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Felelõsebben a kéményekkel
Az utóbbi évtizedekben fel-

nõtt generáció számára már
szinte ismeretlen a kémény-
seprõ fogalma, legfeljebb ha a
Negro cukorka révén ismert
„torok kéményseprõje” nem
nyújt némi támpontot. Régen-
te a falusi gyermekek összefu-
tottak a fekete ruhás, masza-
tos arcú ember láttán, szent
meggyõzõdéssel, görcsösen
szorongatták a kabátgombot,
hogy rájuk köszöntsön a sze-
rencse. Az egykoron nem túl
elegáns szakmának számító

foglalkozás mûvelõire manap-
ság is „égetõ” szükség lenne,
hisz amikor már kigyullad a ké-
mény, ég a tetõ, késõ kémény-
seprõért kiáltani. A székelyhídi
Lehóczki Kálmán a szakma ta-
lán legutolsó érmelléki képvi-
selõje. Otthonában beszélget-
tünk a füst útjának, a padlások
rejtekének ismerõjével annál is
inkább, mert egyre keveseb-
ben vannak tudatában a füstel-
vezetõ rendszerek tisztán tartá-
sának fontosságával. 5
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Hatala József magyar rendõr-fõkapitány és
Liviu Popa, a román rendõrség országos veze-
tõje Nagyváradon látta el kézjegyével azt az
együttmûködési megállapodást, amelynek cél-
ja a két ország és elsõsorban a határ menti tér-
ség közlekedésbiztonságának növelése. A
rendvédelmi elöljárók a román és a magyar
közlekedésrendészet vezetõinek társaságában
tanácskoztak is a témáról múlt pénteken a bi-
hari megyeszékhelyen. A Lucian Diniþã és
Óberling József irányította hatóságok ezentúl
intézményes keretek között dolgoznak együtt
a közúti közlekedési balesetek megelõzése ér-
dekében. Bihar és Hajdú-Bihar megye közle-
kedésrendészei már hagyományosnak mond-
ható kooperációban évente többször is ren-
deznek úgynevezett tükörakciókat a határ két

oldalán, ezt a gyakorlatot terjesztik most ki or-
szágos szintûre.

A magyar kormány és a ha-
táron túli szervezetek képvise-
lõi látták el kézjegyükkel a
múlt héten azt a protokollu-
mot, amely a Kárpát-medence
magyarlakta területeinek meg-
erõsítését célozza meg. A Vi-
dékfejlesztési együttmûkö-
dések a Kárpát-medencei ha-
táron túli magyarsággal ne-

vet viselõ dokumentumban
rögzített elvek mentén az
anyaország és a határain túl
élõ magyar közösségek, illetve
ez utóbbiak együttmûködése
valósítható meg. Magyaror-
szág részérõl Németh Zsolt
külügyi államtitkár, Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes, Fazekas Sándor vidék-

fejlesztési miniszter és a ma-
gyar gazdaszövetség elnöke,
Jakab István ellenjegyezte a
megállapodást. A Romániai
Magyar Demokrata Szövetség
részérõl a Bihar megyei szer-
vezet vidékfejlesztésért és me-
zõgazdaságért felelõs ügyveze-
tõ alelnöke, Nagy Miklós lát-
ta el kézjegyével a dokumen-
tumot az Országházban meg-
tartott találkozó után. Az
egyezmény részesei évente
kétszer plenáris egyeztetést
tartanak Budapesten, értéke-
lik az eredményeket, megha-
tározzák a következõ lépése-
ket, továbbá saját kormányuk-
nál közbenjárnak azért, hogy
a Nemzeti Vidékstratégia
2020 Kárpát-medencei straté-
giává fejlõdhessen, illetve saját
vidékfejlesztési terveiket ösz-
szehangolják ezzel a stratégiá-
val.

Közlekedésbiztonsági
egyezmény
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Lezárt 
utak

A havazás és a fagy mi-
att néhány hegyi utat az
idén is le kellett zárni a jár-
mûforgalom elõl. Ne indul-
janak el tehát autóval a
763-as megyei úton Boga
és a pádisi menedékház
között, a 108J megyei út-
nak a Jád-völgyi víztározó-
tól Biharfüredre vezetõ ré-
szén, illetve a 767-es me-
gyei úton Bihardobrosd és
Vércsorog között. Ezeken a
részeken azt kockáztatják,
hogy elakadnak a magas
hóban.

Veszélyes 
jegek

Kisebb-nagyobb folyóink
befagytak, ennek ellenére
az életével játszik az, aki
rámerészkedik a jégre, hi-
szen azt alulról a víz folya-
matosan mossa, vékonyít-
ja. A Bihar Megyei Criºana
Katasztrófavédelmi Fel-
ügyelõség és a Körösök
Vízügyi Igazgatóságát veze-
tõ Pásztor Sándor vezér-
igazgató elsõsorban a szü-
lõket figyelmezteti: óvják
gyermeküket attól, hogy a
folyók jegén csúszkáljanak,
korcsolyázzanak. Ha a re-
mények szerint enyhül az
idõ, még veszélyesebb lesz
az olvadó jégtakaró.
Ugyanígy veszélyes a ház-
tetõkrõl leolvadó hó-jég. A
tûzoltóság arra kéri a ház-
tulajdonosokat, ha jégcsap
hízik a csatornájukon, tá-
volítsák azt el, mert lezu-
hanva súlyosan megsebe-
sítheti a gyanútlan járóke-
lõket.

Lapunk támogatója 
a Communitas Alapítvány

Kárpát-medencei vidékfejlesztés

A korábbi Bihar megyei rendõrfõnök, Liviu Popa immár
országos együttmûködésrõl kötött megállapodást ma-
gyar kollégájával, Hatala Józseffel 



Az elmúlt két évben a nagy-
váradi és a megyei egészség-
ügyi fejlesztésekre fordított
minisztériumi költségek szám-
adataival indokolta Biró Rozá-
lia alpolgármester, az RMDSZ
Szövetségi Képviselõk Taná-
csának elnöke, hogy miért
döntött a Szövetségi Állandó
Tanács a kormánykoalícióban
való maradás mellett, s hogy
az Ungureanu-kabinetben a
helyükön maradjanak a ta-
pasztalt RMDSZ-es miniszte-
rek. Biharba az egészségügyi
intézmények korszerûsítésére,
felújítására, bõvítésére 80,6
milliárd lej érkezett az állami
költségvetésbõl, ez több, mint
amit az elmúlt húsz évben ösz-
szesen kaptak. „Ezért éri meg,
hogy ott legyünk a döntésho-
zatalnál” – szögezte le az elöl-
járó.

Az idén a váradi önkor-
mányzat alárendeltségébe tar-
tozó kórházakban – a Gavril
Curteanu Városi Kórházban
és a megyei klinikán – folytat-
ják a korábban megkezdett
beruházásokat, az onkológiai
központ létrehozását (az épü-
let több mint fele kész, a be-
rendezések beszerzése 75 szá-
zalékban megtörtént), a mû-
tõk, az urológiaosztály korsze-
rûsítését, és új projektként az
invazív kardiológiai központ
kialakítását. Mindezeket a mi-
nisztérium is támogatja.

Ritli László az idei fontos
teendõk közül a háziorvosi el-
látás megerõsítését emelte ki.
Ehhez kapcsolódik a vidéki ál-
landó ügyeleti hálózat kiter-
jesztésének folytatása és az
úgynevezett vizitdíj bevezeté-
se. Utóbbiról érdeklõdésünkre
kifejtette, hogy a külföldön is
létezõ gyakorlat célja a drá-
gább egészségügyi szolgálta-
tásoktól az alapellátás, vagyis
a háziorvosok felé irányítani a
betegeket. A Cseke Attila mi-
nisztersége alatt kidolgozott
jogszabály fix összegû hozzá-
járulást tett volna kötelezõvé,
de évente 600 lejnél nem töb-
bet, az ellátás szintjétõl függõ-
en emelkedõ díjjal. A parla-
mentbõl kikerült jogszabály
azonban a páciensek jövedel-
métõl függõen megállapított
hozzájárulásról szólt, amit a
rendkívül bonyolult számítási
és nyilvántartási eljárások mi-
att a miniszter szerint nem le-

hetett gyakorlatba ültetni.
Visszatérnek tehát a fix össze-
gû hozzájáruláshoz, ezért mó-
dosítani fogják a jogszabályt.
A vizitdíj bevezetésére azért
van szükség, mert a kötelezõ-
en fizetett egészségbiztosítási
hozzájárulásokból nem telik ki
az egészségügyi szolgáltatá-
sok fedezete – indokolta kér-
désünkre a miniszter. Hang-
súlyozta: a hozzájárulások az
illetõ szolgáltatóknál (tehát a
háziorvosnál, a laboroknál, a
szakorvosoknál stb.) marad-
nak, és továbbra is lesznek a
díjfizetés alól mentesülõ kate-
góriák. Elmondta még, hogy
a háziorvosokba vetett biza-
lom visszaállítása érdekében
meg kell szüntetni azt az aber-
rációt, hogy az Egészségbizto-
sítási Pénztár csak napi 20
beteg kezelését téríti meg.
„Az nem lehet, hogy a saját
betegét elutasítsa egy orvos,
hogy a páciens hetekre váró-

listára kerüljön, mint egy pro-
fesszori konzultációnál! Nem
lehet a háziorvosokat kollektí-
ven csalóknak, tolvajoknak
nyilvánítani!” – háborgott
Ritli doktor.

Készül az alapellátásról, il-
letve a generikus gyógyszerek
alkalmazásáról szóló jogsza-
bály, a betegbiztosítási kártyát
ez év közepéig bevezetik, az
egészségügyben meglévõ, ám
zárolt 45 ezer betöltetlen
poszt egy részére meghirdetik
a versenyvizsgákat, az orszá-
gos programok között külön
foglalkoznak az idõskori jár-
ványmegelõzéssel, továbbá
több éves méhnyakrák-szûrési
programot indítanak. A tárca-
vezetõ megemlékezett február
11-érõl, ami 1992 óta II. Já-
nos Pál pápa kezdeményezé-
sére a betegek világnapja, il-
letve 15-éról, a gyermekrák-
ellenes világnapról is.

Máté Zsófia
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Alig fél év alatt
másodszor lett
az egészségügyi tárca
irányítója dr. Ritli László.
A megbecsült nagyváradi
gyermekgyógyász
szakorvos, volt
kórházigazgató a hét
végén itthon tájékoztatta
a sajtót minisztériuma
idei terveirõl Biró Rozália
alpolgármester
társaságában.

A háziorvosok presztízsét
vissza kell állítani
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A Bihar Megyei Törvény-
széken február 10-én tartották
meg a bírák közgyûlését, ame-
lyen áttekintették a tavalyi te-
vékenységüket. A számadatok-
ból kiderült, hogy 2011-ben
összesen 31 691 üggyel fog-
lalkoztak a törvényszéken,
ezek közül kilenc és fél ezer
polgárjogi, mintegy 1700 bün-
tetõ, további közel húsz és fél
ezer pedig közigazgatási, adó-
ügyi és kereskedelmi per volt.

Egy bírónak tavaly 1132
perrel ellett foglalkoznia,
2010-ben „csak” 1007-rel. A

váradi törvényszéken 28 bíró
dolgozott tavaly, jóval keve-
sebb, mint a meglévõ posztok
száma, és állandó a fluktuáció.
Ez egyrészt örvendetes, mert
az itteni bírák elõrébb lépnek a
hivatali ranglétrán, miután si-
keresen versenyvizsgáztak
egy-egy ítélõtáblai tisztségre,
ám a létszámhiány már króni-
kusnak mondható. Cristian
Monenci törvényszéki szóvivõ
szerint a helyzetet ismeri a
Legfõbb Bírói Tanács és az
igazságügyi minisztérium is, és
igyekeznek gyakrabban meg-

hirdetni a megüresedõ álláso-
kat.

A létszámhiány ellenére az
adatok azt mutatják, hogy nõtt
a bírák „termelékenysége”.
Míg 2010-ben a törvényszékre
vitt majdnem 25 ezer peres
ügy közül 12 ezerben mondtak
ítéletet, tavaly a már említett
közel 32 ezerbõl megközelítõ-
leg 16 800-at zártak le, ami
28,1%-os növekedést jelent.

Folytatódik az a két-három
éve tapasztalható tendencia,
hogy egyik esztendõrõl a má-
sikra jelentõsen megnövekszik

a közigazgatási és adóügyi pe-
res eljárások száma. Tavaly
például szinte 2500-zal több
ilyen ügy került a megyei tör-
vényszék elé, mint egy évvel
korábban. A polgári peres új
eljárások száma viszont csök-
kent majdnem ezerrel, és 647-
tel kevesebb új büntetõper kez-
dõdött 2011-ben, mint 2010-
ben. Átlagosan valamivel több,
mint hétezerrel nõtt az új ese-
tek száma a tavalyelõttihez ké-
pest, ez 22 százalékos növeke-
dést jelent.

F. N. L.

Várhatóan még napokig el-
tarthat a fagyos hideg vidékün-
kön, ezért a nagyváradi Szociá-
lis és Közösségi Ügyek Hivatala
(ASCO) folyamatos ügyfélszol-
gálattal és felügyelettel igyek-
szik a rászorulókon segíteni.
Koncsek Vadnai Zita, a hivatal
vezetõje elmondta, hogy febru-
ár 1-jétõl munkatársai az Eccle-

sia Mater Alapítvány emberei-
vel közösen járják a város utcá-
it, naponta meleg ételt és teát,
valamint ruhanemût osztogat-
nak a hajléktalanoknak. A helyi
rendõrséggel közösen végzett
akció során arra biztatják az ut-
cán élõket, hogy ideiglenesen
költözzenek be a Gutenberg ut-
cai hajléktalanszállóra, többen

éltek is ezzel a lehetõséggel. Je-
lenleg 70 személy él azon a
menhelyen, 48-an a szálló épü-
letében, 22-en pedig az udva-
ron felállított lakókonténerek-
ben tartózkodnak.

Az igazgató elmondta, hogy
február 2-án a budapesti Refor-
mátus Misszionárius Központ
támogatásából 550 vastag öltö-

zéket is kapott a nagyváradi
hajléktalanszálló, amelyeket
szintén kiosztottak a rászorulók-
nak. 63 meleg ruhát a hajlékta-
lanszállón élõ személyeknek,
38 ruhanemût a városban élõ
hajléktalanoknak adtak. Száz
kabátot az aradi, további százat
a temesvári menhelynek küld-
tek el.

Ezernél több per egy bíróra

Ügyelnek a rászorulókra Váradon
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A helyi önkormányzat által
mûködtetett Presam közszol-
gáltató vállalat égisze alatt te-
vékenykedõ kéményseprõk-
nek 1994-ben befellegzett
Székelyhídon. Akkoriban Le-
hóczki Kálmán már csak ha-
todmagával kotorta a kormot,
pedig a rendszerváltást meg-
elõzõen több mint húszan vol-
tak kéményseprõk. Aláírás-
gyûjtésbe kezdtek, lett volna
esély e szolgáltatás megmen-
tésére, de sajnos a lakosság
elenyészõ hányada igényelte
munkájukat.

Pedig a kéményseprés õsi
mesterség, generációk óta
szervezetten mûködött. Saját
közismert egyenruhájukban
járták a falvakat, a székelyhídi
csoport például Éradonytól
egészen Biharfélegyházáig te-
vékenykedett. Negyedéven-
ként kopogtattak be a házak-
hoz, ha az illetõ gazda nem
volt odahaza, akkor krétával
az utcakaput jelölték meg, bi-
zonyítékként, hogy a helyszí-
nen jártak. Volt cégjelzéssel el-
látott jegyzetfüzetük is, amibe
a munkájuk során tapasztaltak

kerültek. Ha úgy állapították
meg, hogy valamelyik kémény
nincs megfelelõ állapotban,
esetleg tûzveszélyes, és a tulaj-
donos mégis elzárkózott a kar-
bantartási munka elõl, akkor
azt noteszükbe feljegyezték, és
láttamoztatták fõnökeikkel.

A szakember véleménye
szerint a lakosok többsége
akaratlanul is felelõtlen, nincs
ismeretük a megfelelõ ké-
ménykarbantartás elmulasztá-
sának veszélyeirõl. Egyesek
még a drótkefével, seprûvel
belekotornak a vájatba, de ez
messzemenõen nem elegen-
dõ. Mások még ezt sem te-
szik. Pedig a kéményeket leg-
alább évente egyszer át kelle-
ne nézetni, megseperni, vagy
ha szükséges, kiégetni, hogy a
szurkos lerakódás ne vezessen

késõbb a füstjárat elzáródásá-
hoz és az abból adódó tragédi-
ához. Már olyan eset is elõfor-
dult, hogy a lakásban nem
égett a tûz, a kémény mégis
füstölt – mesélte Lehóczki.
Mint kiderült még elõzõ este a
vastag lerakódás tüzet fogott,
és lassan izzani kezdett a ké-
ménybelsõ.

Naponta akár harminc ké-
mény kotrásával is végezni
tudna a mester, ám a kiégetés
már jóval több macerával,
odafigyeléssel jár. A nagymé-
retû kéményeknél akár egy
egész napot is igényel egy
ilyen munka. A régi kémé-
nyek szélessége a padlástér-
ben gyakran eléri az 1×1 mé-
tert, így egyben a szalonna és
a húsok füstölésére is szolgált.
Nemrég egy ilyen kémény ke-
rült az „útjába”, ahol a széles-
sége miatt nemzedékek óta el
nem dugult építménybõl nyolc
taliga kormot takarított ki.

Egyébként a szélesebb ké-
ményjárat nem jelenti azt,

hogy jobb lenne a húzása, sõt,
a beltér lassúbb felmelegedése
gátolja a tökéletes füstelszí-
vást. Arra viszont építkezésnél
jó odafigyelni, hogy a kályha-
csõbemenet alatt legalább egy
méterrel kezdõdjön a kémény,
ugyanakkor hetven centivel
emelkedjen a tetõgerinc fölé.
A legideálisabb téglából építe-
ni, a legnagyobb hiba pedig
azbesztcsõ alkalmazása. Ez
ugyanis a hideg-meleg hatásá-
ra páralecsapódást képez, ami
a lisztkormot megkötve eltö-
míti a csövet, ami egyszerûen
szétrobbanhat. Központi fû-
tésre szolgáló kazánoknál ide-
ális a vascsõkémény használa-
ta, de azt is érdemes körbefa-
lazni, éppen a hideg és meleg
levegõ hirtelen találkozásának
elhárítása végett. A régi, nagy
felületû kéményeket kupolával
fedték, amivel egyrészt nagy
mennyiségû esõvíz bejutását
elõzték meg, másrészt a kinti
szél befújását is gátolta.

Érmelléki Elek

Felelõsebben a kéményekkel
Az utóbbi évtizedekben felnõtt generáció számára
már szinte ismeretlen a kéményseprõ fogalma.
Régente a falusi gyermekek összefutottak a fekete
ruhás, maszatos arcú ember láttán, és szent
meggyõzõdéssel, görcsösen szorongatták
a kabátgombot, hogy rájuk köszöntsön a szerencse.
Az egykoron nem túl elegáns foglalkozás mûvelõire
manapság is „égetõ” szükség lenne. A székelyhídi
LEHÓCZKI KÁLMÁN a szakma talán legutolsó
érmelléki képviselõje. Otthonában beszélgettünk
a füst útjának, a padlások rejtekének ismerõjével
annál is inkább, mert egyre kevesebben vannak
tudatában a füstelvezetõ rendszerek tisztán
tartásának fontosságának.



