni. A munká-

ban vagy a suliban most igazán „tegye
oda” magát, hogy amit most tesz, az ne
egyszerûen jó legyen, hanem hatásos is.

BIKA: Ezen a héten hajlamos min-
dent sötéten látni, és talán ez az

oka annak, hogy nincs sok kedve semmi-
hez. Pedig a dolgok változnak. Tegye meg
most azt, amihez nincs kedve.

IKREK: Ha egészsége nincs rend-
ben, akkor a héten jobban fogja

érezni magát. A szerelemben nem valami
szerencsés, már eddig is tudta, hogy a dol-
gok nem folytathatók úgy, ahogy eddig.

RÁK: Vannak olyan bulik vagy össze-
jövetelek, amelyekre nem fontos el-

menni. Még ha úgy tûnik, hogy netán lema-
radna valamirõl, akkor is jobb lenne, ha ezen
a héten inkább több idõt töltene otthon.

OROSZLÁN: Ideges ezen a héten,
ami nem csoda, hiszen új helyzetbe

kerül, és meg kell állnia a helyét. Ráadásul
úgy tûnik, hogy le kell mondania valamirõl,
ami egy éven keresztül egészen jól ment.

SZÛZ: A legnagyobb színészek között
lehetne emlegetni önt ezen a héten,

mert tökéletes alakítást nyújt annak megfe-
lelõen, hogy éppen mi az érdeke. Talán még
a felettese kedvencévé is elõléphet.

MÉRLEG: Ez nem az a hét, amikor
el kellene titkolnia a kedvese elõl

valamit. Ön túlságosan merev, vannak
szabályok, amelyekhez ragaszkodik, ez
okozhatja a gondot.

SKORPIÓ: Valahogy a munkában
is új dolgokra lenne szükség, vala-

mi változásra, változatosságra, mert las-
san kezd belefásulni az egészbe. Legfõ-
képpen mások problémáiba.

NYILAS: Pénzben nincs barátság.
Úgy tûnik, most ismét szembesül-

nie kell azzal, hogy az olyan kapcsolatok-
nak nincs jövõje, amelyekben a pénz sok-
kal nagyobb szóhoz jut, mint kellene.

BAK: Ha külföldre utazik, fantaszti-
kusan fogja érezni magát. Sajnos a

héten nincs annyi pénze, amennyi elég
lenne, és a munkahelyi szerelmi viszo-
nyok lebukás elõtt állnak.

VÍZÖNTÕ: Vannak olyan pillana-
tok, amikor nagyon szeretne egye-

dül lenni, és a partnere csak nyûg a nya-
kán. Próbáljon meg elnézõ lenni egy olyan
személlyel is, akit nem kedvel.

HALAK: Nem mer tervezni, mert
olyan dolgok hangzanak el, ame-

lyek teljesen elbizonytalanítják. Csak
semmi pánik, szükség van Önre, ráadásul
vannak barátai.

Heti horoszkóp



A hét színésze: Al Pacino
Vasárnap, MTV 1 – 22:30 
88 perc (amerikai–német thriller)

2012. január 28. – február 3.Ingyenes tévémûsor-melléklet

A hét filmje:
Árnyék nélkül 2.
Szerda – TV 2, 22:05

A hét sporteseménye:
Mûkorcsolya és Jégtánc Eb
Vasárnap – MTV 1, 15:30

A hét dokumentumfilmje:
Élet a viharos 50 fok alatt
Hétfõ – Duna TV, 17:20



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

fajták (amerikai sorozat)
14:30 Melissa és Joey (amerikai

sorozat)
14:55 A fagy birodalma
15:45 Corrina, Corrina (amerikai

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

Ötöslottó és Joker sorsolása
20:30 Híradó este
21:15 A Dal. Eurovízió 2012 – hazai

elõdöntõ
23:00 Fehér tenyér  (magyar

filmdráma)
00:45 Ketten (magyar koncertfilm)
01:45 Ellopott élet (olasz

filmdráma)

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;
15:00 Egyszer az életben; 17:00
Találkozunk a TVR-nél; 18:45
Teleenciklopédia; 20:00 Híradó;
21:00 JVCD (amerikai akciófilm)
Fsz.: Jean-Claude Van Damme,
Valerie Bodson; 22:45 Profik;
23:50 San Fernando völgye
(amerikai filmdráma) Fsz.:
Erdward Norton, Evan Rachel
Wood, David Morse; 01:45
Utazások felsõfokon
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00
Architextúrák; 08:30 Szentek
és mesterségek; 09:00 Mitica
esetei; 10:00 Britannia High
(angol s.); 11:10 Mûkorcsolya
Eb. Jégtánc, szabad program
(ismétlés); 13:10 Copperfield
Dávid (olasz kalandfilm);
15:00 Szélességek; 15:30
Mûkorcsolya Eb. Férfi szabad
program – élõ; 18:00 Román
útlevél; 19:00 Nuovo Circo;
20:00 Razushow; 20:30
Mûkorcsolya Eb.; 23:30
Kaland Bt. (kanadai s.);
00:25 Topping; 01:15
Copperfield Dávid (olasz
kalandfilm); 02:15 CSI:
Helyszínelõk (amerikai s.)

Antena 1
07:00 Figyelõ; 10:00 Az ügynök
bosszúja (amerikai
akcióthriller) Fsz.: Pierce
Brosnan, Alexandra Paul,
William Devane; 11:45 Premier.
Riport; 13:00 Figyelõ; 14:00
Menyasszonyt a fiamnak! Reality
show; 16:00 Figyelõ; 17:00
Odüsszea (amerikai kalandfilm)
Fsz.: Armand Assante, Irene
Papas, Eric Roberts, Geraldine
Chaplin; 19:00 Figyelõ; 20:20
Atilla, Isten ostora
(amerikai–litván akciófilm) Fsz.:
Gerard Butler, Powers Boothe,
Simmone Mackinnon; 01:15 Az
ügynök bosszúja (amerikai
akcióthriller, ismétlés); 02:00
Figyelõ

PRO TV
07:00 Híradó, Mi történik doki?;
10:00 Lois és Clark (amerikai s.);
11:00 Roaming (cseh-román
vígjáték, ismétlés); 13:00 Híradó;
13:15 Mosolypasztillák; 13:45
Csillagok háborúja – Klónok
támadása (amerikai sci-fi); 16:15
Harry Potter és az azkabani
fogoly (amerikai kalandfilm) Fsz.:
Daniel Radcliffe, Rupert Grint,
Emma Watson; 19:00 Hírek; 20:30
A Függetlenség Napja (amerikai
akciófilm) Fsz.: Bill Pullman, Will
Smith, Jeff Goldblum; 23:30
Project: Cobra 2. (amerikai
akciófilm) Fsz.: Frank Zagarno,
Bryan Genesse, Beth Toussaint;
01:15 A Függetlenség Napja
(amerikai akciófilm, ismétlés)

HBO
06:00 Hatalomátvétel (panamai
vígjáték); 07:35 Barátság! (német-
amerikai vígjáték); 09:25 Dr. Do-
little: Millió dolláros szõrmókok
(kanadai–amerikai családi vígjá-
ték); 10:50 A hallgatás összees-
küvése (am. filmdráma); 12:20 Az
utolsó dal (am. romantikus film);
14:05 Vasember 2. (am. fantaszti-
kus akciófilm); 16:10 A szív baj-
nokai (am. életrajzi dráma); 18:20
Férfit látok álmaidban (ameri-
kai–spanyol romantikus vígjáték);
20:00 Illumináltan (am. s.); 20:30
Törtetõk (am. s.); 21:00 Flypaper
(am. vígjáték); 22:35 Becstelen
brigantik (amerikai–német hábo-
rús filmdráma); 01:05 28 nappal
késõbb (angol–francia horror)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Asterix Amerikában (francia-német
animációs film); 12:40 Két tojás
száz bajt csinál (amerikai családi
vígjáték); 14:25 Csonthülye (ame-
rikai-dél-afrikai vígjáték); 16:20
Tûzoltó kutya (amerikai-kanadai
akció-vígjáték); 18:20 Táncoló tal-
pak (ausztrál-amerikai animációs
film); 20:00 Benjamin közlegény
(amerikai vígjáték); 22:00 A sze-
relem hálójában (amerikai roman-
tikus film) Kathleen egy pici
könyvbolt tulajdonosa, Joe egy
könyvbirodalom örököse. Isten is
ellenségnek teremtette õket. ;
00:15 Véres vakáció (német
thriller); 02:00 A dicsõség zászla-
ja (amerikai háborús filmdráma)

TV 2 – 20:35

A mag 
(amerikai sci-fi
akciófilm)
Dr. Josh Keyes megbí-
zást kap Purcell tábor-
noktól, hogy nyomoz-
zon egy rejtélyes haláleset-sorozat fizikai magya-
rázata érdekében. A geofizikus és kollégája,
Dr. Leveque rájönnek, hogy egy ismeretlen erõ
megállította a Föld magjának forgását. A bolygó
mágneses mezeje rohamosan csökken, a légkör
szó szerint szétesik a rétegek mentén, és ez ka-
tasztrofális következményekkel jár.

