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Egyesített választmányi
ülést tartott a margittai körze-
ti és helyi RMDSZ-szervezet,
melynek fõ témája az önkor-
mányzati képviselõk tevé-
kenységi beszámolója volt. A
hét tanácsosból hat volt jelen,
s névsor szerint adtak számot
a végéhez közeledõ megbíza-
tásuk négy éve alatt végzet-
tekrõl. Három hozzászóló
volt. Moka Béla nagyszerûnek
és kifogástalannak ítélte meg
valamennyi tanácsos munká-
ját. Juhász András elõrevetí-
tette, hogy meglepetést fog
okozni, mivel most nem él bí-
rálattal. Nem teheti, mivel az
önkormányzat döntéshozó
testületében kisebbségben lé-
võ tanácsosok szerinte a várt-

nál többet tudtak teljesíteni.
Rajna Koppányi Zoltán vi-
szont kifogásolta az Unicarm
épületének engedélyezését a
jelenlegi helyen és a szabad-
idõközpont helyszínének át-
helyezését. Kérdéseire az elöl-
járók válaszoltak, a feleletek-
bõl kiderült, hogy a mostani
erõviszonyok mellett – 7 taná-

csosuk van a 17-bõl – és a vá-
ros szûkös költségvetése miatt
egyik határozatot sem tudták
megakadályozni. Szó esett
még az RMDSZ-es polgár-
mesterjelölt személyének
meghatározásáról, ám errõl
ezen az ülésen nem tudtak
egyezségre jutni.

szefi
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Számot adtak munkájukról a margittai
tanácstagok
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Kiterjesztik
a közvilágítást

A február végi tanácsülé-
sen hozott határozat értelmé-
ben a Nagyvárad közvilágítá-
sát szolgáltató Luxten cég bõ-
vítheti hálózatát. Több mint
ezer világítótestet, kétszáznál
több beton lámpaoszlopot és
a hozzájuk tartozó vezetéke-
ket 5 hónap alatt szerelik fel.
A Sebes-Körös jobb partján,
a Széles utcai (Decebal) és
Szent László téri híd közötti
sétányon a munka díja meg-
haladja az egymillió lejt, a
Püspöki és Borsi út kivilágítá-
sa megközelítõleg hatmillió
lejbe kerül, a Grigorescu ne-
gyedben több mint három-
millió, az Õssi negyed déli ré-
szén 778 ezer, továbbá az
északi részén 1,2 millió lejért
bõvítik a közvilágítási hálóza-
tot.

Jelszót kapnak
az adófizetõk

Nagyvárad polgármesteri
hivatala is csatlakozott a helyi
adók és illetékek országos
elektronikus kifizetési rendsze-
réhez, amely segítségével az
adófizetõk bankkártyás átuta-
lással is leróhatják tartozásu-
kat a www.ghiseu.ro honlap
közvetítésével. A helyhatóság
adatbázisában regisztrált ösz-
szes váradi adófizetõ saját fel-
használói kódot és jelszót ka-
pott, amellyel kifizetheti az
adóját. A kódot és jelszót in-
gyenesen a városháza ügyfél-
fogadó részlegén vehetik fel
az érintettek. A városháza sa-
ját honlapján (www.oradea.ro)
is van mód az on-line adófize-
tésre, ehhez a személyi szám-
ra van szükség.

Lapunk támogatója 
a Communitas Alapítvány

Március elsõ hetében megye-
szerte 47 esetben riasztották a
tûzoltókat az elharapódzott tar-
lótüzek eloltására. Csak 5-én
hét helyen pusztítottak a lángok
összesen 40 hektáron Nagyvá-
radon, Váradszentmártonban,
Biharon és Kegyeken. Két nap-
pal késõbb 48 óra alatt húsz tar-
lótüzet fékeztek meg Váradon,
Drágánfalván, Hegyközszáldo-
bágyon, Váradcsehiben, Peste-
sen, Tinódon, Székelyhídon,
Alsólugason, Nagyszalontán,
Belényesszentmártonban és
Csokalyon. Leégett 95 hektár-
nyi terület, hat telefonpózna, és
veszélybe került több lakóház is.

A Criºana Katasztrófavédelmi
Felügyelõség ismételten felhívja
a lakosság figyelmét arra, hogy
a száraz gallyakat, gyomot, bo-
zótot, nádat elégetni csakis a
tûzoltóság, illetve a környezet-
védelmi felügyelõség értesítése
után, ezek jóváhagyásával lehet
(a saját háztartások kivételével),
kizárólag napvilágnál. A felper-
zselendõ terület köré 5 méteres
védõsávot kell kialakítani, és 10
méternél közelebb nem lehet-
nek gyúlékony anyagok (a rob-
banásveszélyes anyagoktól 40
méteres távolságot kell tartani).
Szeles idõben ne gyújtsanak
nyílt lángot, lejtõs vidéken fent-

rõl lefelé haladjon az égetés,
mindig helyezzék készenlétbe az
oltáshoz szükséges felszerelést,
ne hagyják felügyelet nélkül a
tüzet, és távozáskor gyõzõdje-
nek meg róla, hogy elhamvadt
a parázs. A tûzvédelmi elõírások
megszegése 2500 lejig terjedõ
pénzbírsággal büntethetõ.

Felelõtlen tarlóégetõk

Javában készül a Holnaposok szoborcsoport, amelyet Nagyvá-
rad helyi tanácsának döntése értelmében az Ady középiskola
elõtti téren fognak felállítani. Deák Árpád szobrász már elkészí-
tette negatív gipszbõl is az Ady Endrének, Dutka Ákosnak, Ju-
hász Gyulának és Emõd Tamásnak emléket állító szoborcsopor-
tot. A napokban elkezdték az alakok bronzba öntését. „A szobor-
csoport kivitelezésére tavaly õsszel írt ki pályázatot a nagyváradi
Ingatlankezelõség” – közölte Benyovszki Tünde, az Ingatlankeze-
lõség aligazgatója. Deák Árpád nyertes alkotása a négy XX. szá-
zadi költõt irodalmi vita közben, egy asztalnál ábrázolja. Az asz-
tal mellett egy üres, ötödik szék is lesz, amelyre bárki leülhet, s
megpihenhet majd a holnaposok társaságában.