Elõször is fontos beszélni magáról a
gyerekkori szerelem idõszakáról (kamasz-
kor, gyermekkor vége), ami nagy válto-
zást hoz mind testi, mind érzelmi szem-
pontból a gyermek és az egész család éle-
tébe. A gyermekkor vége nagyon sok té-
nyezõbõl álló, összetett szintje a fejlõdés-
nek. A folyamatot mindenekelõtt a testi
változások jelzik. A szexualitás egyre in-
kább tudatosul, de még nem jött el a pár-
kapcsolat ideje. A serdülõ fiataloknak
meg kell tanulniuk kezelni az érzelmeiket.
Ezt a kort a lázadás korszakának is mond-
hatjuk. Fontos, hogy ettõl a szülõ ne es-
sen kétségbe, nem a nevelése mondott
csõdöt, csupán egy többé-kevésbé szük-
ségszerû, átmeneti állapotról van szó:
serdül a gyerek.

– Mi tehet a szülõ ebben az idõszak-
ban a gyermekéért?

– A kamasz minden határt feszeget,
minden türelmet próbára tesz, ennek elle-
nére a felnõtt világ jelzései fognak rá hat-
ni. A gyereknek önállósulnia kell, kialakul
a saját személyisége (beszédmód, fizikai
kinézet). Ebben a korban a szülõ „edzõ-
ként” lehet jelen: csak a pálya szélén szur-
kolunk, esetleg elkapjuk, ha nagy gond
van, de neki kell önállóan cselekednie.
Nagyon sokat számít, hogy eddig mennyi-
re biztonságos családban nevelkedett. A
kamasz olyan, mint egy sündisznó. A tüs-
kéket a szülõk nagyon érzik, de valahol
mégis szeretetre vágyik. A kamasznak
vannak titkai, ezeket tiszteletben kell tar-
tani. Néha hihetetlen teljesítményekre ké-
pes, máskor hanyag, lusta. Hangulata
hullámzó.

– Hogyan éli meg a kamasz az elsõ
szerelmet?

– Elõször egy úgynevezett „önszere-
lem” alakul ki, amikor a kamasz saját ma-
gát szeretné jónak, szépnek látni. Ezután
következik az idealizált szerelem egy idõ-
sebb személy, egy bálvány iránt, akivel
biztonságosnak érzi, hogy átélje – érzel-
mes zenével és ábrándozással – milyen
szerelmesnek lenni. A fantáziálásnak is
megvan a maga ideje. Késõbb következik
az elérhetõ szerelem, ez azt jelenti, hogy
vele egy idõsbe lesz szerelmes a kamasz.

Ilyenkor fél bárkinek is felfedni az érzel-
meit, nem beszél senkinek a szerelmérõl,
mert a benne kavargó érzelmek még túl
zavarosak. Ezután következik az a sza-
kasz, amikor már nem titkolja, hogy kibe
szerelmes. Barátaiktól azt várják el, hogy
megerõsítsék és támogassák az érzései-
ket. Fontos a serdülõnek, hogy a „szerel-
müket” a társak is elfogadják. Rendkívül
fontos szakasz az elsõ fizikai érintés.
Olyan izgatottak ebben az idõszakban,
hogy olyan helyekre járnak inkább, ahol
beszélgetni sem feltétlenül szükséges (tár-
saság, bulik). A lényeg, hogy mindenki
lássa, együtt vannak. Ekkor már a csaló-

dás komoly érzelmi sérülést jelenthet. Ez-
után közeledik az elsõ csók ideje. A kéz-
fogástól a csókig megtett lépés hatalmas.
A csók az a mozzanat, amikor a szexuá-
lis izgalom elõször jelentkezik egymás tár-
saságában. Ez az elsõ alkalom, hogy ki
merik mutatni a fizikai szexuális vonzal-
mat a tiszta érzelmek mellett, és meg is
akarják mutatni mindenkinek, hogy õket
már megcsókolták. A következõ szakasz-
ban pedig már a „komoly” szerelmek és
csalódások következnek, amelyek nagy
viharokat kelthetnek a serdülõ életében.
Ma már a biológiai érettség és a testi sze-
relem hamarabb van, mint a pszichológi-
ai fejlõdés. A testi szerelem sokszor visz-
szajelzés a „ki vagyok én”-re. A pszicho-
lógiában ezt a normális fejlõdést is krízis-
nek tekintjük, ezért nagyon fontos, hogy
a szülõ jelen legyen a kamasz életében fi-
zikailag és figyelemben is.

– Hogyan segítheti a szülõ a gyerme-
két az elsõ szerelmek idején?

– Figyelni kell a kamaszra, meg kell
hallgatni, mi volt a suliban – azonnal! Ké-
sõbb már csak a „semmi” választ kapjuk.
Sokszor sokkal többet tudnak segíteni a
szülõk ezekben az években, mint azt gon-
dolnák. Ez a segítség úgy lehet hatékony,
ha a felnõttek meghúzzák azokat a hatá-
rokat, amelyen belül szabadnak érzi ma-
gát a kamasz. Ne felejtsük el, a szabadság
nem más, mint a felismert szükségszerû-
ség. Szerelmi-szexuális életükhöz is szük-
ség van arra, hogy érezzék a határozott-
ságot és következetességet, sõt azokat
szeretik és tisztelik, akik ezt megadják ne-
kik. Ezekben az években, amikor min-
dent megkérdõjeleznek, fontosak a fix
pontok, ami természetesen nem zárja ki,
hogy a szülõk rugalmasak is legyenek.
Nagyon fontos a jó kapcsolat szülõ–gyer-
mek között, ami az elõzõ évekre alapoz,
az idõbeli felvilágosítás a szülõ részérõl és
a beszélgetések. Szülei megértése és kö-
vetkezetessége sokat segíthet abban,
hogy – a nehéz serdülõéveket követõen –
harmonikus és autonóm fiatal váljék be-
lõle. Úgy gondolom, hogy szülõként eb-
ben az idõszakban az a feladatunk: ve-
gyük tudomásul, hogy a gyermekünk éle-
tében egy korszak végképp lezárult, és
segítsük, hogy az akadályokon – amely-
hez élete most elérkezett – sikerrel átve-
rekedje magát. Ennek feltétele a szilárd
alapokra épülõ szülõ–gyermek kapcsolat,
ahol megvan a bizalom és a biztonság.

Balázs Anita
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Gyermekkori szerelem
Kamaszkorban bizonyára mindenki átesett néhány szerelmen. Ezek
az érzelmek elengedhetetlen velejárói a serdülõkornak, amiket nem
szabad félvállról venni, hiszen meghatározó szerepük van a felnõtté
válásban. A gyermekkori szerelmekrõl, a kamaszok
hangulatváltozásairól és a szülõi segítségnyújtásról VERES ANDREA
pszichológust kérdeztük.
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Negyedszer hirdeti meg az
élesdi Constantin ªerban
Nyolcosztályos Iskola a megye
és az anyaország elemistái
számára a néhai Lugosi Mi-
hály élesdi lelkipásztor nevét
viselõ szépolvasó-versenyt. Az
április 5-ei, a Másféle iskola
elnevezésû rendezvénysoro-
zatba illeszkedõ vetélkedõ
szervezésében helyi pártfogók
– a Castrum Egyesület, a re-
formátus egyházközség és az
önkormányzat – is közremû-
ködik. A fõvédnök Petõ Csilla
parlamenti képviselõ. 

A jelentkezési határidõ már-
cius 5. Egy-egy iskolából ösz-
szesen négy tanulót (évfolya-
monként egyet-egyet) nevez-
hetnek be. Nevezési díj tanu-
lónként 7 lej, ezt a kísérõ peda-
gógusok a helyszínen fizethetik
ki. Itt kell leadniuk az elõdöntõk
portfólióját is, ami tartalmazza
a partneriskolák beszámolóit a
helyi elõdöntõkrõl és a partner-
szerzõdéseket, amiket elektro-
nikus úton juttatnak el. A jelent-
kezési lapokat az alábbiak sze-
rint juttassák el a házigazda-ver-
senyszervezõkhöz: az elsõsök
Ciavoiné Létai Andrea elekt-
ronikus címére (andiletai@
freemail.hu, a másodikosok Il-
lés Réka Arankának (i_r_e_k_a
@yahoo.com), a harmadikosok
Domján Emília Klárának (dom
janemi@yahoo.com), a negye-
dikesek pedig Sorbán Alíznak
(sorbanaliz@yahoo.com).

Az elsõ fordulóban egy sza-
badon választott, legfeljebb há-
romnegyed oldal hosszúságú,

szépirodalmi vagy ismerettar-
talmú szerkesztett szöveget kell
felolvasniuk a diákoknak, a
második fordulóban pedig a
zsûritõl kapott kötelezõ szöve-
get kell felolvasniuk elsõ látás-
ra. A zsûritagok értékelik a szö-
veg pontos és értõ olvasását a
jelentéstartalomnak és írásje-
leknek megfelelõen, a szöveg
hangulatának érzékeltetését
(hangerõ, hangszín, hanglejtés,
hangsúly, tempó), a kapcsolat-
tartást a hallgatókkal. Évfolya-
monként állítják fel a rangsort,
de a szervezõk ígérik: senki
nem távozik üres kézzel. Hogy
ez valóban így legyen, várják
további támogatók jelentkezé-
sét, akik tárgynyeremények
(könyvek, plüssfigurák, társas-
játékok, édesség, taneszközök)
vagy pénz felajánlásával hozzá-
járulnának a rendezvény lebo-
nyolításához. Az elmúlt három
év alatt több mint félezer gyer-
mek vett részt a megméretteté-
sen.

Szépolvasó-verseny Élesden

A fõvédnök, Petõ Csilla a zsûrinek is tagja volt

Nyitóáhítattal szokott kezdõdni a verseny

Izguló elsõsök egy korábbi versenyen

Az elmúlt napok fagyos idõjárása hosz-
szabb-rövidebb idõre megzavarta az okta-
tás is, ugyanis több tanintézetben nem
volt fûtés, így néhány napos hószünetet
rendeltek el. A múlt héten 2-3 napig nem
volt foglalkozás a székelyhídi napközi óvo-
dában, mert elfagyott a vízvezeték, a ká-

gyai mezõgazdasági iskolacsoportban és a
sólyomkõvári meg a gyapjúi általános is-
kolában nem tudtak eléggé befûteni.
Nagyváradon a távhõvezetékek egyik fõ-
csapjának hibája miatt a fél város nem ka-
pott meleg vizet, fûtést meg alig, ezért a
Szacsvay Imre Általános Iskolában, a

Szent László Római Katolikus Iskolacso-
portban és a Roman Ciorogariu Ortodox
Gimnáziumban rendeltek el tanítási szü-
netet. A megyei kórház Fõ utcai épületé-
ben és a szülészeten is akadozott a fûtés
két napig, de a hét végére kijavították a
hibát.

Hószünet
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Köztudott, hogy a föld-visz-
szaszolgáltatások sok helyen
nem mentek zökkenõmente-
sen, sok hercehurca elõzte
meg a törvény érvényre jutá-
sát. Aki pedig nem lépte meg
a szükséges lépéseket, az hop-
pon maradt, odalett az õsi bir-
tok, az elõdök hiába verejté-
keztek. Csokalyon is hasonló
helyzet állt elõ. Bár a helybeli-
ek jól tudták, hol húzódik a
közbirtokossági legelõ határa,
a saját statútummal rendelkezõ
közbirtokosság jogi személy-
ként nem alakult meg. Így a
székelyhídi önkormányzat,
ahová közigazgatásilag Cso-
kaly is tartozik, vissza nem igé-
nyelt területként kezelte a lege-
lõt.

A rendszerváltást követõen
az egykori földbirtokos Farkas
család leszármazottai vissza-

igényelték a nekik járó 120
hektáros jusst. Ötven hektár
földterület fölött viszont nem
tudták érvényesíteni jogaikat,
ugyanis hajdanán az adomá-
nyozás révén Búzás Antalhoz
került. Hosszú pereskedés
után a két család végül közö-
sen eladta a csokalyi közbirto-
kossági legelõbõl kimért ötven
hektárt a nagyváradi Mudura
Sándor vállalkozónak. Csuka
elmondása szerint õ csak any-
nyiban érintett az ügyben,
hogy az új tulajdonos õt bízta
meg mint vállalkozót a legelõ
„feltörésére”. Mudura megjele-
nése nem lesz kárára a falu-
nak, érvelt az alpolgármester,
ugyanis már tavasztól több
mint kétszáz embernek fog
munkát adni a birtokán, ahova
15 hektáros üvegházat tervez.
A késõbbiekben konzervgyárat

is épít, ahol további alkalma-
zottakra lesz szükség. Csuká-
nak e szebb jövõt vizionáló ki-
jelentésével némileg sikerült
csillapítania a kedélyeket, de
Kiss Zoltán és még néhány je-
lenlévõ továbbra sem nyugo-
dott bele a fejleményekbe. Kiss
jogilag törvénytelennek tartja a
legelõ szántóföldként történt
kimérését, valamint azt sem
fogadja el, hogy az õsök lege-
lõjérõl mennie kellett a birka-
nyájával.

Csuka további 80 hektár
legelõrõl is szólt, amit közössé-
gi birtokba lehetne venni. Ez
bõven elég is lenne a meg-
csappant jószágállománynak,
de mindehhez hivatalosan is
be kell jegyeztetni a közbirto-
kosságot, különben ez a lege-
lõrész is új gazdára talál.

A falugyûlés további részé-
ben a jelenlegi gazdasági hely-
zetre fittyet hányó nagyszabá-
sú infrastrukturális tervek ke-
rültek ismertetésre: játszótér
kialakítása, parkosítás, további
járdaöntés, utcák kövezése, a
vízvezeték és a kanalizálás ki-
építése, közintézmények felújí-
tása, szociális otthon létesíté-
se. A háziorvosi rendelõt már
sikerült kifogástalan állapotba
hozni, nemsokára gyógyszer-
tára és fogorvosa is lesz a falu-
nak. A túlzottan idealizáltnak
tûnõ, kampányszerû ígérgetés
hátterére is fény derült, Csuka
ugyanis bejelentette, hogy na-
gyobb karéjt akar magának a
városvezetésbõl: ringbe száll a
székelyhídi polgármesteri szék
elnyeréséért.

D. Mészáros Elek

Kié a föld, kié lesz a titulus?
Felröppent a hír, miszerint a csokalyi illetõségû
székelyhídi alpolgármester, Csuka József traktoraival
felszántotta szülõfalujában a közbirtokossági legelõ
egy tetemes részét. A helyzet tisztázására, valamint
egyéb a közösséget érintõ helyi dolgok
megbeszélésére Csuka pénteken falugyûlést hívott
össze. Mint kiderült, még a megjelentek közül is
többen voltak olyanok, akik elõtt nem egészen világos
a Mária Terézia korába visszanyúló közbirtok fogalma.

Csuka József polgármester szeretne lenni 

Földügyeket igyekeztek tisztázni a csokalyiak

Kiss Zoltán a közösségi legelõt akarja vissza
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Az idén a kemény hideg mi-
att elmaradt az utcai jelmezes
felvonulás és a szabadtéri bá-
buégetés. Ám a jelmezver-
senyt megtartották a mûvelõ-
dési házban. Három korcso-
portban lehetett benevezni:
óvodások, I–III. osztályosok és
IV. osztályosok. Összesen 36
jelentkezõ volt. A zsûrit a helyi
tanárok és a MIDESZ frissen
megalakult helyi szervezeté-
nek tagjai alkották. Természe-
tesen jelen volt és mindenben
segédkezett a rendezvény öt-
letgazdája, Seres Erzsébet ta-
nárnõ, aki több mint másfél
évtizedig volt a fõszervezõ.
Most átadta a stafétabotot fia-
talabb kollégáinak.

A jelmezesek igazán színvo-
nalas és ötletdús öltözékekben
jelentek meg, a zsûrinek bizony
komoly fejtörést okoztak. Vé-
gül sikerült felállítaniuk a sor-
rendet, és a majdnem dobogó-
sokat is különdíjjal jutalmazták.
Az óvodások között elsõ lett a

méhecske, második az indián,
harmadik pedig a tini nindzsa;
különdíjat kapott Arthúr király,
Piroska, a Duracell és a falusi
lány. Az I–III. osztályosok közül
legjobbnak ítélték Miss Persival
jelmezét, õt az indián és a csa-
tornás cigány követte a képze-
letbeli dobogón; különdíjas lett
a karácsonyfa és a jósnõ. A ne-
gyedikesek legjobb jelmezének
a karácsonyfa bizonyult, máso-

dik lett  Obelix, harmadik a
doktornõ, s különdíjra érdeme-
sítették a bohócot, a cigány-
lányt és a robotot.

Emléklapot mindenki ka-
pott, a legjobbak pedig okle-
velet és ajándékcsomagot ve-
hettek át Daróczi Mihály al-
polgármestertõl, aki egy-két
dicsérõ és biztató szóval is
megtoldotta a díjakat. A mû-
velõdési ház teljesen megtelt a
szülõkkel, nagyszülõkkel, ba-
rátokkal. Együtt izgultak a ver-
senyzõkkel, és várták munká-
juk eredményét, mivel a jel-
mezeket közösen készítették.
Minõségükön, ötletességükön
meg is látszott a sok éves gya-
korlat. A rendezvény anyagi
támogatója az idén is a Han-

sági és a Bódizs család volt, az
elmaradhatatlan farsangi fán-
kot és kiflit pedig a szülõk hoz-
ták. Jó hangulatú, színvonalas
verseny volt, minden korosz-
tály jól érezte magát.

A jelmezesek után szintén a
hagyománynak megfelelõen a
margittai Horváth János Tár-
saság színjátszó csoportja vet-
te át a színpadot, és bemutat-
ta idei farsangi kabaréját. Ti-
zenkilenc éve kezdték el a
színjátszást, és azóta Bályok
az egyetlen település – Margit-
tán kívül – ahol minden far-
sangkor szerepeltek. Sõt, még
a margittai elõadás elõtt lép-
nek itt fel. Nem pusztán elõ-
adó–nézõ kapcsolat ez, a
majd két évtized alatt igazi ba-
ráti szálak szövõdtek a fellé-
põk és a bályokiak között. Eb-
ben az évben két klasszikus
Rejtõ Jenõ-kabaréjelenetet,
zenés politikai kabarét, vidám
jelenetet adtak elõ, majd a nó-
tacsokorral zárult az elõadás,
amikor már a nézõk együtt
énekeltek a fellépõkkel. Ez a
vidám hangulat folytatódott a
mûvelõdési ház kistermében,
ahol gazdagon terített asztal
várta a vendégeket. A jó étel-
ital mellett éjfélig együtt nótáz-
tak, és azzal váltak el, hogy
„Jövõ farsangkor újra találko-
zunk!”

