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Magvetõk Nagyszalontán
Az RMDSZ nagyszalontai

szervezete a közösség további
épülése, gyarapodása érdeké-
ben újabb gyakorlati támoga-
tást ajánl fel. A bibliai magvetõ
példázata, a keresztény gon-
dolkodásmód és az emberek
közti szolidaritás alapján meg-
hirdeti a nagyszalontai Magve-
tõ programot. Ennek kereté-
ben minden rászoruló háztar-
tásnak zöldség- és virágmago-

kat ad ingyen, hogy elültessék
a kiskertjükben. Az élelem be-
szerzésének megkönnyítésén
túl a kezdeményezés a város
gyarapodását, szépülését is cé-
lozza. A csomagban virág-,
petrezselyem-, répamag, dug-
hagyma, vetõbab, -borsó és
-burgonya található.

Az érintettek március 1-jé-
ig egy, az RMDSZ székhelyén
(Magyar Ház, Kossuth Lajos

utca 16. szám) található típus-
kérvényen kérelmezhetik a tá-
mogatást, és írásban kell fele-
lõsséget vállalniuk azért, hogy
a kijelölt célra használják fel az
adományt. A csomagot szintén
a Magyar Házban vehetik majd
át. Az RMDSZ megbízottai az
odaítélés elõtt, majd utána is el-
lenõrizni fogják a vetõmagok
felhasználásának módját.

Balázs Anita
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Hófúvások

Megyénk lakói is ízelítõt
kaphattak a múlt héten az
ország déli-délkeleti felét
hetek óta megbénító télbõl.
Nem a fagy, hanem a hófú-
vás okozott gondot: több
országos és megyei út vált
járhatatlanná, egyes helye-
ken akadozott az áramszol-
gáltatás. Utasokkal teli au-
tóbuszok, személygépko-
csik és teherautók akadtak
el Újfegyvernek közelében,
a mintegy 300 embert a
tûzoltóság és a környékbeli
települések munkagépeivel
sikerült kiszabadítani a hó-
ból. Az 1H (Élesdtõl észak-
ra), 1P (Pusztaújlak és
Hagymádfalva között), 19D
(Székelyhídtól a magyar ha-
tárig) és a 76-os országutat
(Vaskohsziklástól Fehér
megye határáig) ideiglene-
sen le kellett zárni a hó-
átfúvások miatt. Tízfalu
környékén a megyei út lett
járhatatlan. A kormánybiz-
tos szerint másnapra hely-
reállt a közlekedés. Legkö-
zelebb az áradás miatt lehet
készültség, ha a gyors fel-
melegedés miatt hirtelen ol-
vad el a hó.

Lapunk támogatója 
a Communitas Alapítvány

A Mezõgazdasági Kifizetési és Intervenciós
Ügynökség Bihar megyei központja közle-
ményben tudatta, hogy ettõl a héttõl kezdve
honlapján (www.apia.org.ro) elérhetõvé tette
az itteni gazdáknak is az IPA Online szol-
gáltatást. Ezt igénybe véve a mezõ-
gazdászok interneten továbbíthatják
a 2012-es terület alapú támogatásra
vonatkozó kérvényüket. Ugyanitt
megnézhetik a parcellájuk légi felvéte-
lét, azonosíthatják a területet, és ha
szükséges, a korábban nyilvántartásba
vetthez képest aktualizálhatják az adatokat.
Mindehhez az kell, hogy a felhasználónévként
beírják a gazdaságuk egyedi azonosító számát

(pl. RO xxxxxxxxx), ez rajta van a korábbi kifi-
zetési határozaton is, jelszóként pedig a hon-
lap segítségével beszerezhetõ azonosító jelzést

adják meg.
Az elektronikus igénylõlap alapján

az ügynökségtõl kapott értesítésben
szereplõ napon személyesen is el kell
menni az intézmény kirendeltségé-
re, és ott még ki kell tölteni néhány
formanyomtatványt. A terület ala-

pú támogatások kérvényeit március 1-jétõl
május 15-éig fogadják a kifizetési ügynöksé-
gen, május 16-ától június 11-éig leadott kérvé-
nyével viszont már napi 1 százalékos késedel-
mi levonásra számítson az igénylõ.

On-line igényelhetõ 
a terület alapú támogatás

Továbbra sem enyhül a hideg a megyeszék-
helyen, ezért a hajléktalanszálló és a Szociális
és Közösségi Ügyek Hivatala (ASCO) munka-
társai folyamatosan felügyelik a nagyváradi haj-
léktalanok helyzetét. Ferencz István, a hajlékta-
lanszálló igazgatója elmondta, hogy az elmúlt
napokban 65–75 személy töltötte az éjszakákat
a szállón. Az Ecclesia Mater Alapítvánnyal kö-
zösen továbbra is naponta felkeresik azokat a
helyeket, ahol meghúzódnak a hajléktalanok,
és meleg ételt, teát, ruhanemût osztanak nekik.

Naponta 26 utcán élõ és a Gutenberg utcai
szálló minden lakója kap meleg ennivalót, kész-
leteik azonban végesek, ezért minden segítsé-
get örömmel fogadnak. „A felajánlott tartós
élelmiszerek akár napokkal is meghosszabbít-
hatnák az ételosztást a hajléktalanok körében,
az adományokkal akár életeket is menthet-
nénk. Várjuk a cégek, kereskedõk, üzletek fel-
ajánlásait. Nagy szükség volna téli férficipõkre
is, hiszen azokból is hiányt szenvednek a vára-
di hajléktalanok” – mondta el Ferencz Isván.

Ételadományokat és cipõket várnak

Civilek pályázhatnak
Február 15-étõl lehet igényelni Nagyvárad önkormányzatától

a civil szervezeteknek és kulturális rendezvények szervezõinek a
vissza nem térítendõ támogatásokat. A pályázatokat a városháza
23-as termében, az Ügyfélszolgálati Központban nyújthatják be,
március 15-éig. A hivatal honlapján (www.oradea.ro) az érdeklõ-
dõk megtekinthetik a támogatás odaítélésének szabályzatát, vala-
mint a pályázatokhoz szükséges dokumentációt. További infor-
mációkért keressék a városháza 123-as termében vagy a 0259/
408-888 telefonszámon Daciana Gherdant.

Kiadó telkek
az ipari
parkban

Február 14-tõl újabb öt par-
cellát hirdetett meg koncesszió-
ba adásra a nagyváradi Euro-
business Ipari Park. A Borsi
úton található létesítménybe ter-
melési és szolgáltatási egységek
építési területére lehet jelentkez-
ni, legtöbb 25 évre bérelhetõk a
telkek. A kikiáltási ár négyzet-
méterenként 8 euró (áfa nélkül).
Ajánlatokat március 5-éig vár-
nak hétköznapokon 8–15 óra
között az ipari park igazgatósá-
gán, a városháza 134-es irodá-
jában. Az ajánlatokat tartalmazó
borítékokat március 5-én 11
órakor bontják ki a polgármes-
teri hivatalban. Bõvebb tájékoz-
tatást a 0259/408-821-es tele-
fonszámon vagy a contact@
eurobusinessparc.ro e-mail
címen Liana Boangiu adhat.



Az ingatlanokat nyilvántartó megyei
kataszteri hivatalban tavaly megközelítõ-
leg 139 ezer ügyet intéztek a hozzájuk
fordulók kérvényei alapján, ebbõl több
mint 81 ezer nagyváradi igénylés volt, a
többi az élesdi, belényesi, margittai és
nagyszalontai kirendeltségre érkezett. A
regisztrált kérvények számának tekinteté-
ben a Bihar megyei intézmény az elsõ 7
megye közé sorolható országos szinten.

Naprakész nyilvántartás

Az állampolgárok az új polgárjogi tör-
vénykönyv által szabályozott jogviszonyok
létesítésének, megszûnésének, átalakulá-
sának beírásával kapcsolatban fordulnak a
hivatalhoz. A hivatal hangsúlyt fektetett a
dolgozók felkészítésére és az állampolgá-
rok tájékoztatására az új polgári törvény-
könyv által bevezetett változásokról.

„Nagyváradi hivatalunkban kiemelt fi-
gyelmet fordítottunk az ügyfelek kérvé-
nyeit átvevõ alkalmazottaink kommuni-
kációs készségeinek folyamatos fejleszté-

sére. Az ügyfélfogadó irodában a magyar
nyelvû ügyintézést is biztosítottuk” – kö-
zölte Víg Hajnalka.

Tavaly két nagyszabású projektben is
részt vett a hivatal: az E-Terra projekt egy
országos egységesített szolgáltatás a ka-
taszteri és ingatlan-nyilvántartási rendszer
aktualizálására, a Cesar projekt pedig a
mezõgazdaság újjászervezését célzó euró-
pai uniós támogatás kiegészítése, és elsõ-
sorban a gazdaságok újjászervezésének
piaci versenyképességét irányozza elõ.

Adótanácsadás magyarul is

Fándly Marius feladata ellenõrizni és
elõmozdítani a havi és éves adóbevételek
központilag elõirányzott tervének teljesí-
tését. A megyei pénzügyi igazgatóság ta-
valy év végi nyilvántartásában 173 117
adófizetõ szerepelt, õk 1,8 millió lejt meg-
haladó értékben adóztak. A vezérigazgató
helyettes beszámolt arról is, hogy 2011-

ben újraindult náluk a magyar nyelvû ügy-
félfogadás; Romániában elsõként a Bihar
megyei adóhivatalnál adnak hivatalos ma-
gyar nyelvû választ az adózási rendszerrel
kapcsolatos bármilyen kérdésre. „Eddig
102 ilyen megkeresés érkezett hozzánk,
valamennyire 15 napnál kevesebb idõ
alatt válaszoltunk” – mondta el Fándly.

Minden szerdán 10–12 óra között elõ-
zetes bejelentkezés alapján magyar nyel-
vû ügyfelfogadást tart a vezérigazgató-he-
lyettes az adóhivatal székházában (Ghillá-
nyi, ma D. Cantemir u. 2/A, III. emelet
320-as iroda). Idõpontot hétköznapokon
8–16.30 óra között a 0745/502-516 te-
lefonszámon kérhetnek az érdeklõdõk.
Az igazgatóságon az adóügyi feddhetet-
lenségi igazolásokat (cazier fiscal) kibo-
csátó, a pénztárgépek regisztrációval, to-
vábbá a magánszemélyek adóbevallásával
foglalkozó osztály pénztárainál magyar
nyelven  is beszélõ kollégák fogadják az
adófizetõket.

Petri Csilla
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A Bihar Megyei Telekkönyvi
Hivatal fõiktatója, VÍG HAJNALKA
és FÁNDLY MARIUS, a Bihar
Megyei Közpénzügyi Igazgatóság
vezérigazgató-helyettese
közintézményeik tevékenységérõl
tartott beszámolót a sajtó
képviselõinek. Mindketten
hangsúlyozták, hogy ügyfeleiket
magyarul tudó hivatalnokok is
fogadják.

Magyarul is intézhetõk
telekkönyvi és pénzügyeink

Az adótörvény módosítása értelmében
február 25-éig az áfa-kötelezett adófi-
zetõ személyeknek be kell nyújtaniuk az
adóhivatalba az elmúlt évi szolgáltatások-
ról szóló tájékoztató nyilatkozatot akkor
is, ha tényleges üzleti forgalmuk keve-
sebb volt 119 ezer lejnél. A 392A jelzésû
nyomtatványt kell kitölteniük. Ugyanez
kötelezõ a 392B nyomtatványon a nem
áfa-fizetõként mûködõ adófizetõ szemé-

lyekre, ha 2011 végéig a tényleges üzleti
forgalmuk (a nemzetközi közúti közszállí-
tási jegyekbõl szerzett bevételen kívül) ke-
vesebb volt 35 ezer eurónál (ami a hiva-
talos valutaárfolyam szerint 119 ezer lej-
nek felel meg). A papír nyomtatványt és
az elektronikus változatot is el kell juttat-
ni személyesen vagy postai ajánlott kül-
deményként a területileg illetékes adóhi-
vatalba. Az elektronikus változat prog-

ramját ingyen megkapják az adóhivata-
lokban, vagy letölthetõ a következõ cím-
rõl: http://www.anaf.ro/public/wps/
portal/ANAF/AsistentaContribuabili/
ProgrameUtile. 

További felvilágosítást kaphatnak az
érdekeltek az adótanácsadói szolgálat-
tól személyesen, telefonon a 031/403-
91-60 számon vagy az országos adóha-
tóság honlapján (www.anaf.ro).

Áfa-fizetési nyilatkozatot kell leadni az adóhivatalba
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Az egészségügyi tárca Cseke
Attila minisztersége idején utalt
ki jelentõs összegeket a
Félixfürdõi Utógondozó Klini-
kának, hogy a termálvizes
kinetoterápia osztályt felújíthas-

sák, illetve hogy új orvosi be-
rendezéseket vásároljanak. A
nagyváradi Ritli László jelenlegi
egészségügyi miniszter pedig
befejezte az elkezdett munkát.

A megnyitón elsõként Nico-
leta Ramona Suciu kórházme-
nedzser szólt az összesereglet-
tekhez, megköszönve a két bi-
hari RMDSZ-es kormánytag se-
gítõkészségét. Évtizedekbe tel-
lett ugyanis, hogy komolyabb
összeghez jusson a gyógyinté-
zet, amibõl a fõbb javításokat el
lehetett végezni. Ritli László
egészségügyi miniszter arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy a ter-
málvizes gyógyközpontok fej-
lesztése az elõdje, Cseke Attila
hivatali idejét megelõzõen nem
kapott elég figyelmet. Az exmi-
niszter, RMDSZ-es szenátor azt
emelte ki, hogy bár a fejlesztés
Bihar megyében történt, a mi-

nõségi javulást az ország min-
den részében élvezhetik, ugyan-
is a páciensek többsége nem
megyénkbeli.

A felújított, termálvízzel fel-
töltött medencés terem felava-
tását követõen egy szomszédos
szobában a politikusok, orvo-
sok és asszisztensek megismer-
kedhettek egy olyan géppel,
amely az országos állami egész-
ségügyi rendszerben egyedülál-
ló. A Lokomat a súlyos moz-
gásszervi megbetegedésben
szenvedõknek segít a járás újra-
tanulásában. A 250 ezer eurós
speciális orvosi szerkezetet egy,

a román–magyar határon átíve-
lõ uniós együttmûködési prog-
ram révén sikerült megvásárol-
ni. Az EU hozzájárulása 212
ezer euró volt, a román állam
32 ezer, a klinika pedig ötezer
euróval szállt be a költségekbe.
Ezenkívül a szaktárca tavaly to-
vábbi 1,26 millió lejt utalt ki a
félixfürdõi utógondozónak,
amibõl összesen 73, gyerme-
kek és felnõttek kezeléséhez
használatos mûszert vásároltak.
A felszereltség tekintetében a
klinika megfelel valamennyi eu-
rópai elvárásnak.

Borsi Balázs

Modern utókezelés Félixen

Hajnalig tartó mulatsággá alakult Magyarremetén a múlt hét
végén megrendezett elsõ borverseny. Délután öttagú zsûri érté-
kelte a benevezett nemes nedûket, melyek közül a Kurucz Ist-
vánét ítélték a legjobbnak, majd a Bálint Tibor és a Nicolae Bar
bora következett a képzeletbeli dobogón. A helybéli származá-
sú Ferkõ Jenõ erdészmérnök jóvoltából a díjazottak serlegeket
kaptak, és minden benevezett egy emlékérmet vihetett haza. A
mûvelõdési ház emeleti termét megtöltõ helybeliek közben jól
szórakoztak, s hajnalig ropták a táncot.

Borverseny Remetén

A mostani és a korábbi szakminiszter jóvoltából gyarapodott az utógondozó
klinika

Az országban egyedülálló gépet is
felavatták

Ünnepélyes keretek között Ritli László jelenlegi
és Cseke Attila korábbi egészségügyi miniszter felavatta
szombaton a Félixfürdõi Utógondozó Klinika felújított
balneo-fiziko-kinetoterápia osztályát. Az intézménybe
sok új egészségügyi berendezést is vásároltak, közöttük
egy olyan gépezetet, amely egyedülálló az országban,
és a súlyos mozgássérülteket tanítja meg újra járni.

Az RMDSZ nagyváradi szervezete elsõ alkalommal szervezett
városi farsangi bált a megyeszékhely várad-õssi sportcsarnoká-
ban. A délután 6 órára meghirdetett kezdésre már megérke-
zett a szórakozni vágyó közönség fele, a többiek pedig folya-
matosan érkeztek az est során. A Bohém Band színészzene-
kar húzta a talpalávalót. Amint felcsendültek a jól ismert sláge-
rek, hamar benépesült a táncparkett. A szórakozni vágyók
egy-egy adag töltött káposztát is elfogyaszthattak a szervezõk
jóvoltából. A falatozás után újult erõvel folytatták a táncot, és
hajnalig abba sem hagyták. A bálon mintegy ezerháromszázan
vettek részt. A megjelenteket Biró Rozália nagyváradi alpol-
gármester, Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei szervezeté-
nek ügyvezetõ elnöke és Cseke Attila szenátor köszöntötte.
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Kétféle irányzat érvényesül a magvak
esetében: vannak a modern technológiá-
val kikísérletezett hibrid fajták és a hagyo-
mányos újravethetõk. Érdemes odafigyel-
ni, hogy honnan vásároljuk a vetõmagva-
kat; jobb, ha nem a spórolás a fõ szem-
pont, mert itt is érvényes, hogy olcsó
húsnak híg a leve. Inkább adjunk néhány
lejjel többet egy tasakért, de tudjuk, hogy
hiteles forgalmazótól vásárolt, fémzárolt
mag kerül a birtokunkba. Nem a mag a
drága, hanem az kerül sokba, ha hiába
várjuk, hogy elõbújjék a földbõl. Tudni
kell, hogy létezik vetõmagmaffia, és saj-
nos sokan áldozataivá is válnak a hamisí-
tóknak – állítja Szabó mérnök.

Nyugdíjasként gyakran járja a helyi pi-
acot, ahol szívesen ellátja tanácsokkal a
háziasszonyokat, más esetben pedig ép-
penséggel õ tanul az idõs kertészektõl. A
mezõgazdaság tekintélyét megtépázta a
kommunizmus, pedig e sokak által lené-

zett ágazat nemcsak a mindennapit adja
az asztalra, hanem a testi-lelki egyensúlyt
is biztosítja.