Bronzba öntik a költõket

Hétfõn kezdõdött, és április
15-éig tart az idén Nagyvára-
don az önkormányzat szervez-
te tavaszi nagytakarítás. Ebben
partner a RER Köztisztasági
Vállalat és a helyi büntetés-vég-
rehajtási intézet is. Elszállítják a
szemetet, megtisztítják az utcá-
kat és közterületeket, valamint

elültetnek 690 facsemetét. A
várost 7 övezetre osztották,
melyekben fokozatosan indul a
nagytakarítás: március 12–23.
között a Sebes-Körös jobb
partján, március 26. és április
9. között pedig a bal parton. A
pontos felosztást és a köztiszta-
sági munkálatok kijelölt idõ-

pontját a városháza honlapján
(www.oradea.ro) tekinthetik
meg az érdeklõdõk. Az önkor-
mányzat kéri a lakosokat, hogy
az elszállítandó szemetet csak
az erre a célra kijelölt helyekre
rakják le. Az építkezési törme-
léket és az elektronikai hulladé-
kot nem szállítják el!

Tavaszi nagytakarítás



Tavaly kezdõdött a Bihar
megyében lévõ kúriák, udvar-
házak és a hagyományos népi
építészeti jegyeket még viselõ
épületek feltérképezése. A Mû-
emlékvédõ Alapítvány a mûve-
lõdési minisztériumnál pályá-
zott a dokumentálás anyagi tá-
mogatására, és 39 500 lejt el
is nyert. Ebbõl – és saját hozzá-
járulásból – kötetbe foglalják az
épített örökségünk még meglé-
võ darabjainak mûszaki és tör-
téneti leírását, magyarázta a
kuratóriumi elnök. A helyszí-
nen szakértõk mérik fel az in-
gatlanokat, a több száz oldalas-
ra tervezett kiadványt fotókkal
is illusztrálják. Sárközi úgy tud-
ja, az elõzetes adatok szerint
négyszáznál több összeírásra
váró kúria, kastély található
megyénkben, ehhez még hoz-
zájönnek a népi építészeti alko-
tások. A tanulmány elkészítésé-
nek nem titkolt célja, hogy az
illetékes hatóságokat ösztönöz-
zék ezeknek a kincseknek a
megóvására, helyreállítására.

Az alapítvány egyébként fo-
lyamatosan figyelemmel követi

a nagyváradi várban folyó ré-
gészeti feltáró munkát. Az I
épület (a katonai adminisztrá-
ció) a XVIII. század végén
épült, ám pincéjében a XIII-
XIV. századi püspöki székhely
várfalának egy darabjára is rá-
bukkantak. A régészek számá-
ra a legizgalmasabb leletet a
helyiség északnyugati sarkában
feltárt szemetesgödör jelentet-
te, amelyben többek között
számos edénytöredéket, állat-
csontokat és egy egész kutya-
csontvázat is találtak. A vár leg-
régibb õrzõjének maradványait
láthatják majd a látogatók is,
köztük az a 29 iskolai osztály,
amely már jelezte az alapít-
ványnál, hogy a Történelem
másképpen elnevezésû prog-

ramja keretében „helyszíni”
történelemórán akar megis-
merkedni a várral. Az I épület-
ben emellett összesen tíz föld-
szinti és emeleti helyiségben
freskódíszítésre is rábukkantak,
amiket eredeti pompájukban
fognak restaurálni.

A megyei tanács és a nagy-
váradi önkormányzat által mû-
ködtetett alapítvány a városhá-

za belsõ udvarán feltárt kutat is
be kívánja mutatni a nagykö-
zönségnek. Az építményre az
udvar helyén felhúzott ügyfél-
fogadó csarnok építésekor
bukkantak. Sárközi Zoltán el-
mondta, azt tervezik, hogy a
mostani büfében található, el-
kerített emlékhelyen táblát he-
lyeznek el, amin megemlékez-
nek a városháza helyén álló
egykori második püspöki rezi-
dencia építtetõjérõl, gróf
Csáky Miklós püspökrõl, és Pa-
tatics püspökrõl, akinek vendé-
geként ott élt egykor Joseph
Haydn és Carl Ditters von
Dittersdorf, továbbá a hajdani
épületben mûködött katolikus
fõgimnáziumról és királyi aka-
démiáról. Emellett a felújított
városházi tornyot a váradi kul-
turális életbe is igyekeznek be-
kapcsolni: a múlt héten például
stílszerûen légi felvételekbõl
nyílt ott kiállítás.

Máté Zsófia
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Felleltározzák a vidéki épített
örökségünket
Felkarolta a mûvelõdési minisztérium a Partiumi
és Bánsági Mûvemlékvédelmi és Emlékhely Társaság
által kezdett munkát, amely a térség vidéki épített
örökségének lajstromba vételét célozta. A civil
szervezet a Bihar Megyei Mûemlékvédõ Alapítvány
támogatását is élvezi. SÁRKÖZI ZOLTÁN kuratóriumi
elnök jelentette be, hogy a szaktárca pénzt adott
a kutatómunkára.

A környezetvédelmi minisz-
térium és a Tuborg Románia
sörgyár közös pályázatán a bi-
hari megyeszékhely nyerte el
a 200 ezer lakosúnál nagyobb
városok kategóriájában a Ro-
mánia zöld fõvárosa címet. Az
ezt igazoló vándordíjat márci-

us 7-én vette át Biró Rozália
alpolgármester Borbély László
szakminisztertõl. Megkapta
továbbá a Blogoszféra-díjat is,
mivel szintén váradi volt a leg-
több (41) blogbejegyzés a
„zöld fõvárossal” kapcsolat-
ban. Nagyvárad ezzel maga

mögé utasította például Te-
mesvárt, Kolozsvárt, Brassót,
Suceavát, Sinaiát. Az értéke-
lésnél az ítészek figyelembe
vették a város környezetvédel-
mi stratégiáját, a szelektív hul-
ladékgyûjtési hálózatot, az új-
rahasznosítást, a tavaly életbe

léptetett környezetvédelmi
programokat, továbbá a terve-
ket, célokat. A „zöld fõváros”
cím birtokosát egy éven át
népszerûsítik a szervezõk kü-
lönféle rendezvényeiken.