Szõke Ferenc

Farsangi kavalkád Bályokon
Majd két évtizedes hagyománya van annak, hogy
Bályokon farsangi kavalkáddal búcsúztatják a telet
a farsangi idõszak vége felé közeledve. Igaz,
a mostani tél nem nagyon akarja hagyni magát,
de a rendezvényt ennek ellenére megtartották.
A mindenkori fõszervezõ a helyi RMDSZ-szervezet
elnöke és választmányának tagjai, akiket az általános
iskola tanárai egészítenek ki. A diákok pedig
érdekesebbnél érdekesebb jelmezeket öltenek
magukra a jelmezverseny alkalmából.

Okleveleket kaptak a maskarába bújt gyermekek

Rejtõ-jelenet is volt a kabaré mûsorában

Telt házas rendezvény volt
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Megkezdõdött a Szacsvay
Akadémia 2012-es
Történelem
és személyiségek
sorozata. Az elsõ
elõadóval, a Szegedi
Tudományegyetem
Történeti Intézetének
tanszékvezetõjével,
KOSZTA LÁSZLÓ
egyetemi docenssel
Szilágyi Aladár
beszélgetett.

– Tanár úr, miért éppen az
egyháztörténelmet választot-
ta fõ kutatási területéül?

– Döntésemben nagy szere-
pe volt a tanáraimnak meg a
családomnak. Én anyai ágon
egy nyugat-magyarországi ka-
tolikus családból származom,
sok vakációt töltöttem nagy-
szüleim falujában, Nardán,
Szombathely mellett, ahol a
pap, illetve a falu temploma
nagyon fontos intézmény volt,
és nagypapám megadta a
módját: mindig nagyon csino-
san kiöltözve ment a temp-
lomba. Õt Istvánnak hívták, és
mindig emlegette, hogy mi-
lyen szép nevünk van, mi ket-
ten milyen fontos szent kirá-
lyok neveit viseljük – õ István,
én László. Édesanyám szülõfa-
luja az a környezet, amely el-
indította bennem az egyház, a
templom, a papok szerepe
iránti érdeklõdést. Sokáig egy
kis bányásztelepen laktunk
Pécs mellett, ahol nem volt
templom; az egy szocialista te-
lepülés volt, ahonnan a papot
messze ûzték. Még gyermek-
ként ezért is tûnt ki a nyaralá-
sok alkalmával a falusi pap és
a templom jelentõsége. Innen
indulnak a gyökereim, aztán a
gimnáziumi évek voltak a
meghatározóak, ahol másodi-
kos gimnazista koromtól kezd-
ve fõleg a reformáció kapcsán
már komolyabban kezdett ér-
dekelni a vallásosság, az egy-
házaknak a szerepe. Bekerül-
ve a szegedi egyetemre, Kristó
Gyula professzor elõadásait

kezdtem hallgatni, és olyan ér-
dekfeszítõek voltak, hogy a
professzor úr inspirálására el-
kezdtem középkori egyház- és
vallástörténettel foglalkozni.
Kezdetben a korai reformáció
iránti érdeklõdésbõl adódóan
a késõ középkorral. Aztán egy
felkérés nyomán Szent István
egyházszervezetérõl kellett
egy cikket írnom. Szinte még
egyetemista voltam, amikor
felkértek rá, s ez a megbízás
az Árpád-kor felé lökött, a XI.
századi egyháztörténet felé.

– Az utóbbi évtizedekben
Szent Lászlóval vagy a korá-
val kapcsolatosan kerültek-e
elõ eddig még nem ismert
dokumentumok?

– Újabb dokumentumok
már nemigen kerülnek elõ eb-
bõl a korszakból. A XI. század
nagyon jól kutatott idõszaka a
magyar történelemnek. Az ál-
lamalapítás idõszaka a nem-
zettudat alakulása szempontjá-

ból nagyon fontos idõszak
volt, viszonylag kevés írott for-
rással. Ezeket már a XIX. szá-
zad végére gyakorlatilag fel-
gyûjtötték. Azóta inkább az
történt, hogy jobb kiadások
állnak a kutatók rendelkezésé-
re. Kritikai kiadásoknak kö-
szönhetõen a nagyon fontos
írott dokumentumok eredeti
szövegeit pontosan tudjuk re-
konstruálni. Inkább a régésze-
ti eredmények azok, amelyek
még ma is bõvítik a korszak
forrásbázisát.

– Egy fontos terület a
hiteleshelyek kérdése. Az el-
sõ fennmaradt ilyen oklevél
III. Béla korából, 1181-bõl
származik. Viszont olyan
szerencsés helyzet, mint ami
Váradon adódott a Regest-
rumnak köszönhetõen, azt
hiszem, máshol nem fordult
elõ. A Regestrum megannyi
történeti szakma számára kí-
nál gazdag forrást. Kimerí-

tették-e már ezt az anyagot,
vagy még mindig van kutatni
való?

– Ez a mai napig kimeríthe-
tetlen aranybánya. Jómagam
a doktori disszertációmat a
pécsi káptalan hiteleshelyi te-
vékenységérõl írtam. Ez sok-
ban köthetõ Váradhoz, rész-
ben magának a Regestrum-
nak a meglétéhez, részben az
erdélyi kutatókhoz. Elsõsor-
ban Jakó Zsigmond és tanítvá-
nyai kutatásaira gondolok, hi-
szen õk hangsúlyozták a mo-
dern történettudományban a
hiteleshelyek jelentõségét.
Jakó professzornak és köré-
nek, a kelet-magyarországi
hiteleshelyekrõl, Váradról, a
gyulafehérvári káptalanról és
Kolozsmonostorról megjelent
publikációiknak köszönhetõen
kezdtem el a pécsi káptalan
ilyen tevékenységével fogla-
kozni, s ha a hiteleshelyekkel
foglalkozunk, oda kell figyel-
nünk Váradra. A hiteleshely-
kutatás jó iskola a magyar kö-
zépkor kutatásához szükséges
alapok elsajátításához. A pan-
nonhalmi alapítólevéltõl a mo-
hácsi csatatéren kiállított okle-
vélig nagyjából 200 ezer írá-
sos dokumentum maradt fent
a magyar középkorból. Úgy
tíz-tizenkétezerre tehetjük az
Árpád-kori oklevelek számát,
ezek nem kis része hiteleshelyi
oklevél. Ezekbõl pontosan
megismerhetõ a korabeli tár-
sadalom, a jogrendszer, az
egyházi intézményrendszer.
Jakó Zsigmondék hívták fel a
figyelmet arra is, hogy az in-
tézménytörténeti megközelíté-
sen túl nagyon sok mûvelõ-
dés-, nyelv- és társadalomtör-
téneti információ nyerhetõ ki
ezekbõl a dokumentumokból.
Izgalmas és sokrétû kihíváso-
kat rejtenek a középkori
hiteleshelyek.

A teljes interjú az Erdélyi
Riport 2012. február 17-i
számában lesz olvasható.

Kihívások a középkorból
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– Milyen szinten oktatják
iskoláinkban a zenét?

– Sajnos a zene másodlagos
tantárgynak számít a tanterv-
ben és az emberek felfogásá-
ban egyaránt, pedig nem így
kellene lennie, mivel az iskola
általános mûveltséget kell,
hogy adjon, melynek szerin-
tem fontos és elengedhetetlen
része a zenei mûveltség. Itt
most nem arra gondolok,
hogy mindenkinek kellene va-
lamilyen hangszeren játszania,
hanem hogy legalább a zeneel-
mélet alapfogalmait ismerje
egy végzõs diák. Ne legyen
számára idegen híres zene-
szerzõink neve, és fülének sem
a legkiemelkedõbb alkotások.
Általános zenei mûveltség nél-
kül véleményem szerint szegé-
nyebbek lennénk. Ezt kellene
belátniuk az arra illetékesek-
nek, és méltó helyére állítaniuk
a zene tanítását. Jó lenne, ha
már elsõ osztálytól, sõt már az
óvodában is szaktanárok fog-
lalkoznának a gyerekekkel,
akárcsak a nyelvek, a vallás és
a testnevelés esetében. Voltak
próbálkozások az oktatás el-
mélyítésére, hiszen 2004-ben
bevezették a gimnáziumi zene-
oktatást heti egy órában, mely
késõbb heti fél órára csökkent.
Ez alól csak a IX. osztály hu-
mán tagozata kivétel.

– Mit lehet nyújtani heti
fél órában a diákoknak?

– Ez a gyakorlatban kéthe-
tenként egy óra, ami nagyon
kevés. Még az osztályozáshoz
szükséges jegyeket is nehéz
ennyi idõ alatt megszerezni. A
fontosabb elméleti részeket
úgymond tõszavakban megta-
nuljuk, hogy legalább alapfo-

galmuk legyen a diákoknak. A
vokális rész, az éneklés az,
ahol sikerélménye is lehet a di-
ákoknak, de sajnos nem sokan
vannak, akik éneklésre, kar-
éneklésre vállalkoznak.

– Ismeri-e a mai diák a kot-
tát? 

– Ez nem jellemzõ, a tanterv
sem ezt célozza meg. A kotta-
olvasás megtanulása idõigé-
nyes, és nekünk idõbõl jut a
legkevesebb. Az énekeket úgy-
mond fülbõl tanuljuk meg. Tõ-
lünk nyugatabbra sokkal több
idõt fordítanak a zenei ismere-
tek elsajátítására, az iskolások

nagy része játszik valamilyen
hangszeren. Ezt az utat kellene
követnünk nekünk is, máskép-
pen nagyon leszakadunk.

– A szülõk és a diákok
mennyire érzik át a zene ok-
tatásának fontosságát?

– Sokkal kevésbé, mint kel-
lene. A szülõk sem tanultak
komolyabban zenét, nem kér-
te az akkori tanterv, ezért nem
tudnak segíteni a gyereknek.
Sajnos az „aranykor” a vallás
mellett a zene oktatását is el-
sorvasztotta. A diákok fõleg a
vizsgatantárgyakra koncentrál-
nak, a zene valahol egészen
hátul marad a fontossági sor-
rendben. Persze vannak kivé-
telek, de nagyon kevesen.

– Véleménye szerint ho-
gyan lehetne rangjához mél-
tó helyre emelni a zene okta-
tását?

– Mindenekelõtt mentálisan
kellene megváltozniuk az em-
bereknek, hogy a zenét ne

csak a szórakoztatóipar kellé-
kének, hanem belsõ kommu-
nikációnk fõ eszközének te-
kintsék. A zene mindig és min-
denkor segít. Búban és öröm-
ben egyaránt. Rendet és har-
móniát rak az életünkben anél-
kül, hogy észrevennénk. Saj-
nos elég kevés a kulturális érté-
ket képviselõ zenei mûsor a
színházakban és a médiában
egyaránt, vidéken pedig alig-
alig találkozunk komolyzenei
koncertekkel. Nincs alkalom
hallgatni az igazán értékes ze-
nét és megszeretni azt. A mo-
dern zene és a videoklipek a fi-
atalokat egészen más irányba
viszi el. Az iskolai oktatásban
olyan tanterv és óraszám kelle-
ne, mely segít az alapok lera-
kásában. A médiában több ze-
nei értékre lenne szükség, és
sokkal több komolyzenei elõ-
adásra a színházakban és mû-
velõdési házakban. A sokszor
hallott szép muzsika elõbb-
utóbb befészkeli magát a fü-
lünkbe, akkor már hiányozni
fog, és keresni fogjuk a találko-
zást. Debussy szavaival élve:
„A zene ott kezdõdik, ahol a
szó kifejezni már képtelen; a
zene éppen a kifejezhetetle-
nért létezik”.

– Tanórán kívüli foglalko-
zásokon lehet-e pótolni vala-
mit?

– Véleményem szerint igen.
Amióta tanítok, mindig szerve-
zek mûsorokat különbözõ pol-
gári és egyházi ünnepekre. A
tanulók szívesen részt vesznek
ezekben, kisebb csoportok
ezek, éneküket hangszeren kí-
sérem. Szabadidõmben heti
egy órában foglalkozom a gye-
rekekkel. Megéri, mert szíve-
sen jönnek, és remélem, õk
már továbbadják utódaiknak
az éneklés és a zene szeretetét.
A Horváth János Iskolacso-
port most rendelt egy elektro-
mos zongorát, a néptáncosok-
nak is vannak hangszereik, így
remélem, felpezsdül majd a ze-
nei élet a magyar iskolában.

Szõke Ferenc

PUSKÁS MIKLÓS zenetanár Margittán született,
érettségiig ott tanult, majd a bukaresti Zenemûvészeti
Fõiskolán diplomázott. Életpályája szinte adott volt,
mivel zeneszeretõ, zenélõ családban nõtt fel. Tanárként
visszatért szülõvárosába, ahol versenyvizsgával nyerte
el az általános iskola zenetanári posztját. Emellett
az akkori líceumban is tanított. Jelen tanévtõl
a Horváth János Iskolaközpontban és az Octavian
Goga Fõgimnáziumban tanít.

A zene rend és harmónia
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Jó hangulatú könyvbemutatónak adott otthont a nagyváradi
színház szombaton délután, mikor is Kovács Levente rendezõ-
vel, színházi szakemberrel készült, Ránézek az életemre címû
interjúkötetet, Kádár-Dombi Katalin teatrológus könyvét mutat-
ták be. A könyvet Nagy Béla, a nagyváradi színház nyugalma-
zott irodalmi titkára méltatta, majd a szerzõ hangos interjút ké-
szített Kovács Leventével, aki sok humorral és bölcsességgel
beszélt pályájáról. A kötet anekdotáiból a szerzõ színmûvész fia,
ifj. Kovács Levente és unokája, Dávid olvasott fel.

Egy rendezõ élete

Egy orvos önvallomása
Szinte teljesen megtelt a nagyváradi Ady Endre Gimnázi-

um díszterme dr. Kiss András Egy váradi orvos visszaemlé-
kezései címû önéletrajzi könyvének dedikálással egybekötött
bemutatóján szombaton délután. A Nagyváradról elszárma-
zott orvos kötetét Szilágyi Aladár közíró méltatta. A nyugal-
mazott belgyógyász-kardiológus papírra vetett önvallomását a
helyszínen meg lehetett vásárolni, a kötet kapható még a me-
gyeszékhelyen a Garasos híd melletti Libris Antica könyváru-
dában, és megrendelhetõ a www.konyvmester.ro honlapon.

Óvatosan a közvetítõkkel!
Honfitársait szedte rá több

romániai „vállalkozó”, aki kül-
földi munkát ígért többeknek,
ám végül meglépett a közvetí-
tõi díjjal, iratok, szerzõdés és
pénz nélkül hagyva a becsa-
pottakat. A Bihar Megyei
Munkaügyi Felügyelõség fi-
gyelmezteti az érintetteket, le-
gyenek körültekintõek, ha kül-
földre közvetítõ foglalkoztatási
szolgáltatóval egyezkednek.
Az ellenõrzött és jogilag kifo-
gástalan ilyen szolgáltatók
jegyzéke megtalálható a fel-
ügyelõség honlapján (www.
itmbihor.ro) az „Agenþii de pla-
sare a forþei de muncã în
strãinãtate” menüpont alatt.

Informálódjanak

Érdemes még tudni, hogy
magánszemély nem foglalkoz-
hat külföldi munkaközvetítés-
sel. A közvetítõnek szerzõdést

kell kötnie az állást keresõvel,
ebben szerepelnie kell, hogy
mennyi a közvetítési díj, és mi
a módja az esetleges jogviták
rendezésének. Ezenkívül pre-
zentálnia kell a külföldi mun-
káltatóval kötött munkaszer-

zõdést is román nyelven. A
munkát keresõt tájékoztatnia
kell az állást kínáló külföldi cég
profiljáról, a munkafeltételek-
rõl, elérhetõségérõl (postai és
e-mail cím, telefonszám stb.).
A területileg illetékes munka-

ügyi felügyelõségen ajánlatos
érdeklõdni a munkaközvetítõ
felõl, itt azt is meg tudják
mondani, esetleg szankcionál-
ták-e korábban a szolgáltatót.

Vidéki fiókok

A megyei munkaügyi ható-
ság arra is emlékezteti az érde-
kelteket, hogy ettõl a hónaptól
kezdõdõen vidéki kirendeltsé-
gein is el lehet intézni bizonyos
rendszeres kötelezettségeket.
Ez a hazai munkáltatókat érin-
ti. A belényesi, élesdi, margit-
tai és nagyszalontai munka-
pontokon kérhetik és megkap-
hatják az alkalmazotti nyilván-
tartás elektronikus továbbításá-
hoz szükséges jelszót, és lead-
hatják itt az alkalmazottak, il-
letve a napszámosok nyilván-
tartását. A kirendeltségek pon-
tos címét megtalálják a fel-
ügyelõség honlapján.



Kialakult az országos
vízilabda Szuperliga
rájátszásának mezõnye.
A legjobb négy együttes
között két váradi csapat
kapott helyet: a címvédõ
VSK-Digi és a Körös SK.
Utóbbi gárda kizárólag
ifjúsági korú játékosokból
áll.

Amióta a Nagyváradi VSK
átvette a Körös SK-tól a fel-
nõtt vízilabdacsapatot, utóbbi
klubnak az utánpótlás-nevelés
lett a feladata, sorozatban
„szállítja” is a bajnoki címeket
a gyermektõl a junior I. kor-
osztályig. A junior játékosok
közül többen is lehetõséget
kaptak az élvonalban való sze-
replése, elõbb a szintén váradi
Dinamo SK-val közösen, majd
pedig a Körös SK színeiben.
Tavaly még az utolsó helyen
végzett a váradi „csikócsa-
pat”, ám már akkor jelezte,
többre is képes. Az idén aztán
eljött az, amire talán kevesen
számítottak: a Körös SK fiatal
csapata a negyedik helyen
zárta a bajnokság alapszaka-
szát, ezzel lehetõséget kapott
arra, hogy részt vegyen a rá-
játszásban.

A váradiak jó, ám mégis
hullámzó teljesítménye mellett
a bajnokság színvonalának
csökkenése is közrejátszott ab-
ban, hogy Eugen Bãjenaru és
Liviu Garofeanu csapata beke-
rült a legjobb négy közé, tud-
niillik a bajnokcsapat Nagyvá-
radi VSK-Digin és a két buka-
resti riválisán, a Steauán és a
Dinamón kívül a többi résztve-
võnek amatõr státusa van. Ez
meg is látszott a bajnokság-

ban, ahol mindegyik tornán
volt meglepetés (nyert például
az esélytelennek tartott Ko-
lozsvár és a Bukaresti Sportul
Studenþesc).

Az elsõ két fordulót követõ-
en még öt csapatnak volt esé-
lye rá, hogy a már említett há-
rom profi gárda mellett beke-
rüljön a rájátszásba, majd a
harmadik torna után hárman
(a Körös SK, az Aradi Amefa
és a Bukaresti Rapid) marad-
tak versenyben a negyedik
hely megszerzéséért. A hazai
pályán játszó aradiak huszáros
hajrába kezdtek, hogy meg-
elõzzék a váradiakat, akiket le
is gyõztek az egymás elleni
mérkõzésen, ám tervük kudar-
cot vallott. A Körös SK meg-
szerezte azt a két gyõzelmet (a
7. helyen záró Kolozsvári Poli
és a tabellán 8. Bukaresti
Sportul Studenþesc ellen),
amely révén bebiztosította ne-
gyedik helyét az alapszakasz-
ban. A váradiak mérlege 31
pont (tíz gyõzelem, egy dön-
tetlen és 16 vereség), ez há-
rommal volt több, mint az ötö-
dik helyezett aradiaké.