„Sokszor hallgattam a téeszben az em-
bereket, amint kérdezték egymástól: Té-
ged oszt hova hajtottak máma, ko-
mám? Ez mindent elárult, hisz hajtani az
állatokat szokták, a munkásokat legfel-
jebb beosztani. Így éreztek akkoriban az
emberek, talán nem is tudatosult bennük,
hogy amint éltek, akként szóltak – emlé-
kezik vissza beszélgetõtársunk. Manap-
ság viszont még egy aprócska kertben is
megtalálhatja mindenki az örömét.

Az újravethetõ zöldségmagvak bár ter-
mésmennyiségben alulmaradnak a tudo-
mány által „felturbózottakkal” szemben,
de ízükben egyediek. Ezek a speciális faj-
ták évszázadok alatt alakultak ki, idomul-
tak a helyi idõjáráshoz, talajviszonyok-
hoz. Éppen ezért minden tájegység kiter-
melte a maga egyedi, fajtán belüli specifi-
kumát. Ezt a mai gazdák is tovább örökít-
hetik.

A legszebb gyümölcsökbõl kell tovább-
szaporításra a magvakat kiszedni, majd
mosással megtisztítani. A tovább „érle-
lés” során ne érje se tûzõ nap, se pedig
nedvesség. Legjobb erre egy szellõs tor-
nác. A magvakat mûanyag szitára helyez-
zük, idõnként forgassuk meg. Eleink a
kakasülõt szemelték ki a vászonszütyõbe
helyezett magvak teleltetésre. Persze
ügyelni kell, mert a rágcsálók elõszeretet-
tel megdézsmálhatják a féltett kincset. A
mérnök úr arra is figyelmeztet, hogy a
magvak gyûjtésekor mindig két évben
gondolkodjunk, mert ha a soron követke-
zõ évben valamilyen csapás folytán nem
lesz honnan beszerezni a magvakat, ak-
kor még mindig ott lesz a tartalék a kö-
vetkezõ évre.

A tavaszi melegágyhoz szükséges föl-
det szerencsés már õsszel zsákokba szed-
ve fagymentes helyen elraktározni, mert
bár még nyakunkon a tél, de a primõr-

nek szánt zöldségeket már februárban
vetni kell. Ha kiskertben gazdálkodunk,
akkor igyekezzünk a vegyszerekkel csín-
ján bánni, fõ az egészséges táplálkozás!
A réz- és kénalapú szerek használata még
megengedett, ám a legjobb gyomirtó a
kapa.

A kibújt palánta leggyakoribb ellensé-
ge a szártõrothadás, az ezt elõidézõ bak-
térium sötétben érzi jól magát. Ellene
Mankozeb nevû készítménnyel lehet vé-
dekezni, amit vetés elõtt jól beledolgo-
zunk a talajba. Ajánlatos a szárba szök-
kent palántákat idõnként tenyérrel meg-
suhintani, és ha egynéhányuk ledõlve
marad, akkor bizony már jelen van a be-
tegség. Azonnal el kell távolítani a fertõ-
zött részt, és a megüresedett talajt rézgá-
liccal kevert fahamuval behinteni. A sza-
badföldbe való kiültetés elõtt edzeni kell a
növényt, ami vízmegvonásból és gyakori
szellõztetésbõl áll. Ajánlott délutánra idõ-
zíteni a kiültetést, mert a nagy melegben
„elolvad” a palánta. A mérnök úr javasol-
ja, hogy a kiskertet nádkerítéssel vagy sö-
vénnyel óvják a kései fagyoktól.

D. Mészáros Elek

SZABÓ TIBOR nyugalmazott agrármérnök a határ mindkét oldalán
kipróbálta magát, Magyarországon nagy román fõnöknek szólították
munkásai, idehaza pedig mindenki Tibi bácsija lett. Szõlészetben-
borászatban éppúgy otthon van, mint a szabadföldi gabonatermesztés
terén, éveken át pedig zöldségtermesztést irányított. Állítása szerint a jó
vetõmag az alapja mindennek, mert ahogyan õ mondja: a búza adja
a kenyeret, a kukorica a húst, a zöldség meg a vitamint.

Tavaszra kell készülni
a zöldségeskertekben



Egy évvel ezelõtt Bihardió-
szeget nagy megtiszteltetés ér-
te, rezesbanda ütemére kacki-
ás huszárok alatt toporzékol-
tak prüszkölõ paripák, hajdú
vitézek kezében pörgött a
kopja. Effajta ünnepség kere-
tében alakult meg a faluban az
Európai Borlovagok Érmelléki
Legátusa; még a rend ausztri-
ai vezetõi is tiszteletüket tették
ekkor. Az ünnepséggel egybe-
kötött akkori borversenyre
135 itallal neveztek be a gaz-
dák. A hétvégén megtartott
borpárbaj még a tavalyi nagy
csinnadrattás megmérettetést
is túlszárnyalta, ezúttal 141
bor került a zsûri asztalára. A

tíz településrõl érkezetteket
Bacsó László polgármester
köszöntötte azzal a meggyõ-
zõdéssel, hogy a község évszá-
zadokra visszanyúló borkultú-
ráját a mában is lehet kama-
toztatni, ami által Bihardió-
szeg ismertsége a köztudatban
tovább fog erõsödni.

Miközben az asztaloknál
folyt a diszkurzus, ifj. Csá-
vossy György elnöklete alatt a
hazai és a magyarországi
szakértõk alkotta zsûri az ízek,
a bukék, az illatok világába be-
lefeledkezve próbálta a nemes
nedûket rangsorba állítani. Dr.
Szabó József helytörténész
pedig kivetítõ segítségével tar-
talmas elõadást mutatott be
szülõfalujáról. Borverseny lé-
vén, alapos ismertetõ hang-
zott el a település szõlõter-
mesztésérõl, azokról az idõk-
rõl, amikor gróf Zichy Ferenc
Bihar megye fõispánjaként
felismerte a helyi borban rejlõ
üzleti lehetõséget. Az ország-
ban elsõként itt alakult meg a
vincellérképzés, és 1890-ig
400 vincellért meg úgyneve-
zett borászati vándortanítót
képeztek. Miután a filoxérajár-
vány padlóra küldte az ágaza-

tot, ezen a vidéken sikerült el-
sõként az újrakezdés, oltvány-
telep létesült a szomszédos
Nagykágyán, amibõl a hatá-
ron túlra is bõven jutott. Ese-
tenként naponta négy vagon
oltványvesszõ is útnak indult
Nagy Gábor telepérõl, amely
gyakran 400 munkást is fog-
lalkoztatott. Egykoron Dió-
szeg határában ötszáz hektá-
ron cukrosodtak a fürtök, ma-
napság már kevesebb, mint a
tizedére zsugorodott szõlõs te-
rület. Azért ma is akad olyan,
aki új telepítésbe fog, a helyi-
ek által bakarként becézett he-
lyi „specialitás”, a bakator szõ-
lõfajta fõnixként újraéledni lát-
szik. Gazdakör is alakult; La-
katos Péter volt parlamenti
képviselõ sokat tett a szõlõter-
melõk támogatásáért, általa
jutottak palackozó berende-
zéshez, része van a már elkez-
dett borút kiépítésében is.

Miután a helytörténész befe-
jezte mondandóját, Derzsi
Ákos parlamenti képviselõ is a
mikrofon elé került. Röviden
üdvözölte a jelenlévõket, ecse-
telte az esemény fontosságát,
közösségformáló erejét. A zsû-
rielnök, ifj. Csávossy György a
mesebeli királyra utalva kezdte
kiértékelõ beszédét: „Ezúttal
szinte mindkét szemem nevet,
fõként ami a száraz fehér boro-
kat illeti, hisz a Partiumban az
egyik legjobb minõséget pro-
dukálták ezúttal Bihardiósze-
gen. Azért hibák is vannak, egy
ilyen színvonalú versengésre
nem szabad direkt termõ szõlõ
boraival jönni. Néhány bor túl
volt kénezve, bár ez még min-
dig jobb, mint a teljesen kéne-
zetlen. Egy régi szakember
mondta: a jó bornak két szülõ-
anyja van, a tõke és a megfele-
lõ kénezés. Néhány kénhidro-
génes borral is találkoztunk,
ami kezelhetõ hiba. Mindez a
nitrogénhiányos szõlõtermelés-
re vezethetõ vissza. Néhány
esetben »dugós bor« is volt a
felhozatalban; mindenki tudja,
hogy a hordóhigiénia hiányáról
beszélek. A vörösboroknál ese-
tenként az almasavbontás hiá-
nyát észleltük, ezért bársonyos-
ság helyett kissé nyersek, va-
dak voltak ezek az italok”.
Csávossy javasolta egy
borverseny-szabályzat
kidolgozását, ami lehe-
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Rangos borverseny Diószegen
Ködbe hajló szürkület, nyirkos télutó köszöntött
a községre. Elpiszkolódott a hó is, náthás ereszek
csurgatták nedvüket. Mintha a lélek is beszennyezõdött
volna, az emberek nyakukba húzták a kabátgallért,
az istenhozzádok is rövidebbre sikeredtek. A kinti világ
kontrasztjaként a kultúrházban „nagy a zsivaj, lárma”,
borosgazdák osztották meg egymással tapasztalataikat.
No meg a demizsonok rejtette, hegyoldal érlelte,
folyékony napsugár tüzét.

Ifj. Csávossy György jó tanácsokkal
szolgált

Fehér asztal mellett trafikáltak a borosgazdák

Fábián Tibor (baloldalt) ismert borász Több kategóriában hirdettek gyõztest
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A ’90-es évek vége felé a
Partiumban Székelyhídon ala-
kult meg elsõként a Rákóczi
Szövetség, de ahogyan az sok
mindennel lenni szokott, ami-
lyen hévvel belevágtak a kezde-
ményezõk, épp olyan gyorsan
alább is adták. E szalmaláng-ef-
fektussal próbálnak most szakí-
tani a kisvárosban, ahol a mi-
nap Sóki Béla tanár közremû-
ködésével ismét megalakult a
helyi Rákóczi Szövetség. Az
alakuló ülés során megválasz-
tották az elnököt is, Preznyák
László személyében. A szövet-
ség fõtitkárát is sikerült elcsalo-
gatniuk a Petõfi Sándor Kö-
zépiskolába, ahol Csáky Cson-
gor egy elõadás keretében vá-
zolta szervezetük mûködési
alapelveit, célkitûzéseit, és ter-
mészetesen szót ejtett a már el-
ért eredményekrõl is.

A Rákóczi Szövetség Ma-
gyarországon 1989-ben tör-
tént megalakulása óta szerte a
Kárpát-medencében fejti ki te-
vékenységét, taglétszáma meg-
haladja a tizenötezret. Alapító

okiratuk tanúsága szerint kultu-
rális, kisebbségpolitikai és ér-
dekvédelmi egyesületként mû-
ködik a szövetség. Politikai
pártoktól függetlenítik magu-
kat, azoktól támogatásokat

nem fogadnak el, nem töre-
kednek semmilyen politikai
funkcióra. A szövetség munká-
ját a határon túl élõ magyar ki-
sebbségek nemzeti, kulturális
érdekképviseletének támogatá-
sa motiválja, amelynek kereté-
ben már számtalan értékhor-
dozó programot szerveztek a
Kárpát-medencében élõ ma-
gyar fiataloknak.

Azoknak a székelyhídi fiata-
lok, akik tagjai szeretnének
lenni a szövetségnek, Prez-
nyák Lászlónál kell jelentkez-
niük, majd egy ûrlapot kitölte-
niük, és befizetni a 300 forint
évi tagsági díjat. Márciusban a
magyar fõvárosban a szövet-
ség vezetõképzést szervez,
ahová remélhetõleg Székely-
hídról három fiatalt delegálnak
majd.

D. M. E.

tõvé tenné a minimális
elvárások betartatását.

A versenybe állított
borok arany, ezüst és bronz
minõsítést kaptak, valamint
kategóriánként díjazták a helyi
Zichy Gazdakör legeredmé-
nyesebb borászát is. Édes aro-
más kategóriában a legjobba-
kat a helybéliek prezentálták,
név szerint Vasile G. Anca,
Szilágyi József (õ a gazdakör
díját is elvitte), valamint Mados
Dávid. Fehér félszáraz kategó-

riában szintén a hazaiak tarol-
tak: Fábián Tibor, Hegedûs Sza-
bolcs, ifj. Hegedûs Árpád. Szilá-
gyi József a gazdakör elismeré-
sének örülhetett. A legjobb szá-
raz fehérbort az érmihályfalvi
Hegedûs Gábor mutatta be, õt
követte a rangsorolásban a
nagyváradi Alin Anca, valamint
a hegyközszentimrei Nagy Sán-
dor. Tolnai László Zichy Gazda-
kör-díjas lett. A legtöbb pontszá-
mot hozó vörösborokkal szintén
a helybéliek rukkoltak ki, Ro-

meo Corbuþi, Vasile V. Anca és
Balogh Dalma. Mados Attila
gazdadíjas lett. Az elérhetõ ma-
ximális 20 pontból az érmihály-
falvi Hegedûs Gábort 19,50-re
érdemesítették, így a legna-
gyobb pontszámot elértként õ
kapta a „nagyarany” serleget is.

Eközben az üstökben rotyo-
gott a hús, Szakál József és
fia, valamint Furcsik Sándor
ízlelte, kavarta a mangalica- és
a vaddisznópörköltnek valót.
A finom falatok mellé a szín-

pad is benépesült, a Kovász
zenekar prímása lisztezte a vo-
nót, hogy jól sírjon az a hege-
dû. Egy egész év fáradságos
munkája után még javában
nótáztak odabent, miközben
hintésnyi hólepellel takarózott
a kinti világ. Kutyaugatás tép-
te darabokra az éjszakát.

Érmelléki Elek

Újraalakult Székelyhídon
a Rákóczi Szövetség

A Petõfirõl elnevezett középiskolában tartotta alakuló ülését az egyesület

Sertéspörkölt fõtt a kondérokban

Szilágyi József több díjat is kapott Mados Attila körzeti RMDSZ-elnök Zichy Gazdakör-díjas 
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Fila Istvánnal, a magyarre-
metei Turul Panzió tulajdono-
sával pár hónapja találkoztam
egy turisztikai konferencián,
ahol többször is hozzászólt az
elhangzottakhoz. Tapasztalata-
iból merítve olyan típushibákra
hívta fel a figyelmet, amiket bár
sokan ismernek, mégsem tesz-
nek ellenük eleget. Bihar me-
gye természeti adottságainak,
a kikapcsolódási lehetõségek-
nek a népszerûsítése, a célkö-

zönség számára ismertté tétele
a legfõbb gondja vidékünknek.
Hiszen ha a magyarországi
csoportok az erdélyi magya-
rokhoz akarnak ellátogatni, át-
kelnek az országhatáron, átro-
bognak megyénken, és jófor-
mán meg sem állnak Kalota-
szegig. Mert nem tudnak ró-
lunk. 

A panziótulajdonost ottho-
nában kerestem meg a minap,
és hosszan beszélgettünk a
problémáról és a lehetséges
megoldásokról, valamint a dél-
bihari magyar szórvány gazda-
sági megerõsödésérõl.

Nem tudnak rólunk…

„Akik ide jönnek hozzánk,
azok célirányosan jönnek.
Vagy az interneten talál ránk,
vagy ismerõseiktõl hallott ró-
lunk. Viszont aki Erdélyben
akar kirándulni, az biztosan

nem ide jön, veszi az irányt
Székelyföldre. Átkel a hatá-
ron, Nagyvárad irányába ha-
lad, átkel Bihar megyén, a Ki-
rály-hágón, és Kalotaszentki-
rályon áll meg. Azért ott, mert
talán az ottaniak voltak az el-
sõk, akik a falusi turizmust el-
kezdték, és ismerik õket. Fél-
úton van Székelyföld felé” –
veti fel a turisztikával foglalko-
zó bihariak fõ problémáját Fila
István. Mint mondja, hátrány

az is, hogy itt az anyaországi
turisták nyelvi akadályokba is
ütköznek. Elõny lehet azon-
ban, hogy a magyar turisták
egy részének a gazdasági vál-
ság és más behatások miatt
már nincs sem elegendõ sza-
badidejük, sem pénzük ahhoz,
hogy Belsõ-Erdélybe menje-
nek. Õk elkezdenek keresgélni
a világhálón, vagy ismerõseik-
tõl érdeklõdnek. Így találnak
rá a Bihar- és a Királyerdõ-
hegységre és a környékén fek-
võ, magyarok által is lakott te-
lepülésekre.

„A nagy többség azért nem
ismeri a vidékünket, mert
nincs, aki reklámozza. A ro-
mánok nem foglalkoznak ve-
le, a magyarok pedig kevesen
vannak ahhoz, hogy ezt felvál-
lalhassák. Magyarok csak itt,
Magyarremetén és a Belé-
nyesi-medencében, a Fekete-
Körös völgyében élnek szá-
mottevõen. Elõször is a médi-
ában kellene hogy megjelen-
jen ez a térség, hogy az embe-
rek halljanak az itt található
természeti csodákról. Rendez-
vényeket kellene szervezni,

Dél-Bihar magyarságának gazdasági
megerõsödésében kulcsszerepet kellene játszania
a turizmusnak, hiszen az idelátogató vendégek
négyötöde Magyarországról érkezik. Vannak ugyan
helyi próbálkozások az idegenforgalom fellendítésére,
és egyéni eredmények is fel-felmutathatók, mégis
a tartós fejlõdés hosszú távon csakis összefogással,
egymás segítésével lehetséges.