(-fia)

„Zöld fõváros” lett Nagyvárad
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A jelöltállításra vonatkozó
országos és megyei szabályzat
érvényes Nagyszalontán is. A
jelölteknek tehát írásban kell
nyilatkozniuk arról, hogy nem
mûködtek együtt a kommunis-
ta rezsim elnyomó apparátusá-
val, nem voltak a szekuritáté
besúgói, informátorai. Ennek a
nyilatkozatnak a megléte köte-
lezõ. Amint arról korábban be-
számoltunk, a jelölteknek írás-
ban kell elkötelezniük magukat
az RMDSZ programja és a
szervezet támogatása mellett.
Be kell nyújtaniuk továbbá az
úgynevezett értékrendi nyilat-
kozatot írásban és hangfelvétel
formájában.

Minden tanácsosjelöltnek be
kell mutatnia legalább 5 helyi

lakos ajánlását, melyben a tá-
mogató felelõsséget vállal az il-
letõ hiteles, erkölcsös tényke-
déséért. (Az öt személybõl leg-
alább három olyan kell legyen,
aki más jelöltnek még nem
adott ajánlást). Polgármesterje-
lölt az lehet, akit a helyben élõ
magyarság létszámának 3 szá-
zalékát kitevõ személy támogat
ebben, aláírásával igazoltan. Ez
Nagyszalonta esetében 310
írásos támogatást jelent. A je-
löltnek be kell mutatnia a város
adminisztrálására, fejlesztésére
vonatkozó programját is a kö-
vetkezõ négy évre.

A szalontai választmány
ütemterve szerint az eddigi ön-
kormányzati képviselõk márci-
us 22-én 16 órakor adnak szá-

mot tevékenységükrõl; a jelöl-
tek március 23-án 16 óráig je-
lentkezhetnek; a választási bi-
zottság március 26-án dönt a
jelöltekrõl a leadott dokumen-
táció alapján, ez ellen másnap
délután 4 óráig lehet fellebbez-
ni; a fellebbezések elbírálása

után végleges döntés a jelöltek-
rõl március 29-én lesz. A helyi
elõválasztási kampány március
30-ától április 13-áig tart, 14-
én kampánycsend, és vasár-
nap, április 15-én lesz az álló-
urnás elõválasztás.

Balázs Anita

Nagyszalontán áprilisban
tartanak elõválasztást

A nagyváradi önkormány-
zat a közelmúltban átvette a
Down-szindrómások Kórház
(L. Pasteur) utca 42. szám
alatti nappali gondozóköz-
pontját. A központ felújítási és

bõvítési munkálatait tavaly
májusban kezdték el, az ingat-
lant hivatalosan március 21-
én adják át a kedvezményezet-
teknek. A beruházás értéke
meghaladta a 860 ezer lejt. A
munkálatok során manzárdhe-
lyiségeket alakítottak ki, be-
szereltek egy felvonót, és fel-
újították az épület teljes hom-
lokzatát, a nyílászárókat. A
Borostyán (Iedera) gondozó-
központ a nagyváradi és Bihar
megyei Down-kórosok és csa-
ládjuk rendelkezésére áll, a
központ korszerûsítésére a
Regionális Operatív Program
pályázatán nyert vissza nem

térítendõ támogatást az ön-
kormányzat. A hivatalos pro-
jektzáró március 21-én lesz,

ekkor adják használatba a lé-
tesítményt.

Petri Csilla

Elkészült a Down-kórosok nagyváradi központja

A hajdúvárosi magyar közösség tagjai eldönthetik, ki induljon az RMDSZ
színeiben a júniusi helyhatósági választáson

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség hajdúvárosi
szervezetének választmánya elhatározta, hogy április
15-én, vasárnap titkos, állóurnás szavazáson
rangsorolják a polgármester- és tanácsosjelölteket.
Minden szalontai, aki magyarnak vallja magát,
jelentkezhet jelöltnek, és minden magát magyarnak
valló helyi lakos szavazhat az elõválasztáson.
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Benn is vannak, kinn
is vannak…

A bihariak az Aparegio Kö-
zösségközi Fejlesztési Egyesü-
letbõl (Aparegio) szeretnének
kilépni, ezért indították a pert,
melynek áthelyezését Ilie Bo-
lojan nagyváradi polgármester
kérte. Ugyanakkor az a furcsa
helyzet állt elõ, hogy Biharnak
elvileg benne sem kellene len-

nie a projektben, mivel azzal a
feltétellel léptek (volna) be az
egyesületbe 2010 októberé-
ben, ha az 2010. december
20-áig megnyeri a Nagyvárad
és több környezõ település
víz- és csatornahálózatának
bõvítésére kiírt, európai uniós
alapból finanszírozandó pályá-
zatot. Errõl egyezmény is ké-
szült, melyet azonban csak a
társulási szerzõdésnél jóval ké-
sõbb, valamikor 2011-ben ír-
tak alá a Nagyváradi Vízmû-
vek Rt. képviselõi. A Vízmû-
vek – az EU-s pályázati feltétel
szerint – a fejlesztendõ térség-

nek egyedüli vízszolgáltatója
kell hogy legyen, ezért Bihar
önkormányzata is megbízási
szerzõdést kötött vele, igaz,
csak feltételekkel. Ezekrõl vi-
szont a szolgáltató nehezen
vesz tudomást.

A bihariak azonban min-
denképpen ki akarnak lépni a
projektbõl, amely miatt eddig
csak hátrányokat szenvedtek.
A korábbihoz képest például
2010 végén háromszorosára

nõtt egyszeriben a vízdíj (egy-
séges, a Váradon is érvényes
tarifát vezetett be a Vízmû-
vek), noha a községben sem-
mit sem változott a vízszolgál-
tatás – nehezményezték az ott
lakók. A kilépési szándékról
tanácsi határozat is született,
ennek ellenére nem hívták
össze az Aparegio közgyûlését
a törvényes határidõn belül,
majd egy másik közgyûlésen a
megjelent polgármesterek Bi-
har kilépése ellen szavaztak,
holott erre nem volt meghatal-
mazásuk saját helyi tanácsaik-
tól.