A Körös SK sikere koránt-
sem meglepõ, ha figyelembe
vesszük, hogy a csapatban
négy ifjúsági (U18) válogatott
játékos van (Þic, Þifrea, Palea-
cu és Sfârle). Hozzájuk csatla-
koznak a nagyobbak, Sárközi
Gergõ vagy Freundlich Ádám,
két tehetséges vízilabdázó,
akiknek a teljesítménye is hoz-
zájárult ahhoz, hogy két
váradi csapat szerepeljen a rá-
játszásban.

A Körös SK tagjai: Für-
tös Mircea, Marius Þic – kapu-
sok, Tiberiu Dolha, Sergiu Ol-
cean, Andrei Pânzariu, ªtefan
Dolha, Vlad Cazacu, Rareº
Þifrea, Alexandru Sfârle, Bog-
dan Paleacu, Sárközi Gergõ,
Sergiu Pocian, Rãzvan Ro-
man, Freundlich Ádám, Macz-
kó Márk.

A rájátszás elsõ tornájára
február 25-én kerül sor, s a
tervek szerint április közepén
folytatódik majd a bajnokság,
azt követõen, hogy a román
válogatott Edmontonban sze-
repel majd az olimpiai selejte-
zõtornán.

Hajdu Attila
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Rájátszásba kerültek
a váradi tini vízilabdázók

Beérni látszik a tanítómunka, a felnõttek között is bizonyítanak a váradi tehetségek

A juniorok között már megszokták, hogy dobogóra állnak. A jövõben a fel-
nõttek között is megtehetik ezt a Körös SK tagjai
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A fájdalomról
Márai Sándor (1900–1989) Kossuth-dí-
jas író, költõ gondolatát idézzük a rejt-
vényben a vízsz. 1. és a függ. 26.
alatt.

VÍZSZINTES: 13. Oroszországban
gyártott autó. 14. A gomba szaporító-
sejtje. 15. Az alsó részen. 16. Rövid, vi-
dám történet. 18. Brazíliában és Peru-
ban élõ aranynyúl. 20. A rosszra csábítás
istennõje a görög mitológiában. 21. Szí-
nestévé-szabvány, 1966-ban vezették be.
22. A közelmúltban elhunyt Kossuth-dí-
jas színész. 24. A kén és a kripton vegy-
jele. 26. Páratlan kúra! 27. Õszi hónap
– röv. 28. A jelzett idõtõl. 29. Pára! 30.
A drágakövek mérésének súlyegysége.
32. Franz Kafka regénye. 34. Tábor
centruma! 36. John Wayne filmje
(1960). 38. Naptárban is sorakoznak.
39. Folyó Oroszországban, Jakutföldön
(4400 km). 41. Formátlan, alaktalan.
43. Vadat elejt. 44. Transzformátor –
röv. 46. Részeg. 48. A lantán és a nit-
rogén vegyjele. 49. Ölel. 51. Álomba
ringat. 53. Sütõ András névbetûi. 54.
Jogtalanul elvesz. 56. Európai rádióadók

egyesülése (fr. röv.). 57. Kettõs betû.
58. Élelmiszer. 59. Forma–1-es francia
pilóta (Jean). 61. Polinéz város betûi.
62. Vajdasági város (ék. f.). 64. Aroma.
66. Iskolai szolgálatos. 68. Szorító. 70.
Régi magyaros kabát. 72. Nagy … vágja
a fejszéjét – nehéz vállalkozásba fog.

FÜGGÕLEGES: 1. Bázis. 2. Zára dal-
máciai kikötõváros másik neve. 3. Bál-
vány. 4. Bergamo része! 5. Kettõs betû.
6. Gazdasági ágazat. 7. Kocsi az igáslo-
vakkal együtt. 8. Eladó. 9. Jugoszláv Lé-
giforgalmi Társaság. 10. Elõtag, beosz-
tottságra utal. 11. Amanda … – mély
hangú diszkóénekesnõ. 12. Áraszt. 17.
Vásártér az antik görög városokban. 19.
Vallásokban: a világ teremtõje. 23. Belg-
rád melletti, 511 m magas csúcs (ék. f.).
25. … Gott – sokoldalú cseh énekes.
27. Nógató szócska. 28. Kómában van!
29. Kipling farkasvezére. 30. A szerb ki-
rályok palotája Belgrádban. 31. Dél-indi-
ai, dravida nyelvû nép. 32. Fõütõér. 33.
Merészen emelkedett. 35. Ritka nõi név
(napja aug. 6-án van). 37. Francia szó.
40. … jegyzõje – Eötvös József regénye.
42. Immunológus, az MTA tagja (And-
rás). 45. Szláv nyelv. 47. Magyar szár-

mazású orientalista, régész, földrajztudós
(Aurél, 1862–1943). 50. Zenei mû jelzé-
se. 52. Arad megye betûjele. 55. Mon-
datrész. 57. Az ókori görög mitológiá-
ban gyermekét sirató anya. 58. Felfog-
ható rezgés. 59. Ima utolsó szava. 60.
Fogyasztotta. 61. Ásvány, egyes fajtái
drágakövek. 63. Német névelõ. 65.
Amnesztia kezdete! 67. Pázsit – névelõ-
vel. 69. Gépkocsi – röv. 71. Házõrzõ.

Barabás Zsuzsa

Múlt heti rejtvényünk (Szállóigék) he-
lyes megfejtése: „A hallgatás felér egy
vallomással. Amíg az ember él, remél-
nie kell.”

Ezt hallotta?…
Véndiákok 60. érettségi találkozót

tartanak. Az egyik öreg, valahány-
szor megszólítja a feleségét, mindig
aranyomnak, cicusnak, bogaramnak
hívja. Egyik barátja meg is jegyzi:

– Öregem, azért ez nem semmi,
55 év házasság után is ennyire szere-
ted az asszonyt, hogy mindig
becézgeted…

– Cimbora, elárulok egy nagy tit-
kot. Sajnos elfelejtettem az igazi ne-
vét vagy tíz éve.

☺

Két rendõr teker felfelé az emel-
kedõn tandemmel.

Ahogy felérnek a csúcsra, az ame-
lyik elöl ült, megszólal:

– Hû, de nehéz volt tekerni, hogy
ide felérjünk!

Erre a másik:
– Hát még nekem milyen nehéz

volt fékezni, hogy vissza ne gurul-
junk!

☺

Egy pácienst telefonon felhív az
orvosa:

– Uram, tegnap megkaptuk a tesz-
tek eredményét. Van egy rossz és
egy még rosszabb hírem.

– Mi a rossz hír?
– Önnek halálos betegsége van,

szóval legfeljebb 24 órája van hátra.
– És mi az, ami ennél is rosszabb

hír?
– Tegnap elfelejtettem szólni.
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Egész héten
a Hollywood Multiplex moziban

Védhetetlen (Safe House)
amerikai–dél-afrikai akciófilm

Matt Weston egy eldugott, ese-
ménytelen fokvárosi poszton teljesít
szolgálatot, õrzi a CIA védett házát. A
ház elsõ és egyetlen lakója viszont a
legveszélyesebb ember, akivel valaha
találkozott. Tobin Frost csaknem egy
évtizeden át sikeresen bujkált üldözõi
elõl. A CIA egyik legjobb ügynöke, a
volt hírszerzõtiszt katonai információ-
kat adott el mindenkinek, akinek volt
elég pénze. Ahogy Frostot beszállítják
kihallgatásra, zsoldosok érkeznek, és
ízekre szedik Weston védett házát. 

Idõjárás
Enyhülni látszik

a hónap eleje óta
beállt fagyos idõ. A
hétvégén még ke-
mény éjszakai fa-
gyokra lehet szá-
mítani, –11, –12 Celsius-fokig süllyed
a hõmérõ higanyszála, és nappal sem
emelkedik fagypont fölé a hõmérsék-
let. A hét elejétõl azonban megindul az
olvadás, 0 és 2 fokra melegszik fel a
levegõ. Éjszaka továbbra is fagyni fog,
de már nem kell tartanunk a farkasor-
dító hidegtõl; –4, –6 fokra számítha-
tunk. A hét folyamán változóan felhõs
lesz az égbolt, és többször eleredhet a
hó, a friss lepel azonban nem lesz vas-
tagabb 2–6 cm-nél.

Február 19., vasárnap
Zsuzsanna – héber eredetû bibliai név.
Jelentése: liliom.

Február 20., hétfõ
Aladár – germán eredetû, valószínûleg az
Aldarik vagy az Aldemar név elmagyaro-
sodott alakja. Elemeinek jelentése: öreg,
tapasztalt + híres vagy hatalmas, testõr-
hadnagy, mindenben hatalmas, elöljáró.

Álmos – török eredetû régi magyar név,
Árpád fejedelem apját hívták így. Jelenté-
se: megvett, megvásárolt; más feltevés
szerint: szerzõ. Az álom szóból való szár-
maztatása vitatott.

Február 21., kedd
Eleonóra – az arab Ellinor névbõl szár-
mazik, melynek jelentése: Isten az én vi-
lágosságom. Spanyol közvetítéssel került
Franciaországon át Angliába, késõbb on-
nan terjedt el egész Európában.

Február 22., szerda
Gerzson – héber eredetû bibliai név. Je-
lentése: idegen, jövevény, számûzött.

Február 23., csütörtök
Alfréd – germán eredetû, jelentése: tün-
dér, tanács.

Február 24., péntek
Mátyás – bibliai név, a héber Mattatiás
latin (Matthias) formájából származik. Je-
lentése: Jahve ajándéka.

Február 25., szombat
Géza – török eredetû, méltóságot jelöl,
jelentése: herceg(ecske). Mai formája a
középkori írott forrásoknak a XIX. száza-
di téves olvasatából származik. Az erede-
ti kiejtésnek megfelelõen Gyejcsa, Gyé-
cse vagy Décse lenne.

Névnapok és jelentések

Arany János-
szavalóverseny

A magyar nyelv és iro-
dalom tantárgyolimpia mi-
att az Arany János Mûve-
lõdési Egyesület március
17-ére halasztotta a 17.
Arany János vers- és pró-
zamondó versenyt. A
megmérettetésre három
korcsoportban várták a
benevezõket február köze-
péig, VII.–VIII., IX.–X. és
XI.–XII. osztályosok mér-
hetik össze tudásukat és
tehetségüket. Kötelezõ
versenyszám egy Arany-
ballada.

Valenti-napi bál

Nagykágyán a kultúrott-
honban Valentin-napi bált
tartanak Február 18-án,
szombaton 21 órai kezdet-
tel. A szervezõk minibárral

és értékes nyeremények-
kel várják a szórakozni vá-
gyókat. A talpalávalót a
Buliszerviz biztosítja. A be-
lépõ 4 lej.

Farsang farka

A sikeres nagyszalontai
szilveszteri buli ráadása-
ként március 3-án, szom-
baton egy újabb batyus
mulatságon szórakozhat-
nak együtt a mulatni vá-
gyók az RMDSZ-Magyar
Házban. A talpalávalót a
szilveszterkor már nagy si-
kert aratott nagyváradi ze-

nészek, Szõcs Lõrinc prí-
más és zenekara szolgál-
tatja. A részvételi díj 12
lej. Bõvebb felvilágosítás a
szalontai RMDSZ-irodá-
ban, illetve a 0259/373-
220-as telefonszámon.

Farsangi kabaré

A Horváth János Társa-
ság színjátszó csoportja az
idén is készült farsangi ka-
baréval. A hagyománynak
megfelelõen az elsõ elõ-
adást Bályokon tartották
múlt szombaton, ezen a
héten pedig kétszer lépnek
fel Margittán: február 17-
én és 18-án, pénteken és
szombaton egyaránt 19
órai kezdettel a mûvelõdé-
si házban. Az elõadások
ingyenesek, de helyjegyet
kell igényelni rájuk az
RMDSZ-székházban vagy
a mûvelõdési házban.

Névnapjukat
ünneplõ
olvasóinknak
sok boldogságot
kívánunk!
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Hozzávalók: 2 fej lila
hagyma, 4-5 közepes cék-
la, 1,5 liter zöldség- vagy
csirkeleves, 1-2 krumpli
attól függõen, hogy ki
mennyire sûrûn szereti, 2
dl tejszín, 2 evõkanál vaj,
3-4 kanál natúr joghurt,
cukor, só, bors, fejenként
1 fõtt tojás.

Elkészítés: A hagymát
felkockázzuk, és vajon
megpároljuk. Utána rá-
dobjuk a megpucolt céklát,
krumplit, és félig megpá-
roljuk. Felöntjük az alap-
lével, majd puhára fõzzük.
Botmixerrel pépesítjük,

majd hozzáadjuk a tejszínt
és a joghurtot. Sózzuk,
borsozzuk, és ha kell, egy
kicsi cukorral édesítjük.
(Vegyék figyelembe, hogy

a párolt, szinte karamelli-
zált cékla pont annyira
édes, hogy nem kell bele
több cukor.) Gerezdekre
vágott tojással tálaljuk.

Ínyenceknek 

Joghurtos
céklakrémleves
tojással

Az apró vagy mezei szulák a burgonya-
virágúak rendjébe, a szulákfélék családjá-
ba tartozó, lágy szárú, évelõ növényfaj.
Európában és Ázsiában honos, szántók,
kertek, útszéli gyomos társulások növé-
nye. Fél-kétméteresre növõ, csavarodó
szárú kúszónövény. Kiterjedt gyökérzeté-

nek köszönhetõen hosszabb száraz idõ-
szakokat is képes elviselni. Levelei szív
vagy nyíl formájúak, 2–5 cm hosszúak,
1–3 cm-es levélnyéllel. A virágok június-
tól szeptemberig nyílnak, tölcsér alakúak,
1-2,5 cm átmérõjûek, 10–15 mm hosz-
szúak, fehérek vagy halvány rózsaszínek,
5 sötétebb rózsaszín sugárirányú csíkkal.
A csészéktõl távolabb két kis elõlevél van.
Önmeddõ virágait rovarok porozzák be.
Augusztus és október között érik be mag-
ja, toktermésenként 1–4 darab.

Gyógynövényként való felhasználásá-
nak kiindulópontja a benne rejlõ gyanta-
glikozid (glikoretin) és a különbözõ cser-
zõanyagok. Nagyobb dózisban a gyanta-
glikozidok miatt hashajtóként hatásos, de
napjainkban alig használják. A homeopá-
tiában hátfájás csillapítására alkalmazzák.

Jövõ héten az aranyvesszõfû gyógyha-
tásait ismertetjük.

KOS: Fennáll a lehetõsége annak,
hogy a partnere megsértõdik, és

nem lesz ez a hét olyan pompás, mint
amilyennek ígérkezik. Egy munkatársa
alattomos viselkedésére készüljön fel!

BIKA: A héten nagyon sok jó dolog
alakul. Egészen apró jelekbõl össze

tudja rakni, hogy a lehetséges változások
hogyan érintik majd önt.

IKREK: Még az is elõfordulhat,
hogy a munkahelyén olyan dolgok

történnek, amelyek kedvezõen érintik Önt
és a jövõjét is.

RÁK: Csak a hivatalos ügyek inté-
zése ne lenne annyira bonyolult,

vagy egy szabály betartása ne okozna ne-
hézséget! A héten agyafúrt lehet.

OROSZLÁN: Anyagi ügyekben
nem túl rózsás a helyzet, mert saj-

nos valaki megpróbálja elütni egy olyan
dologtól, ami nagyon jól ment korábban.

SZÛZ: Megpróbál keverni-kavarni a
munkahelyén. Jobban jár, ha inkább

a saját és fõnöke érdekeit tartja szem elõtt,
különben könnyen kiesik a pikszisbõl…

MÉRLEG: Nem tud szabadulni a
régi szerelemtõl, mert a zsigereiben

érezi, hogy õ volt az igazi. Jó, ha tudja,
hogy õ is gondol önre.

SKORPIÓ: Miért nem fogadja meg
azokat a tanácsokat, amiket kapott,

és miért dõl be olyan embereknek, akik
az ön révén akarnak sikereket elérni?

NYILAS: A barátaira számíthat,
akik nincsenek ugyan sokan, de tõ-

lük nemcsak jó tanácsot, szeretetet, ha-
nem ajándékokat is kaphat. Viszonozza!

BAK: Ne utazzon a héten, de ha el-
kerülhetetlen, akkor legyen óvatos,

legyen a bankkártyáján több pénz, mint
amennyit eredetileg tervezett.

VÍZÖNTÕ: A héten hallhat egy jó
hírt, amely a reményt élteti önben,

hogy már csak egy kicsit kell várnia, és a
dolgok jobbra fordulnak.