Fila István meggyõzõen magyaráz a Belényes-környéki turizmusban rejlõ
lehetõségekrõl

Megyénket is felfedezik 
Turisztikai helyzetjelentés a Belényesi-medencébõl

Magyarremete (Reme-
tea) a Királyerdõ-hegység
lábánál fekszik, Belényes
mellett, a Biharrósa (Roºia)
felé vezetõ megyei út men-
tén. Az utazónak, ha Déva
felõl Belényesen át Kolozs-
várnak tart, érdemes Bihar-
rósa felé mennie, átkelnie a
hegyeken, csodálatos völ-
gyeken, majd Barátka (Brat-
ca) mellett rácsatlakoznia a
kincses város felé vezetõ or-
szágútra. A mézgedi Czá-
rán-barlang pár kilométerre
északra található Magyarre-
metétõl, útközben találni
egy 400 éves kocsányos töl-
gyet, ami ritkaságszámba
megy. Biharrósa 9 kilomé-
terre található, elõtte a
Lazuri-szoroson kell áthalad-
ni, a település elõtt egy száz-
ötven éves, fából épített vízi-
malom látogatható, feljebb
pedig a Fehérkõ-szoros,
ahol gyönyörû barlangok is
találhatók. Másfél órányi au-
tóútra pedig elérhetõ Bihar-
füred és a Pádis-fennsík. Magyarremete könnyen megközelíthetõ – még az utóbbi napok havazása

után is. Festõi szépségû völgyben fekszik
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amelyeken népszerûsítenénk
a helyi lehetõségeket. Innen
Debrecen két és fél óra. Ha a
dolgozók péntek délután ki-
jönnek a munkából, estére ké-
nyelmesen ideérnek. Szomba-
ton és vasárnap elmehetnek
túrázni, és vasárnap vacsora-
idõre hazaérnek. Magyaror-
szág keleti határvidékéhez en-
nél közelebb hegyek nincse-
nek. De ha nem tudnak ró-
lunk? Akkor nem jönnek…”

Fila István elmondja, min-
denkinek az érdeke, hogy a tu-
rizmust fellendítse, így a me-
gyei önkormányzatnak is,
amely tesz ugyan kísérleteket,
szervez turisztikai vásárokat a
szakmabeli vállalkozóknak,
szervezeteknek. Vannak ugyan
uniós projektek is, amelyek az
idegenforgalom fellendítését
célozzák. „A találkozókon min-
denki elmondja a véleményét,
és utána szinte semmi sem tör-
ténik. Mindenki ott van, ami-
kor tanácskozni kell, de keve-
sen vannak, amikor dolgozni
kéne. Itt helyben eddig egyet-
len elöljáró sem gondolt arra,
hogy a turisztikával foglalkozni
kéne. A közösségeket mindig a
pap, a polgármester és a taní-
tó tartotta össze, õk irányítot-
ták a falu életét, az embereket.
Ha a szellemi vezetõk nem dik-
tálnak, nem történik semmi,
hiába mondom én, mit és ho-
gyan kellene tenni.”

Az oktatással is bajok
vannak

Mint megtudom, Fila a ha-
todikos fiát Köröstárkányba
járatja iskolába, mert Reme-
tén csak a négy elemit lehet
magyarul elvégezni. „Nem
foglalkoznak a gyermekekkel.
Az emberek román iskolába
íratják õket, és aztán csodál-
koznak, hogy román me-
nyecskével állítanak haza a fi-
atalok. Nincs mit csodálkozni!
Ezelõtt öt, hat vagy nyolc év-
vel, amikor az RMDSZ járt
házról házra, hogy a szülõk
kérvényezzék Belényesben az
iskolában, hogy alakuljon ma-
gyar osztály, amibe beíratnák
gyermekeiket, nem voltak ele-
gen. Azt gondolják, elég a
négy osztály magyarul, mert

ha a gyermek nem tanul meg
románul, nem tud majd érvé-
nyesülni. Most, hogy eltelt ez
az öt-hat-nyolc év, az összes
gyerek a környezõ román fal-
vakból hozza a román asszo-
nyokat a házhoz. A gyerekek
elrománosodnak. Románul ta-
nulnak, román közösségbe
szocializálódnak, román érték-
rend szerint alakul ki a gondol-
kodásmódjuk. Egy magyar
társaságban szóhoz sem tud-
nak jutni, mert nem ismerik a
kifejezéseket, nem értik, mirõl
van szó. A turisztikára is ha-
tással van ez a helyzet, mert a
magyar turistákkal magyarul
kell beszélni. A fiatalok meg
nem tudják elmondani példá-
ul, hogy büszkék lehetünk a
nyolcszáz éves kõtemplo-
munkra…”

Félnek az elsõ lépéstõl

Az emberek azért nem is-
merik fel az idegenforgalom
kínálta lehetõségeket, mert
szûklátókörûek – állapítja meg
Fila, aki szerint sokan, még ha
akarnak is valamit tenni, fél-
nek az elsõ lépéstõl. Szerinte
a falusi turizmus kicsiben is be-
indítható lenne. Ki kell takarí-
tani a kertekben, virágot kell
ültetni, és ha már úgy is van
két üres szoba, rendbe kell
tenni, egy kicsit spórolni és
építeni egy fürdõszobát, és ak-
kor idõvel kerülne szállóven-
dég. A legjobb reklám ugyanis
az, amikor a turista haza-
megy, és elmeséli a környeze-
tében, hogy jól érezte itt ma-
gát.

A vendéglátós szakember
szerint a térség idegenforgal-
mának az tenné a legjobbat,
ha legalább a magyarok által
lakott nagyobb települések –
Magyarremete, Köröstárkány,
Várasfenes, Belényesújlak –
vagy az ezeken mûködõ turisz-
tikai vállalkozások összefogná-
nak, és propagálnák egymás
szolgáltatásait, a többi telepü-
lésen adódó lehetõségeket.
Hiszen mind a Béli-, mind a
Bihar-hegység bõvelkedik lát-
nivalókban, magyar történel-
mi emlékekkel, épített öröksé-
günk gyöngyszemeivel.

Borsi Balázs

A panziótulajdonos szereti az állatokat, nemrég két ju-
hot vásárolt egy-egy báránnyal

A panzió nemrég összkomfortos, központi fûtéses fahá-
zakkal bõvült. A tulajdonos szerint érdemes befektetni

Fila István mondja, életében még csak akasztott em-
ber nem volt, de most úgy érzi, ezután is vendéglátás-
sal szeretne foglalkozni

A Turul Panzió Magyarremete központjában, rajta Ro-
mánia és az Európai Unió lobogója, valamint a magyar
címeres és az Árpád-sávos zászló

lassan a magyar turisták
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A nép visszatérõ idõszakonként sza-
badon megválasztja a saját vezetõit.
Végletesen leegyszerûsítve így közelít-
hetjük meg a demokrácia fogalmát,
hozzátéve, hogy a nép akaratának tisz-
teletben tartása kell hogy társuljon eh-
hez. Szokás emlegetni, hogy a demok-
rácia drága mulatság, de jobbat még
nem találtak ki, ráadásul igazán inten-
zíven nem a jelenlétét, hanem a hiá-
nyát érzi meg az állampolgár, aki szá-
mára különösen fontos, hogy saját kör-
nyezetében kik hozzák meg az életét
befolyásoló döntéseket.

Romániában bõ száz nap múlva él-
hetnek demokratikus jogukkal a vá-
lasztók, új vezetõket választhatnak: he-
lyi és megyei tanácsosokat, polgármes-
tereket, megyei tanácselnököket. A po-
litikumot ez kissé váratlanul érte, hi-
szen a kormány – politikai és takaré-
koskodási megfontolásokból – szerette
volna meghosszabbítani a helyhatósági
vezetõk mandátumát, összevonva a
parlamenti választásokkal az önkor-
mányzatit. Csakhogy az Alkotmánybí-
róság nemet mondott az elképzelésre,
ennek megfelelõen várhatóan június
10-én választunk.

A helyi választások többnyire leképe-
zik az országos politikai folyamatokat
(lásd Magyarország esetét, ahol a Fi-
desz kétharmados parlamenti gyõzel-
me fél évvel késõbb népszerû és ered-
ményes baloldali városvezetõket is el-
sepert), a helyi témák elõtérbe kerülése
mégis sajátos helyzeteket teremthet.
Emlékezhetnek rá, Temesváron sok év-
vel azt követõen is a parasztpárti jelölt
volt a befutó, hogy idõközben pártja
gyakorlatilag eltûnt a politikai porond-

ról. Magyarán, a személyes képessé-
gek, a karizma, az alkalmasság, a kom-
munikációs készségek mind hozzáte-
hetnek az induló mögött álló szervezet
népszerûségéhez, e képességek hiánya
pedig ugyanígy ronthat az esélyeken.
Ezért is tapasztalhatjuk nem ritkán,
hogy a szervezet arcaként megjelenõ
polgármesterjelölt segíthet egy jobb lis-
tás eredmény elérésében, rossz esetben
viszont, otthon tartva az adott szerve-
zet szimpatizánsait, gyengébb képvise-
letet is eredményezhet.

Érdekes hatásuk lehet a papírforma
szerint biztosnak számító eredmények-
nek is. Négy esztendeje Bihar megyé-
ben alighanem több ezer szavazatot
vesztett az RMDSZ olyan, többnyire
tömbmagyar településeken, ahol a Szö-
vetség polgármesterjelöltje gyõzelmé-
nek biztos tudatában sokan el sem
mentek választani. Ezek a hiányzó sza-
vazatok helyben nem befolyásolták
ugyan az eredményt, ám a megyei ta-
nácsi listán szereplõk, illetve az elnök-
jelölt bizony okkal bosszankodhatott a
távolmaradók miatt. Nem könnyû fel-
adat a mai kampánytervezõknek, hogy
e települések lakóit miképpen lehet
eredményesebben az urnákhoz vinni,
ráadásul többnyire olyan helyekrõl van
szó, ahol az eddigi vezetõ eredményes
mûködése, népszerûsége járul hozzá az
alacsony részvételi arányokhoz.

Csak júniusban választunk ugyan,
ám a sikeres szereplés ezekben a na-
pokban, a jelöltállítási folyamat során
dõl el, ami magában rejti a kockázato-
kat, a konfliktusokat, az érdekcsopor-
tok küzdelmét, a döntéshozók részérõl
a helyi közösségek, elvárások pontos is-

meretét feltételezve. Éppen ezért úgy
hiszem, hogy az elõválasztási rendszer,
mely egyedi és fontos eredménye, eré-
nye volt az RMDSZ mûködésének, an-
nak ellenére is megtartandó intéz-
mény, hogy az új versenyhelyzetben
olykor kockázatos; a vesztes jelöltek
könnyen kereshetnek más szervezet-
ben vigaszt. Talán a legnehezebben ke-
zelhetõ szituáció, amikor egy hivatal-
ban lévõ vezetõ alkalmatlansága válik
egészen nyilvánvalóvá, ilyen eset meg-
oldására is alkalmas az elõválasztás.

Az elõttünk álló hetek fontos kérdé-
se, hogyan lehet a személyes, s a nem
ritkán ezzel járó anyagi ambíciók elé
helyezni a közösségi érdekeket, miként
orvosolhatók az ilyen helyzetekben
óhatatlanul elõforduló sérelmek, érzé-
kenységek, miként békíthetõk össze a
különbözõ (érdek)csoportok, hol az a
pont, ahol a jelöltállítási vetélkedõ a
helyi véleményezések keretein túllépve
háborúskodásba csap át. E tekintetben
követendõ példa lehet az a versenyfu-
tás, ami ezekben a hónapokban az
Egyesült Államokban zajlik a republi-
kánus elnökjelöltségért. Ma még éles,
személyeskedéstõl, negatív üzenetektõl
terhes küzdelem folyik a versenyben lé-
võ négy politikus között, ám ismerve az
amerikai hagyományokat, bizton kije-
lenthetjük: a jelöltállító konvenció
után a három vesztes a csatabárdot el-
ásva teljes erejébõl támogatja majd a
gyõztes negyediket, hogy novemberben
leválthassák Barack Obamát. Könnyû
nekik, hiszen nemzedékek hosszú sora
óta gyakorolják ezt a fránya demokrá-
ciát.

Szûcs László

Alkalmasokból gyõzteseket
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– A sikeres tanárok általában ugró-
deszkának tekintik a vidéki állást, és az
elsõ adódó alkalommal a városba igye-
keznek. Ön miért nem tett így?

– Az igaz forrásból jövõ gyermeknek is
szüksége és joga van a jó minõségû, a vá-
rosiéval egyenlõ értékû oktatásra. A falu-
si iskola azért „falusi”, mert az ott tanítók
elégedettek ezzel a jelzõvel. Faluról való-
ban nehezebb nyitni, mert meg kell küz-
deni a régióval, de ha elég jók vagyunk,
akkor nem marad el a siker. Vidéken
ugyanannyi tehetséges gyerek van, mint
akármelyik nagyvárosban. Talán keve-
sebb a kulturális rendezvény, de ez már
nem igazi hátrány, mivel megnõtt az em-
berek mobilitása. Az évek során ottho-
nommá vált Micske, sok minden ideköt.
Persze a lelkem egy része szülõföldemen
maradt, de szerintem ez így természetes.

– Egy vidéki gyerek azonos esélyek-
kel indulhat az élet ösvényén a városi-
val?

– Én ma nem látom azt, hogy egy vi-
déken tanuló gyermek bármilyen hát-
rányt szenvedne. A tanterv azonos, és aki
akar tanulni, az vidéken is tud. Úgy lá-
tom, hogy a vidéki tanárok sincsenek
hátrányban felkészültség tekintetében a
városiakhoz képest. Iskolánkban több
olyan oktatónk van, aki innen indult, és
ide jött vissza.

– Egy iskola erejét állítólag a ver-
senyeredmények tükrözik. Belenézhe-
tünk ebbe a tükörbe?

– Ha ez igaz, akkor a miénk jó iskola.
Számottevõ eredményeink vannak, nyer-
teseink névsora több oldalnyit tesz ki.
Van olyan tanulónk, aki évente több tan-
tárgyversenyen is részt vesz, és értékes
díjakat hoz. Egyeseknél ez összesítésben
eléri a 17-et. Volt és van olyan diák –
Oláh Mátyás –, aki ötször volt megyei el-
sõ a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen.

Emellett részt vett a magyar olimpia or-
szágos szakaszán, és fizikából kijutott a
nemzetközi versenyre. Oláh Márta orszá-
gos elsõ lett a Hevesi-kémiaversenyen,
Sipos Kitti pedig második. Erdei Csongor
kétszer is eljutott a Brenyó Mihály Pont-
szerzõ Matematikaverseny országos for-
dulójára, és díjjal tért haza. Surdu Henri-
etta, Gavallér Csenge és Jakab Emõke a
magyar olimpia országos versenyzõi.
Nemzetközi szinten részt veszünk a TIT
tehetséggondozó versenyeken, ahol szá-
mos elõkelõ helyezést értek el diákjaink.

Rendszeresen ott vagyunk a debreceni
testvériskolánk versenyein is. Idén isko-
lánk indítja útjára a Csillagszerzõ Mate-
matikaversenyt, mely a Brenyó-pontszer-
zõverseny folytatása. Tizenhárom me-
gyébõl és Magyarországról is érkeztek be-
nevezések.

– A matematika mellett Ön néptán-
cot is oktat, a micskei Görböc néptánc-
együttes vezetõje. Beszéljünk errõl is.

– Mindig szerettem táncolni. Otthon a
székelyudvarhelyi Venyige Néptáncegyüt-
tes tagja voltam, egyetemista koromban
táncházat szerveztem. Micskén szintén
úgy láttam, hogy a gyerekek teljes szelle-
mi fejlõdéséhez erre is szükség van, és
volt keletje. Az elmúlt 20 évben számos
bihari községben, Nagyváradon és Mar-
gittán is oktattunk néptáncot a férjem-
mel. A Görböc 25 éves sikeres múltra te-
kinthet vissza. Jelentõs eredményeink
vannak, többek között a Magyar Kultúrá-
ért Díj is. A tánc alternatív tanítási mód-
szer, mivel rendre, pontosságra, fegye-
lemre, koncentrálásra nevel, ezek a min-
dennapi életben fokozottan szükségesek.
Ma már gyermekeim is segítenek a tánc-
tanításban.

– Ön megyei önkormányzati képvise-
lõ is. Hogyan került kapcsolatba a poli-
tikával?

– Elõször helyi tanácsosként kezdtem,
mert úgy gondoltam, így jobban tudom
segíteni az iskolát és a helyi népi kultúrát.
Késõbb, hogy nagyobb rálátásom legyen
a dolgokra, megpályáztam a megyei ta-
nácsi tagságot, és az emberek rám sza-
vaztak. Nemcsak a micskei, hanem a kör-
nyék valamennyi iskolája szívügyem, és
lehetõség szerint segíteni akarom õket. A
megyei tanács kulturális szakbizott-
ságának tagjaként részt vehettem a Szig-
ligeti Színház létrehozásában is. Amikor
a margittai önálló magyar iskola létreho-
zása szóba jött, akkor én is gyûjtöttem, il-
letve szerveztem a támogató aláírások
begyûjtését. Nagyjából 1500 aláírás köt-
hetõ a nevemhez. Büszke vagyok rá,
hogy segíthettem. Ezenkívül sikerrel lob-
biztam a poklosteleki magyar iskola létre-
hozásáért. Én abban a szerencsés és
örömteli helyzetben vagyok, hogy ma-
gyar iskolában tanultam, és abban taní-
tok. Azt szeretném, ha ezt az örömöt mi-
nél többen átélnék.

Szõke Ferenc

Tanító- és mûvészcsaládból származik ükszülõi ágig. Székelyudvarhelyen
született, ott érettségizett, majd a Temesvári Egyetem matematika–fizika
szakán 1987-ben diplomázott. Kihelyezéssel került Biharba,
Vámoslázra, ahol valójában nem volt szabad állás, ezért ideiglenesen
felajánlották neki a micskei magyartanári katedrát. Másfél év múltán
tért vissza a szakkatedrára. Otthon, Székelyföldön szerette volna
tanítani a számok tudományát, de alkalmazkodott az új helyzethez,
megszerette Micskét, és maradt új otthonában. Munkatársai tisztelik
és szeretik, így 1990-ben igazgatónak választották, késõbb
versenyvizsgákon is bizonyított. A rend, fegyelem és a következetesség
hazulról hozott igénye segítette pályáján.