A lakosok sem akarják

A második évében járó hu-
zavona lezárásának reményé-
ben egyes önkormányzati ille-
tékesek a bihariak véleményé-
re voltak kíváncsiak. Idén feb-
ruár végén házról házra jártak,
hogy megkérdezzék a község
lakóit: lépjenek-e ki a fejleszté-
si egyesületbõl, illetve bontsa-
nak-e szerzõdést a váradi Víz-
mûvekkel. A körülbelül 2600
nagykorú lakos közül 1515-en
a kilépést választották, és csak
hatan voltak a projekt folyta-
tása mellett. Az aláírásokat
csatolják a periratokhoz,
hangzott el a sajtótájékozta-
tón.

A Nagyváradi Vízmûvek Rt.
2010 októberében vette át a
vízszolgáltatást a községben,
és az elsõ számlák kiküldése-
kor ki is tört a botrány. Amint
az önkormányzat képviselõi

elmondták, a 3,7 lejes köbmé-
terenkénti árat elfogadhatat-
lannak tartják a bihariak. Volt
köztük olyan, aki 300 lejes
nyugdíjánál magasabb összeg-
re szóló számlát kapott. A
számlákat jelenleg a polgár-
mesteri hivatal kapja, de fizet-
ni nem fizeti, két újabb per is
folyik miattuk. A községtõl
600 ezer lejes vízdíjtartozást
követel a szolgáltató, a bihari-
ak ellenben a szerintük jogta-
lanul kibocsátott számlák ér-
vénytelenítését kérik.

Hat hónap késés

Az Aparegio projekt leg-
több féléves késést szenvedne
kilépésük miatt, mondták a bi-
hari önkormányzat képviselõi.
A helyzetet tovább bonyolítja,
hogy a fõútvonal mentén hét
kilométernyi vízvezetéket már
lefektettek önerõbõl a fõút
alatt. Felújították ugyanis a
községet átszelõ, Nagyváradot
Szatmárnémetivel összekötõ
fõutat, és ahhoz három éven
át nem nyúlhatnak. Egy másik
uniós projekt keretében a köz-
ség kisebb utcáit aszfaltozzák,
ezt a burkolatot öt évig nem
törhetik fel, még EU-s pénzbõl
fizetett vízvezeték- és csator-
narendszer lefektetése miatt
sem.

Fried Noémi Lujza

Bírósághoz fordultak a bihariak, mivel szerintük
jogszerûtlen, hogy nem engedik kilépni
a Nagyváradot és több községet felölelõ Aparegio-
projektbõl. Március 20-án vagy a kilépésrõl, vagy
a per áthelyezésérõl dönthet a bíróság, hangzott
el a Szeghalmi Gyõzõ alpolgármester, Méhes Zoltán
(Magyar Polgári Párt) és Kozma Géza (RMDSZ)
tanácstagok március 5-i sajtótájékoztatóján.

Méhes, Szeghalmi és Kozma próbált tiszta vizet önteni a pohárba

A Vízmûvek a 2010 õsze óta 3,7
lejen számlázott ivóvíz áráért pereli
a községet

Zavaros vízügyek Biharon

Bihar felújított fõútja alatt lefektettek 7 km vízvezetéket



A templomtestet az 1600-as
években nyugati irányba „nyúj-
tották”, amit feltehetõen a
templomlátogatók megnöve-
kedett száma tett indokolttá.
Manapság a Partiumban kevés
egyházközségben fogalmazó-
dik meg hasonló igény. A haj-
danvolt kazettás mennyezetet
az évek során vakoltra cserél-
ték, amit késõbb a ma is meg-
lévõ új kazettás mennyezet vál-
tott fel.

A legtöbb egyházközséghez
hasonlóan Albison is hagyo-
mánnyá vált az évenkénti ima-
hetek megtartása. Az idén,
akárcsak az elmúlt évben, szin-
tén március elején fogadták a
vendég lelkészeket igei szolgá-
latra. Mi kedden látogattunk el
az este hét órakor kezdõdött
református együttlétre, ahol
meglehetõsen sok ülõhely ma-
radt üresen. Pedig most a me-
zei munkára sem lehet kenni a
távolmaradást. Igaz, a modern
technika, a televízió minden es-
ti rendszeres „ellenevangelizá-

ciója” hódít a szappanoperák
révén a fõkötõs falusi asszony-
ságok körében.

A Szilágyságból érkezett Ba-
lázs Ferenc somlyóújlaki lelki-
pásztor viszonozta a szolgála-
tot, hisz egy héttel ezelõtt a ná-
luk megtartott imahét egyik
meghívottja az albisi lelkek
pásztora, Dénes Béla volt. A
két lelkipásztor a közös elhiva-
tottságon túl is jó ismerõsök, a
teológiai egyetemi éveik során
kerültek jó barátságba.

„Mert arra hívattatok el, hi-
szen Krisztus is szenvedett éret-
tetek, néktek példát hagyván,
hogy az õ nyomdokait köves-
sétek…” – olvasta a Péter leve-
lébõl vett, cseppet sem „szim-
patikus” alapigét Balázs tisztele-
tes. Ahogyan õ is mondta: úgy

igyekszünk berendezni életün-
ket, hogy abban lehetõleg ne
legyen helye a szenvedésnek.
Pedig már Péter is elõrevetíti,
hogy Jézus követése nehézsé-
gekkel, lemondásokkal és szen-
vedéssel is jár. El kell fogadnunk
mindezt, hisz Krisztus bûntele-
nül vállalta értünk a szenvedést,
ennek fényében nekünk, vétke-
zõknek nincs okunk lázongani.
Úgy tekintsünk Jézus szenvedé-
sére, sebeire, hogy általa a mi
sebeink meggyógyulnak, és mi
is gyógyítsuk, enyhítsük mások
szenvedéseit – szólta az üzene-
tet a lelkipásztor.