HALAK: Fantasztikus lesz ez a hét.
Jó hírt is hall a következõ napok-

ban, és úgy érezheti, hogy az élet mégis-
csak igazságos.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (11.)
Apró szulák (Convolvulus arvensis)



A hét színésze – Ioan Gruffudd
Szombat, MTV 2 – 22:00 
Apa és fia (angol filmdráma)

2020112. f2. febrebruár 1uár 18–28–24.4.IngyIngyenes tenes téévvémûsorémûsor-mellékle-melléklett

A hét filmje:
A múlt titka, 
Vasárnap – RTL Klub, 23:55

A hét sporteseménye:
Veszprém–FTC nõi
kézilabda-mérkõzés,
Szombat – RTL Klub, 13:40

A hét dokumentumfilmje:
Virágzó városok, Dubai,
Kedd – Duna TV, 17:25



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

fajták (amerikai sorozat)
14:30 Melissa és Joey (amerikai s.)
14:55 Madagaszkár (angol természetf.)
15:50 Apa és fia (angol filmdráma)
17:40 A Szövetség
18:35 Gasztroangyal
19:30 SzerencseSzombat
20:30 Híradó este
21:15 Erkel-estély. Jótékonysági

gálamûsor az Erkel Színház
újjáépítéséért

22:50 Príma primavéra (bolgár-
magyar-angol filmdráma) 

00:15 Sporthírek
00:25 Zséda: Rouge. Koncertshow

az Arénában
02:05 Az ábécés gyilkos (amerikai

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 Bajnokok Ligája-magazin;
15:00 Egyszer az életben; 17:00
Találkozunk a TVR-nél; 18:45
Teleenciklopédia; 20:00 Híradó;
21:10 A másik férfi (amerikai
romantikus filmdráma) Fsz.: Liam
Neeson, Antonio Banderas; 22:45
Profik; 23:50 Fájó vallomások
(hongkongi thriller) Fsz.: Tony
Leung Chiu, Takeshi Kaneshiro;
01:35 Bajnokok Ligája-magazin;
02:00 Noktürnök
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Architextúrák;
08:30 Szentek és mesterségek;
09:00 Mitica esetei; 10:00 Légy fér-
fi, Grace! (francia s.); 11:00 Ha
nem tudná…; 11:15 A rejtelmes szi-
get (ismétlés); 12:30 Olimpiai maga-
zin; 13:00 Izland; 13:30 Arománok
(dokumentumfilm); 14:00 Római rej-
télyek (angol s.); 15:10 Kairó bíbor
rózsája (amerikai vígjáték) Fsz.:
Mia Farrow, Jeff Daniels; 16:30
Szélességek; 17:00 Jegyezd meg!;
18:00 Román útlevél; 19:00 Nuovo
Circo; 20:00 Razushow; 21:00 CSI:
Helyszínelõk (amerikai s.); 22:00
Híradó; 23:00 Gitárok ideje; 24:00
Csillagközi romboló (amerikai s.);
00:55 Római rejtélyek (angol s.);
02:00 Izland

Viasat 3
06:45 A kifutó (amerikai reality-show,
ismétlés); 07:35 Egy kórház magán-
élete (amerikai s.); 09:25 A szépség
és a szörny (amerikai s.); 10:20
Zsírégetõk (amerikai reality show);
11:15 Halottnak a csók (amerikai
s.); 12:05 Egy kapcsolat szabályai
(amerikai s.); 12:35 Szívek szállo-
dája (amerikai s.); 14:20 A nagy
csapat 3. (amerikai vígjáték, ismét-
lés); 16:15 Johnny English (angol
vígjáték); 18:10 Zsoldoskatona
(olasz-francia vígjáték); 20:10 Csak
szex és más semmi (magyar vígjá-
ték); 22:00 Las Bandidas (francia-
mexikói-amerikai akció-vígjáték);
23:45 Meghalsz újra (amerikai
thriller); 01:50 Szemet szemért
(amerikai vígjáték)

PRO TV
07:00 Híradó, Mi történik doki?;
10:00 Mi történik, doki?; 10:45
Fogadj az életre!; 13:00 Híradó;
13:05 Románia tehetségei;
15:15 A gyûrûk ura: A gyûrû
szövetsége (amerikai–új-
zélandi kalandfilm) Fsz.: Noel
Appleby, Sean Astin, Sala
Baker; 19:00 Hírek; 20:30
Boszorkányvadászat
(amerikai akciófilm) Fsz.:
Nicolas Cage, Ron Perlman,
Stephen Campbell Moore;
22:45 A remény rabjai
(amerikai filmdráma) Fsz.:
Tim Robbins, Morgan
Freeman, Bob Gunton; 00:45
Boszorkányvadászat
(amerikai akciófilm, ismétlés) 

HBO
06:00 A Mars-mentõakció (am. sci-
fi akciófilm); 07:55 Szívbõl jövõ zene
(am. dokf.); 08:30 Lottószelvény
(am. vígj.); 10:10 A szövetség (am.–
német–cseh–angol kalandfilm);
12:00 Nevelésbõl elégséges (am.
s.); 12:25 Modern család (am. s.);
13:25 Ízek, imák, szerelmek (am.
filmdráma); 15:50 Államtrükkök
(am.–emirátusokbeli akciófilm);
17:40 Mindenképpen talán (am.–an-
gol–fr. romantikus vígj.); 19:35 Ne-
velésbõl elégséges (am. s.); 20:00
Megvilágosultam (am. s.); 20:30
Törtetõk (amerikai s.); 21:00 Lódító
hódító (am. vígjáték); 22:35 Lover-
boy (román romantikus film); 00:15
Social Network – A közösségi háló
(am. filmdráma)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Padlógáz (német-luxemburgi ak-
ció-vígjáték) A sebességkorláto-
zás nélküli német autópályák elõ-
nyei és hátrányai. A sebesség
megszállottjai az országút orosz
haramiái ellen.; 12:40 Kamutanú
(amerikai vígjáték); 14:35 Ami sok,
az sokk (amerikai vígjáték); 16:30
Piedone, a zsaru (olasz-NSZK ak-
ció-vígjáték); 18:35 Már megint
bérgyilkos a szomszédom (ameri-
kai akció-vígjáték); 20:30 Garfield
(amerikai családi vígjáték); 22:00
Total Recall – Az emlékmás (ame-
rikai akciófilm); 00:10 Másodper-
cekre a haláltól (amerikai akció-
film); 01:50 Rettegj tõlem! (ameri-
kai thriller) 

RTL Klub – 23:30

A rettenthetetlen 
(amerikai történelmi dráma)
William Wallace többéves távollét után visszatér szü-
lõföldjére, Skóciába. Kaotikus állapotok uralkodnak:
a skót király trónörökös
nélkül halt meg, ezért
angol riválisa, a kegyet-
len és hitetlen I. Edward
elfoglalta trónját. Wal-
lace hosszú rábeszélés és
példamutatás után ütõ-
képes hadsereggé ková-
csolja elfásult népét. 

AXN
07:00 The Amazing Race;
09:00 Androméda (amerikai
sorozat); 11:00 Elveszett
világ (amerikai sorozat);
13:00 Merlin (amerikai
sorozat); 15:00 Táncolj, ha
tudsz! Reality Show; 16:00
Extrém házalakitás; 18:00
Szellemekkel suttogó
(amerikai sorozat); 19:00
NCIS (amerikai sorozat);
21:00 NCIS: Los Angeles
(amerikai sorozat); 22:00
Törvény és rend (amerikai
sorozat); 23:00 Gyilkos
elmék (amerikai sorozat);
01:00 NCIS (amerikai
sorozat); 02:00 NCIS: Los
Angeles (amerikai sorozat)

Eurosport
09:30 Síugrás – Világkupa, HS 213,
selejtezõ; 10:00 Alpesi síelés – Vi-
lágkupa, férfi, óriás szlalom, 1. fu-
tam, élõ; 11:00 Alpesi síelés – Vi-
lágkupa, nõi, lesiklás, élõ; 12:30
Északi összetett síelés – Világkupa,
HS 140; 13:00 Alpesi síelés – Világ-
kupa, férfi, óriás szlalom, 2. futam,
élõ; 13:45 Sífutás – Világkupa,
Lengyelo., férfi, 15km, klasszikus,
élõ; 14:45 Északi összetett síelés –
Világkupa, Gundersen, élõ; 15:45
Sífutás – Világkupa, nõi, 10km, élõ;
16:30 Síugrás – Világkupa, HS 213;
18:45 Tenisz – WTA torna, elõdön-
tõ, élõ; 21:00 Snooker – Wales-i
open, UK., elõdöntõ, élõ; 24:00 Sí-
ugrás – Világkupa, HS 213; 01:00
Tenisz – WTA torna, elõdöntõ

06:30 A megyeri titok
07:00 Gazdakör 
07:30 Rajzfilmek
09:40 Daktari (amerikai 

sorozat)
10:30 Csavargó kutya (amerikai

családi kalandfilm)
12:05 Családi krónikák
12:40 Duna anzix
13:02 Híradó 
13:15 Határtalanul magyar
13:45 Vannak vidékek 
14:15 Vissza Sherwoodba!

(kanadai sorozat)
15:15 Munka-Társ
15:40 Talpalatnyi zöld
16:10 Törzsasztal
17:05 Magyar történelmi

arcképcsarnok
17:20 A Maharadzsa lánya 2.

(olasz–német–amerikai
dráma)

19:00 Híradó 
19:30 Pannonia 3 keréken 
20:00 Honfoglalás (magyar színházi

felvétel)
22:40 Amadeus (amerikai film-

dráma)
01:40 Dunasport
02:05 Hangverseny

a Zeneakadémián

Duna TV
07:00 Az idõ örvényében
07:25 Tv2 matiné
11:30 Babavilág
12:00 Bajnokok Ligája magazine
12:30 Tûsarok
13:00 9 hónap
13:30 Gyilkos számok (amerikai s.)
14:30 TopSpeed
15:00 Autóguru (magazinmûsor) 
15:30 Xena (amerikai sorozat)
16:30 Bûbájos boszorkák (am. s.)
17:30 Hawaii Five-0 (amerikai s.) 
18:30 Sas kabaré
19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 Lúzer SC (amerikai vígjáték)

Gus, Richie és Clark három
született vesztes, akit gyerek-
korában sose vett be a csa-
patba a többi srác. Egyik nap
a baseballpályán megmentik
a milliárdos csemetéjét egy
csapat erõszakos kölyöktõl.
Cserébe az apa hajlandó fi-
nanszírozni egy mérkõzésso-
rozatot, amelyben a legme-
nõbb kölyökcsapatokkal kell
megküzdeniük. 

22:05 A Szem (amerikai thriller)
23:55 Farkas (amerikai horror)
02:10 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 Veszprém-FTC nõi kézilabda-

mérkõzés – élõ
15:30 Eltûntnek nyilvánítva

(amerikai-kanadai sorozat)
16:30 Õslények kalandorai (angol

sorozat)
17:20 Galaxis útikalauz

stopposoknak (amerikai-
angol sci-fi vígjáték)
Arthur Dentnek rossz
napja van, ráadásul azt
is megtudja, hogy a
Földet egy hiperbekötõút
miatt meg akarják
semmisíteni. Az utolsó
pillanatban azonban
sikerül lelépnie egy
ûrhajóval.

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 Dennis, a komisz (amerikai

vígjáték)
22:20 ValóVilág – Aréna
23:30 A rettenthetetlen (amerikai

történelmi dráma)
02:55 Fókusz Plusz

RTL Klub
06:30 Fõtér
07:55 Ma reggel 
09:00 Rajzfilmek
11:40 Enid Blyton kalandfilm

sorozata (angol sorozat)
12:10 Az utolsó mohikán
12:35 Fejezetek a magyar vasutak

történetébõl
13:02 Virágzó tapéták
13:25 Tizenkét hónap az erdõn
13:55 A Nagyúr – gróf Bánffy Miklós

(magyar dokumentum
játékfilm)

16:35 A falu jegyzõje (magyar
sorozat)

17:40 Magyarország története
18:05 Koncert
18:55 Otthonod a kávéház
19:20 Mi micsoda
19:50 Esti mese
20:15 Szerelmem, Afrika (német-

olasz sorozat)
21:00 Híradó este
21:35 Apa és fia (angol 

filmdráma)
23:20 Gasztroangyal
00:15 Az elveszett múlt (olasz

sorozat)
01:55 A Nagyúr – gróf Bánffy Miklós

(magyar dokumentum
játékfilm)

MTV 2
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06:30 Magyar gazda
07:00 Zöld Tea
07:25 Delta 
07:55 Ma reggel
10:00 Engedjétek hozzám
10:05 Így szól az Úr!
10:10 Katolikus krónika
10:40 A közösség szolgálata
11:15 Református magazin
11:45 Evangélikus ifjúsági mûsor
12:15 Református cigánymisszió
13:01 Hírek
13:05 Zegzugos történetek
13:35 Anno
14:05 Bakaruhában (magyar

romantikus dráma)
15:40 Út Londonba
16:10 Telesport – Sport 7
16:45 Vettel és a többiek...
17:15 Kálloy Molnár Péter koncert
18:10 Retró kabaré
19:05 Rex Rómában (osztrák s.) 
19:55 A Lényeg
20:30 Híradó este
21:15 Magyarország, szeretlek!
22:30 A harcmezõ hírnökei (ameri-

kai romantikus dráma)
00:20 Száll a kakukk fészkére

(amerikai filmdráma)
02:35 Gyõri Filharmonikusok

koncertje, 2. rész

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 A Celibidache-univerzum;
15:35 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
A nõk hálójában (amerikai
romantikus filmdráma) Fsz.:
Adam Brody, Kristen Stewart,
Meg Ryan; 22:50 100%-ban
szavatolt; 23:50 Danutz Kft.
Szórakoztató szupermarket
(ismétlés); 02:05 Találkozunk a
TVR-nél

RTV 2
08:00 Jegyezd meg!; 09:00 Román
útlevél; 10:10 Légy férfi, Grace!
(francia s.); 11:00 Motormágia; 11:30
Nõi sikerek; 12:00 Bortestvérek;
12:30 Jamie Amerikában; 13:00 Iz-
land; 13:30 Arománok 2. (dokumen-
tumfilm); 14:00 Római rejtélyek (an-
gol s.); 15:00 Ha nem tudná…; 15:10
A rádió aranykora (am. vígjáték);
16:45 Ha nem tudná…; 17:00 Mitica
esetei; 18:00 Természet és kaland;
18:30 Csavargó pecás; 19:00 Széles-
ségek; 19:30 Nagylábon; 20:10 Árvíz
2. (kanadai akciófilm); 21:50 Divatvi-
lág; 22:00 Híradó; 23:00 Nyalóka. AG
Weinberger mûsora; 24:00 Csillag-
közi romboló (amerikai s.); 00:55
Római rejtélyek (angol s.); 01:50
Árvíz 2. (ismétlés)

Viasat 3
06:55 Egy kórház magánélete (am.
s.); 07:50 A szépség és a szörny
(am. s.); 08:50 Smallville (am. s.);
09:40 Topmodell leszek! (am. reality
show); 10:30 Szívek szállodája (am.
s., ismétlés); 11:20 Szex és New
York light (am. s.); 12:30 A nagy
házalakítás (am. szórakoztató s.);
14:20 Zsoldoskatona (olasz-francia
vígjáték); 16:20 Csak szex és más
semmi (magyar vígjáték); 18:20
Belevaló papapótló (am. vígjáték);
20:10 Harmadik mûszak (am. s.);
21:00 CSI: A helyszínelõk (ameri-
kai-kanadai s.); 21:55 Nikita (ame-
rikai s.); 22:50 Hanta Boy (amerikai
vígjáték); 00:25 Féktelen Minne-
sota (am. romantikus film); 02:15
Célkeresztben (am. s.)

PRO TV
07:00 Híradó, Mi történik, doki?;
10:00 A gyûrûk ura: A gyûrû
szövetsége (amerikai–új-zélandi
kalandfilm, ismétlés); 13:00 Hírek;
13:05 Nõk (amerikai vígjáték)
Fsz.: Meg Ryan, Annette Bening,
Eva Mendes, Debra Messing;
17:00 Féktelen balfékek (amerikai
vígjáték) Fsz.: Cedric the
Entertainer, Mike Epps, Gabrielle
Union; 19:00 Hírek; 20:30
Gyilkosok játéka (amerikai
akciófilm). Fsz.: Jean-Claude Van
Damme, Scott Adkins, Kevin
Chapman; 22:45 Gyilkos nap
(amerikai thriller) Fsz.: Sean
Connery, Wesley Snipes, Harvey
Keitel; 01:30 Gyilkosok játéka
(amerikai akciófilm, ismétlés)

HBO
06:00 A vakáció fele (francia film-
dráma); 07:40 Filmek és sztárok;
08:05 Az aranykezû sebész (am.
filmdráma); 09:35 Lódító hódító
(am. vígjáték); 11:15 The Orange
British Academy Film Awards
2012; 13:15 Ilyen a formám (am.
romantikus vígjáték); 15:05 Drá-
gán add a rétedet (am. családi
vígjáték); 16:35 Különleges kap-
csolat (angol–amerikai történelmi
dráma); 18:05 Bõrfejek (am. ro-
mantikus dráma); 20:00 Karib-
tenger kalózai: Ismeretlen vize-
ken (am. kalandfilm); 22:15 Sze-
rencse (am. s.); 23:20 Válaszcsa-
pás (am. s.); 01:00 Pancser
Police (am. akcióvígjáték); 02:45
Cyrus (am. vígjáték)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Porco Rosso – A mesterpilóta (ja-
pán animációs film); 12:55 L. A.
Story – Az õrült város (amerikai ro-
mantikus vígjáték) Harris K.
Telemacher egy televíziós idõjárás-
jelentés mûsorvezetõje. Egy napon
titokzatos üzenet érkezik hozzá,
amelybõl kiderül, hogy hamarosan
nagy változások fognak végbe-
menni életében.; 14:40 Garfield
(amerikai családi vígjáték); 16:10
Az elveszett Jézus-videó nyomá-
ban 2. (német kalandfilm); 20:00
Én a vízilovakkal vagyok (olasz ak-
ció-vígjáték); 22:00 A piszkos ti-
zenkettõ (angol-amerikai háborús
filmdráma); 00:55 Tengeri farkasok
(svájci-angol-amerikai akciófilm) 

MTV 1 – 22:30

A harcmezõ hírnökei 
(amerikai romantikus dráma)
Will Montgomery, az Egyesült Államok hadseregé-
nek egy tisztje, aki nemrég tért vissza Irakból, és
egy háborús sérültekkel foglalkozó szervezethez
csatlakozik. Partnerével, Tony Stone-nal õk a fele-
lõsek azért, hogy az elesett katonák hozzátartozói-

val és szeretteivel közöljék a tra-
gikus hírt. Will nehezen birkózik
meg a munkával, és egy nap be-
következik, amire nem számított:
szerelmes lesz Oliviába, akinek
éppen õ vitte férje halálhírét...

AXN
07:00 The Amazing Race; 09:00
Androméda (amerikai sorozat);
11:00 Az elveszett világ
(amerikai sorozat); 13:00 Merlin
(amerikai sorozat); 15:00
Táncolj, ha tudsz! Reality Show;
16:00 Extrém házalakítás; 17:00
A férfiak a szõkéket szeretik
(amerikai sorozat); 19:00 CSI:
New York-i helyszínelõk
(amerikai sorozat); 21:00 A cég
(amerikai akcióthriller) Fsz.:
Tom Cruise, Jeanne
Tripplehorn, Gene Hackman, Ed
Harris; 22:40 Felejthetetlen
(amerikai sorozat); 23:40
Gyilkos elmék (amerikai
sorozat); 00:55 CSI: New York
(amerikai sorozat)

Eurosport
09:00 Alpesi síelés – Világkupa, nõi,
szuperkombinált, szlalom, élõ; 10:00
Alpesi síelés – Világkupa, férfi, szla-
lom, 1. futam, élõ; 11:00 Északi ösz-
szetett síelés – Világkupa, HS 140,
élõ; 11:45 Alpesi síelés – Világkupa,
nõi, szuperkombinált, szlalom, élõ;
13:00 Alpesi síelés – Világkupa, fér-
fi, szlalom, 2. futam, élõ; 14:00
Északi összetett síelés – Világkupa,
Németo., Gundersen, élõ; 14:45 Sí-
ugrás – Világkupa, Németo., HS
213, csapat, élõ; 16:30 Snooker –
Wales-i open, UK., döntõ, élõ; 18:30
Tenisz – WTA torna, Katar, döntõ;
20:00 Snooker – Wales-i open, UK.,
döntõ; 24:00 Síugrás – Világkupa,
Németo., HS 213, csapat; 01:15
Snooker – Wales-i open, UK., döntõ

06:30 Ezer év szentjei 
07:00 Gazdakör 
07:30 Rajzfilmek
09:05 Daktari (amerikai sorozat) 
10:00 Isten kezében
10:30 Élõ egyház
11:00 Világ-nézet
12:00 Evangélikus istentisztelet
13:02 Híradó
13:20 Élõ népzene
13:50 Nyelvõrzõ
14:15 Rosszcsont kalandjai

(amerikai sorozat)
15:15 Csellengõk
15:45 Szerelmes földrajz
16:15 Hazajáró 
16:45 Múltidézõ
17:20 Magyar történelmi

arcképcsarnok
17:35 Fekete gyémántok (magyar

filmdráma)
19:00 Híradó 
19:30 Heti Hírmondó
20:00 Önök kérték!
21:00 Lázadás a Bountyn (amerikai

kalandfilm)
23:55 Klubszoba
00:50 Dunasport
01:05 Koncertek az A38 hajón
02:10 Az én évszázadom (magyar

dokumentumfilm)

Duna TV
06:45 Reggeli gondolatok
07:15 Egzotikus Ázsia
07:45 Tv2 matiné
12:30 Stahl konyhája (ismétlés)
13:00 Kalandjárat (ismétlés)
13:30 Borkultusz
14:00 Több mint TestÕr
14:30 Simlis Jack, a karibi szuper-

kém (amerikai-új-zélandi s.)
15:00 A kiválasztott – Az amerikai

látnok (amerikai sorozat)
16:00 Monk – Flúgos nyomozó

(amerikai sorozat) 
17:00 Bûbájos boszorkák (amerikai

sorozat)
18:00 Lúzer SC (amerikai vígjáték,

ismétlés) 
19:30 Tények
20:00 Napló (mérlegen a valóság)
21:05 Nemzetbiztonság Bt.