A tánc is tanítási módszer
Interjú Hodgyai Edittel, a micskei Miskolczy Károly Általános Iskola igazgatónõjével



A helyi Bartók Béla Mûve-
lõdési Házban megrendezett
esemény több mint négyórás-
ra sikeredett. Az érkezõ gyere-
kek nyüzsögtek a nézõtéren, a
szereplés izgalmát ekként pró-
bálták levezetni. Mondhatni,
sikeresen, hiszen tehetségük
és rátermettségük még a zsûrit
is meglepte. Mindebben nagy
része volt a költõ ráérzõ ké-
pességének, aki versei révén a
kisdiákok lelki világához tudott
közel kerülni, kifinomult ér-
zékkel „utazta be” a gyermeki
lélek érintetlen területeit. Nem
volt könnyû dolga a Pataki Ist-
ván Bihar községben élõ költõ
elnökölte zsûrinek, amelynek
tagja volt Kovács Zoltán, Ér-
mihályfalva polgármestere,
Csengeri Csongor, a helyi
Zelk Zoltán Iskola igazgatója,
Porsztner Rozália helyi ma-
gyartanár, Visky Mária gálos-
petri magyartanár és Szalai
Ilona, a Máté Imre Városi

Könyvtár alkalmazottja. Ille
Erzsébet szaktanfelügyelõ is
meghívást kapott az ítészek
sorába, de elfoglaltsága miatt
nem tudott részt venni a meg-
mérettetésen.

A vendéglátók mellett Ér-
semjén, Érkörtvélyes, Székely-

híd, Nagykágya, Érköbölkút,
Bihardiószeg és Nagyszalonta
legjobb versmondói vettek
részt a küzdelemben. Székely-
hídról az iskolások mellett a
dévai Szent Ferenc Alapítvány
által mûködtetett napközi ott-
hon apróságai is ügyesen sza-
valtak.  Pataki István kiértéke-
lõjében a tisztán megõrzött
anyanyelv fontosságáról be-
szélt, s elmondta, hogy a pári-
zsi Sorbonne egyetem egyik
felmérése szerint a magyar
nyelv hordozza az élõ és a holt
nyelvek közül a legtöbb eti-
mont (a szó legõsibb formá-
ját), mintegy 68 százalékot.

Az I.–II. osztályosok között
a legeredményesebbeknek
Somogyi Csilla, Kelemen Hil-
da Orsolya és Molnár Boróka
bizonyult, a III.–IV. évfolyam
legjobbjai Tóth Levente, Ko-
vács Balázs és Tóth Judit lett,
míg az V.–VI. osztályos kate-
gória legjobb verselõinek
Zsorda Dorottya, Nagy Kriszta
Dóra és Kelemen Lilla Korné-
lia bizonyult. A legkiemelke-
dõbb produkciót a nagysza-
lontai Zsorda Dorottya mutat-
ta be, õ mindegyik zsûritagtól
a maximális pontszámot
kapta.

D. Mészáros Elek
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Zsoldos Attila akadémikust, a Magyar Tudományos Akadémia
Történettudományi Intézete Középkori Osztályának a vezetõjét
Szabó Ödön, a Bihar megyei RMDSZ ügyvezetõ elnöke köszön-
tötte ismét Nagyváradon. Az elõadás I. András és IV. Béla király-
ról szólt, apa és fia összesen 65 évig uralkodott Magyarországon.

Királyokról
a Szacsvay Akadémián

Bútorral jött a törvényhozó
Derzsi Ákos képviselõ

mindig szívén viselte a mar-
gittai magyar iskola sorsát,
minden lehetõséget megra-

gad a segítségre. A napok-
ban egy kamionnyi iskolabú-
tort hozott a Horváth János
Iskolacsoportnak. A hasz-
nált, de jó asztalok és székek
egy bajorországi leszerelt is-
kolából valók, és a nagyárad-
rogériuszi Kerekes József re-
formátus tiszteletesnek aján-
lották fel, aki továbbadta ba-
rátjának, segítõtársának,
Derzsi Ákosnak, így jutott az
adomány Margittára. A diá-
kok nagy szorgalommal és
örömmel pakolták le a búto-
rokat, a képviselõ ebben is
segédkezett.

szefi

Máté Imre-szavalóverseny
Az elmúlt hétvégén negyedik alkalommal rendezték
meg Érmihályfalván a Máté Imre-szavalóversenyt.
Nyolc iskola versszeretõ nebulói mérték össze
tehetségüket, ily módon is kultuszt teremtve
az életében oly kevésre becsült érmelléki költõnek.

Zsorda Dorottya szavalatában nem
találtak kivetnivalót a zsûritagok

Több településrõl érkeztek a tehetséges versmondók



A zord idõjárás ismét közbe-
szólt, az RLSZ vezetõi arra
kényszerültek, hogy egy héttel
elhalasszák az elsõ három osz-
tály tavaszi idényének kezdetét.
Az élvonalban február 25-e he-
lyett március 2-án kezdenek, és
szintén elnapolták az idénykez-
detet a másod- és a harmad-
osztályban, ahol március 2-a és
3-a helyett 9-én és 10-én játsz-
szák majd az elsõ hivatalos ta-
lálkozókat. A változás nem
érinti a nõi, valamint az orszá-
gos ifibajnokságot, amelynek
kezdete maradt március 18-a.

Elsõként, március 9-én, pén-
teken, a bihari harmadosztályú
csapatok lépnek majd pályára.
A Belényesi Bihorul hazai pá-
lyán fogadja az aradi Öthalom
FC-t, míg az Érmihályfalvi Uni-
rea Petrozsényban lép pályára,
amennyiben az ottani Jiul FC
nem lép vissza a további küz-
delmektõl. A másodosztályban
szereplõ váradi csapatok pályá-
ra lépése szintén kérdéses, mi-

vel mind a Dévai Maros (a
Luceafãrul ellenfele), mind pe-
dig a tabella élén álló Temesvá-
ri FC (a Bihar FC ellenfele) a
csõd szélén áll, s nagy az esélye
annak, hogy egyik gárda se
folytassa a bajnokságot.

Fél pénzért dolgoznak
a bírók

A szövetség vezetõsége több
más fontos döntést is megho-
zott a február 17-én megtartott
ülésén. Az elsõ a játékvezetõk
juttatásának csökkentésére vo-
natkozik, így a tavaszi idény-
ben fele annyit keresnek majd
az élvonalban tevékenykedõ
sípmesterek, akik az eddigi kö-
zel ötezer lejes meccsdíj helyett

alig 2500 lejt vihetnek majd
haza. Nem lesznek viszont kül-
földi bírók a bajnokságban,
ugyanis a Profi Labdarúgó Liga
javaslatát elvetették az RLSZ
döntéshozói, így továbbra is az
õszi idényben többször élesen
bírált hazai sípmesterek kap-
nak majd szerepet az élvonal-
ban.

Vissza
a régi szabályzathoz

A bajnokságok lebonyolítási
rendszere szintén megváltozik,
mivel az RLSZ tavaly május 9-
én elfogadott alapszabályzatát
nem jegyezték be a bíróságon,
így a törvény értelmében a ré-
gi, még 2009-ben megszava-

zott alapszabályzat marad ér-
vényben, ez pedig nem tartal-
mazza a másod- és a harmad-
osztály átszervezését. A 2011–
2012-es bajnokság elején az
RLSZ még arról tájékoztatta a
résztvevõket, hogy a bajnoksá-
gok átszervezése miatt a máso-
dik ligából öt, a harmadikból
pedig hat együttes esik majd ki
az idény végén, s továbbra is a
jelenlegi rendszerben (a másod-
osztály két, a harmadosztály
hat csoportban verseng, mind-
két esetben 16 együttes kap
majd helyet egy-egy szériában)
zajlik majd a küzdelem. Ilyen
helyzet is csak Romániában
fordulhatott elõ, hiszen Európa
egyetlen más országában sem
volt még példa hasonló vezetõi
mulasztásra.

A döntés következtében kü-
lönben kedvezõbb helyzetbe
kerültek a két bajnokságban
szereplõ bihari csapatok, fõleg
a harmadosztályú tagság meg-
õrzéséért küzdõ mihályfalviak.

Egyelõre nem változik a Bi-
har megyében szervezett baj-
nokságok kezdési idõpontja,
ugyanis a megyei szakegyesü-
let az elmúlt évek tapasztalatá-
ból kiindulva eredetileg is csu-
pán március 10–11-ére tûzte
ki a visszavágók megkezdését.

Hajdu Attila
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Legyõzte a tél a focit
Halasztások és szabályváltozások a román labdarúgásban

A hóval betemetett focipályák miatt elnapolták a bajnokságok megkezdését

Úgy tûnik, március közepe
elõtt képtelenség hivatalos
focimérkõzéseket rendezni
a román bajnokságokban.
A Román Labdarúgó-
szövetség (RLSZ) évek óta
kísérletezik az idénykezdet
elõrehozásával, ám rendre
vereséget szenved.
Most is a tél nyerte
a csatát a focival szemben.

Bronzérmes a váradi kosárcsapat
Nem jutott a Román Kupa döntõjébe a

Nagyváradi VSK férfi-kosárlabdacsapata,
amely a harmadik helyen zárta a Buka-
restben megrendezett négyes tornát. Az
elõdöntõben a temesváriaktól kaptak ki a
váradiak három ponttal (77–74), majd a
bronzéremért vívott mérkõzésen ugyan-
olyan különbséggel (77–74) gyõzték le a
torna házigazdáját, a Bukaresti VSK csa-
patát. A serleg a legesélytelenebbnek tar-

tott Piteºti-i BCM vitrinjébe került, miu-
tán a román élvonal 10. helyén álló gár-
da elõbb a bukarestieket, majd pedig a te-
mesváriakat is legyõzte, mindkét mecs-
csen tetemes, közel húszpontos hátrányt
ledolgozva. A VSK számára már az is si-
ker, hogy bekerült az elõdöntõbe, ám a
szurkolók többet vártak az élvonalban so-
káig második helyen álló gárdától. Talán
majd jövõre.
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A jeles író, régész, fõszerkesztõ, múze-
umigazgató véleményét idézzük a rejt-
vényben a vízsz. 1. és függ. 13. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Színültig. 14. Az
USA-ban élt magyar író, költõ (Sándor,
1900–1989). 15. Sémi nyelvû nép. 16.
Kémiai reakcióba nem lépõ anyag. 18.
Város Ukrajnában, a Krím-félsziget déli
részén. 20. Bob betûi. 21. Kockáztatott
pénzösszeg. 22. A ruténium vegyjele.
24. Találgatni kezd! 25. Hajó szél felõli
oldala. 27. Kányádi Sándor névbetûi.
28. Svéd autómárka. 30. Borókaízû
rozspálinka. 31. Testrész! 32. Gazdasá-
gi épület. 33. Sejté. 35. Közepén lazít!
37. Rõf (régi orosz hosszmérték: 0,711
m). 39. Maró. 40. Zadar horvátországi
kikötõváros másik neve. 42. Színész –
rég. 44. Német énekesnõ a ’80-as évek-
bõl. 45. Dögevõ állat. 47. …bánya –
község Kazincbarcika közelében. 49. A
nátrium és a nitrogén vegyjele. 50. Dísz-
ruha. 52. Árasztás. 54. A germánium
vegyjele. 55. Ragadozó madár. 56. Ide-
oda mozgat. 57. Zakó páratlan betûi.
58. Hangtalanul szóló! 59. A hidrogén

és a kálium vegyjele. 60. YR. 61. Fel-
menõ ági rokona. 62. Friss. 64. Belgrád
melletti csúcs (511 m). 67. Vízinövények
korhadt maradványaiból képzõdött talaj.
69. Táplálkozni. 71. Az USA szövetségi
állama. 73. Brazil labdarúgó-világbajnok.
74. Értelmi képesség.

FÜGGÕLEGES: 2. Ilyen színház is van.
3. Lét. 4. Tûzhely sütõje. 5. Temes me-
gye betûjele. 6. Nagy mirigy. 7. A szerel-
mi költészet múzsája az ókori görög mi-
tológiában. 8. Dalí múzsája. 9. Meggyõ-
zõdés. 10. Svédország és Ausztria autó-
jele. 11. Csavar. 12. Takarmánynövény.
17. Ókori görög város Anatóliában. 19.
Másképpen. 23. Szélsõséges. 26. Arról
a helyrõl. 28. Vallani kezd! 29. Erõs
izomzatú. 30. Kettõs betû. 31. Itt áll
Kós Károly Varjúvára (rom.). 32. Benzol-
gyûrûs szénhidrogén (PIRÉN). 33. Régi,
egyszerû csillagászati eszköz. 34. Joris
… – holland filmrendezõ (1898–1989).
36. A Kongói Demokratikus Köztársa-
ság korábbi neve. 38. Összevissza írt!
41. Házasságkötés – névelõvel (rég.) 43.
Elhasznált textildarab. 46. Chateau-

briand kisregénye. 48. Rajt. 51. Must-
ban van! 53. Keresztül. 56. Község Pest
megyében, a Galga partján. 57. Gyü-
mölcskocsonya. 58. Latin elöljáró, jelen-
tése: nélkül. 59. Háborúval kapcsolatos.
61. Erdei vadak. 63. …Christie –
O’Neill drámája. 65. Küzd. 66. Tahiti
része! 68. Középen röpül! 70. Jegyez.
72. Vissza: állóvíz.

Barabás Zsuzsa

Elõzõ heti rejtvényünk (A fájdalomról)
helyes megfejtése: „Az igazi fájdalom
néma; a könny és a kiáltás már meg-
könnyebbülés.”

Ezt hallotta?…
Két rendõr ügyeletet tart a tópar-

ton. Egyszer látják, hogy egy úszká-
ló ember nagy csapkodások mellett
elmerül. Az egyik rendõr beugrik a
vízbe, majd némi keresgélés után
partra húzza a delikvenst. Ezután
mindjárt mesterséges légzéssel pró-
bálják életre kelteni. Némi próbálko-
zás után egyikük megszólal:

– Te Józsi, most látom, ez nem a
mi emberünk, ennek korcsolya van a
lábán.

☺

Érettségizik a rendõr. Felteszik az
elsõ kérdést:

– Mikor volt az 1948-as forradalom?
– Passz.
– Mi volt az õszirózsás forradalom

jelképe?
– Passz.
– Hogy hívják a fociban azt, ami-

kor egyik játékos a másiknak továb-
bítja a labdát?

– Hát ezt speciel nem tudom.

☺

Két hegymászó kalandozik a Hi-
maláján, mikor egyikük egy szaka-
dékba esik. A társa utánakiált:

– Nem ütötted meg magad?
– Nem.
– Kezed, lábad nem tört el?
– Nem.
– Akkor gyere, mássz ki, menjünk

tovább !
– Nem tudok, még nem értem az

aljára.

Móra Ferenc mondotta
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Egész héten
a Hollywood Multiplex moziban

Fehér pokol (The Grey) 
amerikai akciófilm

Egy repülõgép lezuhan az alaszkai
hegyekben, és a nyolc túlélõ – egy
olajfinomító dolgozói – hóvihar kellõs
közepén találják magukat, hamarosan
pedig egy rejtélyes, majdnem miszti-
kus farkasfalka veszi õket üldözõbe,
hogy megvédjék területüket a betola-
kodóktól.

Idõjárás
Lassan bekövet-

kezik az enyhülés,
bár éjszaka még
fagyokra számít-
sunk a következõ
héten. Csikorgó
fagytól azonban már nem kell tartani,
a legalacsonyabb hõmérséklet –3, –6
Celsius-fok lehet. Nappal 2–4 Celsius-
fokig emelkedik a hõmérõ higanyszá-
la, így olvadásra kell felkészülni. Szinte
mindennap számíthatunk több-keve-
sebb csapadékra és változóan felhõs
égboltra. Hózápor, havas esõ és esõ
egyaránt lehetséges, a gyakran válta-
kozó idõjárási frontok érkezése idején
megélénkül a szél.

Február 26., vasárnap
Edina – germán eredetû, a legvalószí-
nûbb származtatása szerint az Éda alak-
változata, esetleg az Edna névbõl való,
amelynek jelentése eredetileg: nemes.
Más vélemények szerint a szintén ger-
mán -aed névelembõl való, ennek a jelen-
tése: birtok, vagyon. Az angolban az Edit
változataként tartják számon.

Február 27., hétfõ
Ákos – török eredetû régi magyar név.
Jelentése: fehér sólyom.
Bátor – török eredetû régi magyar sze-
mélynév. Az ótörök nyelvekben jelenté-
se: hõs.

Február 28., kedd
Elemér – bizonytalan eredetû régi ma-
gyar személynév. Régebbi formája:
Ilemer. Mai alakjában Vörösmarty Mihály
és Jókai Mór újította fel. Származtatják a
szláv Velimirbõl (elemeinek jelentése:
nagy + béke), illetve a germán Elmar
névbõl is (jelentése: nemes + híres), de el-
képzelhetõ, hogy finn eredetû, eszerint
jelentése valaminek az eleje, vezetõje.

Március 1., csütörtök
Albin – a latin Albinus családnévbõl
ered, jelentése: fehér. Lehet a germán
eredetû Alvin alakváltozata is, amelynek
jelentése: nemes, tündér, barát.
Félix – latin eredetû, jelentése: boldog,
szerencsés.

Március 2., péntek
Lujza – francia eredetû, a Lajos férfinév
francia megfelelõjének a nõi párjából
(Louise) származik. Jelentése: hírnév, há-
ború. Lehetséges, hogy latin–germán
eredetû, eszerint a Lucretius nemzetség-
hez tartozót jelent.

Március 3., szombat
Kornélia – a Kornél férfinév latin erede-
tijének a nõi párja. Jelentése: corneliusi,
szarv, somfa.

Névnapok és jelentések

Vizsgabál

„A mosoly a legrövidebb
út két ember között, a tánc
pedig a legrövidebb út két
lélek között.” Ezzel a mottó-
val hív meg minden érdek-
lõdõt a nagyszalontai Arny
Dance Táncklub és Major
Arnold sporttáncoktató feb-
ruár 25-én, szombat es-
te 7 órára a táncklub nö-
vendékeinek ünnepi gála-
mûsorára a Zilahy Lajos Mû-
velõdési Ház dísztermébe.

EKE-hírek

Az EKE’91 Nagyvárad –
Bihar február 24-én,
pénteken 18 órától tart-
ja következõ vetítéssel egy-
bekötött elõadását az Ady
Endre középiskolában.
Bartos Elekes Ildikó nyugal-
mazott tanár értekezik Szé-
chenyi Zsigmond íróról, va-

dászról, Afrika-kutatóról.
Másnapra, február 25-
ére gyalogtúrát szervez
az egyesület a Révi-szoros
bal gerincén. Utazás vonat-
tal. Találkozás szombat reg-
gel 7 órakor a váradi nagy-
állomáson az információs
ablak elõtt. Túravezetõ
Koszta Szabolcs (0726/
588-886). Érdeklõdni és
feliratkozni a szervezõknél,
illetve kedd délutánonként
18–19.30 között a Fekete
Sas-passzázs alatt (Szent
László tér 2–4.), az elsõ
emeleti székhelyen vagy
hétvégéken a vetítettképes
elõadásokon az Ady-kö-
zépiskolában.