Az együttlét záró részében
Herman Csaba kántor vezeté-
sével a fiatalok mûsorát láthat-
ták, hallhatták a jelenlévõk.

D. Mészáros Elek
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Dénes Béla és Balázs Ferenc Az albisi fiatalok énekszolgálataAz albisi torony

Az albisiak nemcsak az Irinyiekre lehetnek méltán
büszkék, de református templomuk is a térség egyik
ritkaságszámba menõ mûemlék épülete. Az istenháza
a XIII. században épült, sajátossága a torony alatt
lévõ keresztboltíves szentély.

Szenvedésrõl alázattal
az albisi imahéten

A Belényesben megszervezett õszi
szórványtalálkozó folytatásaképpen múlt
szombaton Köröstárkányban tartott szak-
mai megbeszélést a Magyar Polgári Egye-
sület (MPE) és az Erdélyi Magyar Nemze-
ti Tanács (EMNT) – derül ki az EMNT
megyei sajtószolgálatának közlemé-
nyébõl. Nagy József Barna, az MPE el-
nöke, a Bethlen Gábor Alap támogatásá-
val létrejött rendezvény fõszervezõje kö-
szöntötte a református egyházközség
gyülekezeti termében egybegyûlteket,
majd Szakács Zoltán helybeli református

lelkész mutatta be a települést, az itt élõ
reformátusok életét.

Dukrét Géza, a Partiumi és Bánsági
Mûemlékvédõ és Emlékhely Társaság el-
nöke a Belényesi-medence történelmé-
nek viszontagságos évszázadait ismertet-
te. Két témába vágó kötetet is bemuta-
tott: Györffy István A Fekete-Körös-
völgyi magyarság címû munkáját, vala-
mint A Belényesi-medence turistakala-
uzát. A szervezõk ezzel a két kötettel
ajándékozták meg az érdeklõdõket, illet-
ve a vidék magyar gyülekezeteinek, isko-

láinak és könyvtárainak is több könyvet
adtak.

Burian Sándor ágyai (Arad megye) há-
ziorvos, az EMNT szórványtanácsának
tagja az Arad megyei magyar térvesztés-
rõl tartott elõadást. Bartha Mária Zsu-
zsanna nagykárolyi (Szatmár megye) uni-
tárius lelkész – szintén a szórványtanács
tagja – az egyház, fõleg az unitarizmus és
a szórvány kapcsolatáról értekezett. Ké-
sõbb a résztvevõk meglátogatták a ma-
gyarremetei Árpád-kori templomot és a
várasfenesi tájházat.

Szórvány és egyház: tanácskozás Köröstárkányban
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– Milyen intézmények tar-
toznak az ön hatáskörébe?

– Az érbogyoszlói és az
albisi általános iskolák meg a
két település óvodái. Ez a négy
intézmény öt épületben kapott
helyet.

– Mikor határozta el, hogy
pedagógus, nevezetesen ma-
tematikatanár lesz?

– Már az általános iskolában
a kedvenc tantárgyaim közé
tartozott a matematika. Kedv-
vel, élvezettel tanultam, de ak-
kor még tanítónak készültem.
Magam sem tudom, milyen
okból, de egyszer csak válto-
zott az elképzelésem, és a ro-
kon szakmának számító tanári
hivatást választottam. Vélemé-
nyem szerint ez a világ leg-
szebb hivatása, fõleg akkor, ha
szeretettel és odaadással vé-
gezzük a munkánkat. Az a cé-
lom, hogy ezt az egzakt, de
nagyon szép tudományt, a
számvetés tudományát meg-
szerettessem tanítványaimmal.
Igyekszem átadni mindazt,
amit megtanultam, de mind a
mai napig folyamatosan fej-
lesztem magam, minden kép-
zési lehetõséget kihasználok.
A matematika talán a legjob-
ban fejleszti a diák gondolko-
dásmódját, megtanít az infor-
mációk tömegének racionális
felhasználására, amit az élet
minden területén hasznosíthat-
nak.

– Ön nagyon szereti a hiva-
tását, szeret tanítani, mégis

elvállata a menedzseri fel-
adatot is. Mi motiválta ebben
a döntésben?

– Valóban igaz, hogy taníta-
ni és iskolát igazgatni két kü-
lön világ. Amikor a volt igazga-
tónk, Török Ferenc tanár úr
nyugdíjba vonult, valamiért a
munkatársak engem szemeltek
ki, és hosszas kapacitálás után
elfogadtam. Döntésemet az is
elõsegítette, hogy nagyon jó
tanári közösség áll mögöttem.
Tudtam, hogy számíthatok rá-
juk, segíteni fognak.

– Az önkormányzat ho-
gyan kezeli az oktatás ügyét?

– Nem lehet rá panaszom,
minden tõle telhetõ segítséget
megad. Nemcsak az iskolai, de
az iskolán kívüli tevékenysége-
ket is segítik. Finanszírozzák a
gyerekek utazását, de az is
többször elõfordult, hogy a
margittai versenyre személye-
sen Gáspár Gyula polgármes-
ter vitte el a részvevõket.
Mindkét településen megépült
a sportpálya, amire nagy szük-
sége van az energiával teli fia-
talságnak. A bogyoszlóit a ta-
nárok, szülõk és önkéntesek
csoportja tette rendbe a me-
gyei és a helyi tanács támoga-
tásával, az albisit pedig a helyi
és a megyei önkormányzat.
Elõbbi 2010-ben, utóbbi ta-
valy készült el. A pályák meg-
épülésében talán az Ér Kupa
népszerûsége is közrejátszott,
amelynek bölcsõje éppen
Albis és Bogyoszló. Vidéki is-