(amerikai akció-vígjáték)
22:45 Frizbi Hajdú Péterrel
23:45 Célkeresztben (amerikai s.) 
00:45 Saját szavak (amerikai film-

dráma) Erin Gruwell 23 éves,
ambíciózus kezdõ tanárnõ.
Elsõ munkája az egyik leg-
hírhedtebb kaliforniai közép-
iskolába szólítja, ahol egy
„taníthatatlannak“ bélyeg-
zett osztályt bíznak rá. 

TV 2
07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:35 Teleshop 
12:25 Törzsutas 
12:55 Havazin
13:25 Jéglovagok
15:20 Eltûntnek nyilvánítva

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

sorozat)
17:20 Az elnök emberére talál

(amerikai-német vígjáték)
Az egykori elnök, Monroe
Cole vidékre költözik
pihenni. Néhány lelkes
lakó azonban felkéri
polgármesternek. A sima
gyõzelem helyett azonban
véres küzdelem vár rá,
ugyanis a barkácsbolt
tulajdonosa, Harry
Harrison az utolsó
pillanatban jelölteti
magát.

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Cobra 11 (német sorozat)
21:00 ValóVilág – Aréna
23:55 A múlt titka (német-angol

thriller)
01:45 Portré 

RTL Klub
06:30 Fõtér
07:55 Ma reggel 
10:00 Rajzfilmek
11:30 Enid Blyton kalandfilm

sorozata (angol sorozat) 
12:00 Az utolsó mohikán (anim. s.)
12:45 Hagyományok õrzõi
13:01 Engedjétek hozzám
13:05 „Így szól az Úr!“
13:15 Katolikus krónika
13:40 A közösség szolgálata
14:20 Evangélikus magazin
14:45 Evangélikus ifjúsági mûsor
14:50 Útmutató
15:20 Református cigánymisszió
15:45 Zsinagógák
16:00 Ars Hungarica
16:30 Unokáink is látni fogják
17:00 Tizenkét hónap az erdõn
17:25 Magyarország története
17:50 Michael Bolton-koncert
18:45 Otthonod a kávéház
19:15 Mi micsoda
19:45 Esti mese
20:05 Szerelmem, Afrika (német s.)
21:00 Híradó este
21:35 A Lényeg
22:00 Bakaruhában (magyar ro-

mantikus dráma)
23:35 Bízzál bennem (olasz s.)
01:20 A harcmezõ hírnökei (ism.)

MTV 2



06:30 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:05 A Silla királyság ékköve (dél-

koreai sorozat) 
11:10 Rex Rómában (osztrák-

német-olasz sorozat) 
12:00 Út Londonba
12:30 Napirend elõtt
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 sorozat)
17:50 MM. A megoldások magazinja
18:40 Család csak egy van

(ausztrál sorozat) 
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó este
21:15 Kékfény
22:10 Hacktion (magyar sorozat)
23:05 Az Este
23:35 Aranymetszés
00:35 Múlt-kor
01:05 Zöld Tea
01:35 Sporthírek
01:45 Család csak egy van

(ausztrál sorozat)

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia,
nap mint nap!; 10:10 A palota
titkai (dél-koreai sorozat); 11:20
Sajtó és hatalom (ismétlés);
12:20 Ha szeretné újra látni;
12:40 A palota legendái (koreai
sorozat, ismétlés); 14:00 Híradó;
14:45 Teleshop; 15:30 Krónika
(magyar nyelvû mûsor); 17:00
Híradó; 17:30 A politikus lánya
(amerikai sorozat); 18:30 Az
elveszett lovag legendája
(koreai sorozat); 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 sorozat); 02:15 Nyitott
szemmel (ismétlés); 03:20 Híradó
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Fraser és a
farkas (kanadai-am. s.); 08:50
Egészségpasztilla; 09:00 Természet
és kaland (ismétlés); 10:00 Széles-
ségek; 10:30 Hullámzunk; 10:50
Vallomások; 11:50 Bazár; 12:25
Egy óra biznisz; 14:00 Teleshop;
14:35 Együtt Európába; 15:30
Teleshop; 16:00 Fraser és a farkas
(kanadai-am. s.); 17:00 Vallomá-
sok; 18:00 Híradó; 18:30
Razushow; 19:30 Aréna (ismétlés);
20:25 Egy óra biznisz; 21:10 Szóra-
koztató mûsor; 22:00 Híradó; 23:00
Teremtsd meg a pénzt; 23:35
Woodstock a kertemben (am. ze-
nés vígjáték); 01:25 Autómánia;
02:00 Razushow (ismétlés); 02:50
Egy óra biznisz (ismétlés)

Viasat 3
08:25 Gyilkos sorok (am. s.); 10:20
Gyilkos számok (am. s.); 11:05 Han-
ta Boy (am. vígj.); 12:55 A dadus
(am. s.); 13:50 Gordon Ramsay – A
pokol konyhája (am. reality show);
14:45 Monk – Flúgos nyomozó (am.
s.); 16:35 CSI: Miami helyszínelõk
(am. s.); 17:30 Esküdt ellenségek:
Bûnös szándék (am. s.); 18:25 Gyil-
kos számok (am. s.); 19:25 Gordon
Ramsay – A pokol konyhája (am.
reality show); 20:20 Jóbarátok (am.
s.); 21:15 Két pasi – meg egy kicsi
(am. s.); 22:10 Durr, durr és csók
(am. vígj.); 00:15 CSI: Miami hely-
színelõk (am. s., ismétlés); 01:10
Esküdt ellenségek: Bûnös szándék
(am. s., ismétlés); 02:10 Féktelen
Minnesota (am. romantikus film)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?;
A könyvhozó; 10:00 Oscar
(francia vígjáték) Fsz.: Louis
de Funes, Claude Rich,
Claude Gensac; 12:00 Fiatal
és nyughatatlan (amerikai
sorozat); 13:00 Hírek; 13:45
Mosolypasztillák; 14:15
Féktelen balfékek (amerikai
vígjáték, ismétlés); 16:00
Fiatal és nyughatatlan
(amerikai sorozat); 17:00
Híradó; 17:45 Happy Hour;
19:00 Hírek; 20:30 Fogadj az
életre!; 22:30 Híradó; 23:00
Dexter (amerikai sorozat);
24:00 Oscar (francia
vígjáték, ismétlés); 01:45
Híradó

HBO
06:00 Kettõs játék (am. krimi);
07:55 Karácsonyi lidércnyomás
(am. animációs film); 09:10
Csajvadászat (svéd vígjáték);
10:35 Ahol a vadak várnak (am.
kalandfilm); 12:15 A Karib-tenger
kalózai: Ismeretlen vizeken (am.
kalandfilm); 14:30 Reflektorfény
(am. zenés dráma); 16:25 Anyát a
Marsra (am. animációs film); 17:50
A nagy üzlet (am. vígjáték); 19:30
Felvétel indul!; 20:00 Szerencse
(am. s.); 21:00 Halálos iram 4.
(am. akciófilm); 22:45
Megvilágosultam (am. s.); 23:15
Törtetõk (am. s.); 23:40
Lepattintva (am. romantikus
vígjáték); 01:35 Eredet
(am.–angol sci-fi)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10 Az
elveszett Jézus-videó nyomában
(német kalandfilm); 13:05 Pusztító
szélvihar (am. katasztrófa film);
14:50 Férjhez mész, mert azt mond-
tam (am. romantikus vígjáték);
16:45 Csapd le Chipet! (am. roman-
tikus vígjáték); 18:25 Én a vízilovak-
kal vagyok (olasz akció-vígjáték);
20:20 Paparazzi (am. thriller); 22:00
Halálra jelölve (am. akciófilm) John
Hatcher különleges ügynök évtize-
deken keresztül dolgozott a kábító-
szer osztályon. Amikor azonban
egy utcai lövöldözés során lelövik
a legjobb barátját, úgy érzi, betelt a
pohár.; 23:45 Döntõ játszma (am.-
kanadai akciófilm); 01:30 Pokoli
ígéret (am. thriller)

Duna TV – 22:30

Salsa 
(francia–spanyol
romantikus film)
Rémi jó úton halad,
hogy elismert zongoris-
ta legyen. Egyszer csak
mindenki megrökönyö-
désére azt a zenét akarja hallgatni, amit mindig is
szeretett: a salsát! Csakhamar rá kell azonban jön-
nie, hogy latin bandába senki sem akar egy fehér
srácot bevenni. Összeismerkedik a zeneszerzõ
Barretóval, a legendás Casa Cubana tulajdonosá-
val, aki munkát ajánl neki tánctanárként. 

AXN
07:00 American Idol; 08:00 Az
elveszett világ (amerikai s.); 09:00
Ügyvédek (amerikai s.); 10:00 A
férfiak a szõkéket szeretik
(amerikai s.); 11:00 Merlin
(amerikai s.); 12:00 Elveszett
világ (amerikai s.); 13:00
Ügyvédek (amerikai s.); 14:00
American Idol. Reality; 15:00 A
férfiak a szõkéket szeretik
(amerikai s.); 16:00 NCIS: New
York (amerikai s.); 17:00 Az
elveszett világ (amerikai s.); 18:00
Merlin (ausztrál s.); 19:00 NCIS
(amerikai s.); 21:00 NCIS: New
York (amerikai s.); 23:00 NCIS
(amerikai s.); 24:00 CSI: New
York (amerikai s.); 02:45 NCIS
(amerikai s.)

Eurosport
09:30 Síugrás – Világkupa, Oberst-
dorf, Németo., HS 213, csapat; 11:00
Tenisz – WTA torna, Doha, Katar,
döntõ; 12:00 Tenisz – WTA torna, Du-
bai, Egyesült Arab Emirátusok, 2. nap
élõ; 18:30 Labdarúgás – Eurogólok;
19:30 Sífutás – Világkupa, Szklarska
Poreba, Lengyelo., nõi, 10km; 20:15
Sífutás – Világkupa, Szklarska
Poreba, Lengyelo., férfi, 15km, klasz-
szikus; 21:00 Síugrás – Világkupa,
Oberstdorf, Németo., HS 213, csapat;
21:45 Csupa sport – Wattok; 22:00
Pankráció; 22:30 Pankráció – Válo-
gatás; 23:30 Labdarúgás –
Eurogólok; 00:30 Síugrás – Világku-
pa, Németo., HS 213, csapat; 01:30
Tenisz – WTA torna, Dubai, Egyesült
Arab Emirátusok, 2. nap

06:30 Gazdakör
06:40 Híradó
07:00 Közbeszéd (ismétlés)
07:30 Híradó 
07:40 Élõ egyház
08:00 Pannonia 3 keréken
08:30 Híradó
08:35 Sólyom és galamb (olasz s.)
09:30 Híradó
09:35 Térkép (ismétlés)
10:05 MacGyver (am.-kanadai s.)
11:00 Család-barát
12:00 Magyar elsõk
12:20 Kisváros (magyar sorozat)
13:02 Híradó
13:20 Kívánságkosár
15:15 Heti Hírmondó (ismétlés)
15:45 Csellengõk (ismétlés)
16:15 Klubszoba (ismétlés)
18:20 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:10 Térkép
20:40 MacGyver (am.-kanadai s.)
21:30 A férfi a legjobb orvosság (s.)
22:15 Hírek
22:30 Salsa (francia-spanyol

romantikus film)
00:20 Sportaréna 
01:15 Koncertek az A38 hajón
01:50 Térkép

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 Aktív Extra (ismétlés)
07:25 Tények reggel
08:00 Mokka
10:40 Stahl konyhája (ismétlés)
11:00 Teleshop
12:05 EZO.TV Jósok, médiumok!
13:40 Három pacák és az idegenek

(amerikai vígjáték) Egy vidé-
ki faluban néhány barát el-
kap egy apró termetû, zöld
idegent. A lény bár megsé-
rül, de rendelkezik a a rege-
nerálódás képességével és
rendre feltámad.

15:20 Marina (amerikai-mexikói s.)
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 (am. s.)
24:00 Aktív 
01:00 Tények este
01:35 EZO.TV Jósok, médiumok!
02:10 Életfogytig zsaru (amerikai

sorozat)

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

sorozat) 
10:20 Második esély (amerikai-

mexikói-kolumbiai sorozat)
11:20 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 A szív útjai (török sorozat) 
15:10 Sarokba szorítva (amerikai

sorozat)
16:10 Döglött akták (amerikai s.)
17:15 Marichuy – A szerelem

diadala (mexikói sorozat) 
18:20 Teresa (mexikói sorozat)
19:30 RTL Klub Híradó
20:15 Fókusz
21:15 Barátok közt (magyar sorozat)
22:00 ValóVilág – Aréna
23:10 Nagyágyúk (amerikai sorozat)
00:15 Reflektor
00:25 Halálos temetés (amerikai-

német-angol vígjáték) Daniel
és Robert normális temetésre
számítanak, meztelen férfira
viszont a legkevésbé sem.
Édesapjuk búcsúztatóján
azonban feltûnik egy idegen
férfi, Peter, aki pikáns kapcso-
latban állt a megboldogulttal. 

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 Négyszázezer nap
14:20 Magyar évszázadok
14:40 Híres magyar könyvtárak
15:35 Fõtér
17:00 Hogy volt!?
18:15 English 4U
18:45 Família Kft. (magyar sorozat) 
19:10 Angyali érintés (amerikai s.)
19:55 Esti mese
20:15 Veszélyes szerelem

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

sorozat)
22:25 Maradj talpon! 
23:20 Stingers (asztrál sorozat)
00:10 Drága doktor úr (olasz sorozat)
01:00 Az Este
01:25 On The Spot: New York

(magyar dokumentumfilm) 
02:20 Sant’ Angelo – Egy kórház

hétköznapjai (olasz sorozat)

MTV 2
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06:30 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:05 A Silla királyság ékköve

(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 Büszkeség (német –

amerikai krimi) Fsz.:
Terrence Howard,
Bernie Mac, Kimberly Elise,
Tom Arnold, Brandon Fobbs

23:05 Az ESTE
23:35 Tudorok (amerikai sorozat)
00:30 A rejtélyes XX. század
01:00 Esély
01:35 Család csak egy van

MTV 1

RTV 1
07:00 Reggeli híradó; 08:00
Románia nap mit nap; 10:10 A
palota titkai (koreai s.); 11:25
Premier plan; 12:20 Ha szeretné
úja látni; 12:40 A palota titkai
(koreai s.); 14:00 Híradó; 14:45
Teleshop; 15:30 Európai roma;
16:00 Magyar nyelvû mûsor; 17:00
Híradó; 17:30 A politikus lánya
(ameikai s.); 18:25 Az elveszett
lovag legendája (koreai s.); 19:45
Sport; 20:00 Híradó; 21:00 UEFA-
stúdió Bajnokok Ligája; 21:40 SSC
Napoli–Chelsea: Bajnokok Ligája
nyolcaddöntõ labdarúgó-mérkõzés,
élõ; 23:50 Gól gól után; 00:20
Psych – dilis detektívek (amerikai
s.); 01:10 Replay; 02:20 Ha
szeretné újra látni

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Fraser és a
farkas; 08:55 Teremtsd meg a pénzt;
09:20 Ma a holnapról; 10:00
Aurómánia; 10:30 Légy formában!;
10:55 Vallomások; 11:55 Bazár;
12:25 Egy óra biznisz; 13:15 Szóra-
koztató mûsor; 14:00 Parlamneti 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 Agatha Christie: Ábécé-
gyilkosságok (francia krimi); 20:25
Egy óra biznisz; 21:30 Szélességek;
22:00 Híradó; 23:00 Túlélõ a nagyvá-
ros dzsungelében; 23:35 Shrink –
dilidoki újratöltve (amerikai film-
dráma); 01:25 Woodstock a kertem-
ben; 03:20 Ma a holnapról; 03:40
Szórakoztató mûsor 

Viasat 3
06:35 Dawson és a haverok (am.
s.); 07:25 A kifutó (am. s.); 08:25
Gyilkos sorok (am. s.); 11:05 Las
Bandidas (am. s.); 12:55 A dadus
(am. s.); 13:50 Gordon Ramsay
(am. s.); 14:45 Monk – Flúgos nyo-
mozó (am. s.); 16:35 CSI: Miami
helyszínelõk (am. s.); 17:30 Esküdt
ellenségek: Bûnös szándék (am.
s.); 18:25 Gyilkos számok (am. s.);
19:25 Gordon Ramsay (am. s.);
20:20 Jóbarátok (am. s.); 21:15 Két
pasi – meg egy kicsi (am. s.);
22:10 Doktor House (am. s.); 24:00
CSI: Miami helyszínelõk (am. s.);
00:50 Esküdt ellenségek: Bûnös
szándék (am. s.); 01:40 Doktor
House (am. s.); 03:25 A nagy ház-
alakítás (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Parancsoljanak,
kérem!; 11:00 Mosolypasztillák;
12:00 Fiatal és nyughatatlan
(amerikai sorozat); 13:00 Hírek;
13:45 Mosolypasztillák; 14:15 Lois
és Clark (amerikai sorozat); 16:00
Fiatal és nyughatatlan (amerikai
sorozat); 17:00 Híradó; 17:45
Happy Hour; 19:00 Hírek; 20:30
Poseidon (amerikai akciófilm)
Fsz.: Josh Lucas, Kurt Russell,
Jacinda Barrett; 22:30 Híradó;
23:00 Dexter (amerikai sorozat);
24:00 Poseidon (amerikai
akciófilm, ismétlés); 02:00 Hírek;
03:30 Dexter (amerikai sorozat);
04:30 Románia, szeretlek!; 05:30
Mosolypasztillák; 06:00 Happy Hour

HBO
06:00 Anyát a Marsra (amerikai ani-
mációs film); 07:30 Filmek és sztá-
rok; 07:55 A buborék srác (ameri-
kai vígjáték); 09:20 Crulic (román
dokumentumfilm); 10:35 Páros
mellékhatás (amerikai vígjáték);
12:25 Hihetetlen Hulk (amerikai
akciófilm); 14:15 Kelekótya kará-
csony (amerikai családi vígjáték);
15:55 Az élet fája (amerikai film-
dráma); 18:15 Párterápia (ameri-
kai akcióvígjáték); 20:00 Seprûs
esküvõ (amerikai vígjáték); 21:50
Borgiák (amerikai s.); 00:30
Flypaper (amerikai vígjáték);
01:55 Oxigén (román rövidfilm);
02:40 Válások (francia vígjáték);
04:20 Aki csak arra gondol (nor-
vég vígjáték)

Film +
06:25 Porco Rosso – A mesterpilóta
(japán animációs film); 08:05 Televí-
ziós vásárlás; 11:10 Az elveszett Jé-
zus-videó nyomában (német ka-
landfilm); 13:05 Hogyan randiz-
zunk Drew Barrymore-ral? (ameri-
kai vígjáték); 14:50 A halál hullám-
hosszán (kanadai theiller); 16:35 A
zûrhajó (amerikai vígjáték); 18:05
Fagypont – Jégkorszak Miamiban
(amerikai – kanadai katasztrófa-
film); 19:55 Air America (amerikai
vígjáték); 22:00 Alien 2: – A bolygó
neve: Halál (amerikai akicó-
horror); 24:40 Sivatagi lavina (ame-
rikai akció-krimi); 02:30 Alien 2: –
A bolygó neve: Halál (amerikai
akicó-horror); 04:45 A halál hul-
lámhosszán (kanadai thriller)

Film + – 11:10 

Az elveszett Jézus-videó
nyomában 
(német kalandfilm)
Amerikát minden idõk
legnagyobb katasztrófája
fenyegeti: a vészjósló elõrejelzések szerint rövid idõn
belül a Földre újabb jégkorszak köszönt be, amely a
bolygó egészét beborítja majd, s amely elpusztít min-
den életformát. Dr. David Kotzmon tudós azonnal el-
készíti a válságtervet a lehetséges túlélésre. Amikor
azonban a jég váratlan gyorsasággal beborítja Mia-
mit, menekülni kényszerül, mielõtt teljesen megsza-
kadna minden összeköttetésük a külvilággal.