Vadszámlálás

Február–március folya-
mán a Bihar Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség
és a Környezetõrség a Va-

dászok és Sporthorgászok
Megyei Egyesületével, a
Nagyváradi Erdészeti Igaz-
gatósággal és a Területi Er-
dészeti és Vadászati Fel-
ügyelõsséggel együttmû-
ködve felméri a megyénk-
ben élõ védett húsevõ vad-
állatokat. Országos prog-
ram keretében, a brassói
erdészeti egyetem kutatói-
nak közremûködésével szá-
molják meg, hány medve,
farkas, hiúz és vadmacska
él a vadászterületeken. Az
eredményt április 9-én ösz-
szesítik, ennek alapján ha-
tározzák meg az idén kilõ-
hetõ egyedszámot. A táj-
védelmi körzeteket érintõ
vadászterületeken a felmé-
résben részt vehet a terüle-
tet gondozó jogi személy
képviselõje is. További
részleteket megtudhatnak
a környezetvédelmi ügy-
nökség honlapjáról
(http://apmbh.anpm.ro).

Névnapjukat 
ünneplõ 
olvasóinknak 
sok boldogságot 
kívánunk!
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Hozzávalók: 25 dkg
száraz fehérbab, 40 dkg
csirkemell, 2 nagy szál sár-
garépa, 1 szál fehérrépa,
1 szál póréhagyma, 1 zel-
lergumó, 1 csokor zeller-
zöld, petrezselyem, só,
bors.

Elkészítés: A babot
egy éjszakára beáztatjuk.
Másnap leöntjük az áztató-
vizét, lassú tûzön feltesz-
szük fõni, hozzáadjuk a
zellergumót és a zellerzöl-
det. Amikor a bab megfõtt
(1,5-2 óra), beletesszük a
felkarikázott répát, a fel-
kockázott csirkemellet (ha
csontos volt a mell, a csir-
kecsontot is hozzáadjuk,
ízletesebb lesz tõle a leves),

sózzuk, borsozzuk, 30–35
percig fõzzük. Majd bele-
tesszük a felkarikázott pó-

réhagymát és a felaprított
petrezselymet, és további
5 percig fõzzük.

A fészkesvirágúak családjába tartozó,
Észak-Amerikából származó, egyenes
szárú, kb. 1 m magas, elágazó, sárga vi-
rágú, évelõ gyógynövény. Ismert még
aranyos ruta vagy istápfû néven is. Erdõk

szélén nagy tömegben terem. Augusztus-
ban, virágzása félidejében kell gyûjteni a
felsõ, virágos szárrészébõl 30-40 cm-es
darabokat levelekkel együtt.

Fõzete az egyik legfontosabb méregte-
lenítõ teánk. Májat, epét, vesét, hólyagot
tisztít, vérnyomást csökkent. Az epe vagy
a máj elégtelen mûködésére háromhetes
kúra javasolt: az elsõ héten mindennap, a
második héten minden másnap, a har-
madik héten minden harmadik napon
kell egy csésze aranyvesszõfû-teát inni
reggel, éhgyomorra. Epehomokot vagy
apró követ is el lehet hajtani a teával. Egy
liter teához egy púpozott evõkanál füvet
tegyünk, a folyadékból napi két litert kell
meginni rövid idõ alatt. 

A fõzet a menstruációs görcsöket is ki-
válóan oldja, reumás és ízületi fájdalmak-
ra is jó, továbbá izzasztóként és vizelet-
hajtóként is hasznos. Vértisztító, ezért se-
bek borogatására, száj és garat öblítésére
alkalmas. Szív- és veseelégtelenségbõl
adódó ödémáknál tilos a használata!

Jövõ héten az árnikát mutatjuk be.

KOS: Nem hitt a csodákban, sõt csak
legyintett, ha errõl volt szó. De ezen a

héten olyan meglepetésben lesz része,
amelyrõl azt fogja mondani, hogy csoda.

BIKA: A héten biztosan nem fog
önre törni a stressz, és nem fog

morgolódni, mert olyan információk birto-
kába jut, amelyek reményei szerint köze-
lebb viszik a megvalósuláshoz.

IKREK: Ön nem az a típusú ember,
aki bárkinek is rosszat kíván, de aki jól

elbánt önnel, azt a sors most megbünteti.

RÁK: Ha utazni szándékozik, nem
kell nagy dobra vernie, mert nem

biztos, hogy összejön vagy olyan pompás
lesz, mint amilyennek lefesti.

OROSZLÁN: A héten eszébe jut-
nak olyan dolgok, amelyek miatt

több könnyet ejtett korábban, és azon is
elmereng, hogy miért ragaszkodik egy
rossz kapcsolathoz.

SZÛZ: Pontosan tudja, hogy mit és
hogyan kell tennie ahhoz, hogy a

dolgok úgy alakuljanak az életében, aho-
gyan szeretné.

MÉRLEG: Olyan emberek „találják
meg” a héten, akikrõl már nagyon

régen hallott utoljára bármilyen hírt. Tit-
kon azért reménykedett ebben.

SKORPIÓ: Egy barátja most na-
gyon maga alatt van, segítsen neki.

Néha az is elég, ha csak beszélget vele,
mint régen.

NYILAS: Fogja vissza magát, ha
egy olyan személybe szerelmes, aki-

nek teljes más a kultúrája, talán más or-
szágban is él.

BAK: A munkára koncentrál ezen a
héten, és ezt jól is teszi, mert olyan

feladattal bízhatják meg, amivel bebizo-
nyíthatja rátermettségét.

VÍZÖNTÕ: Már beindult a pletyka-
gépezet a háta mögött, és minden-

féléket sutyorognak önrõl, a jövõjérõl. De
a valóságról fogalmuk sincs.

HALAK: Most aztán nem igazán ér-
dekli önt senki véleménye, ön tudja,

hogy mi a jó önnek, és eszerint is fog cse-
lekedni.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (12.)
Az aranyvesszõfû (Solidago gigantea)

Ínyenceknek 

Másnaposságûzõ
fehérbabos csirkehúsleves



A hét színésze – RA hét színésze – Renée Zellwenée Zellwegegerer
KKedd, MTedd, MTV 1 – 2V 1 – 21:11:15 5 

EgyEgyeetlenemtlenem (amer(amerikikai vígjátai vígjáték)ék)

2020112. f2. febrebruár 25.–máruár 25.–március 2.cius 2.IngyIngyenes tenes téévvémûsorémûsor-mellékle-melléklett

A hét filmje:
Utolsó jelentés Annáról
Szombat – MTV 1, 21:15

A hét sporteseménye:
Snooker Világbajnokság
egész héten az Eurosporton

A hét dokumentumfilmje:
Ázsia apró hõsei 
Hétfõ – Duna TV, 17:20



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

emberfajták (amerikai s.)
14:30 Melissa és Joey (amerikai s.)
14:55 Madagaszkár (angol

természetfilm)
15:50 Sky kapitány és a holnap

világa (amerikai-angol-olasz
sci-fi akciófilm)

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

Ötöslottó és Joker sorsolása
20:30 Híradó este
21:15 Utolsó jelentés Annáról (ma-

gyar romantikus dráma)
23:00 A mások élete (német dráma) 
01:10 Sporthírek
01:20 Spandau Ballet – A Reforma-

tion turné (angol koncertfilm)

MTV 1

RTV 1
07:00 Rajzfilmklub; 08:10 Az idõ és
az ember; 09:30 Babavarázs; 10:00
Légy szülõ, légy okos!; 10:30 Lökött
porofesszor; 11:00 Ahogy meg van
írva; 11:30 e-Fórum; 12:00 Pro pat-
ria; 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 Bátrak harca – Az új Fran-
ciaország (kanadai–francia–brit
romantikus kalandfilm); 22:35
Profik; 00:35 Kék Papagáj (francia
romantikus filmszatíra) Fsz.:
Gerard Lanvin, Catherine
Deneuve, Emmanuelle Béart;
02:15 Bajnokok Ligája-magazin
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Architextú-
rák; 08:30 Szentek és mestersé-
gek; 09:00 Mitica esetei; 10:00
Mondj egy mesét! (olasz s.);
11:00 Ha nem tudná…; 11:15
Agatha Christie: A veszély háza
(francia-svájci krimi, ismétlés);
13:00 Izland; 13:30 Arománok (do-
kumentumfilm); 14:00 Római rejté-
lyek (angol s.); 15:10 Josie és a
vadmacskák (amerikai vígjáték);
17:00 Jegyezd meg!; 18:00 Román
útlevél; 19:00 Adrenalitica; 19:15
Cirkus Scott; 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 rejté-
lyek (angol s.); 02:00 Izland

Viasat 3
06:45 Egy kórház magánélete
(amerikai s.); 08:30 A szépség és
a szörny (amerikai s.); 09:25 A
dadus (amerikai s.); 10:25 Zsír-
égetõk (amerikai reality show);
11:25 Halottnak a csók (amerikai
s.); 12:15 Dawson és a haverok
(amerikai s.); 14:00 Szívek szál-
lodája (amerikai s.); 15:50 Egy
kapcsolat szabályai (amerikai
s.); 16:15 Lúzer (amerikai roman-
tikus vígjáték); 18:10 Hippolyt
(Magyar vígjáték); 20:00 Derült
égbõl Polly (amerikai romantikus
vígjáték); 22:00 Idõzített bomba
(amerikai akciófilm); 00:15 Get
Carter (amerikai krimi); 01:50
Idõzített bomba (amerikai akció-
film) 

PRO TV
07:00 Híradó, Mi történik doki?;
10:00 Mi történik, doki?; 10:45 Fo-
gadj az életre!; 13:00 Híradó; 13:05
Románia tehetségei; 15:15 A gyû-
rûk ura: A két torony (ameri-
kai–új-zélandi kalandfilm) Fsz.:
Elijah Wood, Ian McKellen,
Christopher Le; 19:00 Hírek; 20:30
Halálos fegyver 4. (amerikai ak-
ciófilm) Riggs, Murtaugh és Cole
nyomozó állandó segítõjük, a
hiperaktív Leo Getz segítségével
újra romba döntik a várost. Ezút-
tal a kínai triádokkal kerülnek
összetûzésbe.; 23:00 Local
Kombat; 01:00 Fekete esõ (ameri-
kai akciófilm) Fsz.: Michael
Douglas, Andy Garcia, Ken
Takakura

HBO
06:00 Bigyó felügyelõ (am. vígjá-
ték); 07:20 Vik Muniz – A szemét
mûvésze (brazil dokf.); 09:00 Mû-
kedvelõ társulat (angol vígjáték);
10:35 A nagy üzlet (am. vígjáték);
12:10 Nevelésbõl elégséges (am.
s.); 12:35 Modern család (am. s.);
13:55 Nagyfiúk (am. vígjáték);
15:40 Aranyhaj és a nagy gubanc
(am. animációs film); 17:20 A Ka-
rib-tenger kalózai: Ismeretlen vi-
zeken (am. kalandfilm); 19:35 Ne-
velésbõl elégséges (am. s.);
20:00 Megvilágosultam (am. s.);
20:30 Törtetõk (am. s.); 21:00 Salt
ügynök (am. akciófilm); 22:40 Az
utazó (am. thriller); 00:25 Wanted
(am. akciófilm); 02:15 Aki csak
arra gondol (norvég vígjáték)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Batman: Gotham lovagja (amerikai-
japán animációs film); 12:35 Cry-
Baby (amerikai zenés vígjáték);
14:05 Kamuzsaru (amerikai vígjá-
ték); 15:55 Piedone Hongkongban
(olasz akció-vígjáték); 18:10 Vinny,
az 1 ügyû (amerikai vígjáték);
20:30 Scooby-Doo – A nagy csa-
pat (amerikai-ausztrál kalandfilm);
22:00 Vörös zsaru (amerikai ak-
ciófilm) Ivan Danko százados a
moszkvai drogmaffiát készül le-
leplezni, ám véletlenül az akció
során megöli a bûnözõk vezéré-
nek, Viktor Rostának öccsét.;
24:00 Hegylakó 2. – A visszatérés
(angol-francia-argentin akciófilm);
02:00 Vonzó vér (amerikai thriller) 

A Washington Sentinels megnyerhetné a bajnok-
ságot, ha a játékosok nem sztrájkolnának maga-
sabb fizetésért. Hogy a Sentinels mégis induljon
és persze esélyes legyen a bajnokságon, Jimmy
McGinty a cserecsapatba régi, „kis szépséghibás“
játékosait szerzõdteti. 

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: New York
(amerikai sorozat); 22:00
Törvény és rend (amerikai
sorozat); 23:00 Gyilkos
elmék (amerikai sorozat);
24:00 NCIS (amerikai
sorozat); 02:00 NCIS: New
York (amerikai sorozat)

Eurosport
09:30 Szánkó – Eb., Oroszo., nõi, 1.
futam; 10:00 Szánkó – Eb., Oroszor-
szág, nõi, 2. futam, élõ; 10:45 Alpesi
síelés – Világkupa, Bulgária, nõi, le-
siklás, élõ; 12:30 Alpesi síelés – Vi-
lágkupa, Svájc, férfi, szuper-G, élõ;
13:45 Északi összetett síelés – Világ-
kupa, Cseh Köztársaság, HS 134;
14:30 Északi összetett síelés – Világ-
kupa, Cseh Köztársaság, Gundersen,
élõ; 15:15 Szánkó – Eb., Oroszor-
szág, kettõs, 2. futam; 16:00 Síugrás
– Világbajnokság, Svédország, HS
207; 17:45 Tenisz – WTA torna,
Egyesült Arab Emirátusok, döntõ;
20:15 Harcosok klubja – Küzdõsport
magazin; 01:00 Rali – Interkontinen-
tális verseny, Portugália; 01:30 Síug-
rás – Vb., Svédország, HS 207

06:30 Isten kezében
07:00 Gazdakör 
07:30 Rajzfilmek
09:20 Daktari (amerikai sorozat)
10:10 Bevallott múlt – A Terror Háza

Múzeum elsõ tíz éve (magyar
dokumentumfilm)

10:40 Csavargó kutya 3. (amerikai
családi kalandfilm)

12:10 Családi krónikák
12:40 Duna anzix
13:02 Híradó 
13:20 Határtalanul magyar
13:50 Vissza Sherwoodba!

(kanadai sorozat)
14:45 Munka-Társ
15:15 Heuréka! Megtaláltam!
15:45 Stúdióbeszélgetés és élõ

közvetítés a Terror Háza
Múzeumból

19:00 Híradó 
19:35 Rabálom – Márianosztra 1952

(magyar animációs film)
20:00 Ünnepi stúdióbeszélgetés
22:00 Feldobott kõ (magyar játék-

film)  
23:25 Dunasport
23:40 Szeretlek, Faust (magyar

játékfilm)
01:05 Klasszikus zene
02:05 Családi krónikák

Duna TV
07:00 Az idõ örvényében
07:25 Tv2 matiné
11:30 Babavilág
12:00 Tûsarok
12:30 9 hónap
13:00 Bajnokok Ligája magazin
13:30 Gyilkos számok (amerikai s.)
14:30 TopSpeed
15:00 Autóguru (magazinmûsor) 
15:30 Xena (amerikai sorozat)
16:30 Bûbájos boszorkák (amerikai

sorozat)
17:30 Hawaii Five-0 (amerikai s.) 
18:30 Sas kabaré
19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 Igazából apa (magyar vígjá-

ték) Mit tehet egy ausztrál,
ha csõdbe megy? Hazauta-
zik Magyarországra, hogy
megkeresse régi képeit.
Hátrahagyott alkotásai he-
lyett egész mást talál. Emlé-
keket. Meg egy kislányt.

22:25 Bad Boys – Mire jók a
rosszfiúk? (amerikai akció-
vígjáték)

00:40 Jackie Chan: A csodazsaruk
(amerikai-hongkongi
akciófilm)

02:40 EZO.TV Jósok, médiumok!

TV 2
07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:30 Asztro Show
12:30 Házon kívül
13:00 Autómánia
13:30 Bigyó felügyelõ (amerikai

vígjáték)
15:00 Az agyoncsapat

(amerikai kalandfilm)
Phyllis fejébe veszi,
hogy õ bizony
cserkészvezetõ lesz,
és elviszi a lánya
csapatát táborozni.
Még nem tudja, hogy
mire képesek ezek a
veszett fruskák.