kola lévén, külön személyzet
hiányában az igazgató dolga a
tanintézetek javításának, felújí-
tásának felügyelete is. Benti
mellékhelyiség például csak a
bogyoszlói óvodában van. Az
itteni V.–VIII. osztályos iskolá-
ra is nagyon ráférne a renová-
lás. Ehhez persze sok pénz
kellene, és mint tudjuk, mindig
abból van a legkevesebb. Az
albisi iskola a református egy-
ház tulajdona, a bérleti díj
megnöveli a mûködési költsé-
geket. Nagyon kellene a saját
épület, melynek a terve meg-
van, de azt nem tudom, mikor
valósul meg. Az óvodák felújí-
tását elkezdték, de pénzhiány
miatt leálltak. Remélem, ta-
vasszal folytatják. Szemléltetõ
eszközökben nincs hiány, de
mivel helyszûkében vagyunk,
szaktantermünk kevés, a kísér-
leteket az osztályteremben vé-
gezzük. Berendeztünk egy in-
formatikalabort, ez aránylag

jól fel van szerelve számítógé-
pekkel, az internetkapcsolattal
már nem dicsekednék. Igaz,
most van egy erre vonatkozó
ígéretünk. Majdnem minden
tárgyat szaktanár tanít, és a
négy óvónõnkbõl is három
szakképzett.

– A rossz nyelvek szerint
Albis és Bogyoszló között õsi
ellentét van. Ez iskolai szin-
ten is érezhetõ?

– Szerencsére egyre kevés-
bé. A két település két külön
világ, különbözõ világnézetû
emberek lakják, és már meg-
szokták a rivalizálást, nem iga-
zán akarnak barátkozni egy-
mással. A gyerekek ezt hallják
otthon, rájuk ragad, és nem
könnyû közös programokat
szervezni. Ennek ellenére
igyekszünk, és meglátásom
szerint az ellentét enyhül. Örü-
lök, hogy az egyház mellett az
iskola is tehet ezért valamit.

Szõke Ferenc

Az Ér Kupa bölcsõjében
enyhül az õsi rivalizálás
Interjú Szatmári Annamáriával, az érbogyoszlói iskola igazgatójával
Tõsgyökeres margittai, ott érettségizett, majd
a Temesvári Tudományegyetem matematika szakán
diplomázott 1999-ben. Pedagógusi pályafutását
Bályokon kezdte, ahol angol nyelvet is tanított, majd
Albis és Székelyhíd után Érbogyoszlón állapodott
meg. Címzetes tanár, és 2008-tól – a munkatársak
ösztönzésének engedve – az igazgatói tisztséget is
elvállalta.
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A férj kisebb megszakítással
2002 óta iskolaigazgató Hegy-
közszentmiklóson, keze alá
tartozik az érköbölkúti taninté-
zet is. Szülõfalujának népe
2004 óta õt delegálja a szé-
kelyhídi önkormányzatba, ahol
tanácsosként képviseli érdeke-
iket. Amikor magára vette fa-
luja sorsát, számtalan megol-
dásra váró feladattal kellett
szembenéznie. Azóta tömén-
telen kavicsot terítettek az ut-
cákra, elkészült a faluból két
irányba kivezetõ aszfaltút, ki-
épült az addig gyatra közvilágí-
tás. A Berettyóba ömlõ Nyu-
las-patak kotrását nemrég fe-
jezték be, ami 15 ezer eurót
meghaladó összegbe került.
Ezzel elhárult annak a veszé-
lye, hogy áradások idején a
környezõ földek víz alá kerülje-
nek.

A legnagyobb eredmény-
nek a mûvelõdési ház átadása
számít. Tudni kell, hogy itt a
hetvenes évek óta nem volt
hol megtartani egy tisztessé-

ges elõadást, a szentmiklósiak
az egykori uradalmi istállóban
gyûltek össze lakodalmakra,
alkalmi rendezvényekre. So-
kak szerint helyi funkcionáriu-
sok érdeke volt a régi kultúr-
otthon lebontása, az épület
anyagait hazahordták, és épít-
keztek belõle. A négy évig tar-

tó kultúrházépítõ beruházást
2010-ben fejezték be. Most
már lehet örülni a négyszáz fé-
rõhelyes, központi fûtéses in-
gatlannak, amiben többek kö-
zött konyha, valamint orvosi
rendelõszoba is helyet kapott.
Azóta számtalan színjátszó
csoport szórakoztatta itt a kö-
zönséget, legutóbb az érmi-
hályfalvi Móka társulat lépett
fel. Az új ingatlan adta lehetõ-
ségek hatására, vagy sem, de
a helybéliek is alakítottak egy
színjátszó truppot, emellett el-
kezdõdött a néptáncoktatás is.

A helyi termálstrand kiváló
minõségû gyógyvize messzi
földrõl vonzza a látogatókat.
A református egyház tulajdo-
nában lévõ létesítmény külö-
nösen Árus László lelkipásztor
helyi szolgálatvállalását köve-
tõen sok fejlesztésen ment át,
ami a látogatók számának nö-
vekedését vonta maga után. A
békés, csendes környezetben,
a strandkert árnyat adó fái
alatt gyakoriak a sátorral érke-
zõ vendégek, emellett rend-
szeres táboroztatás is folyik. A
település õsi pincesorral is
büszkélkedhet, ami manapság
már csak sejteti a hajdan volt
borkultúra létét. Mostanra a

szõlõsök összébb zsugorodtak,
a gazdák jobbára a maguk szá-
mára készítik az itókát.

Hegyközszentmiklós a to-
vábbi négy községalkotó falu-
val együtt hiába kistelepülés,
mert Székelyhíd várossá válá-
sával az õ besorolásuk is meg-
változott. Azért nagy gond
számukra a fejlesztési pályáza-
tokon való részvétel, mert a
városoknak kiírt tendereket
rendszerint Székelyhíd elhap-
polja, a falvaknak szánt pro-
jekteken pedig nem vehetnek
részt, mert városi ranggal bír-
nak. Fából vaskarika mindez.
Pedig fejlesztések, falusi pan-
ziók építése nélkül lehetetlen a
természet adta lehetõségek
optimális kihasználása.

D. Mészáros Elek

Hegyközszentmiklós, 
a fából vaskarika település
A falusi fiatalok többsége arról álmodik, hogy
mihelyst a maga ura lesz, nyakába veszi a lábát,
és városon, esetleg külföldön próbál szerencsét.
Mocsár László és felesége, Irénke falujukban
próbálnak élhetõ jövõt teremteni.