AXN
07:00 American Idol (reality Show);
08:00 Elveszett világ (am. s.);
09:00 Ügyvédek (am. s.); 10:00 A
férfiak a szõkéket szeretik (am.
s.); 11:00 Merlin (amerikai s.);
12:00 Elveszett világ (amerikai
s.); 13:00 Ügyvédek (amerikai s.);
14:00 American Idol (reality Show);
15:00 A férfiak a szõkéket szere-
tik (amerikai s.); 16:00 CSI (ameri-
kai s.); 17:00 Elveszett világ
(amerikai s.); 18:00 A kiválasztott
– az amerikai látnok (amerikai s.);
19:00 CSI (amerikai s.); 21:00
Szellemekkel suttogó (amerikai
s.); 22:00 Felejthetetlen (amerikai
s.); 23:00 Elveszett lány (amerikai
s.); 23:55 Zoom; 00:10 Felejthetet-
len (amerikai s.)

Eurosport
09:30 Labdarúgás –
Eurogólok; 10:30 Tenisz –
WTA torna, Dubai, 2: nap;
12:00 Tenisz – WTA torna,
Dubai, 3: nap – élõ; 18:30
Alpesi síelés – Világkupa,
Moszkva – élõ; 19:30 Síugrás
– Világkupa, Oberstdorf,
csapat; 20:15 Sífutás –
Világkupa, Szklarska Poreba,
nõi, 10km; 21:00 Sífutás –
Világkupa, Szklarska Poreba,
férfi, 15km, klasszikus; 21:45
Boksz; 23:45 Snooker –
Wales-i open, Newport,
Egyesült Királyság, döntõ;
01:00 Tenisz – WTA torna,
Dubai, Egyesült Arab
Emirátusok, 3: nap

07:00 Közbeszéd
07:30 Híradó
07:35 Roma Magazin
08:00 Domovina
08:30 Híradó
08:35 A férfi a legjobb orvosság (s.)
09:30 Híradó
09:35 Térkép
10:05 MacGyver (amerikai sorozat)
11:00 Család-barát
11:50 1 könyv
12:00 Magyar elsõk
12:20 Kisváros (magyar sorozat)
13:00 Híradó – Déli
13:20 Kívánságkosár
15:15 Napok, évek, századok
15:45 Múltidézõ
16:15 Sportaréna
17:25 Virágzó városok
18:20 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Alkotmány utca
20:10 Térkép
20:40 MacGyver (amerikai sorozat)
21:30 Mad Men – Reklámõrültek (s.)
22:15 Híradó
22:30 Cseresznyevirágzás (német–

francia romantikus dráma)
00:20 Dunasport
00:40 Magyar Jazz Ünnep

Duna TV
07:00 TotalCar
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája 
10:40 Babapercek
11:00 Teleshop
12:05 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok!
13:40 Hátulgombolós hekus

(amerikai film)
15:20 Marina (amerikai-mexikói

sorozat) 
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 Bõrnyakúak (német –

amerikai filmdráma) Fsz.:
Jake Gyllenhaal, Peter
Sarsgaard, Jamie Foxx,
Chris Cooper, Fenyõ Iván

00:15 Aktív
01:15 Tények Este
01:55 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok! 
02:25 Maradj! (amerikai film)

TV 2
06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt, skacok! 
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 Sarokba szorítva (amerikai

sorozat)
16:15 Döglött akták (ameikai

sorozat)
17:15 Marichuy – A szerelem

diadala (mexikói 
sorozat)

18:20 Teresa (mexikói sorozat)
19:30 RTL Klub Híradó
20:15 Fókusz
21:20 Barátok közt (magyar

sorozat) 
22:00 ValóVilág Összefoglaló – élõ 
00:10 Házon kívül 
00:40 XXI. század – a legendák

velünk élnek
01:10 Reflektor
01:35 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 Körös-

torok – Csongrád
11:00 Tudásakadémia Junior
12:00 Magyar pop
13:00 Híradó 
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer nap
14:20 Magyar elsõk
14:55 Fõtér
16:25 Hogy volt!?
17:45 Delta
18:40 Família Kft (magyar sorozat)
19:00 Angyali érintés (amerikai s.)
19:35 Esti mese
20:15 Veszélyes szerelem

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

sorozat)
22:20 Maradj talpon!
23:15 Stingers (amerikai sorozat)
24:05 Drága doktor úr (olasz s.)
01:00 Az Este
01:30 Büszkeség (ismétlés)
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06:30 Kárpát Expressz 
06:55 Ma Reggel
10:10 A Silla királyság ékköve

(amerikai sorozat)
11:00 Magyarország, szeretlek!
12:15 Útravaló
12:30 Átjáró
13:01 Híradó délben 
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Hrvatska krónika
14:25 Ecranul nostru
14:55 Most a Buday! Fõzzünk 

együtt!
15:25 Gasztroangyal
16:20 Angyali érintés (amerikai

sorozat) 
17:10 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat) 
17:55 MM
18:40 Család csak egy van
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó este 
21:15 Párizsi helyszínelõk (francia

sorozat)
22:00 On The Spot
23:05 Az Este: Bevallott múlt –

A Terror Háza Múzeum elsõ
tíz éve 

24:00 KorTárs
00:30 Zegzugos történetek
01:10 Család csak egy van

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 Az elveszett
lovag legendája (koreai s.); 14:00
Híradó; 14:45 Teleshop; 15:30 Embe-
rek, mint mi; 16:00 Együttélés; 17:00
Híradó; 17:30 A politikus lánya (am.
s.); 18:25 Az elveszett lovag legen-
dája (koreai s.); 19:45 Sport; 20:00
Híradó; 21:00 Dr: House (am. s.);
21:31 UEFA-stúdió Bajnokok Ligája;
21:40 Olympique Marseille–Interna-
zionale Milano: Bajnokok Ligája nyol-
caddöntõ labdarúgó-mérkõzés, élõ;
23:50 Gól gól után; 00:20 Psych – di-
lis detektívek (am. s.); 01:10 Nyitott
szemmel; 02:00 Ha szeretné újra lát-
ni; 02:15 La vie en rose; 03:15 Híradó 
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RTV 2
08:00 Fraser és a farkas; 09:10
Agatha Christie: Ábécégyilkossá-
gok (ismétlés); 11:00 Vallomások;
11:55 Bazár; 12:25 Egy óra biznisz;
13:05 Szórakoztató mûsor; 14:00
Teleshop; 14:35 Együtt Európába;
15:30 Teleshop; 16:00 Fraser és a
farkas; 17:00 Vallomások; 18:00 Hír-
adó; 18:30 Agatha Christie: Gyer-
mekjátékok (francia krimi) Fsz:
Antoine Dulery, Marius Colucci;
20:30 Egy óra biznisz; 21:10 Szóra-
koztató showmûsor; 22:00 Híradó;
23:00 Bortestvérek; 23:35 Elveszett
Paradicsom (kanadai akciófilm)
Fsz.: Til Schweiger, Emmanuelle
Vaugier; 01:25 Shrink – dilidoki kiüt-
ve (ismétlés); 03:05 Egy óra biznisz;
03:50 Szórakoztató showmûsor

Viasat 3
06:00 Dawson és a haverok (am.
s.); 07:25 A kifutó (am. s.); 08:20
Gyilkos sorok (am. s.); 10:05 Gyil-
kos számok (am. s.); 11:05
Columbo – Béke poraira (am. s.);
12:55 A dadus (am. s.); 13:50 Gor-
don Ramsay (am. s.); 14:45 Monk
– Flúgos nyomozó (am. s.); 16:35
CSI: Miami helyszínelõk (am. s.);
17:30 Esküdt ellenségek: Bûnös
szándék (am. s.); 18:25 Gyilkos
számok (am. s.); 19:25 Gordon
Ramsay – A pokol konyhája (am.
s.); 20:20 Jóbarátok (am. s.); 21:15
Két pasi – meg egy kicsi (am. s.);
22:10 Get Carter (am. s.); 24:10
CSI: Miami helyszínelõk (am. s.);
01:05 Esküdt ellenségek: Bûnös
szándék (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Lois és Clark
(ismétlés); 11:00 Mosolypasztillák;
12:00 Fiatal és nyughatatlan
(amerikai sorozat); 13:00 Hírek;
14:15 Árnyékok közt (kanadai
thriller) Fsz.: Brooke Burns, Katie
Boland, Amanda Tapping; 16:00
Fiatal és nyughatatlan (amerikai
sorozat); 17:00 Híradó; 17:45
Happy Hour; 19:00 Hírek; 20:30 A
bosszú ára (amerikai akciófilm)
Fsz.: Djimon Hounsou, Kevin
Bacon, Jirantanin
Pitakporntrakul; 22:30 Híradó;
23:00 Dexter (amerikai sorozat);
24:00 A bosszú ára (ismétlés);
02:00 Híradó; 03:30 Dexter
(amerikai s.); 04:30 Apropo TV

HBO
06:00 Párterápia (am. akcióvígj.);
07:40 A hihetetlen család (am. ani-
mációs film); 09:35 Bigyó felügyelõ
(am. vígj.); 10:55 Kutyák és macs-
kák – A rusnya macska bosszúja
(am. vígjá.; 12:15 Frost/Nixon
(am.–angol–fr. filmdráma); 14:15
Ilyen az élet (am. vígj.); 16:10 Po-
kolfajzat (am. akciófilm); 18:10 A
barátnõm pasija (am. romantikus
vígj.); 19:35 Nevelésbõl elégséges
(am. s.); 20:00 A Karib-tenger kaló-
zai: Ismeretlen vizeken (am. ka-
landfilm); 22:15 Szerencse (am.
s.); 23:20 Spartacus – az aréna is-
tenei (am. s.); 01:25 Vendéglista
(am. filmdráma); 02:55 Föld invázi-
ója – Csata: Los Angeles (am. sci-
fi); 04:50 Háborús sebek (am. dokf.)

Film +
06:25 Hogyan randizzunk
Drew Barrymore-ral?
(amerikai vígjáték); 08:05
Televíziós vásárlás; 11:10
Sajttársak (amerikai
vígjáték); 12:40 A zûrhajó
(amerikai vígjáték); 14:15
Sülve-fõve (amerikai
vígjáték); 16:00 Az arany
markában (amerikai film);
18:05 A hetedik tekercs
(amerikai kalandfilm); 19:50
Piedone Egyiptomban (olasz
akció-vígjáték); 22:00 Valami
Amerika (magyar film); 24:15
A nyomozás (olasz-spanyol
kalanfilm); 02:20 Fejvadászat
(amerikai akciófilm); 04:00
Saint Ange (amerikai horror)

TV 2 – 22:05 

Különvélemény 
(amerikai akcióthriller) 
Amerikában egy különleges rend-
szer mûködik. A rendõrök a mé-
diumok segítségével a jövõbe lát-
nak, elõre gyûjtik össze a bizonyí-
tékokat, tárják õket a bíróság elé,
és a helyszínen, még az elkövetés elõtt tartóztatják
le a bûnöst. A rendszer tökéletes. Ám a cég pa-
rancsnoka, John Anderton mégis kételkedni kezd, a
jelentés szerint ugyanis õ maga fog 36 órán belül
gyilkosságot elkövetni. Áldozatát nem ismeri, nem
tudja, hol és miért gyilkolná meg az idegent..

AXN
07:00 American Idol (reality
Show); 08:00 Elveszett világ (am.
s.); 09:00 Ügyvédek (am. s.);
10:00 A férfiak a szõkéket szere-
tik (am. s.); 11:00 A kiválasztott
– az am. látnok (am. s.); 12:00
Elveszett világ (am. s.); 13:00
Ügyvédek (am. s.); 14:00
American Idol (reality Show);
15:00 A férfiak a szõkéket szere-
tik (am. s.); 16:00 NCIS: Los An-
geles (am. s.); 17:00 Elveszett
világ (am. s.); 18:00 A kiválasz-
tott – az am. látnok (am. s.);
19:00 NCIS (am. s.); 21:00 Tör-
vény és rend (am. s.); 22:00 A
cég (am. s.); 23:40 NCIS (am. s.);
00:40 Törvény és rend (am. s.);
01:40 A cég (am. s.)

Eurosport
09:30 Snooker – Wales-i open,
Newport, döntõ; 10:30 Tenisz –
WTA torna, Dubai, 3: nap; 12:00
Tenisz – WTA torna, Dubai,
nyolcaddöntõ – élõ; 20:30 Olimpiai
játékok – Együtt Londonba; 20:45
Csupa sport – Szerdai válogatás;
20:55 Lovaglás – Világkupa, Vigo;
21:55 Lovaglás – Lovas klub; 22:00
Golf – U:S:P:G:A: torna, Los
Angeles, USA; 23:00 Golf – Európa
torna, Új-Delhi, India; 23:30 Golf –
Golf klub; 23:35 Vitorlázás – Rolex
Sydney Hobart; 24:05 Vitorlázás –
Yacht klub; 24:10 Csupa sport –
Szerdai válogatás; 24:15 Tenisz –
WTA torna, Dubai, nyolcaddöntõ;
01:45 Síugrás – Világkupa, HS 213,
csapat

07:00 Közbeszéd
07:30 Híradó
07:35 Unser Bildschirm
08:00 Srpski Ekran
08:30 Híradó
08:35 Mad Men – Reklámõrültek (s.)
09:30 Híradó
09:35 Térkép
10:05 MacGyver (amerikai sorozat)
11:00 Család-barát
12:00 Magyar elsõk
12:20 Kisváros (magyar sorozat)
13:00 Híradó 
13:20 Kívánságkosár
15:15 Munka-Társ
15:45 Önök kérték!
16:40 Talpalatnyi zöld
17:25 Korea, Kína és Japán

kultúrájának története
18:15 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Alkotmány utca
20:10 Térkép
20:40 MacGyver (amerikai sorozat)
21:30 A király kalóza (francia s.)
22:20 Híradó
22:30 A nagy vega sarktúra (angol

vígjáték) 
24:00 Dunasport
00:10 Petrovics Emil: Concerto grosso

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 TotalCar
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája 
10:40 Babapercek
10:40 Teleshop
11:55 EZO: TV Jósok, látók,

médiumok! 
13:30 Titkok szigete (amerikai film)
15:20 Marina (amerikai-mexikói

sorozat) 
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 Különvélemény (amerikai

akcióthriller) Fsz.: Tom
Cruise, Max von Sydow,
Colin Farrell, Samantha
Morton, Kathryn Morris

00:50 Aktív
01:50 Tények Este
02:25 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok! 
03:00 Életfogytig zsaru (ismétlés)

TV 2
06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt, skacok! 
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 Sarokba szorítva (amerikai

sorozat)
16:15 Döglött akták (ameikai

sorozat)
17:15 Marichuy – A szerelem

diadala (mexikói sorozat)
18:20 Teresa (mexikói sorozat)
19:30 RTL Klub Híradó
20:15 Fókusz
21:20 Barátok közt (magyar

sorozat) 
22:00 ValóVilág Összefoglaló – élõ 
23:10 Gyilkos elmék (amerikai

sorozat)
00:15 Reflektor
00:35 A fogoly (amerikai

filmdráma) Fsz.: Richard T.
Jones, Gabriel Casseus,
Melissa De Sousa, Bill
Nunn, Clifton Powell

RTL Klub
06:35 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:00 Idõutazás
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 Négyszázezer nap
14:25 Egymillió fontos hangjegy
14:40 Mérföldkövek a magyar

technika történetében 
15:10 Kamaszkorunk legszebb nyara
15:40 Valaki
16:00 A rejtélyes XX. század
16:30 Múlt-kor
17:00 Zegzugos történetek
17:30 Világokon át
18:10 English 4U
18:25 Família Kft (magyar sorozat)
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 sorozat)
24:00 Drága doktor úr (olasz s.)
00:55 Színészpalánták (am. s.)
02:00 Rocca parancsnok (olasz s.)
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06:25 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:10 A Silla királyság ékköve

(amerikai sorozat)
11:10 Van képünk hozzá
12:05 Párizsi helyszínelõk

(amerikai sorozat)
13:01 Híradó délben
13:20 Kárpát Expressz
13:55 Rondó
14:50 Angi jelenti
15:20 Négy szellem
16:20 Angyali érintés (amerikai s.)
17:05 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
17:45 MM
18:40 Család csak egy van
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó este 
21:05 Elcserélt lányok (amerikai s.)
22:00 DTK
22:55 Az Este
23:30 Szülõföld (amerikai

filmdráma) Fsz.: Max
Rhyser, Yifat Sharabi, Penny
Bittone, Shalin Agarwal,
Radhika Vaz

01:15 Család csak egy van
01:00 Melissa és Joey 
01:20 Sporthírek
02:00 MM

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia,
nap mint nap; 10:10 A palota
titkai (koreai sorozat); 11:25
Az idõ és az ember; 12:20 Ha
szeretné újra látni; 12:40 Az
elveszett lovag legendája
(koreai sorozat); 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 Az elveszett
lovag legendája (koreai
sorozat); 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
08:00 Fraser és a farkas; 09:10
Agatha Christie: Gyermekjátékok
(ismétlés); 10:50 Vallomások; 11:55
Bazár; 12:25 Egy óra biznisz; 13:15
Szórakoztató mûsor; 14:00 Parla-
menti pártok emelvénye; 14:35 Együtt
Európába; 15:30 Teleshop; 16:00
Fraser és a farkas; 17:00 Vallomások;
18:00 Híradó; 18:30 Agatha
Christie: Gyilkos toll (francia krimi)
Fsz: Antoine Dulery, Marius
Colucci; 20:05 Egészségpasztilla;
20:15 Divatvilág; 20:25 Egy óra biz-
nisz; 21:10 Szórakoztató showmûsor;
22:00 Híradó; 23:00 ITzón@; 23:35
Robotzsaru 2 (am. akciófilm) Fsz.:
Peter Weller, Nancy Allen; 01:35 Az
elveszett Paradicsom; 03:10 Egy óra
biznisz; 03:55 Szórakozató mûsor

Viasat 3
06:20 Dawson és a haverok (am.
s.); 07:10 A kifutó (am. s.); 08:10
Gyilkos sorok (am. s.); 10:10
Gyilkos számok (am. s.); 11:05
Gyertyák a Bay Streeten (am. s.);
12:55 A dadus (am. s.); 13:50
Gordon Ramsay (am. s.); 14:45
Monk – Flúgos nyomozó (am. s.);
16:35 CSI: Miami helyszínelõk
(am. s.); 17:30 Esküdt ellenségek:
Bûnös szándék (am. s.); 18:25
Gyilkos számok (am. s.); 19:25
Gordon Ramsay (am. s.); 20:20
Jóbarátok (am. s.); 21:15 Két pasi
– meg egy kicsi (am. s.); 23:05
Esküdt ellenségek: Los Angeles
(am. s.); 24:00 CSI: Miami
helyszínelõk (am. s.); 24:55 Két
pasi – meg egy kicsi (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Árnyékok közt
(ismétlés); 12:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai sorozat);
13:00 Hírek; 13:30
Mosolypasztillák; 14:15 Gregoire
ernyõje (francia vígjáték) Fsz.:
Pierre Richard, Gert Frobe,
Valerie Malresse; 16:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai sorozat);
17:00 Híradó; 17:45 Happy Hour;
20:00 Twente–Steaua: Európa Liga
labdarúgó-mérkõzés; 22:00 Híradó;
22:30 Dexter (amerikai sorozat);
00:30 Híradó; 02:00 Európa Liga
labdarúgó-mérkõzés (ismétlés);
03:30 Dexter (amerikai sorozat);
05:30 Mosolypasztillák; 06:00
Happy Hour

HBO
06:00 A barátnõm pasija (am. ro-
mantikus vígj.); 07:25 Ízek, imák,
szerelmek (am. filmdráma); 09:45
A Karib-tenger kalózai: Ismeretlen
vizeken (am. kalandfilm); 12:00 Az
elveszettek földje (am. kalandfilm);
13:40 Szívbõl jövõ zene (am. doku-
mentumfilm); 14:15 Trón: Örökség
(am. sci-fi akciófilm); 16:20 The
Orange British Academy Film
Awards; 20:12 Fõ utca (am. filmdrá-
ma); 20:00 A szerelem bûnei Kabul-
ban (am. dokf.); 21:20 A bûn serege
(fr. filmdráma); 23:35 Válaszcsapás
(am. s.); 01:10 Hétmérföldes szere-
lem (am. romantikus vígj.); 02:50
Social Network – A közösségi háló
(am. filmdráma); 04:45 A szerelem
bûnei Kabulban (am. dokf.)