17:05 A cserecsapat (amerikai
vígjáték) 

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 Aladdin (amerikai animációs

film)
22:20 ValóVilág – Aréna
23:30 Underworld: 

Evolúció (amerikai
akcióthriller)

01:30 Tsui Hark:
Vámpírok kora 
(hongkongi-japán-holland
horror)

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

sorozata (angol sorozat)
11:55 Az utolsó mohikán
12:25 Fejezetek a magyar vasutak

történetébõl
12:45 Az Eoli-szigetek tûzhányói

(ismeretterjesztõ film)
13:02 Egy cseppnyi Magyarország –

A Vértes (magyar dokf.)
13:55 Hagyományok õrzõi
14:05 Csodatopán (magyar

gyermekfilm)
16:35 A falu jegyzõje (magyar s.)
17:40 Magyarország története
18:05 Kálloy Molnár Péter koncert:

Pesti álom
19:00 Otthonod a kávéház
19:20 Mi micsoda
19:45 Esti mese
20:10 Szerelmem, Afrika (német s.)
21:00 Híradó este
21:35 Sky kapitány és a holnap

világa (amerikai-angol-olasz
sci-fi akciófilm)

23:20 Gasztroangyal
00:15 Az elveszett múlt (olasz s.)
01:55 Mámor nélkül (francia

tévéfilm)

MTV 2

RRTTLL  KKlluubb  ––  
1177::0055
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06:30 Magyar gazda
07:00 Zöld Tea
07:25 Delta 
07:55 Ma reggel
10:05 Engedjétek hozzám
10:15 Így szól az Úr!
10:20 Katolikus krónika
10:45 A hajnal hírnökei
11:25 Örömhír
11:50 Metodista ifjúsági mûsor
12:00 Görög katolikus liturgia
13:15 Hírek
13:20 Szellem a palackból...
13:50 Anno
14:20 Színek és ízlések (francia dokf.)
14:35 Sodrásban (magyar filmdráma)
16:00 EURO 2012 – Labdarúgó EB

magazin
16:30 Út Londonba
16:00 Kálloy Molnár Péter koncert:

Pesti álom
17:00 Telesport – Sport 7
17:30 Nulladik óra (am.vígjáték)
19:05 Rex Rómában (osztrák s.) 
19:55 A Lényeg
20:30 Híradó este
21:15 Magyarország, szeretlek!
22:30 Gladiátor (amerikai-angol

történelmi kaladfilm)
01:00 A semmi ágán (am. vígjáték)
02:45 Ambíció (amerikai rövidfilm)

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; 15:00 A
Celibidache-univerzum; 15:30 Euro
2012 Magazin; 16:00 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 Veszedelmes
vonzerõ (ausztrál thriller) Fsz.:
Susan Sarandon, Sam Neill,
Emily Blunt; 23:00 100%-ban
szavatolt; 24:00 Danutz Kft.
Szórakoztató szupermarket
(ismétlés); 02:05 Találkozunk a
TVR-nél

RTV 2
08:00 Jegyezd meg!; 09:00 Román
útlevél; 10:10 Mondj egy mesét!
(olasz s.); 11:00 Motormágia; 11:30
Nõi sikerek; 12:00 Bortestvérek; 12:30
Jamie Amerikában; 13:00 Izland;
13:30 Arománok 2. (dokf.); 14:00 Ró-
mai rejtélyek (angol s.); 15:10 Sze-
relem a négyzeten (amerikai ro-
mantikus vígjáték); 17:00 Mitica ese-
tei; 18:00 Természet és kaland; 18:30
Csavargó pecás; 19:00 Szélességek;
19:30 Nagylábon; 20:10 Végveszély-
ben a Föld (amerikai sci-fi thriller);
21:45 Adrenalitica; 22:00 Híradó;
23:00 Nyalóka. AG Weinberger mûso-
ra; 24:00 Csillagközi romboló (ame-
rikai s.); 01:00 Római rejtélyek (an-
gol s.); 02:00 Végveszélyben a Föld
(amerikai sci-fi thriller, ismétlés)

Viasat 3
06:50 Egy kórház magánélete (am.
s.); 08:35 A szépség és a szörny
(am. s.); 09:30 Smallville (am. s.);
10:20 Topmodell leszek! (am. reality
show); 11:15 Szex és New York
light (am. s.); 12:25 A nagy házalakí-
tás (am. szórakoztató s.); 14:10
Hippolyt (magyar vígjáték); 15:55
Derült égbõl Polly (am. romantikus
vígjáték); 17:45 A király nevében
(német-kanadai-amerikai kaland-
film); 20:05 Harmadik mûszak (am.
s.); 21:00 CSI: A helyszínelõk (ame-
rikai-kanadai s.); 21:55 Nikita (am.
s.); 22:50 Ace Ventura – Állati nyo-
mozó (am. vígjáték); 00:35 Bérgyil-
kosok (amerikai-francia
akcióthriller); 02:05 Célkeresztben
(am. s.)

PRO TV
07:00 Híradó, Mi történik, doki?;
10:00 Anna Karenina (amerikai
filmdráma) Fsz.: Jacqueline
Bisset, Christopher Reeve, Paul
Scofield; 13:00 Hírek; 13:05
Apropo TV; 14:00 Mama kicsi fia
(amerikai vígjáték) Fsz.: Jon
Heder, Diane Keaton, Jeff
Daniels; 16:00 Ízlések és pofonok
(amerikai–ausztrál vígjáték) Fsz.:
Catherine Zeta-Jones, Aaron
Eckhart, Abigail Breslin; 19:00
Hírek; 20:30 Nemzetbiztonság Bt.
(amerikai akciófilm) Fsz.: Martin
Lawrence, Steve Zahn; 22:15 A
király beszéde (brit filmdráma)
Fsz.: Colin Firth, Helena Bonham
Carter, Derek Jacobi; 01:00
Apropo TV

HBO
06:00 Inkognitó (francia filmdrá-
ma); 07:30 Ki az a Clark Rockefel-
ler? (amerikai életrajzi dráma);
09:00 Kelekótya karácsony (ameri-
kai családi vígjáték); 10:40 Fog-
tündér (amerikai–kanadai vígjá-
ték); 12:20 Karácsonyi lidércnyomás
(amerikai animációs film); 13:35 Dip-
loma után (amerikai vígjáték);
15:05 Az edzõ (amerikai vígjáték);
16:30 Párterápia (amerikai akció-
vígjáték); 18:10 A varázslótanonc
(amerikai kalandfilm); 20:00 A fél-
szemû (amerikai western); 21:50
Szerencse (amerikai s.); 22:50 Vá-
laszcsapás (amerikai s.); 23:35 Vá-
laszcsapás (amerikai s.); 00:20
Morgen (román filmdráma); 02:00
84: Oscar-díjátadási gálamûsor

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Scooby-Doo és a szamuráj kardja
(amerikai animációs film); 12:30
Scooby-Doo – A nagy csapat
(amerikai-ausztrál kalandfilm);
14:05 Vinny, az 1 ügyû (ameri-
kai vígjáték); 16:20 St. Trinian’s
– Nem apácazárda (angol vígjá-
ték); 18:15 Jó társaság (ameri-
kai vígjáték); 20:20 Bosszúállók
(amerikai kalandfilm); 22:00 A
bosszú börtönében (amerikai
akciófilm) Frank mintafegyenc.
Egy napon azonban szigorított
börtönbe viszik.; 00:05 Hegyla-
kó 3. – A mágus (kanadai-
francia-angol kalandfilm); 01:55
Sivatagi lavina (amerikai akció-
film)

MTV 1 – 22:30

Gladiátor 
(amerikai-angol
történelmi
kalandfilm)
Maximus, a hatalmas római generális a nép ked-
vence, és az idõs uralkodó, Marcus Aurelius bizal-
mát is élvezi. Az összeesküvés áldozataként hal-
dokló Marcus Aurelius õt teszi meg örökösévé ha-
taloméhes fia, Commodus ellenében. Commodus
átveszi mégis a hatalmat, és halálra ítéli Maximust:
õ megmenekül, a Hispániában élõ családjára mért
csapást azonban nem tudja megakadályozni.

AXN
07:00 The Amazing Race;
09:00 Androméda (amerikai
sorozat); 11:00 Az elveszett
világ (amerikai sorozat); 13:00
Merlin (amerikai sorozat);
15:10 Táncolj, ha tudsz! Reality
Show; 16:00 Extrém
házalakítás; 17:10 A férfiak a
szõkéket szeretik (amerikai
sorozat); 19:15 A cég
(amerikai sorozat); 21:00 Bad
Boys – Mire jók a rosszfiúk?
(amerikai akciófilm) Fsz.:
Martin Lawrence, Will Smith,
Tea Leoni; 23:15
Felejthetetlen (amerikai
sorozat); 00:25 Gyilkos elmék
(amerikai sorozat); 01:25 A
cég (amerikai sorozat)

Eurosport
09:30 Szánkó – Eb., Oroszország,
férfi; 11:00 Alpesi síelés – Világkupa,
férfi, óriás szlalom, 1. futam, élõ;
12:00 Alpesi síelés – Világkupa, Bul-
gária, nõi, szuper-G, élõ; 13:30 Észa-
ki összetett síelés – Világkupa, HS
134; 14:00 Alpesi síelés – Világkupa,
férfi, óriás szlalom, 2. futam, élõ;
15:00 Síugrás – Vb., Svédország, HS
207, élõ; 16:45 Északi összetett síe-
lés – Világkupa, Gundersen; 17:30
Tenisz – WTA torna, döntõ; 18:45
Szuperbike – Vb., Ausztrália; 20:00
Boksz – Bigger’s Better, nehézsúly,
Bulgária; 21:30 Síugrás – Vb., Svéd-
ország, HS 207; 22:45 Szuperbike –
Vb., Ausztrália, 1. futam; 23:30 Szu-
persport – Vb., Ausztrália; 01:30 Sí-
ugrás – Vb., Svédország, HS 207

06:30 Ezer év szentjei 
07:00 Gazdakör 
07:30 Rajzfilmek
08:35 Daktari (amerikai sorozat) 
09:30 Isten kezében
10:00 Bevallott múlt – A Terror Háza

Múzeum elsõ tíz éve 2.
(magyar dokumentumfilm)

10:30 Élõ egyház
11:00 Világ-nézet
12:00 Isten kezében
12:30 Beavatás
13:02 Híradó
13:15 Élõ népzene
13:50 Lyukasóra
14:15 Rosszcsont kalandjai (am. s.)
15:15 Csellengõk
15:45 Arcélek
16:15 Hazajáró 
16:45 Múltidézõ
17:35 Uz Bence (magyar film)
19:00 Híradó 
19:30 Heti Hírmondó
20:00 Önök kérték!
21:00 Mága Zoltán – Újévi koncert
22:05 Klubszoba
23:00 Dunasport
23:15 Porrá leszünk (angol s.)
01:00 Pengetõ (magyar zenei s.)
02:00 Rönktõl a koncertteremig

(magyar ismeretterjesztõ film)

Duna TV
06:45 Reggeli gondolatok
07:15 Egzotikus Ázsia
07:45 Tv2 matiné
12:35 Stahl konyhája (ismétlés)
13:05 Kalandjárat (ismétlés)
13:35 Borkultusz
14:05 Több mint TestÕr
14:35 A kiválasztott – Az amerikai

látnok (amerikai sorozat)
15:35 Monk – Flúgos nyomozó

(amerikai sorozat) 
16:35 Bûbájos boszorkák (amerikai

sorozat)
17:35 Igazából apa (magyar

vígjáték, ismétlés) 
19:30 Tények
20:00 Napló (mérlegen a valóság)
21:05 Csak a testeden át! (amerikai

romantikus vígjáték) Henry
menyasszonyát az
esküvõjük napján halálos
baleset éri. A férfi
bánatában szakemberhez
fordul, ám pszichológusa a
szerelem segítségével hoz
gyógyírt fájdalmára.

22:50 Frizbi Hajdú Péterrel
23:50 Célkeresztben (amerikai

sorozat) 
00:50 Egy csodálatos elme

(amerikai filmdráma)

TV 2
08:00 Kölyökklub
11:05 Trendmánia
11:40 Teleshop 
12:35 Törzsutas 
13:05 Havazin
13:40 DVSC-FTC nõi kézilabda-

mérkõzés – élõ
15:25 Eltûntnek nyilvánítva

(amerikai-kanadai sorozat)
16:30 Tru Calling – Az õrangyal

(amerikai sorozat)
17:35 Flubber – A szórakozott pro-

fesszor (amerikai családi
vígjáték) Phillip Brainard
professzor olyannyira a tu-
domány megszállottja, hogy
néha már semmire sem tud
odafigyelni. Pedig valójában
mindent azért tesz, hogy
végre létrehozza azt a forra-
dalmian új energiaforrást,
ami megoldhatná Sara, a
kedvese által vezetett tudo-
mányos intézet súlyos anya-
gi gondjait.

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Cobra 11 (német sorozat)
21:00 ValóVilág – Aréna
00:50 Portré 
01:25 A háború ködében (amerikai

dokumentumfilm)

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

sorozata (angol s.) 
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 hajnal hírnökei
14:05 A sokszínû vallás
14:20 Örömhír
14:45 Metodista ifjúsági mûsor
14:50 Görög katolikus liturgia
16:05 Tizenkét hónap az erdõn
16:30 Magyarország története
16:55 Spandau Ballet – A Reforma-

tion turné (angol koncertfilm)
18:55 Otthonod a kávéház
19:20 Mi micsoda
19:45 Esti mese
20:10 Szerelmem, Afrika (német-

olasz sorozat)
21:00 Híradó este
21:35 A Lényeg
22:05 Sodrásban (magyar

filmdráma)
23:25 Bízzál bennem (olasz s.)
01:15 Gladiátor (amerikai-angol

történelmi kaladfilm)
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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)
17:55 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
23:40 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 Az
elveszett lovag legendája (koreai
sorozat, ismétlés); 14:00 Híradó;
14:45 Teleshop; 15:30 Krónika
(magyar nyelvû mûsor); 17:00
Híradó; 17:30 Clara, a francia
szenvedély (francia 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-amerikai s.); 08:50
Egészségpasztilla; 09:10 Szerelem
a négyzeten (amerikai romantikus
vígjáték, ismétlés); 10:50 Vallomá-
sok; 11:50 Bazár; 12:25 Egy óra biz-
nisz; 13:15 Topping; 14:00 Teleshop;
14:35 Együtt Európába; 15:30
Teleshop; 16:00 Fraser és a farkas
(kanadai-amerikai s.); 17:00 Vallo-
mások; 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 Koffe-
in (amerikai romantikus vígjáték);
01:15 Autómánia; 01:45 Adrenalitica;
02:00 Razushow (ismétlés); 02:50
Egy óra biznisz (ismétlés)

Viasat 3
07:05 A kifutó (am. reality-s.); 08:00
Gyilkos sorok (am. s.); 09:50 Gyil-
kos számok (am. s.); 10:40 A király
nevében (német-kan.-am. kaland-
f.); 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 Gyilkos
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 Az utolsó mohikán
(am. kalandf.); 00:15 CSI: Miami
helyszínelõk (ism.); 01:10 Kísérleti
patkányok (am. thriller)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?;
A könyvhozó; 10:00 Románia,
szeretlek! (ismétlés); 11:00
Apropo TV (ismétlés); 12:00
Fiatal és nyughatatlan
(amerikai sorozat); 13:00
Hírek; 13:45 Mosolypasztillák;
14:15 Ízlések és pofonok
(amerikai–ausztrál 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); 01:00 Fekete esõ
(ismétlés)

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

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10 Ka-
muzsaru (amerikai vígjáték); 12:55
Jó társaság (amerikai vígjáték);
15:00 Bosszúállók (amerikai ka-
landfilm); 16:40 Az Árnyék (ameri-
kai kalandfilm); 18:40 Padlógáz
(német-luxemburg akció-vígjáték);
20:20 2012 – Végzetes robbanás
(amerikai katasztrófa film); 22:00 A
spártai (amerikai-német
akcióthriller) Robert Scott különle-
ges ügynök egy emberrablási ügy-
ben nyomoz. Felderít egy bûnszö-
vetkezetet, ami prostitúcióra kény-
szeríti az elrabolt lányokat és ami-
nek köze lehet az elnök lányához
is.; 24:00 A Delphi-effektus (ameri-
kai-német akciófilm); 01:45 Mocs-
kos zsaruk (amerikai akciófilm)

Duna TV – 22:35 

Langeais
hercegnõ 
(francia-olasz
filmdráma)
Armand de Montri-
veau, francia ezredes,
aki öt éve végigkutatta
Európa, sõt Amerika
valamennyi apácakolostorát, hogy megtaláljon
egy asszonyt, akibe halálosan szerelmes. Mallorca
szigetén végre megtalálja Thérese nõvért, aki
nem más, mint a keresett hölgy.

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 A kiválasztott
– Az amerikai látnok (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.); 01:00 CSI: New
York (amerikai s.); 02:45 NCIS
(amerikai s.)

Eurosport
09:00 Snooker – Open
világbajnokság, Kína, élõ; 12:00
Síugrás – Világbajnokság,
Vikersund, Svédország, HS 207;
13:00 Snooker – Open
világbajnokság, Kína, élõ; 16:00
Tenisz – WTA torna, Dubai,
Egyesült Arab Emirátusok, döntõ;
17:15 Síugrás – Világbajnokság,
Svédország, HS 207; 18:30
Labdarúgás – Eurogólok; 19:30
Snooker – Open világbajnokság,
Kína; 20:45 Legerõsebb ember –
Bajnokok ligája, Ukrajna; 21:45
Csupa sport – Wattok; 22:00
Pankráció; 22:30 Pankráció –
Válogatás; 23:30 Snooker – Open
világbajnokság, Kína; 01:15
Labdarúgás – Eurogólok

06:30 Gazdakör
06:40 Híradó
07:00 Közbeszéd (ismétlés)
07:30 Híradó 
07:35 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 Napirend elõtt
14:00 Kapcsoljuk az Országházat
17:20 Ázsia apró hõsei (szingapúri

ismerettejesztõ film)
18:20 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:10 Térkép
20:40 MacGyver (amerikai-kanadai

sorozat)
21:30 A férfi a legjobb orvosság (s.)
22:15 Hírek
22:35 Langeais hercegnõ (francia-

olasz filmdráma)
01:00 Sportaréna 
02:05 Térkép

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 Aktív Extra (ismétlés)
07:25 Tények reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája (ismétlés)
10:35 Babapercek
10:40 Teleshop
11:45 EZO.TV Jósok, médiumok!
13:20 Babe (amerikai vígjáték)

George Hermann „Babe“
Ruth amerikai baseball
egyik legnagyobb alakja, a
húszas évek baseballjának
legnagyobb sztárja, aki már
életében legendává vált.