AXN
07:00 The Amazing Race; 08:00
NCIS (amerikai s.); 09:00
Androméda (amerikai s.); 11:00
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 házalakitás;
17:00 Rush – A hajsza (ausztrál
s.); 18:00 Trinity kórház (amerikai
s.); 19:00 NCIS (amerikai s.);
20:00 Szellemekkel suttogó (ame-
rikai s.); 21:00 NCIS: Los Angeles
(amerikai s.); 22:00 Törvény és
rend (amerikai s.); 23:00 Gyilkos
elmék (amerikai s.); 01:00 Szüle-
tett szinglik (amerikai s.); 02:00
NCIS: Los Angeles (amerikai s.)

Eurosport
09:30 Tenisz – Ausztrál open, nõi,
elõdöntõ; 10:30 Tenisz – Ausztrál
open, nõi, döntõ, élõ; 13:00 Alpesi sí-
elés – Világkupa, Németország, férfi,
lesiklás, élõ; 14:30 Északi öszszetett
síelés – Világkupa, Lengyelország,
Gundersen, élõ; 15:45 Síugrás – Vi-
lágkupa, Sapporo, Japán, HS 134;
17:00 Mûkorcsolya – Eb., UK, férfi,
szabad program, élõ; 18:00 Labdarú-
gás – Afrikai nemzetek kupája, cso-
portmérkõzés, Botswana – Guinea,
élõ; 20:00 Tenisz – A játék Mats sze-
mével; 20:30 Labdarúgás – Afrikai
nemzetek kupája, csoportmérkõzés,
Ghána – Mali, élõ; 23:00 Mûkorcso-
lya – Eb., UK, nõi, szabad program;
00:15 Tenisz – Ausztrál open, Mel-
bourne, nõi, döntõ

06:30 Hogy a fa tovább éljen...
07:00 Gazdakör 
07:35 Rajzfilmek
09:05 Daktari (amerikai sorozat)
10:00 A szeleniták titka, avagy

utazás a Holdra  (francia
animációs film)

11:15 Egészség +
12:40 Duna anzix
13:02 Híradó 
13:15 Határtalanul magyar
13:45 Vannak vidékek 
14:15 Vissza Sherwoodba!

(kanadai sorozat)
15:10 Munka-Társ
15:40 Heuréka! Megtaláltam!
16:15 Hogy volt!?
17:10 A pármai kolostor (francia–

olasz filmdráma)
19:00 Híradó 
19:30 Pannonia 3 keréken 
20:00 A tökfilkó (magyar film)
21:40 Szarka Tamás: Tánc

a hóban, Daráló  (magyar
koncertfilm)

22:05 Váltság-Nobel-díj  (amerikai
vígjáték)

24:00 Dunasport
00:15 Liftmesék (ausztrál vígjáték) 
01:40 Duna anzix
01:55 Vannak vidékek

Duna TV
07:00 Látlelet a Földrõl
07:25 Tv2 matiné
11:30 Babavilág
12:00 9 hónap
12:30 Egy tini naplója (német

sorozat)
13:30 Gyilkos számok (amerikai

sorozat)
14:30 TopSpeed
15:00 Autóguru (magazinmûsor) 
15:30 Xena (amerikai sorozat)
16:30 Bûbájos boszorkák (amerikai

sorozat)
17:30 13-as raktár (angol sorozat) 
18:30 Hawaii Five-0 (amerikai

sorozat) 
19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 A mag (amerikai sci-fi

akciófilm)
23:05 D-Tox (amerikai-német akció-

thriller) Jake Malloy FBI
ügynök bevonul egy rendõr-
tisztek számára fenntartott
rehabilitációs klinikára.
Csakhogy a terápiás mene-
dék hamarosan rémálom-
szerû börtönné válik.

01:00 A replikáns (amerikai
akciófilm)

02:50 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 Vác-FTC nõi kézilabda-

mérkõzés – élõ
15:25 Eltûntnek nyilvánítva

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

sorozat)
17:25 Michael (amerikai

vígjáték) Michael, azaz
Mihály arkangyal titkos
küldetéssel érkezik
a Földre. Rövid
kiküldetése idejét
igyekszik alaposan
kihasználni: iszik,
cigarettázik, és nem
veti meg a szebbik
nemet sem.

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 Taxi 2. (francia akció-

vígjáték)
21:20 ValóVilág – Aréna
23:30 Végzetes kitérõ (amerikai

akciófilm)
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 sorozat)
11:50 Amika (belga sorozat)
12:00 Az utolsó mohikán
12:25 Sarah Jane kalandjai (angol

sorozat)
13:01 Hogy volt!?
14:00 Elrejtett tájak
14:30 Tizenkét hónap az erdõn
14:55 Kántor (magyar sorozat)
16:00 Mûkorcsolya- és Jégtánc

Európa-bajnokság – Férfi
szabadprogram, élõ

18:00 Magyarország története
18:20 Európa pályaudvarai
18:50 Mi micsoda
19:25 Süsü, a sárkány kalandjai
19:55 Esti mese
20:10 Szerelmem, Afrika (német s.)
21:00 Híradó este
21:35 Mûkorcsolya- és Jégtánc

Európa-bajnokság – Nõi
szabadprogram, élõ

23:30 Corrina, Corrina  (amerikai
film)

00:25 Gasztroangyal
01:15 Montalbano felügyelõ (olasz

sorozat)

MTV 2
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06:30 Magyar gazda
07:00 Zöld Tea
07:25 Delta 
07:55 Ma reggel
10:05 Engedjétek hozzám
10:15 Így szól az Úr!
10:20 Katolikus krónika
10:45 A hajnal hírnökei
11:10 A sokszínû vallás
11:25 Evangélikus ifjúsági mûsor
11:30 Baptista magazin
12:00 Baptista istentisztelet
13:01 Hírek
13:05 Szellem a palackból...
13:35 Anno
14:05 Idõkerék: Binche városa

(francia dokumentumfilm)
14:25 Út Londonba
14:55 Telesport
15:30 Mûkorcsolya és Jégtánc

Európa-bajnokság, Gála – élõ
18:10 Róza néni elintézi (magyar

tévéjáték)
19:05 Rex Rómában (osztrák  s.) 
19:55 A Lényeg
20:30 Híradó este
21:15 Magyarország, szeretlek!
22:30 88 perc (német–amerikai

thriller)
00:20 A szibériai borbély  (francia-

orosz-olasz romantikus film)

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 Pokoli
tévétorony (német akciófilm)
Fsz.: Stephan Luca, Silke
Bodenbender; 22:55 100%-
ban szavatolt; 23:55 Danutz
Kft. Szórakoztató
szupermarket (ismétlés); 01:55
Találkozunk a TVR-nél

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Jegyezd
meg!; 09:00 Román útlevél; 10:00
Britannia High (angol s.); 11:10
Mûkorcsolya Eb, 2012. Férfiak, sza-
bad program; 13:10 Copperfiedl
Dávid 2. (olasz kalandfilm); 15:00
Ha nem tudná…; 15:20 Mûkorcso-
lya Eb. Gálamûsor – élõ; 17:55
Férifikézilabda Európa-bajnokság.
Döntõ – élõ; 19:30 Nagylábon;
20:10 Kövesd a folyót (amerikai
western) Fsz.: Sheryl Lee, Ellen
Burstyn, Eric Schweig; 21:45 Di-
vatvilág; 22:00 Híradó; 23:00 Nya-
lóka. AG Weinberger mûsora; 24:00
Kalandf Bt. (angol s.); 01:10 Kö-
vesd a folyót (amerikai western,
ismétlés); 02:40 Nagylábon (is-
métlés)

Antena 1
07:00 Figyelõ; 10:00 Én és a
hercegem (amerikai
romantikus film) Fsz.: Julia
Stiles, Luke Mably; 12:00
Herkules (amerikai s.); 13:00
Figyelõ; 14:00 Odüsszea
(amerikai kalandfilm,
ismétlés); 16:00 Figyelõ; 16:30
Game Show: SuperBingo
Metropolis, élõ; 19:00 Figyelõ;
20:20 A gladiátor (amerikai
akciófilm) Fsz.: Russell
Crowe, Joaquin Phoenix,
Connie Nielsen, Derek
Jacobi; 23:30 A hazafi
(amerikai akciófilm) Fsz.: Mel
Gibson, Heath Ledger, Lisa
Brenner; 02:15 Herkules
(amerikai s., ismétlés)