A felújított mûvelõdési ház

Közigazgatásilag Székelyhídhoz tartozik, ezért nem számít falunak
A mederkotrás után nem fenyeget
áradás a Nyulas-patak mentén

Szentmiklósi utcakép
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Az RMDSZ margittai szerve-
zetének választmánya és
Pocsaly Zoltán alpolgármester
az idén sem feledkezett meg a
szebbik nem képviselõirõl: már-
cius 8-án egy-egy szál tulipán-
nal köszöntötték õket. A vá-
lasztmány tagjai 500 szál virá-
got osztottak szét a közintézmé-
nyekben dolgozó hölgyeknek,
felkeresték a nyugdíjasokat is,
majd a székház elõtt elhaladó
hölgyeknek nyújtottak át egy-
egy szál tavaszidézõt. Az arra

járók nagy örömmel fogadták a
figyelmességet. Pocsaly Zoltán
650 szál tulipánnal „felfegyver-
kezve” indult el köszöntõ körút-
jára. Elõször a városházán,
majd a gyárakban, üzemekben
dolgozó és a vállalkozó hölgye-
ket üdvözölte. Nem feledkezett
meg azokról sem, akik a kór-
házban, betegen ünnepelték a
nõnapot.

A Dr. Pop Mircea Városi
Kórház menedzsere, Bradács
Alíz Ildikó az intézmény konfe-
renciatermében köszöntötte a
hölgyeket, s az orvos igazgató-
val együtt érdemoklevelet adott
azoknak, akik már több mint

négy évtizede állnak a gyógyí-
tás szolgálatában. A Horváth
János Iskolaközpont és az Oc-

tavian Goga Fõgimnázium di-
ákjai énekekkel kedveskedtek.
A zenei kíséretet Puskás Miklós
zenetanár biztosította. A kultu-
rális mûsor után svédasztal vár-
ta a részvevõket.

A Horváth János Iskolaköz-
pont elsõ nõnapját ünnepelte
saját fészkében. Az ebédlõben
gyûltek össze, ahol az igazgató
és az aligazgató – Nagy Gabri-
ella, Rend Erzsébet -– köszön-
tötte a hölgyeket, majd a diá-
kok mûsora következett, és fi-
nom ebéd zárta a rendezvényt.

szefi

Nõnapi köszöntések Margittán

Az alpolgármester a gyári munkásnõket is felkereste

Ezer kokárda március 15-ére
Az RMDSZ nem kevesebb,

mint 1000 kokárda szétosztá-
sára készült a március 15-i
nagyszalontai rendezvényen a
Kossuth-szobor környékén.
Az emlékmûnél sorra kerülõ
rendezvényen fiatalok várták
az ünneplõket, és minden ko-
kárda nélkül érkezõ embernek
a szíve fölé, a ruhájára tûztek
egy nemzeti színû szalagcsok-
rot. Az ezer kokárdát az ér-
dekképviselet finanszírozta,
mint ahogy minden más költ-
séget is állt az ünnepséggel
kapcsolatban. A kokárdákat a
Sinka István Kézmûves Kör és
a helyi nyugdíjas-egyesületek
tagjai, számos jó szándékú
ember készítette el sok-sok
munkaóra alatt.

Készül a Kossuth-sétány

Az RMDSZ-székház elõtt elhaladó
hölgyeknek is jutott virág A kórházban iskolások köszöntötték a nõket

Az idei elsõ városszépítõ
munka zajlik Nagyszalontán.
A Kossuth Lajos emlékmûve
körüli teret rendezik, a sétány
új, régies burkolatot kap, új
kandeláberek díszítik majd a
környéket, méltón visszaadva
a történelmi tér hangulatát.
Bár az idõjárás sokszor nem
kedvezett a szabadtéri munká-
latoknak, a földmunkagépek
az utóbbi napokban mégis fo-

lyamatosan dolgoztak, hogy
március 15-ére megszépült
formában fogadja az ünneplõ-
ket a közterület. A felújítás so-
rán a kõmûvesek szélesebb
járdaszakaszt készítettek az
emlékmû köré, és régi koro-
kat idézõ padokat is kihelyez-
tek a környéken.

B. A.
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Felkapott téma mostaná-
ban az Irinyi család bihari saj-
tóberkekben. Ez nagyon is he-
lyes. Az utóbbi évek kutatásai-
nak eredményeként világossá
vált, hogy ifj. Irinyi János, Iri-
nyi Antónia és Irinyi József
Albison született, és mindhár-
mukat Bihardiószegen keresz-
telték ortodoxnak, illetve ap-
juk halálesetét is itt jegyezték
be (tehát õ is ortodox volt) az
egykori görög kereskedõ tár-
saság által épített ortodox
templom anyakönyvébe, és
nem az ezzel egy idõben már
meglévõ diószegi román orto-
dox vagy a nagylétai román
görög katolikus és rutén görög
katolikus anyaegyházak anya-
könyveibe. E templomról még
csak annyit, hogy 1783–
1868 közt állt a diószegi re-
formátus templommal szem-
ben, a mai Görög kert helyén.
Hatósugara Balmazújvárostól
Piskoltig terjedt. Elõbb a ke-
reskedõ társaság, késõbb Kiss
Pál honvéd tábornok családja
tartotta fent, majd lebontot-
ták, a kegyszerek pedig a mai
bihardiószegi román-falusi ro-
mán ortodox templomba ke-
rültek át. Ennyi tömören a fõ
információ, azonban szüksé-
gesnek tartom elmesélni azt
is, hogyan kristályosodtak ki
ezen információk, és kinek
milyen szerepe volt ebben a
folyamatban.