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

német-olasz sorozat)
17:20 La Pola (kolumbiai sorozat) 
18:25 Tiltott szerelem (török s.) 
19:30 Tények
20:30 Aktív 
21:30 Jóban Rosszban (magyar s.) 
22:00 NCIS (amerikai sorozat)
23:00 NCIS: Los Angeles (amerikai

sorozat)
24:00 Aktív 
01:00 Tények este
01:35 EZO.TV Jósok, médiumok!
02:10 Életfogytig zsaru (amerikai

sorozat)

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

sorozat) 
10:20 Második esély (amerikai-

mexikói-kolumbiai sorozat)
11:25 Top Shop
13:05 Asztro Show
14:10 A szív útjai (török sorozat) 
15:10 Sarokba szorítva (amerikai

sorozat)
16:10 Döglött akták (amerikai

sorozat)
17:15 Marichuy – A szerelem

diadala (mexikói sorozat) 
18:20 Teresa (mexikói sorozat)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 1 perc és nyersz!
21:05 Fókusz
21:45 Barátok közt (magyar

sorozat)
22:20 Dr. Csont (amerikai sorozat)
23:15 Nagyágyúk (amerikai

sorozat)
00:25 POKERSTARS.NET BIG

GAME
01:20 Reflektor
00:25 Minden rendben lesz

(amerikai filmdráma)

RTL Klub
06:25 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:00 Budapest természeti értékei
10:25 Társbérletben a tárgyakkal
10:50 Nemzeti értékeink
11:00 Válaszd a tudást!
12:00 Magyar rock
13:01 Híradó délben
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer nap
14:25 A múzsa csókja
14:50 Fõtér
16:15 Hogy volt!?
18:15 English 4U
18:45 Família Kft. (magyar sorozat) 
19:10 Angyali érintés (amerikai

sorozat)
19:55 Esti mese
20:15 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
21:00 Híradó este
21:35 Rocca parancsnok (olasz

sorozat)
22:30 Maradj talpon! 
23:25 Stingers (ausztrál sorozat)
00:10 Drága doktor úr (olasz

sorozat)
01:00 Az Este
01:25 On The Spot: Törzsek (magyar

dokumentumfilm) 
02:30 Színészpalánták (olasz sorozat)
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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 Egyetlenem (amerikai

vígjáték) Fsz.: Renée
Zellweger, Logan Lerman,
Kevin Bacon, Troy Garity,
David Koechner

23:05 Az ESTE
23:35 Tudorok (amerikai 

sorozat)
00:30 Barangolások öt kontinensen
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 Az elve-
szett lovag legendája (koreai s.);
14:00 Híradó; 14:45 Teleshop; 15:30
Európai roma; 16:00 Magyar nyelvû
mûsor; 17:00 Híradó; 17:30 Clara, a
francia szenvedély (am. s.); 18:25
Az elveszett lovag legendája (kore-
ai s.); 19:45 Sport; 20:00 Híradó;
21:00 McLintock! (am. western)
Fsz.: John Wayne, Maureen
O’Hara; 00:20 A bosszú bosszúja
(német–brit romantikus thriller)
Fsz:. James Naughton; 01:10
Psych – dilis detektívek (am. s.);
01:55 Replay; 02:20 Ha szeretné újra
látni; 02:35 Európai roma

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
pártok eleménye; 14:35 Együtt Eu-
rópába; 15:30 Teleshop; 16:00
Fraser és a farkas; 17:00 Vallomá-
sok; 18:00 Hírek; 18:30 Visszaté-
rés Cutter Gapbe (amerikai film-
dráma); 20:25 Egy óra biznisz;
21:30 Szélességek; 22:00 Híradó;
23:00 Túlélõ a nagyváros dzsunge-
lében; 23:35 Anna angyalai (né-
met vígjáték); 01:15 Koffein; 02:50
Egy óra biznisz; 03:40 Szórakoztató
mûsor 

Viasat 3
06:25 Dawson és a haverok (am.
s.); 07:10 A kifutó (am. s.); 08:05
Gyilkos sorok (am. s.); 11:00
Harlequin: Helycsere (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.); 22:10
Doktor House (am. s.); 24:00 CSI:
Miami helyszínelõk (am. s.); 24:50
Esküdt ellenségek: Bûnös szán-
dék (am. s.); 01:40 Doktor House
(am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Fogadás az
életre; 12:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai s.); 13:00
Hírek; 13:45 Mosolypasztillák;
14:15 Lois és Clark (amerikai s.);
16:00 Fiatal és nyughatatlan
(amerikai s.); 17:00 Híradó; 17:45
Happy Hour; 19:00 Hírek; 20:30
Crank 2.: Magasfeszültség
(amerikai akciófilm) Fsz.: Jason
Statham, Amy Smart, Dwight
Yoakam; 22:30 Híradó; 23:00
Dexter (amerikai s.); 24:00 Crank
2.: Magasfeszültség (ismétlés);
02:00 Hírek; 03:30 Dexter
(amerikai s.); 04:30 Románia,
szeretlek!; 05:30 Mosolypasztillák;
06:00 Happy Hour

HBO
06:00 Seprûs esküvõ (am. vígj.);
07:50 10 (román rövidfilm); 08:10
Kettõs játék (am. krimi); 10:15 A
hercegnõ (svéd filmdráma); 11:50
Perzsia hercege – Az idõ homokja
(am. kalandfilm); 13:45 Az angol,
aki dombra ment fel és hegyrõl jött
le (angol romantikus vígjáték);
15:20 Kutyák és macskák – A rus-
nya macska bosszúja (am. vígj.);
16:40 Az utazó (am. thriller); 18:25
Könnyû nõcske (am. romantikus
vígj.); 20:00 84: Oscar-díjátadási gá-
lamûsor; 21:35 Különleges kapcso-
lat (angol–am. történelmi dráma);
23:05 Trónok harca (am. s.); 01:00
Cyrus (am. vígj.); 02:30 Terhes tár-
saság (am. vígj.); 04:05 A fiúk nem
sírnak (am. filmdráma)

Film +
05:25 Dirty Dancing (amerikai s.);
06:15 Az Árnyék (amerikai ka-
landfilm); 08:05 Televíziós vásár-
lás; 11:10 St: Trinian’s – Nem apá-
cazárda (angol vígjáték); 13:05
Majd elválik (amerikai filmdráma);
15:15 Padlógáz (német akció-víg-
játék); 16:50 Padlógáz 2. (német
akció-vígjáték); 18:30 Tycus – A
halál üstököse (amerikai akció-
film); 20:15 Pusztító sziget (kana-
dai akcióthriller); 22:00 Alien 3 –
A végsõ megoldás: Halál (ameri-
kai sci-fi akciófilm); 24:10 Vihar-
felhõk (amerikai akciófilm); 01:55
A félelmek iskolája (amerikai ak-
ciófilm); 03:30 Alien 3 – A végsõ
megoldás: Halál (amerikai sciüfi
akciófilm)

MTV 1 – 21:15 

Egyetlenem 
(amerikai vígjáték)
Ann Devereaux egy szo-
katlan utazásra indul két
fiával és egy égszínkék
Cadillac-kel, miután ott-
hagyja nõcsábász férjét.
A legendás 66-os úton bejárják Amerikát, hogy Ann
egy olyan férjet találjon, aki a családja jólétét biztosít-
ja úgy, hogy neki nem kell dolgoznia. A gyönyörû
aszszony biztos abban, hogy nõies csábereje által ez
sikerülni fog, de közben érzi azt is, hogy mennyire
magányos valójában, a fiairól nem is beszélve...

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 amerikai látnok
(amerikai s.); 12:00 Elveszett világ
(amerikai s.); 13:00 Ügyvédek
(amerikai s.); 14:00 American Idol
(reality Show); 15:00 A férfiak a szõ-
kéket szeretik (amerikai s.); 16:00
CSI (amerikai s.); 17:00 Elveszett
világ (amerikai s.); 18:00 A kivá-
lasztott – az amerikai látnok (ame-
rikai s.); 19:00 CSI (amerikai s.);
21:00 Szellemekkel suttogó (ameri-
kai s.); 22:00 Felejthetetlen (ameri-
kai s.); 23:00 Elveszett lány (ameri-
kai s.); 23:55 Zoom; 00:10 Felejthe-
tetlen (amerikai s.)

Eurosport
09:00 Snooker – Open
világbajnokság, Hainan, Kína – élõ;
12:00 Csupa sport – Wattok; 12:15
Északi összetett síelés – Világkupa,
Liberec, Gundersen; 13:00 Snooker
– Open világbajnokság, Hainan,
Kína – élõ; 16:00 Csupa sport –
Wattok; 16:15 Síugrás –
Világbajnokság, Vikersund,
Svédország, HS 207; 17:15
Labdarúgás – Eurogólok; 18:15
Tenisz – WTA torna, Dubai, döntõ;
19:30 Snooker – Open
világbajnokság, Hainan, Kína;
21:00 Boksz; 24:00 Rali –
Interkontinentális verseny; 24:30
Szuperbike – Világbajnokság, 2:
futam; 01:30 Snooker – Open
világbajnokság, Hainan, Kína

07:00 Közbeszéd
07:30 Híradó
07:35 Roma Magazin
08:00 Domovina
08:30 Híradó
08:35 A férfi a legjobb orvosság

(amerikai sorozat)
09:30 Híradó
09:35 Térkép
10:00 Kapcsoljuk az Országházat –

Parlamenti közvetítés
17:10 A Jászság festõje
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

(amerikai sorozat)
22:15 Híradó
22:30 Nyakig a pácban (angol

vígjáték) Fsz.: Lauren
Brooks, Jim Carter, Connie
Fisher, Geraldine James,
Robert Putt

23:50 Dunasport
23:55 Magyar Jazz Ünnep
00:40 Vers – Lackfi János: Belsõ

emigráns 

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 TotalCar
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája 
10:40 Babapercek
10:50 Teleshop
11:55 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok!
13:30 Támadás Rommel ellen

(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 Tiltott szerelem (török sorozat)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:30 Jóban Rosszban (magyar s.)
22:00 Rajtaütés (arubai –

hongkongi – amerikai
akciófilm) Fsz.: Jean-Claude
Van Damme, Lela Rochon,
Rob Schneider, Paul
Sorvino, Thomas Hudak

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

médiumok! 
02:00 Arccal a földnek (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
20:05 1 perc és nyersz!
21:05 Fókusz
21:20 Barátok közt (magyar

sorozat) 
22:20 A mentalista (amerikai

sorozat)
23:15 A Grace klinika (amerikai

sorozat) 
00:20 Reflektor
00:40 Vészhelyzet (amerikai

sorozat)

RTL Klub
06:25 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:00 Válogatás az Országos

Természetfilm-fesztivál
filmjeibõl

10:25 Álmok mai álmodói – tudós
fiatalok

10:50 Világvédett lehetne Körös-torok
11:00 Tudásakadémia Junior
12:00 Magyar pop
13:00 Híradó 
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer nap
14:20 A sárospataki könyvek
14:55 Fõtér
16:25 Hogy volt!?
17:45 Delta
18:10 English 4U
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 sorozat)
01:00 Az Este
01:30 Egyetlenem (ismétlés)

MTV 2



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)
23:00 Az Este
00:05 Tényleg eljön a világvége

2012-ben?
24:00 KorTárs
01:00 Szellem a palackból...

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia, nap
mint nap; 10:10 A palota titkai (ko-
reai s.); 11:25 Utazások; 12:20 Ha
szeretné úja látni; 12:40 Az elve-
szett lovag legendája (koreai s.);
14:00 Híradó; 14:45 Teleshop; 15:30
Emberek, mint mi; 16:00 Együttélés;
17:00 Híradó; 17:30 Clara, a francia
szenvedély (am. s.); 18:25 Az elve-
szett lovag legendája (koreai s.);
19:45 Sport; 20:00 Híradó; 21:00 Dr:
House (am. s.); 22:45 A hírességen
túl; 22:50 Szusi; 23:10 A matador
(am. kalandfilm) Fsz.: Pierce Bros-
nan, Arlin Miller, Azucena Medina;
00:50 Psych – dilis detektívek (am.
s.); 01:40 Nyitott szemmel; 02:00 Ha
szeretné újra látni; 02:10 La vie en
rose; 03:15 Híradó 
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Fraser és a
farkas; 09:10 Visszatérés Cutter
Gapbe (ismétlés); 11:00 Vallomá-
sok; 11:55 Bazár; 12:25 Egy óra
biznisz; 13:05 Szórakoztató mûsor;
14:00 Teleshop; 14:35 Együtt Euró-
pába; 15:30 Teleshop; 16:00 Fraser
és a farkas; 17:00 Vallomások;
18:00 Híradó; 18:30 Christy: Ne-
héz választás (amerikai filmdrá-
ma) Fsz.: Laureen Lee Smith;
20:30 Egy óra biznisz; 21:10 Szóra-
koztató showmûsor; 22:00 Híradó;
23:00 Bortestvérek; 23:35 Ronda
ügy (amerikai vígjáték) Fsz.:
Cameron Diaz, Christian Slater;
01:25 Anna angyalai (ismétlés);
02:55 Egy óra biznisz; 03:40 Szó-
rakoztató showmûsor

Viasat 3
06:20 Dawson és a haverok (am.
s.); 07:10 A kifutó (am. s.); 08:05
Gyilkos sorok (am. s.); 10:05 Gyil-
kos számok (am. s.); 11:05 Colum-
bo – Béke poraira (am. s.); 12:55 A
dadus (am. s.); 13:50 Gordon
Ramsay (am. s.); 14:45 Monk – Flú-
gos 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 Robin
Hood, a tolvajok fejedelme (am. s.);
00:55 CSI: Miami helyszínelõk (am.
s.); 01:45 Esküdt ellenségek: Bû-
nös 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 (ame-
rikai s.); 13:00 Hírek; 14:15 A biro-
dalom visszavár (francia vígjáték)
Fsz.: Benoît Poelvoorde, Natacha
Lindinger, Michel Duchaussoy;
16:00 Fiatal és nyughatatlan (ame-
rikai s.); 17:00 Híradó; 17:45 Happy
Hour; 19:00 Hírek; 20:30 Román
Komédiaszolgálat; 22:00 Híradó;
22:30 Rendõr-akadémia 1. (ameri-
kai vígjáték) Fsz.: Steve
Guttenberg, Kim Cattrall, G.W.
Bailey, Bubba Smith; 00:30
ProMotor; 01:00 Híradó; 02:30
Rendõr-akadémia (ismétlés);
04:30 Apropo TV

HBO
06:00 Könnyû nõcske (am. roman-
tikus vígjáték); 07:30 A hallgatás
köteléke (am. filmdráma); 08:55
Drágán add a rétedet (am. családi
vígjáték); 10:25 A fantasztikus Ró-
ka úr (am. animációs film); 11:50
Törvényszéki héják (am. vígjáték);
13:45 Honnan tudod? (am. roman-
tikus vígjáték); 15:45 Spangol –
Magamat sem értem (am. romanti-
kus vígjáték); 17:55 Nagyfiúk (am.
vígjáték); 19:35 Nevelésbõl elégsé-
ges (am. s.); 20:00 A félszemû (am.
western); 21:55 Szerencse (am. s.);
23:00 Flypaper (am. vígjáték);
00:25 Gyémántrablás (am. akció-
film); 01:50 Közellenségek (am. kri-
mi); 04:05 A félszemû (am. wes-
tern)

Film +
05:25 Dirty Dancing (amerikai s.);
06:05 Majd elválik (amerikai film-
dráma); 08:05 Televíziós vásárlás;
11:10 Dagi Albert (amerikai vígjá-
ték); 12:50 80 nap alatt a Föld kö-
rül – 2. (angol-amerikai kaland-
film); 14:40 Õrjítõ szerelem (ame-
rikai filmdráma); 16:20 Fojtogató
szeretet (amerikai filmdráma);
18:05 Yamakasi 2: – Utcai szamu-
rájok (francai-spanyol akciófilm);
19:50 Piedone Afrikában (olasz
akció-vígjáték); 22:00 Felhõk kö-
zül a nap (amerikai romantikus
dráma); 24:30 Az ördög fia (ame-
rikai film); 02:10 Hegylakó 2: – A
visszatérés (amerikai akciófilm);
04:05 Felhõk közül a nap (ameri-
kai romantikus dráma)

Duna TV – 22:30 

Szerelemmel
fûszerezve 
(amerikai–angol
romantikus dráma) 
A gyönyörû Tilo mestere a
fûszereknek, beszéli a nyelvü-
ket és használja az erejüket.
Kivételes képességével belelát vásárlói életébe, a
fûszerek segítségével pedig segít megoldani a gond-
jaikat. Doug azonban teljesen felkavarja szigorú
szabályokhoz kötött életét, akarata ellenére is bele-
szeret a nagyvilági életet élõ amerikai férfiba. 

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
09:00 Snooker – Open
világbajnokság, Kína – élõ; 12:00
Labdarúgás – Eurogólok; 13:00
Snooker – Open világbajnokság,
Kína – élõ; 16:00 Olimpiai játékok –
Együtt Londonba; 16:15 Biatlon –
Világkupa, vegyes, váltó; 17:45
Síugrás – Világbajnokság,
Svédország, HS 207; 19:00
Snooker – Open világbajnokság,
Kína; 20:30 Csupa sport – Szerdai
válogatás; 20:40 Lovaglás –
Világkupa, díjugratás; 22:40
Lovaglás – Lovas klub; 22:45 Golf –
Világbajnokság, USA; 23:45 Golf –
Golf klub; 23:50 Vitorlázás – Yacht
klub; 23:55 Csupa sport – Szerdai
válogatás; 24:00 Labdarúgás –
Euro 2012, teljes hozzáférés

07:00 Közbeszéd
07:30 Híradó
07:35 Unser Bildschirm
08:00 Srpski Ekran
08:30 Híradó
08:35 Mad Men – Reklámõrültek

(amerikai sorozat)
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
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 Szerelemmel fûszerezve

(amerikai–angol romantikus
dráma) 

00:15 Új régi hang
01:15 Múmiarablók

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
12:00 EZO: TV Jósok, látók, médiumok!
13:30 Winnetou 2 – Az utolsó

renegátok (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 Tiltott szerelem (török

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

sorozat)
22:05 Doktor House (amerikai

sorozat)
23:00 Született feleségek (amerikai

sorozat)
24:00 Aktív
01:00 Tények Este
01:25 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok! 
02:10 Babavilág

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
20:05 1 perc és nyersz!
21:05 Fókusz
21:45 Barátok közt (magyar

sorozat) 
22:20 Legyen Ön is Milliomos! 
23:20 Házon kívül
23:50 XXI. század – a legendák

velünk élnek
00:30 Reflektor
00:20 Ments meg! (amerikai

sorozat)

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 Ideje van a táncnak
14:40 Angkor unokái 
15:10 Kamaszkorunk legszebb nyara
15:40 Valaki
16:00 Orosz elnökválasztás
16:30 Múlt-kor
17:00 Szellem a palackból...
17:30 Világokon át
18:10 English 4U
18:25 Família Kft (magyar s.)
18:50 Angyali érintés (amerikai s.)
19:40 Esti mese
20:15 Veszélyes szerelem (am. s.)
21:00 Híradó este
21:35 Rocca parancsnok (olasz s.)
22:20 Maradj talpon! 
23:15 Stingers (amerikai sorozat)
24:00 Drága doktor úr (olasz s.)
00:55 Az Este (amerikai s.)
01:25 Tényleg eljön a világvége

2012-ben?