PRO TV
07:00 Híradó, Mi történik, doki?;
10:00 Mosolypasztillák; 10:30
Harry Potter és az azkabani
fogoly (amerikai kalandfilm,
ismétlés); 13:00 Hírek; 13:15
Parancsoljanak, kérem!; 16:30
Apáca-show 2. (amerikai vígjáték)
Fsz.: Whoopi Goldberg, Kathy
Najimy, Barnard Hughes;
19:00 Hírek; 20:30 Egy veszélyes
ember (amerikai akciófilm)
Fsz.: Steven Seagal, Marlaina
Mah, Vitaly Kravchenko; 22:15
Félelem nélkül (kínai–hong-
kongi–amerikai akciófilm) Fsz.:
Jet Li, Shido Nakamura, Betty
Sun; 00:15 Egy veszélyes ember
(amerikai akciófilm, ismétlés);
02:00 Híradó

HBO
06:00 Herkules (amerikai animációs
film); 07:30 A hercegnõ (svéd
filmdráma); 09:10 Vásott szülõk
(amerikai vígjáték); 11:00 Mildred
Pierce (amerikai s.); 13:35 Gyõz-
zön az élet! (amerikai filmdráma);
15:05 Bulldogbirodalom (francia
vígjáték); 16:30 Coraline és a titkos
ajtó (amerikai animációs film); 18:10
A Múmia – A Sárkánycsászár
sírja (amerikai–kínai–német ka-
landfilm); 20:00 Eredet (ameri-
kai–angol sci-fi); 22:25 Boardwalk
Empire – Gengszterkorzó
(amerikai s.); 00:25 Haláli temetés
(amerikai vígjáték); 01:55 Eredet
(amerikai–angol sci-fi); 04:20 A
halál játéka (francia dokumentum-
film)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10 Ve-
gyünk új mamit! (amerikai vígjá-
ték); 12:45 Bújj, bújj, ördög! (ame-
rikai vígjáték); 14:20 Anthony
Zimmer  (francia thriller) Anthony
Zimmert a világ valamennyi rend-
õrsége üldözi. Senki sem látta
még az arcát, de Akerman fel-
ügyelõnek van egy aduásza: tud-
ja, hogy a férfi bármire képes,
hogy Chiarát láthassa.; 15:55 A
szerelem hálójában (amerikai ro-
mantikus film); 18:10 Kipurcant a
bébicsõsz, anyának egy szót se!
(amerikai vígjáték); 20:10 Mindent
bele, fiúk! (olasz akció-vígjáték);
22:00 Kémek a Sasfészekben (an-
gol-amerikai kalandfilm); 01:00
Atomcsapás (amerikai akciófilm)

TV 2 – 21:05 

Álmomban
már
láttalak 
(amerikai
romantikus vígjáték) 
Marisa Ventura gyer-
mekét egyedül nevelõ
anya, aki egy elõkelõ
manhattani szállodában dolgozik szobalányként.
Egy napon aztán Marisa találkozik Chrisszel, a
sármos politikussal, aki a hotelban száll meg és
összetéveszti õt egy vagyonos társasági hölggyel.

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
09:30 Tenisz – Ausztrál open, Mel-
bourne, férfi, elõdöntõ; 10:15 Tenisz –
A játék Mats szemével, élõ; 10:30 Te-
nisz – Ausztrál open, Melbourne, férfi,
döntõ, élõ; 13:30 Alpesi síelés – Vi-
lágkupa, Németország, férfi, szuper-
G, élõ; 15:00 Északi összetett síelés
– Világkupa, Lengyelország; 16:30
Síugrás – Világkupa, Japán, HS 134;
17:45 Biatlon – Eb., Szlovákia, nõi, ül-
dözéses; 18:30 Biatlon – Eb., Szlová-
kia, férfi, üldözéses; 19:15 Tenisz – A
játék Mats szemével; 19:30 Labdarú-
gás – Afrikai nemzetek kupája, cso-
portmérkõzés, élõ; 22:00 Mûkorcso-
lya – Eb., UK, gála bemutató; 23:30
Tenisz – Ausztrál open, Melbourne,
férfi, döntõ; 01:30 Tenisz – A játék
Mats szemével

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

(amerikai sorozat)
15:15 Csellengõk
15:45 Arcélek
16:15 Hazajáró 
16:45 Múltidézõ
17:20 Gyalog a mennyországba

(magyar játékfilm)
19:00 Híradó 
19:30 Heti Hírmondó
20:00 Önök kérték!
21:05 Mága Zoltán – Budapesti újévi

koncert
22:00 Klubszoba
22:55 Dunasport
23:10 Porrá leszünk (angol sorozat) 
00:05 Luther (angol sorozat)
01:00 Koncertek az A38 hajón
02:05 Múltidézõ (ismétlés)
02:35 Élõ népzene

Duna TV
06:45 Reggeli gondolatok
07:15 Egzotikus Ázsia
07:45 Tv2 matiné
10:10 Ability – a képességek próbája
10:40 Nagy Vagy! 
11:35 Stahl konyhája (ismétlés)
12:05 Kalandjárat (ismétlés)
12:35 Borkultusz
13:05 Több mint TestÕr
13:35 Simlis Jack, a karibi szuper-

kém (amerikai–új-zélandi
sorozat)

14:05 A kiválasztott – Az amerikai
látnok (amerikai sorozat)

15:05 Monk – Flúgos nyomozó
(amerikai sorozat) 

16:05 Bûbájos boszorkák (amerikai
sorozat)

17:05 A mag (amerikai sci-fi
akciófilm) 

19:30 Tények
20:00 Napló (mérlegen a valóság)
21:05 Álmomban már láttalak

(amerikai romantikus
vígjáték)

23:00 Frizbi Hajdú Péterrel
24:00 Célkeresztben (amerikai

sorozat) 
01:00 Blueberry – A fejvadász

(francia-mexikói-amerikai
kalandfilm) 

TV 2
07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:35 Teleshop 
12:30 Törzsutas 
12:50 Havazin
13:20 Jéglovagok
15:25 Eltûntnek nyilvánítva

(amerikai-kanadai 
sorozat)

16:25 Döglött akták (amerikai
sorozat)

17:20 Csonthülye
(amerikai-dél-afrikai
vígjáték) Egy
repülõgép lezuhan
Afrikában, egy fehér
kisgyerek sértetlenül
kerül ki a roncsból.
Az apróságot örökbe
fogadja a kavuki
törzs. Felnõve jós
lesz belõle, aki
csontokból mondja
meg a jövõt.

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Cobra 11 (német sorozat)
20:55 ValóVilág – Aréna
23:50 Tigris brigád (francia

akciófilm)
02:20 Portré 

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

sorozata (angol sorozat) 
11:45 Amika (belga s.)
11:55 Az utolsó mohikán (anim. s.)
12:20 Sarah Jane kalandjai (angol s.)
12:50 Hagyományok õrzõi
13:01 Engedjétek hozzám
13:05 „Így szól az Úr!“
13:15 Katolikus krónika
13:40 A hajnal hírnökei
14:05 A sokszínû vallás
14:25 Baptista magazin
15:55 Az Árpád-kor templomai
16:05 Tizenkét hónap az erdõn
16:30 Magyarország története
16:55 A Dal – Eurovízió 2012 – hazai

elõdöntõ
18:25 Európa pályaudvarai
18:55 Mi micsoda
19:25 Süsü, a sárkány kalandjai  
20:00 Esti mese
20:15 Szerelmem, Afrika (német s.)
21:00 Híradó este
21:35 A Lényeg
22:00 Színésznõk bálja (fr. vígjáték)
23:50 Mûkorcsolya – és Jégtánc

Európa-bajnokság – Gála
02:25 88 perc (német-amerikai thriller)

MTV 2



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

(portugál s.) 
11:10 Rex Rómában (osztrák-

német-olasz s.) 
12:00 Út Londonba
12:30 Agrárpercek
13:01 Hírek
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Roma Magazin
14:30 Domovina
15:00 Múlt-kor
15:25 A Szövetség
16:20 Angyali érintés (amerikai s.)
17:10 Veszélyes szerelem

(amerikai s.)
17:50 MM. A megoldások magazinja
18:40 Család csak egy van

(ausztrál s.) 
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó este
21:15 Kékfény
22:10 Hacktion (magyar s.)
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 s.)