Film +
06:10 Hûséges nõcsábász
(amerikai vígjáték); 08:05
Televíziós vásárlás; 11:10
Csapd le Chipet! (amerikai
vígjáték); 12:50 Piedone
Egyiptomban (olasz akció-
vígjáték); 14:55 A bérgyilkos
(amerikai krimi); 16:45 A vihar
rabjai (amerikai
katasztrófafilm); 18:30 A
hetedik tekercs (amerikai
kalandfilm); 20:20 Országúti
bunyós (olasz akció-vígjáték);
22:00 16 utca (amerikai
akciófilm); 23:55 Ez a fiúk
sorsa (amerikai filmdráma);
02:05 Óvatlan fejvadászok
(amerikai akciófilm); 03:35 16
utca (amerikai akciófilm)

Kobi Zucker kötelezõ katonai szolgálata letöltése
után hazatér szüleihez Tel-Avivba, ám ahelyett,
hogy otthon maradna, a szolgálat alatt átélt bor-
zalmak hatására inkább New Yorkban próbál sze-
rencsét régi haverjánál, a Brooklynban egy felka-
pott fagyizót üzemeltetõ Doronnál. Egy nap cso-
dálatos szépségû lány tér be barátaival a
fagyizóba, és Kobi szíve rögvest szerelemre gyúl.
Ám egyikõjük zsidó, másikuk pedig palesztin.

AXN
07:00 American Idol (reality Show);
08:00 Elveszett világ (amerikai so-
rozat); 09:00 Ügyvédek (amerikai
sorozat); 10:00 A férfiak a szõkéket
szeretik (amerikai sorozat); 11:00 A
kiválasztott – az amerikai látnok
(amerikai sorozat); 12:00 NCIS
(amerikai sorozat); 13:00 Ügyvédek
(amerikai sorozat); 14:00 American
Idol (reality Show); 15:00 A férfiak a
szõkéket szeretik (amerikai soro-
zat); 16:00 CSI (amerikai sorozat);
17:00 Elveszett világ (amerikai so-
rozat); 18:00 A kiválasztott – az
amerikai látnok (amerikai sorozat);
19:00 NCIS (amerikai sorozat);
21:55 Zoom; 22:10 Gyilkos elmék
(amerikai sorozat); 00:10 NCIS
(amerikai sorozat)

Eurosport
09:30 Tenisz – WTA torna,
Dubai, nyolcaddöntõ; 12:00
Tenisz – WTA torna, Dubai,
negyeddöntõ – élõ; 18:30
Síugrás – Világkupa, HS
213, csapat; 19:00 Síugrás
– Világbajnokság,
Vikersund, HS 207, selejtezõ
– élõ; 20:00 Legerõsebb
ember – Bajnokok ligája,
Ukrajna; 21:00 Harcosok
klubja – Küzdõsport
magazin; 24:00 Póker –
Európai pókerverseny;
01:00 Rali –
Interkontinentális verseny,
szezonális összefoglaló;
01:30 Tenisz – WTA torna,
Dubai, negyeddöntõ

07:00 Közbeszéd
07:30 Híradó
07:35 Horvát krónika
08:00 Ecranul nostru
08:30 A király kalóza
09:30 Híradó
09:35 Térkép
10:05 MacGyver (amerikai sorozat) 
11:00 Család-barát
12:00 Magyar elsõk
12:20 Kisváros (magyar sorozat)
13:00 Híradó – Déli
13:20 Kívánságkosár
15:15 Élõ népzene 
15:45 Szerelmes földrajz
16:15 Törzsasztal
17:10 Az állatok világa
17:40 Valóságos kincsesbánya
18:15 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Alkotmány utca
20:10 Térkép
20:30 MacGyver (amerikai sorozat)
21:30 Nyolc évszak (amgyar s.)
22:30 Híradó
22:35 Körhinta (magyar romantikus

dráma) Fsz.: Törõcsik Mari
00:15 Dunasport
00:20 Az idõ és a város (angol dokf.)
01:45 Térkép

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 TotalCar
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája 
10:40 Babapercek
11:00 Teleshop
12:00 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok!
13:40 Segítsetek, ûrlakók!

(amerikai film) 
15:20 Marina (amerikai-mexikói s.) 
16:20 Rex felügyelõ (osztrák s.)
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 s.)
22:00 Egy negyvenes nõ és a flört

(amerikai vígjáték) Fsz.:
Heather Locklear, Chelah
Horsdal, Robert Buckley,
Stefanie von Pfetten,
Vanessa Williams

23:50 Aktív
00:50 Tények Este
01:25 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok! 
02:00 Egy negyvenes nõ és a flört

(amerikai vígjáték, ismétlés)

TV 2
06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt, skacok! 
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 Sarokba szorítva (amerikai

sorozat)
16:15 Döglött akták (ameikai

sorozat)
17:15 Marichuy – A szerelem

diadala (mexikói 
sorozat)

18:20 Teresa (mexikói 
sorozat)

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

sorozat) 
22:00 ValóVilág Összefoglaló – 

élõ 
24:00 Tudorok (amerikai 

sorozat)
01:15 Reflektor
01:30 Infománia

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

állatfajták
10:25 TED
10:55 Öt perc próza Franz Kafka
11:00 Tudásakadémia Junior
12:00 Magyar retro
13:01 Híradó délben
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer nap
14:20 Szép otthonok, remek házak
14:40 Mérföldkövek a magyar

technika történetében
15:15 Kamaszkorunk legszebb nyara
15:30 Esély
16:00 KorTárs
16:25 Aranymetszés
17:30 Egy magyar építész

Egyiptomban
18:35 Família Kft (magyar sorozat)
18:55 Angyali érintés (amerikai s.)
19:50 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 sorozat)
00:10 A Szövetség
01:00 Az Este
01:30 Ölj meg, zsaru! (ismétlés)

MTV 2

M1 – 23:30 M1 – 23:30 

Szülõföld Szülõföld 
(amerikai filmdráma)(amerikai filmdráma)



06:25 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:10 A Silla királyság ékköve

(amerikai sorozat)
11:10 DTK
12:00 Namíbia
12:30 Múzeumtúra – francia módra
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 sorozat)
17:45 MM
18:40 Család csak egy van
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó este 
21:05 Poén Péntek Szálka
22:10 Mindenbõl egy van
23:05 Az Este
23:40 Négy szellem
24:35 Családom és egyéb ember-

fajták (amerikai sorozat)
01:00 Melissa és Joey 
01:20 Sporthírek
01:35 Valóságos kincsesbánya

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia, nap
mint nap; 10:10 A palota titkai (ko-
reai s.); 11:25 100%-ban szavatolt;
12:20 Ha szeretné úja látni; 12:40
Az elveszett lovag legendája (ko-
reai s.); 13:40 Folklórkincs; 14:00
Híradó; 14:45 Közelebb; 15:15
Teleshop; 15:30 Parlamenti pártok
emelvénye; 16:00 Románia parla-
mentje; 17:00 Híradó; 17:30 La vie
en rose; 18:25 Az elveszett lovag
legendája (koreai s.); 19:45 Sport;
20:00 Híradó; 21:00 Egyszer az
életben: Best of; 23:10 Mi a gond
velem? (am. romantikus film)
Fsz.: Catalina Sandino Moreno;
01:10 A halál útvonala (am.
thriller; 02:50 Ha szeretné újra lát-
ni; 03:20 Híradó; 04:20 Te ítélj!
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RTV 2
08:00 Fraser és a farkas; 09:00
Egészségpasztilla; 09:10 Agatha
Christie: Mérgezett toll (ismétlés);
10:50 Vallomások; 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 Agatha Christie.
A veszély háza (francia krimi) Fsz:
Antoine Dulery, Elsa Kikoine; 20:25
Egy óra biznisz; 21:10 Topping; 22:00
Híradó; 23:00 Van, akinek tetszik…;
24:00 Csillagközi romboló (am. s.);
00:55 Csavargó pecás; 01: 30 Bor-
testvérek; 02:00 ITzón@; 02:30 Túl-
élõ a nagyváros dzsungelében; 03:00
Egy óra biznisz; 03:45 Topping; 04:30
Van, akinek tetszik

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Gregoire ernyõ-
je (ismétlés); 12:00 Fiatal és
nyughatatlan (am. s.); 13:00 Hír-
adó; 13:30 Mosolypasztillák; 14:15
Hazugságok a múltból (kanadai
filmdráma) Fsz.: Ed Anders, Julia
Benson, Paul Bittante, Jennifer
Copping; 16:00 Fiatal és nyugha-
tatlan (am. s.); 17:00 Híradó; 17:45
Happy Hour; 19:00 Híradó; 20:30
Románia tehetségei; 22:45 A pank-
rátor (am.–francia filmdráma)
Fsz.: Mickey Rourke, Marisa
Tomei, Evan Rachel Wood; 01:45
Hazugságok a múltból nap (is-
métlés); 03:15 A pankrátor (is-
métlés); 05:30 Mosolypasztillák;
06:00 Happy Hour

HBO
06:00 Fõ utca (am. filmdráma);
07:35 Berlini vegyespáros (német
romantikus vígjáték); 09:15 Kese-
rédes (thaiföldi–am. romantikus
vígjáték); 11:05 Shrek a vége, fuss
el véle (am. animációs film); 12:40
Kasza-kõ (am. vígjáték); 14:15 Is-
ten kegyelmébõl (am. filmdráma);
15:55 Perzsia hercege – Az idõ
homokja (am. kalandfilm); 17:50
Lódító hódító (am. vígjáték); 19:30
Filmek és sztárok; 20:00 A szoba-
társ (am. thriller); 21:30 Keresés
(román dokumentumfilm); 22:00 Vá-
laszcsapás (am. s.); 23:40 A dol-
gok állása (am.–angol thriller);
01:45 A kidobóember (angol kri-
mi); 03:20 Kalózrádió (brit vígjá-
ték); 05:30 Filmek és sztárok

Film +
05:15 Csapd le Chipet! (amerikai
vígjáték); 06:40 Sajttársak
(amerikai vígjáték); 08:05
Televíziós vásárlás; 11:10 Az
arany markában (amerikai
kalandfilm); 13:10 A hetedik
tekercs (amerikai kalandfilm);
14:55 A vihar rabjai (amerikai
katasztrófafilm); 16:40 Cry-Baby
(amerikai zenés – vígjáték); 18:15
A hetedik tekercs (amerikai
kalandfilm); 20:00 Láncreakció
(amerikai film); 22:00 Még
drágább az életed! (amerikai
akciófilm); 24:15 Hegylakó
(amerikai akciófilm); 02:25 Még
drágább az életed! (amerikai
akciófilm); 04:30 A hetedik
tekercs (amerikai kalandfilm)

TV 2 – 13:25 

Szerelemcsapda 
(amerikai filmdráma)
Joyce New Yorkban él
ügyvéd férjével és két lá-
nyukkal. Amikor egy
nap rájön, hogy férje
hûtlen hozzá, Lauren-
nel és Gaillel együtt elin-
dul, hogy felkeresse szülõvárosát, Bloomfieldet. A
családi fészekben azonban a megnyugvás helyett
egy sokkoló családi titokra derül fény. Joyce most
tudja meg, hogy, akit eddig az unokatestvérének
hitt, valójában a vérszerinti nõvére.

AXN
07:00 American Idol (reality Show);
08:00 Elveszett világ (am. s.);
09:00 Ügyvédek (am. s.); 10:00 A
férfiak a szõkéket szeretik (am.
s.); 11:00 A kiválasztott – Az am.
látnok (am. s.); 12:00 Elveszett
világ (am. s.); 13:00 Ügyvédek
(am. s.); 14:00 American Idol
(reality Show); 15:00 A férfiak a
szõkéket szeretik (am. s.); 16:00
CSI New York (am. s.); 17:00
Elveszett világ (am. s.); 18:00 A
Merlin (am. s.); 19:00 NCIS (am.
s.); 20:00 NCIS: Los Angeles
(am. s.); 21:00 Visszaszámlálás
(am. s.); 22:10 Gyilkos elmék
(am. s.); 23:10 NCIS: Los
Angeles (am. s.); 00:10
Visszaszámlálás (am. s.)

Eurosport
09:30 Szánkó – Világkupa, Sigulda,
Lettország; 10:00 Sífutás – Világbaj-
nokság, HS 207, selejtezõ; 11:00 Sí-
futás – Világkupa, nõi, 10km; 11:45
Sífutás – Világkupa, férfi, 15km,
klasszikus; 12:15 Alpesi síelés – Vi-
lágkupa, Moszkva; 13:00 Síugrás –
Világbajnokság, HS 207, selejtezõ;
14:00 Tenisz – WTA torna, Dubai,
negyeddöntõ; 15:00 Tenisz – WTA
torna, elõdöntõ – élõ; 16:45 Síugrás
– Világbajnokság, HS 207, selejtezõ;
17:30 Síugrás – Világbajnokság, HS
207 – élõ; 19:15 Tenisz – WTA tor-
na, Dubai, elõdöntõ; 21:00 Favágó-
verseny – Világbajnokság, Hollandia;
22:00 Boksz – Bigger’s Better, ne-
hézsúly, Bulgária – élõ; 24:00 Síug-
rás – Világbajnokság, HS 207 

07:00 Közbeszéd
07:30 Híradó
07:35 Rondó
08:00 Kvartett
08:30 Híradó
08:35 Korea, Kína és Japán

kultúrájának története
09:30 Híradó
09:35 Térkép
10:05 MacGyver (amerikai sorozat) 
11:00 Család-barát
12:00 Magyar elsõk
12:30 Kisváros (magyar sorozat)
13:00 Híradó – Déli
13:20 Kívánságkosár
15:15 Nyelvõrzõ
15:40 Hazajáró
16:10 Vigyázó szemekkel a világ körül
17:10 Az autózás legendái
17:40 Ízõrzõk
18:20 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Alkotmány utca
20:10 Térkép
20:30 MacGyver (amerikai sorozat)
21:30 Sólyom és galamb (olasz s.)
22:20 Híradó
22:30 Pleasantville (amerikai vígj.)
00:40 Dunasport
00:45 Beavatás

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 TotalCar
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája 
10:30 Babapercek
10:45 Teleshop
11:50 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok!
13:25 Szerelemcsapda (amerikai

filmdráma)
15:10 Marina (amerikai-mexikói

sorozat) 
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 Megasztár 6.
23:35 Grimm (amerikai 

sorozat)
00:35 Aktív
01:35 Tények Este
02:10 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok! 
03:10 Életfogytig zsaru (ismétlés)

TV 2
06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt, skacok! 
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 Sarokba szorítva (amerikai

sorozat)
16:15 Döglött akták (ameikai

sorozat)
17:15 Marichuy – A szerelem

diadala (mexikói 
sorozat)

18:20 Teresa (mexikói 
sorozat)

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

sorozat) 
22:00 ValóVilág Összefoglaló – élõ 
00:50 Reflektor
01:05 Törzsutas
01:30 Odaát (amerikai sorozat)
02:35 Autómánia

RTL Klub
06:35 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:00 Natúra
10:25 Kõ, papír, olló
10:50 Jelfák
11:00 Válaszd a tudást! Junior
12:00 Magyar bulizene
13:01 Híradó délben
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer nap
14:25 Magyarországi néptáncok
14:30 Mérföldkövek a magyar

technika történetében
15:05 Kamaszkorunk legszebb nyara
15:35 Vigyázz! Kész! Jazz!
16:10 A tánc legendája
16:35 Innováció az emberért
17:00 Sírjaik hol domborulnak...
17:25 Világokon át
18:15 English 4U
18:45 Família Kft. (magyar sorozat)
19:10 Angyali érintés (amerikai s.)
19:50 Esti mese 
20:20 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
21:00 Híradó este 
21:35 Rocca parancsnok (olasz s.)
22:25 Maradj talpon! 
23:15 Stingers (amerikai sorozat)
00:10 Drága doktor úr (olasz s.)
01:05 Az Este

MTV 2

Viasat 3
06:25 Dawson és a haverok (am.
s.); 07:15 A kifutó (am. s.); 08:10
Gyilkos sorok (am. s.); 10:05
Gyilkos számok (am. s.); 11:05 A
nagy csapat (am. s.); 12:55 A
dadus (am. s.); 13:50 Gordon
Ramsay (am. s.); 14:45 Monk –
Flúgos nyomozó (am. s.); 16:35
CSI: Miami helyszínelõk (am. s.);
17:30 Esküdt ellenségek: Bûnös
szándék (am. s.); 18:25 Gyilkos
számok (am. s.); 19:25 Gordon
Ramsay – A pokol konyhája (am.
s.); 20:20 Jóbarátok Rend (am.
s.); 21:15 Két pasi – meg egy
kicsi (am. s.); 22:10 Bérgyilkosok
(am. s.); 24:45 CSI: Miami
helyszínelõk (am. s.); 01:30 Élet
vagy halál (am. s.)
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