MTV 2
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06:25 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:10 A Silla királyság ékköve

(amerikai sorozat)
11:10 Poén Péntek Szálka
12:05 Párizsi helyszínelõk

(amerikai sorozat)
13:01 Híradó délben
13:20 Kárpát Expressz
13:55 Slovenski Utrinki
14:50 Alpok-Duna-Adria
15:20 Négy szellem
16:20 Angyali érintés (amerikai

sorozat)
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

sorozat)
22:00 Fábry
23:20 Az Este
23:55 Állásvadászok (amerikai

vígjáték) Fsz.: Adam Trese,
Andrew McCarthy, John
Turturro, Michael Badalucco,
Aida Turturro

01:30 Család csak egy van
02:15 MM

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia, nap
mint nap; 10:10 A palota titkai (ko-
reai s.); 11:25 Az idõ és az ember;
12:20 Ha szeretné újra látni; 12:40
Az elveszett lovag legendája (ko-
reai s.); 14:00 Híradó; 14:45 Közér-
dek; 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 s.); 19:45 Sport;
20:00 Híradó; 21:00 Te ítélj! Élõ
közv.; 22:10 Exkluzív: A Román Te-
levízió dokumentumfilmjei; 23:20
Most, vagy soha! (francia roman-
tikus vígjáték) Fsz.: Romain
Duris, Aissa Maiga, Clément
Sibony; 00:50 Folklórkincs; 02:05
Közérdek; 02:30 Európai roma

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Fraser és a
farkas; 09:10 Christy: Nehéz vá-
lasztás (ismétlés); 10:50 Vallomá-
sok; 11:55 Bazár; 12:25 Egy óra
biznisz; 13:15 Szórakoztató mûsor;
14:00 Parlamenti pártok emelvénye;
14:35 Együtt Európába; 15:30
Teleshop; 16:00 Fraser és a farkas;
17:00 Vallomások; 18:00 Híradó;
18:30 Christy: Nehéz választás 2.
(amerikai filmdráma); 20:05
Egészségpasztilla; 20:15 Divatvilág;
20:25 Egy óra biznisz; 21:10 Szóra-
koztató showmûsor; 22:00 Híradó;
23:00 ITzón@; 23:35 Variációk
szexre (kanadai vígjáték) Fsz.:
Aaron Abrams, Carly Pope; 01:10
Ronda ügy; 02:50 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 Gyil-
kos számok (am. s.); 11:05 Ace
Ventura – Állati nyomozó (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 helyszí-
nelõk (am. s.); 01:00 Két pasi –
meg egy kicsi (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 A birodalom
visszavár (ismétlés); 12:00 Fiatal
és nyughatatlan (amerikai
sorozat); 13:00 Hírek; 13:30
Mosolypasztillák; 14:15 Kisvárosi
gyilkosság (brit krimi) Fsz.: John
Nettles, Jason Hughes; 16:00
Fiatal és nyughatatlan (amerikai
sorozat); 17:00 Híradó; 17:45
Happy Hour; 20:00 Las Fierbinti
(román sorozat); 22:00 Híradó;
22:30 Játékfilm; 00:30 Apropo TV;
01:30 Minotaur (amerikai–izraeli
thriller) Fsz.: Mili Avital, Dan
Turgeman, Georges Corraface;
03:30 Híradó; 05:00 Mi történik,
doki?; 05:30 Mosolypasztillák;
06:00 Happy Hour

HBO
06:00 Válás francia módra (fran-
cia filmdráma); 08:00 A prédiká-
tor lánya (am. filmdráma); 09:50
Az utolsó léghajlító (am. családi
kalandfilm); 11:35 Terápiás szere-
lem (am. romantikus vígjáték);
13:15 Adam (am. romantikus
film); 14:55 A Múmia – A Sárkány-
császár sírja (am. akciófilm);
16:45 Derült égbõl Polly (am. ro-
mantikus vígjáték); 18:15 Toy
Story 3 (am. animációs film); 20:00
Vágyivászat (am. dokumentumfilm);
21:20 Életelvek (román filmdrá-
ma); 22:50 Újabb parajelenségek
(am. horror); 00:20 Válaszcsapás
(am. s.); 01:55 Ki nevet a végén
(am. vígjáték); 04:20 Kaszinó a
csatamezõn (am. vígjáték)

Film +
06:25 Fojtogató szeretet (ameri-
kai filmdráma); 08:05 Televíziós
vásárlás; 11:10 Padlógáz 2: (ame-
rikai akciófilm); 12:45 Tycus – A
halál üstököse (amerikai akció-
film); 14:30 Piedone Afrikában
(olasz akció-vígjáték); 16:40 Mi-
kulás szabadságon (amerikai víg-
játék); 18:20 Nick Fury – Zûrös
csodaügynök (amerikai akció-
vígjáték); 20:10 Defektes derbi
(amerikai vígjáték); 22:00 A va-
dász (kanadai akciófilm); 23:45
Nyolc préda (amerikai thriller);
01:30 Hegylakó 3: – A mágus
(amerikai akciófilm); 03:15 Ka-
landtúra (amerikai akciófilm);
04:50 Sajttársak (amerikai akció-
film) 

RTL Klub – 22:20 

Több mint
testõr
(amerikai akciófilm) 
Az egykori titkos ügynök profi testõrként dolgo-
zik, és szakmájának egyik legjobbja. A sors egy
nap összehozza Rachel Marronnal a népszerû
popsztárral. A fiatal énekesnõ felfelé ívelõ karrier-
jét úgy tûnik, semmi sem állíthatja meg, de ezért
el kell viselnie a sikerrel járó kényelmetlenségeket:
a menedzsert, az újságírókat, a kísérõszemélyze-
tet, és természetesen a rajongókat, akik közül az
egyik õrült levelekkel zaklatja a sztárt. 

AXN
07:00 American Idol (reality Show);
08:00 Merlin (amerikai sorozat);
09:00 Ügyvédek (amerikai sorozat);
10:00 A férfiak a szõkéket szeretik
(amerikai sorozat); 11:00 A kivá-
lasztott – az amerikai látnok (ame-
rikai sorozat); 12:00 Merlin (ameri-
kai sorozat); 13:00 Ügyvédek (ame-
rikai sorozat); 14:00 American Idol
(reality Show); 15:00 A férfiak a szõ-
kéket szeretik (amerikai sorozat);
16:00 A sztriptíz (amerikai sorozat);
17:00 A kiválasztott – az amerikai
látnok (amerikai sorozat); 18:00
Õslények kalandorai (amerikai so-
rozat); 19:00 NCIS (amerikai soro-
zat); 21:55 Zoom; 22:10 Gyilkos el-
mék (amerikai sorozat); 00:10 NCIS
(amerikai sorozat)

Eurosport
09:30 Snooker – Open
világbajnokság, Kína – élõ;
11:30 Biatlon – Világkupa,
Finnország, vegyes, váltó; 12:30
Labdarúgás – Lengyelország –
Portugália; 13:30 Snooker –
Open világbajnokság, Kína –
élõ; 16:30 Biatlon –
Világbajnokság, vegyes, váltó –
élõ; 18:15 Labdarúgás – Svájc –
Argentína; 19:00 Labdarúgás –
Horvátország – Svédország;
20:00 Biatlon – Világbajnokság,
vegyes, váltó; 21:00 Harcosok
klubja – Küzdõsport magazin;
24:00 Póker – Európai
pókerverseny; 01:00 Snooker –
Open világbajnokság, Hainan,
Kína

07:00 Közbeszéd
07:30 Híradó
07:35 Horvát krónika
08:00 Ecranul nostru
08:30 A király kalóza (amerikai s.)
09:30 Híradó
09:35 Térkép
10:05 MacGyver (amerikai sorozat) 
11:00 Család-barát
12:20 Kisváros (magyar sorozat)
13:00 Híradó – Déli
13:20 Kívánságkosár
15:15 Élõ népzene 
15:45 Szerelmes földrajz
16:15 Suli dzsessz
17:10 Ízõrzõk: Csákvár
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 A Sipsirica (magyar tévéfilm)
22:20 100 éve történt
22:30 Híradó
22:35 A Hortobágy legendája (ma-

gyar filmdráma) Fsz.: Eper-
jes Károly, Pokorny Lia

24:00 Dunasport
00:05 Itáliai utazásom

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 Impact – A becsapódás

napja (amerikai film) 
15:20 Marina (amerikai-mexikói s.) 
16:20 Rex felügyelõ (osztrák s.)
17:20 Tiltott szerelem (török s.)
18:20 Update Konyha
18:25 Eva Luna (olasz sorozat)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:30 Jóban Rosszban (magyar s.)
22:00 Anyám nyakán (amerikai

romantikus vígjáték) Fsz.:
Sarah Jessica Parker,
Matthew McConaughey,
Adam Alexi-Malle, Kathy
Bates, Terry Bradshaw

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

médiumok! 
02:00 Anyám nyakán (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
20:01 1 perc és nyersz!
21:05 Fókusz
21:45 Barátok közt (magyar

sorozat) 
22:20 Több mint testõr (amerikai

akciófilm) Fsz.: Kevin
Costner, Gary Kemp,
Whitney Houston, Bill
Cobbs, Tomas Arana

00:55 Tudorok (amerikai sorozat)
02:00 Reflektor
02:15 Infománia

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

állatfajták
10:25 TED
10:55 Jelképtár
11:00 Tudásakadémia Junior
12:00 Magyar retro
13:01 Híradó délben
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer nap
14:20 Családi krónikák
14:40 Angkor unokái
15:15 Aphroditétõl – Zeuszig
15:30 Esély
16:00 KorTárs
16:25 Aranymetszés
17:25 Világokon át
18:10 English 4U
18:35 Família Kft (magyar sorozat)
18:55 Angyali érintés (amerikai s.)
19:50 Esti mese
20:15 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
21:00 Híradó este
21:35 Rocca parancsnok (olasz s.)
22:20 Maradj talpon! 
23:15 Stingers (amerikai sorozat)
00:10 A Szövetség
01:00 Az Este
01:30 A gyilkos (ismétlés)

MTV 2



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

(amerikai sorozat)
11:10 Fábry
12:30 Zegzugos történetek
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 
01:30 Peter Gabriel és a New Blood

Orchestra
02:35 Család csak egy van

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 (koreai
s.); 13:40 Folklórkincs; 14:00 Híradó;
14:45 Közelebb; 15:15 Teleshop;
15:30 Parlamenti pártok emelvénye;
16:00 Románia parlamentje; 17:00
Híradó; 17:30 La vie en rose; 18:25
Az elveszett lovag legendája (kore-
ai s.); 19:45 Sport; 20:00 Híradó;
21:00 Egyszer az életben: Best of;
23:10 Csöbörbõl vödörbe (am.
filmszatíra) Fsz.: Jonathan Ames,
Seann Williams Scott; 00:50 Dionne
Warwick-koncert; 01:50 100%-ban
szavatolt; 02:45 Ha szeretné újra lát-
ni; 03:15 Híradó; 04:15 Te ítélj!

8 PÉNTEK / MÁRCIUS 2. Tájoló

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Fraser és a
farkas; 09:00 Egészségpasztilla;
09:10 Christy: Nehéz választás
(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 Készen áll, Mr. McGill?
(angol vígjáték) Fsz.: Tom
Courtenay, Bill Nighy; 20:25 Egy
óra biznisz; 21:10 Topping; 22:00
Híradó; 23:00 Van, akinek tetszik…;
24:00 Csillagközi romboló
(amerikai s.); 00:55 Csavargó
pecás; 01:25 Variációk szexre;
02:55 Egy óra biznisz; 03:45
Topping; 04:30 Van, akinek tetszik

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
Repülõk, vonatok, autók (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 kony-
hája (am. s.); 20:20 Jóbarátok
Rend (am. s.); 21:15 Két pasi –
meg egy kicsi (am. s.); 22:10 Ra-
gadozók (am. s.); 00:15 CSI: Mia-
mi helyszínelõk (am. s.); 01:15
Jackie nõvér (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Kisvárosi
gyilkosságok (ismétlés); 12:00
Fiatal és nyughatatlan (amerikai
sorozat); 13:00 Híradó; 13:30
Mosolypasztillák; 14:15 Minotaur
(amerikai film); 16:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai sorozat);
17:00 Híradó; 17:45 Happy Hour;
19:00 Híradó; 20:30 Románia
tehetségei; 22:45 Alfie
(brit–amerikai vígjáték) Fsz.:
Jude Law, Renee Taylor, Jane
Krakowski; 01:15 Oldboy (dél-
koreai thriller) Fsz.: Min-sik Choi,
Ji-tae, Hye-jeong Kang; 03:30
Alfie (brit–amerikai vígjáték,
ismétlés); 05:30 Mosolypasztillák;
06:00 Happy Hour

HBO
06:00 A Múmia – A Sárkánycsá-
szár sírja (amerikai akciófilm);
07:50 Toy Story 3 (amerikai animáci-
ós film); 09:35 Filmek és sztárok;
10:00 Seprûs esküvõ (amerikai
vígjáték); 11:50 X-Men 2 (amerikai
akciófilm); 14:05 Levelek Júliának
(amerikai romantikus film); 15:50
Natalee Holloway (amerikai film-
dráma); 17:20 A szupercsapat
(amerikai akciófilm); 19:30 Filmek
és sztárok; 20:00 Sherlock Holmes
(amerikai akciófilm); 22:05 Válasz-
csapás (amerikai s.); 23:35 Becste-
len brigantik (amerikai háborús
film); 02:05 A légió (amerikai hor-
ror); 03:45 Hi-Lo Country
(amerikai–angol–német filmdrá-
ma); 05:35 Filmek és sztárok

Film +
06:25 A bérgyilkos (amerikai ak-
ciófilm); 08:05 Televíziós vásárlás;
11:10 Mikulás szabadságon
(amerikai vígjáték); 12:50
Yamakasi 2: Utcai szamurájok
(francia–spanyol akciófilm);
14:35 Nick Fury – Zûrös csoda-
ügynök (amerikai krimi); 16:25
Pénz áll a házhoz (német-
amerikai-román vígjáték); 18:15
Defektes derbi (amerikai vígjá-
ték); 20:05 Már megint bérgyil-
kos a szomszédom (ameriaki ak-
ció-vígjáték); 22:00 Rambo (ame-
rikai akciófilm); 23:45 Karate tig-
ris 1: Nincs irgalom (amerikai ak-
ciófilm); 01:40 Dealer (magyar
filmdráma); 04:05 A vadász
(amerikai akciófilm)

Duna TV – 22:30 

Claire Brunetti,
a zsarulány 
(francia krimi) 
A gyönyörû hegyekkel övezett
Annecy-tó környezetében játszódik
az izgalmas bûnügyi történet. Claire
Brunetti, a vonzóan szép nyomozó
ide, a szülõvárosába tér vissza, elõléptetése jutalma-
ként. Életveszélybe kerül, majd az ügyet, amibe be-
lefogott, elveszik tõle. Barátok és ellenségek veszik
körül, s csak lassan derül ki számára, hogy a rejté-
lyes ügyet saját családjának múltbeli titkai szövik át.

AXN
07:00 American Idol (reality Show);
08:00 Õslények kalandorai (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 Õslények ka-
landorai (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 Õslények kalando-
rai (am. s.); 19:00 NCIS (am. s.);
20:00 NCIS: Los Angeles (am. s.);
21:00 Visszaszámlálás (am. s.);
22:10 Bad Boys – Mire jók a rossz
fiúk? (am. akciófilm) Fsz.: Martin
Lawrence, Will Smith, Tea Leoni;
00:30 A cég (am. s.)

Eurosport
09:30 Snooker – Open világbajnok-
ság, Kína – élõ; 11:30 Síugrás – Vi-
lágbajnokság, Norvégia, HS 207;
12:30 Északi összetett síelés – Vb,
HS 130 – élõ; 13:15 Csupa sport –
Wattok; 13:30 Snooker – Open világ-
bajnokság, Kína – élõ; 16:15 Északi
összetett síelés – Világkupa – élõ;
17:00 Labdarúgás – Euro 2012; 18:00
Biatlon – Világbajnokság, vegyes, vál-
tó; 19:00 Síugrás – Világkupa, selejte-
zõ – élõ; 20:00 Snooker – Open világ-
bajnokság, Kína; 21:30 Labdarúgás –
Barátságos mérkõzés, Lengyelország
– Portugália; 22:30 Labdarúgás –
Svájc – Argentína; 23:15 Labdarúgás
– Horvátország – Svédország; 24:00
Labdarúgás – Euro 2012; 01:00
Snooker – Open világbajnokság

07:00 Közbeszéd
07:30 Híradó
07:35 Slovenski Utrinki
08:00 Alpok-Duna-Adria
08:30 Híradó
08:35 A divat mint mûvészet
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 Lyukasóra
15:40 Hazajáró
16:10 Vigyázó szemekkel a világ körül
17:10 Az állatok nyelve
17:40 Ízõrzõk
18:20 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:10 Térkép
20:30 MacGyver (amerikai sorozat)
21:30 Sólyom és galamb (olasz s.)
22:20 Híradó
22:30 Claire Brunetti, a zsarulány

(francia krimi) Fsz.: Elsa
Mollien, Frédéric Gorny

00:05 Dunasport
00:15 Collective és az Alien Chatter

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 Impact – A becsapódás

napja (amerikai film)
15:10 Marina (amerikai–mexikói

sorozat) 
16:20 Rex felügyelõ (osztrák

sorozat)
17:20 La Pola (olasz 

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

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 Alexandra Pódium

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 (amerikai

sorozat)
17:15 Marichuy – A szerelem

diadala (mexikói sorozat)
18:20 Teresa (mexikói sorozat)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 1 perc és nyersz!
21:05 Fókusz
21:45 Barátok közt (magyar

sorozat) 
22:20 CSI: Miami helyszínelõk

(amerikai sorozat)
23:15 Gyilkos elmék (amerikai

sorozat) 
01:20 Reflektor
01:35 Törzsutas
02:00 Odaát (amerikai sorozat)

RTL Klub
06:35 Kárpát Expressz
06:55 Ma Reggel
10:00 Natúra
10:25 Kõ, papír, olló
10:50 Nemzeti értékeink Lillafüred
11:00 Válaszd a tudást! Junior
12:00 Magyar bulizene
13:01 Híradó délben
13:25 Kárpát Expressz
13:55 Négyszázezer nap
14:25 Az utolsó bánhidai kovácsmester
14:40 Angkor unokái
15:10 Aphroditétõl – Zeuszig
15:35 Vigyázz! Kész! Jazz!
16:10 A tánc legendája
16:35 Pecatúra
17:00 Sírjaik hol domborulnak...
17:25 Világokon át
18:15 English 4U
18:45 Família Kft. (magyar s.)
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 
01:25 Az alkirályok

MTV 2
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