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia,
nap mint nap!; 10:10 A palota
titkai (dél-koreai s.); 11:20
Sajtó és hatalom (ismétlés);
12:20 Ha szeretné újra látni;
12:40 A palota legendái (koreai
s., ismétlés); 14:00 Híradó;
14:45 Teleshop; 15:30 Krónika
(magyar nyelvû mûsor); 17:00
Híradó; 17:30 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.); 08:50 Egészségpasztil-
la; 09:00 Copperfield Dávid 2.
(olasz kalandfilm, ismétlés); 10:50
Vallomások; 11:50 Mûkorcsolya Eb.
Gálamûsor; 14:00 Teleshop; 14:35
Együtt Európába; 15:30 Teleshop;
16:00 Fraser és a farkas (kanadai-
amerikai s.); 17:00 Vallomások;
18:00 Híradó; 18:30 Razushow;
19:30 Aréna (ismétlés); 20:25 Egy
óra biznisz; 21:10 Szórakoztató mû-
sor; 22:00 Híradó; 23:00 Teremtsd
meg a pénzt; 23:35 Ó, azok az an-
golok! (brit–indiai vígjáték) Fsz.:
Peter Ustinov, Georgina Cates;
01:15 Autómánia; 01:45 Adrenalitica
(ismétlés); 02:00 Razushow (ismét-
lés); 02:50 Egy óra biznisz (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;
01:00 Terminators – Nincs
megállás (amerikai
akciófilm) Fsz.: Jeremy
London, A Martinez

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 A
griff támadása (amerikai
kalandfilm) Fsz.: Jonathan
LaPaglia, Larry Drake, Amber
Benson; 16:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai s.); 17:00
Híradó; 17:45 Happy Hour; 19:00
Hírek; 20:30 Alien: Az utolsó
esély (amerikai akciófilm) Fsz.:
Coby Bell, Christa Campbell,
Lorraine Clarkson; 22:30 Híradó;
23:00 CSI: Miami (amerikai s.);
24:00 Alien: Az utolsó esély
(amerikai akciófilm, ismétlés);
02:00 Híradó

HBO
06:00 A Múmia – A Sárkánycsászár
sírja (amerikai–kínai–német ka-
landfilm); 07:50 Secretariat (ameri-
kai filmdráma); 09:55 Túl közeli ro-
kon (amerikai vígjáték); 11:50 A ka-
rate kölyök (amerikai– kínai akció-
film); 14:10 Honnan tudod? (ameri-
kai romanikus vígjáték); 16:10 Hir-
telen 30. (amerikai vígjáték); 17:50
Boldogtalan igenek (ír vígjáték);
19:30 Felvétel indul!; 20:00 Szeren-
cse (amerikai s.); 21:00 Koldusbot-
tal Beverly Hillsben (amerikai vígjá-
ték); 22:45 Illumináltan (amerikai
s.); 23:15 Törtetõk (amerikai s.);
23:40 The Lost (spanyol thriller);
01:20 A rosszakaró (francia vígjá-
ték); 02:45 Jonah Hex (amerikai ak-
ciófilm)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Bújj, bújj, ördög! (amerikai csalá-
di vígjáték); 12:45 Féktelen szá-
guldás (amerikai akciófilm);
14:30 80 nap alatt a Föld körül
(angol-amerikai-olasz kaland-
film); 16:20 Kipurcant a
bébicsõsz, anyának egy szót se!
(amerikai vígjáték); 18:20 Min-
dent bele, fiúk! (olasz akció-víg-
játék); 20:10 Ellenséges terület 2
– Az ördög tengelye (amerikai
akcióthriller); 22:00 Háborgó
mélység (amerikai-ausztrál ka-
tasztrófa film); 24:00 Világok har-
ca – Az invázió (amerikai sci-fi
akciófilm); 01:45 Ellenséges te-
rület 2 – Az ördög tengelye (ame-
rikai akcióthriller)

Duna TV – 22:30

Paloma 
(algériai–francia
filmdráma)
Madame Algéria elintéz
mindent. A csinos és
nem túl aggályoskodó
lányok megcsinálhatják
a szerencséjüket, ha be-
lépnek a „csapatába”.
Az utolsó jelentkezõ, a
csinos Paloma, nagy
hatást gyakorol mindannyiukra. Elõször is
Riyadra, Mme Algéria fiára, aki beleszeret. 

AXN
07:00 American Idol; 08:00 Az el-
veszett világ (am. s.); 09:00 Ügy-
védek (am. s.); 10:00 A kiválasz-
tott – 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 (am. s.); 15:00 A kiválasz-
tott – Az amerikai látnok (am. s.);
16:00 NCIS: Los Angeles (am. s.);
17:00 Az elveszett világ (am. s.);
18:00 Merlin (ausztrál s.); 19:00
NCIS (amerikai s.); 20:00 NCIS:
Los Angeles (amerikai s.); 21:00
CSI: New York (amerikai s.);
23:00 NCIS (amerikai s.); 24:00
Született szinglik (amerikai s.);
00:30 CSI: New York (amerikai
s.); 02:25 NCIS (amerikai s.)

Eurosport
09:30 Lóverseny – Magazin; 10:00
Tenisz – Ausztrál open, Melbourne,
férfi, döntõ; 11:15 Síugrás – Világku-
pa, Japán, HS 134; 12:30 Biatlon –
Eb., Szlovákia, nõi, üldözéses; 13:15
Biatlon – Eb., Szlovákia, férfi, üldö-
zéses; 14:00 Labdarúgás – Afrikai
nemzetek kupája, csoportm., Ele-
fántcsontpart – Burkina Faso; 15:00
Tenisz – Ausztrál open, férfi, döntõ;
16:15 Síugrás – Világkupa, Sapporo,
HS 134; 17:30 Labdarúgás – Afrikai
nemzetek kupája, csoportm., Ele-
fántcsontpart – Burkina Faso; 18:30
Labdarúgás – Afrikai nemzetek ku-
pája, csoportm., élõ; 21:00 Pankrá-
ció; 22:45 Síugrás – Világkupa, Ja-
pán, HS 134; 24:00 Labdarúgás –
Afrikai nemzetek kupája, csoportm

06:30 Gazdakör
06:40 Híradó
07:00 Közbeszéd (ismétlés)
07:30 Híradó 
07:40 Kisváros (magyar s.)
08:30 Híradó
08:35 MacGyver (am.–kanadai s.)
09:30 Híradó
09:35 Térkép (ismétlés)
10:05 Sólyom és galamb (olasz s.)
11:00 Család-barát
12:00 Isten kezében (ismétlés)
12:30 Hazajáró (ismétlés)
13:02 Híradó
13:20 Kívánságkosár
15:15 Heti Hírmondó (ismétlés)
15:45 Csellengõk (ismétlés)
16:15 Klubszoba (ismétlés)
17:20 Élet a viharos 50 fok alatt

(spanyol ismeretterjesztõ film)
18:20 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 s.)
22:15 Hírek
22:30 Paloma (algériai–fr. filmdráma)
00:50 Sportaréna 
01:40 Napraforgók (magyar dokf.)

Duna TV
07:00 Aktív Extra (ismétlés)
07:25 Tények reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája (ismétlés)
10:45 Teleshop
11:30 Jégtörõk 3. – Az ifi bajnokság

(kanadai családi vígjáték) Mi-
kor egy szedett-vedett játé-
kosokból álló ifi hokicsapatot
a totális lebõgés fenyegeti,
egyetlen reményük a gyõze-
lemre az, ha beszervezik a
csapatba minden idõk legdur-
vább játékosait: a Hanson
testvéreket.

14:10 Marina (amerikai-mexikói s.)
15:10 EZO.TV Jósok, látók, médiumok!
16:20 Rex felügyelõ (osztrák-

német-olasz sorozat)
17:20 La Pola (kolumbiai sorozat) 
18:25 Eva Luna (amerikai-mexikói

sorozat) 
19:30 Tények
20:30 Aktív 
21:30 Jóban Rosszban (magyar s.) 
22:05 NCIS (amerikai sorozat)
23:00 NCIS: Los Angeles (amerikai

sorozat)
24:00 Aktív 
01:05 Tények este
01:40 EZO.TV Jósok, médiumok!

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

sorozat) 
10:20 Második esély (amerikai–

mexikói–kolumbiai 
sorozat)

11:20 Top Shop
13:10 Asztro Show
14:10 A szív útjai (török sorozat) 
15:10 Trükkös halál (amerikai

sorozat)
16:10 Sue Thomas – FBI (amerikai

sorozat)
17:15 Az éden titkai (görög

sorozat) 
18:25 Sarokba szorítva (ameriaki

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 Halálos látomások (kanadai

thriller)

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
14:25 Magyarországi néptáncok
14:40 Fõtér
16:05 Hogy volt!?
18:20 English 4U
18:45 Família Kft. (magyar sorozat) 
19:10 Angyali érintés (amerikai

sorozat)
19:55 Esti mese
20:20 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Rocca parancsnok (olasz

sorozat)
22:25 Maradj talpon! 
23:20 Stingers (asztrál sorozat)
24:00 Drága doktor úr (olasz s.)
00:55 Az Este
01:30 On The Spot: Egyiptom

(magyar dokumentumfilm) 
02:15 Sant’ Angelo – Egy kórház

hétköznapjai (olasz sorozat)

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

(amerikai sorozat)
11:00 Mindenbõl egy van
12:00 Kékfény
13:00 Hírek
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Srpski Ekran
14:25 Unser Bildschirm
14:55 KorTárs
15:25 Hacktion (amerikai sorozat)
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 Veszélyes vizeken (amerikai

akciófilm) Fsz.: Meryl
Streep, David Strathaim,
Kevin Bacon, Stephanie
Sawyer, Joseph Mazzello 

23:05 Az ESTE
23:40 Tudorok (amerikai sorozat)
00:40 Barangolások öt kontinensen

Mûkincsrablás
01:10 Esély
01:45 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.); 11:25 Premier plan;
12:20 Ha szeretné úja látni; 12:40 A
palota titkai (koreai s.); 14:00 Hír-
adó; 14:45 Teleshop; 15:30 Európai
roma; 16:00 Magyar nyelvû mûsor;
17:00 Híradó; 17:30 Anna Pavlova
– a fehér hattyú (ameikai s.); 18:25
A palota legendái (koreai s.);
19:45 Sport; 20:00 Híradó; 21:10
Megtört ölelések (spanyol filmdrá-
ma); 23:20 Jóasszony – akirõl egy
város beszél (spanyol–olasz–
brit–luxemburgi romantikus film)
Fsz:: Helen Hunt, Scarlett
Johansson, Milena Vukotic; 01:00
Psych – dilis detektívek (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; 13:30
Szélességek; 14:00 Parlamneti pár-
tok eleménye; 14:35 Együtt Európá-
ba; 15:30 Teleshop; 16:00 Fraser és
a farkas; 17:00 Vallomások; 18:00 Hí-
rek; 18:30 Drágakövek (amerikai
filmdráma) Fsz: Annette O’Toole,
Robert Wagner; 20:25 Egy óra biz-
nisz; 21:30 Szélességek; 22:00 Hír-
adó; 23:00 Túlélõ a nagyváros
dzsungelében; 23:35 Megetetett tár-
sadalom (amerikai filmdráma) Fsz::
Wilmer Valderrama; 01:35 Ó, azok
az angolok!; 03:15 Egy óra biznisz;
04:05 Szórakoztató mûsor

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 Utcai
igazság (amerikai akciófilm)
Fsz:: Jean-Claude Van
Damme, Julie Cox, Alan
McKenna; 22:00 Lale Devri
(amerikai s.); 23:00 Figyelõ;
23:45 Pacatos Show; 01:00
Utcai igazság (amerikai
akciófilm, ismétlés); 03:00
Figyelõ; 03:45 Közvetlen
kapcsolat

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Parancsoljanak,
kérem!; 11:00 Mosolypasztillák; 12:00
Fiatal és nyughatatlan (amerikai
s.); 13:00 Hírek; 13:30 Mosolypasztil-
lák; 14:00 Románia, szeretlek!; 15:00
Apropo TV; 16:00 Fiatal és nyugha-
tatlan (amerikai s.); 17:00 Híradó;
17:45 Happy Hour; 19:00 Hírek;
20:30 Az utolsó gyémántrablás
(amerikai akciófilm) Fsz:: Pierce
Brosnan, Salma Hayek, Woody
Harrelson; 22:30 Híradó; 23:00 CSI:
Miami helyszínelõk (amerikai s.);
24:00 Az utolsó gyémántrablás (is-
métlés); 02:00 Hírek; 03:30 Mi törté-
nik, doki?; 04:00 CSI: Miami helyszí-
nelõk (amerikai s.); 05:00 Mosoly-
pasztillák; 06:00 Happy Hour

HBO
06:00 Boldogtalan igenek (ír vígjá-
ték); 07:40 Sorsjegy (amerikai víg-
játék); 09:15 Batman: Piros Sisak el-
len (amerikai animációs film); 10:30
Napjaink szörnyetegel (olasz vígjá-
ték); 12:15 Reflektorfény (amerikai
zenés dráma); 14:10 Utódomra
ütök (amerikai vígjáték); 15:45 A
bennfentes (amerikai filmdráma);
18:20 Terápiás szerelem (amerikai
romantikus vígjáték); 20:00 Az el-
veszettek földje (amerikai kaland-
film); 21:40 Simon Konianksi (bel-
ga vígjáték); 23:20 Hármastársak
(amerikai s.); 01:25 Stopover (ro-
mán rövidfilm); 01:45 Testõrök és
gyilkosok (hongkongi akciófilm);
04:00 Zöld darázs (amerikai akció-
film)

Film +
05:10 Féktelen száguldás (amerikai
akciófilm); 06:40 Jó tanácsok
bankrablóknak (amerikai akció-víg-
játék); 08:05 Televíziós vásárlás;
11:10 Beugratás (amerikai vígjá-
ték); 13:20 Víruscsapda (amerikai-
német akciófilm); 15:00 Légörvény
4:: Viharzóna (amerikai kanadai ka-
tasztrófafilm); 16:40 Rajzás 2: – Az
új faj (sci-fi akciófilm); 18:20 A tûz
hegye (új-zélandi-amerikai kataszt-
rófafilm); 20:15 Kaméleon – A re-
negát (amerikai akcióthriller); 22:00
Ragadozó (amerikai-fantasztikus
akciófilm); 00:05 Aki bújt, aki nem
2:: A második este (amerikai
thriller); 01:05 Gyilkos kísérlet (ka-
nadai akció-horror); 03:30 Ragado-
zó (amerikai fantasztikus akciófilm)

M1 – 21:15 

Veszélyes
vizeken 
(amerikai akciófilm) 
A tajtékzó sodrású folyón két gumicsónak halad
lefelé. Az egyik hajóban egy vakációzó család, a
másikban két kalandvágyó férfi ül. E két csónak
között egy kapocs van, egy láthatatlan kötelék: az
egyik férfinek megtetszik a vagány asszony, aki
ezt kihasználva elkezd kacérkodni a férfival. A férj
észreveszi mindezt, de nem tesz említésre róla. A
két férfi rosszban sántikál, amit lehet, hogy a csa-
lád túl késõn fedez fel.

AXN
07:00 American Idol (reality Show);
08:00 Elveszett világ (amerikai s.);
09:00 Ügyvédek (amerikai s.); 10:00
A kiválasztott – az amerikai látnok
(amerikai s.); 11:00 Merlin (amerikai
s.); 12:00 NCIS (amerikai s.); 13:00
Ügyvédek (amerikai s.); 14:00
American Idol (reality Show); 15:00
Rush – a hajsza (amerikai s.); 16:00
NCIS: Los Angeles (amerikai s.);
17:00 Elveszett világ (amerikai s.);
18:00 Merlin (amerikai s.); 19:00
NCIS (amerikai s.); 20:00 NCIS: Los
Angeles (amerikai s.); 21:00 Szelle-
mekkel suttogó (amerikai s.); 22:00
Gyilkos elmék (amerikai s.); 23:55
Zoom; 00:10 Született szinglik
(amerikai s.); 00:40 NCIS: Los An-
geles (amerikai s.)

Eurosport
09:30 Labdarúgás – Afrikai nemzetek
kupája; 10:45 Biatlon – Eb, férfi, üldö-
zéses; 11:30 Biatlon – Eb, nõi, üldö-
zéses; 12:15 Síugrás – Vk, Japán,
HS 134; 13:30 Tenisz – Ausztrál
open, férfi, döntõ; 14:45 Labdarúgás
– csoportmérk:, Nigéria–Tunézia;
15:45 Biatlon – Eb, nõi, üldözéses;
16:30 Biatlon – Eb, férfi, üldözéses;
17:15 Tenisz – Melbourne, férfi, dön-
tõ; 18:30 Labdarúgás – csoportmérk:,
Nigéria–Tunézia; 19:30 Labdarúgás –
csoportmérk:, élõ; 22:00 Futsal – Eb,
Horvátország, csoportmérk:, Spanyol-
ország–Szlovénia, élõ 23:30 Boksz –
WBA nemzetközi bajnokság, nehéz-
súly; 01:00 Labdarúgás – Afrikai
nemzetek kupája, csoportmérk.;
02:15 Csupa sport – Wattok

07:00 Közbeszéd
07:30 Híradó
07:35 Kisváros (magyar sorozat)
08:15 Kisenciklopédia
08:30 Híradó
08:35 MacGyver (amerikai s.)
09:30 Híradó
09:35 Térkép
10:05 A férfi a legjobb orvosság
11:00 Család-barát
11:55 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 A mindenséggel mérd magad
17:20 Rotary Irodalmi Díj 2011
18:15 Kisváros (magyar s.)
19:00 Híradó  
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 MacGyver (amerikai s.)
21:30 Mad Men – Reklámõrültek

(amerikai s.)
22:15 Híradó
22:30 A rajzoló szerzõdése (angol

filmdráma)
24:00 Dunasport
00:20 Kaushiki – magyar koncertfilm

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

film)
14:10 Marina (amerikai-mexikói s.) 
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 Hulk (amerikai sci-fi akció-

film) Fsz.: Eric Bana, Jenni-
fer Connelly, Nick Nolte,
Sam Elliott, Josh Lucas 

00:40 Propaganda
01:40 Tények Este
02:15 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok! 
02:50 Utolsó vacsora az Arabs

Szürkénél (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 Termé-

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

fiatalok
10:50 Világvédett lehetne...

nárciszok. Babócsán
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 Egymillió fontos hangjegy
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

(amerikai sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Rocca parancsnok (am. s.)
22:20 Maradj talpon!
23:15 Stingers (amerikai s.)
24:05 Drága doktor úr (olasz s.)
01:00 Az Este

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! 

õzzünk 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
23:00 Az Este
23:30 KorTárs
24:00 Életem a Manchester 

United (bolgár
dokumentumfilm)

01:05 Szellem a palackból...

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia, nap
mint nap; 10:10 A palota legendái
(koreai s.); 11:25 Te ítélj!; 12:20
Ha szeretné úja látni; 12:40 A
palota legendái (koreai s.); 14:00
Híradó; 14:45 Teleshop; 15:30
Emberek, mint mi; 16:00
Együttélés; 17:00 Híradó; 17:30
Anna Pavlova – a fehér hattyú
(amerikai s.); 18:25 A palota
legendái (koreai s.); 19:45 Sport;
20:00 Híradó; 21:00 Dr: House
(amerikai s.); 22:50 Sushi; 23:10
Anyám hazugságai (kanadai
filmdráma) Fsz:: Joely
Richardson, Colm Feore; 00:45
Psych – dilis detektívek
(amerikai s.); 01:35 Közérdek;
02:00 La vie en rose; 03:15 Híradó
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Fraser és
a farkas; 09:10 Drágakövek;
11:00 Vallomások; 11:55 Bazár;
12:25 Egy óra biznisz; 14:00
Szentek és mesterségek; 14:35
Együtt Európába; 15:30
Teleshop; 16:00 Fraser és a
farkas; 17:00 Vallomások; 18:00
Híradó; 18:30 Drágakövek
(amerikai filmdráma); 20:05
Egészségpasztilla; 20:30 Egy
óra biznisz; 21:10 Szórakoztató
showmûsor; 22:00 Híradó; 23:35
Az utolsó tél (amerikai thriller)
Fsz: Ron Perlman, Connie
Britton; 01:15 Megetetett
társadalom; 03:20 Egy óra
biznisz; 04:10 Szórakoztató
showmûsor

Antena 1
06:00 Figyelõ; 10:00
Sajtóvisszhangt; 10:50
Menyasszonyt a fiamnak! Reality
show; 11:30 Knight Rider
(amerikai s.); 13:00 Figyelõ;
14:00 Menyasszonyt a fiamnak!
Reality show; 16:00 Figyelõ;
17:00 Barátok között:
Szórakoztató mûsor; 19:00
Figyelõ; 20:20 Ujjat húzol a
szõkékkel? Szórakoztató mûsor;
21:50 Lale Devri (amerikai s.);
22:50 Figyelõ; 23:45 Pacatos
Show: Szórakoztató mûsor;
01:00 A pénzcsináló (francia
krimi) Fsz:: Jean Gabin,
Liselotte Pulver, Pierre Vernier
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
(amerikai s.); 13:00 Hírek; 14:00
Armageddon 3 – Földindulás
(amerikai–kanadai thriller) Fsz::
Stephen Baldwin, Amy Price-
Francis, John Ralston; 16:00
Fiatal és nyughatatlan (amerikai s.);
17:00 Híradó; 17:45 Happy Hour;
19:00 Hírek; 20:30 Nindzsa
(amerikai akciófilm) Fsz:: Scott
Adkins, Tsuyoshi Ihara, Mika
Hijii; 22:30 Híradó; 23:00 Miami
helyszínelõk (amerikai s.); 24:00
Nindzsa (ismétlés); 02:00 Híradó 
; 03:30 Pro Motor; 04:00 CSI:
Miami helyszínelõk (amerikai s.)

HBO
06:00 Isten kegyelmébõl (am. film-
dráma); 07:40 Keserédes: (thaiföl-
di–amerikai romantikus vígjáték);
09:30 Karácsonyi lidércnyomás
(am. animációs film); 10:50 Mûked-
velõ társulat (angol vígjáték); 12:25
Rock and Roll Hírességek Csarnoka
– 25: évforduló (am. koncertfilm);
14:45 A szövetség (amerikai–né-
met–cseh–angol kalandfilm); 16:35
Perzsia hercege – Az idõ homokja
(am. kalandfilm); 18:30 Ki az a
Clark Rockefeller? (am. életrajzi
dráma); 20:00 Eredet (amerikai–an-
gol sci-fi); 22:25 Szerencse (am.
s.); 23:30 Pancser Police (am. ak-
cióvígjáték); 01:15 28 nap (am.film-
dráma); 03:00 Eredet (amerikai–an-
gol sci-fi); 05:25 Filmek és sztárok

Film +
05:15 Halálvadász és pokolbéli har-
cosok (amerikai-mexikói akció-
film); 06:35 Légörvény 4:: Viharzó-
na (amerikai- kanadai katasztrófa-
film); 08:05 Televíziós vásárlás;
11:10 Nagytalp (amerikai kaland-
film); 12:55 Kölyökpilóta (amerikai
családi kalandfilm); 14:35 Kaméle-
on – A renegát (amerikai akció-
thriller); 16:20 A mintaférj (kanadai
thriller); 18:05 Elsõszülött (amerikai
thriller); 20:00 Maffiózó vagyok,
drágám! (német vígjáték); 22:00
Gagyi mami (amerikai-német vígjá-
ték); 23:50 A hetedik mennyország
(amerikai-angol-kanadai akciófilm);
01:35 Cápa 2. (amerikai thriller);
03:40 Nézz az égre! (angol – kana-
dai romantikus dráma)

TV2 – 22:05 

Árnyék nélkül 2.
(amerikai thriller) 
Michael Griffin, a látha-
tatlan fejvadászból lett
õrült gyilkos, aki egy las-
sú és gyötrelmes halált
okozó láthatatlanná te-
võ szérum hatására
vesztette el az eszét. Maggie Dalton a gyönyörû és
briliáns tudós az egyetlen ember, aki életben tudja
tartani õt, de amikor a kormány csalinak használja
arra, hogy elkapják Griffint, a nõ Frank Turnerhez,
a gyilkossági nyomozóhoz fordul segítségért. 

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
09:35 Labdarúgás – Afrikai nemzetek
kupája, csoportmérk:; 11:00 Síugrás –
Vk, HS 134; 12:15 Tenisz – Ausztrál
open, férfi, döntõ; 13:30 Labdarúgás –
Afrikai nemzetek kupája, csoport-
mérk:; 14:30 Biatlon – Eb, nõi, üldözé-
ses; 15:15 Biatlon – Eb, férfi, üldözé-
ses; 16:00 Síugrás – Vk, Sapporo, Ja-
pán, HS 134; 17:15 Futsal – Eb,
Spanyolország–Szlovénia; 18:15
Futsal – Eb, Olaszország–Törökor-
szág, élõ; 19:45 Labdarúgás – Afrikai
nemzetek kupája, csoportmérk:, élõ;
22:00 Csupa sport – Szerdai váloga-
tás; 22:05 Lovaglás – Vk, Zürich,
Svájc, díjugratás; 23:05 Lovaglás –
Lovas klub; 23:10 Golf – U:S: P:G:A:
torna, USA; 00:10 Golf – Európa tor-
na, Abu Dhabi; 00:40 Golf – Golf klub

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 Mad Men – Reklámõrültek

(amerikai s.)
11:00 Család-barát
12:00 Unser Bildschirm
12:30 Srpski Ekran
13:00 Híradó 
13:20 Kívánságkosár
15:40 Heuréka! Megtaláltam!
16:10 Önök kérték!
17:10 A mindenséggel mérd magad
17:25 Bábel tornya
18:15 Kisváros (magyar s.)
19:00 Híradó  
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 MacGyver (amerikai s.)
21:30 Emma (angol s.)
22:20 Híradó
22:30 Don Juan, avagy: Don Juan,

ha nõ lett volna (francia–
olasz filmdráma)

00:10 Chaplin szereti a zenét
(magyar zenés film)

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 Meteor 1. (amerikai film)
14:10 Marina (amerikai-mexikói s.) 
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 Árnyék nélkül 2. (amerikai

thriller) Fsz.: Christian
Slater, Laura Regan, Peter
Facinelli, David McIlwraith,
William MacDonald 

23:55 Doktor House (amerikai
sorozat)

00:55 Aktív
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

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 (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 
23:30 Gyilkos elmék (amerikai

sorozat) 
00:30 Reflektor
00:50 Kettõs látás (tajvani – hong-

kongi horror) Fsz.: David
Morse, Tony Leung Ka Fai,
Doug Penty, David Newell

RTL Klub
06:35 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:00 Pann-unikum
10:25 Tudástár 2011 
10:50 Bali, az istenek szigete
11:00 Válaszd a tudást! Junior
12:05 Magyar válogatott
13:01 Híradó délben
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Járóföld
14:25 Nekem ne lenne hazám?
14:40 Mérföldkövek a magyar techni-

ka történetében Vásárhelyi Pál
15:10 Kamaszkorunk legszebb nyara:

Amerika
15:40 Valaki
16:00 Barangolások öt kontinensen

Mûkincsrablás
16:25 Múlt-kor
17:00 Szellem a palackból...
17:15 Mindentudás Egyeteme
18:25 Família Kft (magyar s.)
18:50 Angyali érintés (amerikai s.)
19:40 Esti mese
20:15 Veszélyes szerelem (am. s.)
21:00 Híradó este
21:35 Rocca parancsnok (olasz s.)
22:20 Maradj talpon! 
23:15 Stingers (amerikai s.)
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 s.)
10:55 Vilmos herceg és Catherine –

Királyi esküvõ
12:10 Párizsi helyszínelõk (francia

s.) 
13:01 Híradó 
13:20 Kárpát Expressz
13:55 Slovenski Utrinki
14:25 Kvartett
14:55 Angi jelenti Mit eszik a pék?
15:25 Négy szellem
16:20 Angyali érintés (amerikai s.)
17:10 Veszélyes szerelem

(amerikai s.)
17:55 MM
18:40 Család csak egy van
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó este 
21:15 Elcserélt lányok (amerikai s.) 
22:00 DTK
22:50 Az Este
23:55 Shrink – Dilidoki kiütve

(amerikai dráma) Fsz.: Kevin
Spacey, Joe Nunez, Mark
Webber, Keke Palmer,
Saffron Burrows 

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
Nagyvárosi kaland; 00:15
Profik; 01:15 Folklórkincs

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Fraser és a
farkas; 09:10 Drágakövek; 10:50
Vallomások; 11:55 Bazár; 12:25
Egy óra biznisz; 13:15
Szórakoztató mûsor; 14:00
Parlamenti pártok emelvénye;
14:35 Együtt Európába; 15:30
Teleshop; 16:00 Fraser és a
farkas; 17:00 Vallomások; 18:00
Híradó; 18:30 Drágakövek
(amerikai filmdráma); 20:05
Egészségpasztilla; 20:25 Egy óra
biznisz; 21:10 Szórakoztató
showmûsor; 22:00 Híradó; 23:00
ITzón@; 23:35 Bug (amerikai
horror) Fsz: Ashley Judd,
Michael Shannon; 01:25 Az
utolsó tél; 03:10 Egy óra biznisz;
04:00 Szórakozató mûsor

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
Anakonda 2 – A véres orchidea
(amerikai akciófilm) Fsz:
(nicholas Hope, Morris
Chestnut; 22:00 Lale Devri
(amerikai s.); 23:00 Figyelõ;
23:45 Pacatos Show:
Szórakoztató mûsor; 01:00
Anakonda 2 – A véres orchidea
(amerikai akciófilm, ismétlés);
03:00 Figyelõ; 03:45 Közvetlen
kapcsolat

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Armageddon 3
– Földindulás (ismétlés); 12:00
Fiatal és nyughatatlan (amerikai
s.); 13:00 Hírek; 13:30
Mosolypasztillák; 14:00 Fõnök
inkognitóban (francia vígjáték)
Fsz:: Louis De Funès, Berbard
Blier, Folco Lulli; 16:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai s.); 17:00
Híradó; 17:45 Happy Hour; 20:30
Acéllovag (amerikai akciófilm)
Fsz:: James Purefoy, Brian Cox,
Kate Mara; 22:30 Híradó; 23:00
CSI: Miami helyszínelõk
(amerikai s.); 24:00 Acéllovag
(ismétlés); 05:00 CSI: Miami
helyszínelõk (amerikai s.); 06:00
Happy Hour

HBO
06:00 Perzsia hercege – Az idõ ho-
mokja (am. kalandfilm); 07:55 68
Arany Glóbusz díjátadási gála; 10:00
Visszanyal a plágium (am. vígjá-
ték); 11:30 Államtrükkök (am.-emi-
rátusokbeli akciófilm); 13:20 Min-
denképpen talán (am.–angol–fran-
cia romantikus vígjáték); 15:10
Fogtündér (am.–kanadai vígjáték);
16:50 Szerelem olasz módra (am.
romantikus vígjáték); 18:35 A hall-
gatás köteléke (am. filmdráma);
20:00 Háborús sebek (am. dokumen-
tumfilm); 21:10 Vendéglista (am.
filmdráma); 22:40 Boardwalk Empi-
re – Gengszterkorzó (am. s.); 00:40
Terhes társaság (am. vígjáték);
02:15 A gyilkos bennem van (am.
krimi); 04:05 Bunyó (am. akciófilm)

Film +
05:55 Lakótársat keresünk
(amerikai vígjáték); 08:05
Televíziós vásárlás; 11:10 80
nap alatt a Föld körül – 1.
(kanadai kalandfilm); 13:00 A
mintaférj (kanadai thriller);
14:45 Elsõszülött (amerikai
thriller); 16:40 Ennivaló a csaj
(amerikai vígjáték); 18:25
Gagyi mami (amerikai-német
vígjáték); 20:15 Logan
bosszúja (amerikai akciófilm);
22:00 Ballistic: Robbanásig
feltöltve (amerikai akciófilm);
23:35 Az ügynökség (amerikai
akciófilm); 02:15 Nyomás alatt
(amerikai thriller); 03:55 Chok-
Dee – Az új évezred harcosa
(amerikai akciófilm)

HBO – 13:20 

Mindenképpen talán 
(amerikai–angol–francia
romantikus vígjáték)
Will Hayes, a harmincas man-
hattani apuka épp egy válás
közepén jár, amikor tíz éves
kislánya, Maya faggatni kezdi õt a házassága elõtti
életérõl. Maya mindent tudni akar arról, hogy a szü-
lei hogyan ismerkedtek meg, és hogyan szerettek
egymásba. Will végül is kötélnek áll, de egy feltétel-
lel: megváltoztatja a neveket a történetben, és Ma-
yának magának kell rájönni a végén, hogy Will szí-
ve hölgyei közül ki is az õ anyukája... 

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

Eurosport
09:30 Labdarúgás – Afrikai
nemzetek kupája, csoportmérk:;
11:00 Snooker – Német
mesterek, 2: nap, élõ; 12:30
Biatlon – Vk, Oslo, Norvégia, nõi,
sprint, élõ; 13:45 Sífutás – Vk,
férfi és nõi, sprint, szabadstílusú,
élõ; 15:30 Biatlon – Vk, férfi,
sprint, élõ; 16:45 Snooker –
Német mesterek, 2: nap, élõ;
19:00 Biatlon – Vk, nõi, sprint;
20:00 Snooker – Német
mesterek, 2: nap; 21:00 Snooker
– Német mesterek, 2: nap, élõ;
24:00 Póker – Európai
pókerverseny; 01:00 Biatlon – Vk,
Oslo, Norvégia, férfi, sprint; 02:00
Snooker – Német mesterek,
Berlin, Németország, 2: nap

07:00 Közbeszéd
07:30 Híradó
07:35 Kisváros (magyar sorozat)
08:30 Híradó
08:40 MacGyver (amerikai sorozat)
09:30 Híradó
09:35 Térkép
10:05 Emma (angol sorozat) 
11:00 Család-barát
12:00 Horvát krónika
12:30 Ecranul nostru
13:00 Híradó – Déli
13:20 Kívánságkosár
15:15 Élõ népzene 
15:40 Arcélek
16:10 TÉRkép ráadás
16:40 Az állatok nyelve, Állati illatok
17:10 Ízõrzõk: Kiskunhalas
17:40 Valóságos kincsesbánya
18:15 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 MacGyver (amerikai sorozat)
21:30 Nyolc évszak (magyar sorozat)
22:25 Könyvhalász
22:30 Híradó
22:35 A belgrádi Fantom (szerb–

magyar–bolgár akciófilm) 
24:00 Dunasport
00:05 Koncertek az A38 hajón

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 Meteor (amerikai film) 
14:10 Marina (amerikai-mexikói

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 Drakula halott és élvezi

(amerikai – francia vígjáték)
Fsz.: Leslie Nielsen, Peter
MacNicol, Mel Brooks,
Steven Weber, Amy Yasbeck 

23:50 Aktív
01:20 Tények Este
01:25 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok! 
02:00 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 Napló
11:00 Tudásakadémia Junior
12:00 Magyar retro
13:01 Híradó délben
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Járóföld
14:20 Retrock: Demjén Ferenc 1993
14:40 Mérföldkövek a magyar

technika történetében
15:15 Kamaszkorunk legszebb nyara
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 Rocca parancsnok (olasz s.)
22:20 Maradj talpon! 
23:15 Stingers (amerikai s.)
24:00 A Szövetség
00:50 Az Este
01:25 Megállt a vonat

MTV 2



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

(amerikai s.)
10:55 Fábry
12:10 Zegzugos történetek
12:40 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 (amerikai

sorozat)
17:00 Veszélyes szerelem

(amerikai s.)
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

emberfajták (amerikai s.)
01:00 Melissa és Joey 3.
01:20 Sporthírek
01:35 Magyar Rádió Szimfonik Live

MTV 1

RTV 1
7:00 Híradó; 08:00 Románia, nap
mint nap; 10:10 A palota legendái
(koreai s.); 11:25 100%-ban szava-
tolt; 12:20 Ha szeretné úja látni;
12:40 A palota legendái (koreai s.);
13:40 Folklórkincs; 14:00 Híradó;
14:45 Közelebb; 15:15 Teleshop;
15:30 Utazások felsõfokon; 16:00 A
Delta emberei; 17:00 Híradó; 17:30
La vie en rose; 18:25 A palota le-
gendái (koreai s.); 19:45 Sport;
20:00 Híradó; 21:00 Egyszer az élet-
ben: Best of; 23:10 Defendor – A
véderõ (kanadai–amerikai–brit ak-
cióvígjáték) Fsz:: Woody Harrel-
son, Sandra Oh; 00:55 Thin Lizzie-
koncert; 01:55 Te ítélj!; 03:15 Híradó;
04:00 Ha szeretné újra látni; 04:20
Európai roma; 04:45 Közelebb
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Fraser és a
farkas; 09:00 Egészségpasztilla;
09:15 Drágakövek; 10:50 Vallomá-
sok; 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 Vallomások; 18:00
Híradó; 18:30 Harvey utolsó esé-
lye (amerikai romantikus film)
Fsz:: Dustin Hoffman, Emma
Thompson; 20:25 Egy óra biznisz;
21:10 Topping; 22:00 Híradó; 23:00
Van, akinek tetszik…; 24:00 Csil-
lagközi romboló (amerikai s.);
00:55 Csavargó pecás; 01:25 Bug
(ismétlés); 03:10 Egy óra biznisz;
04:00 Nagylábon; 04:35 Van, aki-
nek tetszik

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Fõnök inkognitó-
ban (ismétlés); 12:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai s.); 13:00
Híradó; 13:30 Mosolypasztillák; 14:00
Befejezetlen élet (amerikai–német
filmdráma) Fsz: Robert Redford,
Jennifer Lopez; 16:00 Fiatal és
nyughatatlan 8amerikai s.); 17:00
Híradó; 17:45 Happy Hour; 19:00 Hír-
adó; 20:30 A következõ három nap
(amerikai thriller) Fsz: Russell
Crowe, Elizabeth Banks; 23:15
Garni-zóna (amerikai filmdráma)
Fsz: Richard Gere, Debra Winger,
David Keith; 01:45 Fekete esõ
(amerikai akciófilm, Fsz:: Michael
Douglas, Andy Garcia; 04:00 A kö-
vetkezõ három nap

HBO
06:00 Kardiofitnesz (olasz vígjáték);
07:25 Különleges kapcsolat (angol–
amerikai történelmi dráma); 08:55
Bûnösnek nyilvánítva (am. életrajzi
dráma); 10:25 Nagyfiúk (am. vígjá-
ték); 12:05 Kelekótya karácsony
(am. családi vígjáték); 13:45 Az el-
veszettek földje (am. kalandfilm);
15:25 Ízek, imák, szerelmek (am.
filmdráma); 17:45 Ilyen a formám
(am. romantikus vígjáték); 19:30 Fil-
mek és sztárok; 20:00 Boardwalk
Empire – Gengszterkorzó (am. s.);
21:50 Jackie Chan (hongkongi–kí-
nai akciófilm); 23:30 Jackass 3D
(amerikai–román akciófilm); 01:05
Éli könyve (am. akciófilm); 03:00
Rémálom az Elm utcában (am.
thriller); 04:35 A 8 kör (am. horror)

Film +
06:10 A vadnyugat fiai
(amerikai akciófilm); 08:05
Televíziós vásárlás; 11:10
Kölyökpilóta (amerikai
kalandfilm); 12:50 Tûzpróba
(amerikai romantikus
dráma); 14:35 Ennivaló a
csaj (amerikai vígjáték);
16:20 A mágus (ameriaki
film); 18:25 Anthony Zimmer
(német film); 20:00 Fegyenc
(amerikai akciófilm); 22:00
300 (amerikai akciófilm);
00:10 Messze fuss, soká
maradj! (amerikai akciófilm);
02:20 Ballistic: Robbanásig
feltöltve (amerikai akciófilm);
03:55 300 (amerikai
akciófilm)

Duna TV – 22:30

Szövetség az ördöggel 
(kanadai történelmi dráma)
Az 1994-es ruandai mészárlás az emberiség törté-
nelmének egyik legsötétebb epizódja. Három hó-
nap alatt közel egymillió embert gyilkoltak meg
brutális kegyetlenséggel, a nagyhatalmak és a nem-
zetközi erõk pedig tehetetlenül nézték mindezt. 

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 Szánkó – Vk, Oberhof,
Németország; 10:00 Szánkó – Vk,
Winterberg, Németország; 10:30
Szánkó – Vk, St Moritz, Svájc;
11:00 Sífutás – Vk, férfi és nõi,
sprint, szabadstílusú; 12:00 Biatlon
– Vk, Oslo, Norvégia, nõi, sprint;
13:00 Biatlon – Vk, Oslo, Norvégia,
férfi, sprint; 14:00 Snooker – Német
mesterek, 2: nap; 15:00 Snooker –
Német mesterek, 3: nap, élõ; 18:00
Biatlon – Vk, Oslo, Norvégia, nõi,
sprint; 19:00 Síugrás – Vk, HS 134,
selejtezõ, élõ; 20:00 Snooker –
Német mesterek, 3: nap; 21:30
Snooker – Német mesterek, 3: nap,
élõ; 00:30 Síugrás – Vk, HS 134,
selejtezõ; 01:30 Biatlon – Vk, Oslo,
Norvégia, nõi, sprint

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
11:50 1 könyv
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 Virág virágossága
17:40 Ízõrzõk: Révfülöp
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 Szövetség az ördöggel

(kanadai történelmi dráma)
00:25 Koncertek az A38 hajón

Duna TV
07:00 TotalCar
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája 
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
12:20 A pacák (amerikai film) Navin

R. Johnson az általános em-
beri normák tükrében nézve
nem teljesen normális. Mi-
közben elsõ munkahelyén
élvezi a munka örömét, isteni
szikra pattan ki a fejébõl: egy
találmány, amelynek
segítségével könnyebb le- és
felvenni a szemüveget.   

14:10 Marina (amerikai-mexikói 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 Sodró lendület 2. – Hív a

természet (amerikai vígjáték)
23:55 Aktív
00:50 Tények Este
01:30 EZO:TV Jósok, látók, médiumok! 
02:30 Alexandra Pódium

TV 2
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 (amerikai

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
10:50 Jelfák, Állva halnak – Alcsutdoboz
11:00 Válaszd a tudást! Junior
12:00 Magyar bulizene
13:01 Híradó délben
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Járóföld
14:25 Martin György gyûjtésébõl

Bogyiszló
14:30 Mérföldkövek a magyar

technika történetében
15:05 Kamaszkorunk legszebb nyara
15:35 Vigyázz! Kész! Jazz!
16:10 A tánc legendája
16:35 Pecatúra
17:00 Sírjaik hol domborulnak...
17:25 Mindentudás Egyeteme
18:15 English 4U
18:45 Família Kft. (magyar s.)
19:10 Angyali érintés (amerikai s.)
19:50 Esti mese
20:20 Veszélyes szerelem (am. s.)
21:00 Híradó este  
21:35 Rocca parancsnok (olasz s.)
22:25 Maradj talpon! 
23:15 Stingers (amerikai s.)
00:10 Drága doktor úr (olasz s.)
00:55 Az Este

MTV 2

Antena 1
06:00 Figyelõ; 08:00 Jó reggelt!;
10:00 Sajtófigyelõ; 10:50
Menyasszonyt a fiamnak!; 11:30
Knight Rider (amerikai s.);
13:00 Figyelõ; 14:00 Menyasz-
szonyt a fiamnak!; 16:00 Figyelõ;
17:00 Közvetlen kapcsolat;
19:00 Figyelõ; 20:20 Halálos
iramban (amerikai akciófilm)
Fsz: Eva Mendes, Tyrese Gib-
son, 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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