A Romániai Nemzeti Levél-
tár Bihar megyei fiókjának
anyakönyvi állagában (DJAN-
Bihor, fond Colecþia Registrele
de stare civilã, dosar 383) talál-

ható egy érdekes 70 lapos
anyakönyv (keresztelések
1812–1882, esketések 1814–
1846, temetések 1807–
1881), mely betûhíven az aláb-
bi szöveggel kezdõdik: „A Dió-
szegi Görög nem Edjesült,
Anya szent EgyHáznak, a meg
Kereszteltek, meg Esküdtek, és
a’ meg Hóltaknak, közönséges
Jegyzõ Könyve, Melly kezdõ-
dött az 1812dik Eszt: Május
Hónap 12dik napján, Az én
idõmben, és általam. Akkori
Helybeli Parochus Popovits Pál
által”. Ez az anyakönyv tartal-
mazza az Irinyi család tagjainak
említett keresztelési és temeté-
si adatait.

Az illetõ anyakönyv id. Iri-
nyi Jánosra vonatkozó halál-
eseti bejegyzése alatt Naghi
Martin egykori diószegi ro-
mán-falusi pap 1948. január
10-i lábjegyzetében már rávi-
lágít a rokonságra az elhalálo-
zott és Irinyi József között, sõt
még a család valószínûsíthetõ

román nevét is megadja – Iri-
mia –, de ez tudtommal vissz-
hang nélkül maradt a késõbbi
román szakirodalomban.

A kötethez tartozó kutatói
használati lap alapján a kötet
Vasile Pâslaru leltárazási és ál-
lagfelmérõ tevékenysége után
(1992. 02. 27.) vált kutatha-
tóvá. Elõször alulírott lapozta
(2001. június 11.) és fedezte
fel az Irinyi János, József és
Antónia keresztelésére vonat-
kozó bejegyzéseket a készülõ
Bihardiószeg-monográfiához
végzett levéltári feltáró kutatá-
sok során. A két fiúgyerek
diószegi keresztelésére vonat-
kozó információt már ott
megjelentettem (Szabó József
szerk., Bihardiószeg fejlõdés-
története. Kismonográfia, Pro
Juventus Diosigensis Egyesü-
let, Bihardiószeg, 2003, 58.
oldal). A fiúk születési helyére
vonatkozó információknak
még nem tulajdonítottam je-
lentõséget (ekkor még nem is-
mertem az erre vonatkozó
szakirodalmi találgatásokat).
Bár sok adatom volt már a
monográfiában a diószegi gö-
rögökre vonatkozóan (Takács
Sándor, Papp Klára vonatko-
zó cikkei és saját kutatások
alapján), még nem gondoltam
arra, hogy az illetõ anyakönyv

a diószegi görögöké lehetett
(az anyakönyv is XIX. századi,
míg a diószeg-székelyhídi gö-
rög kereskedõ társulat arany-
kora a XVIII. századra esett),
így keresztelési helyüknek
még a diószegi úgynevezett
román-falusi román ortodox
templomot jelöltem meg (arra
gondolva, hogy jelen anya-
könyv a terjedelmesebb cirill
betûs román anyakönyvek he-
venyészett magyar nyelvû tisz-
tázata, az akkori hatóságok
nyomására).

Hivatásos román kutatók
következnek a használati lap
szerint a sorban (Ciorba Ioan,
2003. 09. 03 és Apati Cris-
tian, 2004. 12. 06.), de õk
más szempontok miatt
forgatták az anyaköny-
vet. Szóbeli közlésem

Egy felfedezés története
Szabó József diószegi születésû margittai
neonatológus szakorvos egyik kedvtelése
a helytörténet, ilyen téren több levéltári kutatást is
végzett, melyek egyik jelentõs eredménye, hogy
hiteles dokumentumokkal tudjuk immár igazolni:
a Bihar megyei Albis a szülõhelye a gyufa
feltalálójaként közismert Irinyi János vegyésznek,
akárcsak az öccsének, Józsefnek, aki író, hírlapíró,
ügyvéd volt, az õ javaslatára foglalták 12 pontba
az 1848-as forradalom követeléseit. Alább
a helytörténésznek az Irinyieket érintõ kutatása
krónikáját adjuk közre.

Ifj. Irinyi János

Irinyi József 

A diószegi ortodox anyakönyv kez-
dõlapja

Idõsebb Irinyi János
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alapján Deák Sándor
nagyszalontai illetõ is
forgatta az anyaköny-

vet 2008. május 6-án, de csak
mint magánember.

Közben egy román kutató
munkája eredményeként, aki
régi bihari ortodox anyaköny-
vek helytörténeti értékû fel-
jegyzéseit dolgozta fel, vilá-
gossá vált, hogy egy önálló
anyakönyvrõl van szó, ami
mégiscsak az egykori görög
kereskedõk ortodox anya-
könyve (tehát a fiúkat a dió-
szegi görögök ortodox temp-
lomában keresztelték meg). A
közben készülõ érmelléki élet-
rajzi gyûjteménybe is beleke-
rült a fiúk keresztelésére vo-
natkozó információ (Sóki Bé-
la, Érmellék 100 híressége,
Scola Nostra Egyesület, Szé-
kelyhíd, 2009, 84. oldal), im-
már helyesbített formában.

A bejegyzésekrõl nekem
csak 2009 õszétõl vannak
fényképeim barátom, Adrian
Apan doktorált történész jó-
voltából. Ekkorára már tisztá-
ban voltam az anyakönyvi be-
jegyzés perdöntõ voltáról Irinyi
János születési helyének vo-
natkozásában. Megpróbáltam
a hírnek nyilvánosságot keres-
ni, de nem sok sikerrel jártam,
így le is tettem errõl. Tovább
csak szóbelileg, illetve a fény-
képes anyag összejöveteleken
történõ bemutatásával próbál-
tam felhívni erre az érdekes-
ségre a közfigyelmet. 2009
elején megkerestem Szabó
Lászlót, az albisi Irinyi József

Társaság alelnökét, valamint
más ügyben Létavértes polgár-
mesterét is, akikkel közöltem
az információkat. Szabó Lász-
ló is tanulmányozta az anya-
könyvi bejegyzéseket Váradon
(2009. 07. 28–29.), és ugyan-
csak készített fényképeket Sza-
bó László Gergõvel, amiket a
létavértesi iskola igazgatónõjé-
nek is megmutatott. E cikkhez
közölt képanyag szintén Szabó
László és Szabó Gergõ mun-
kájának eredménye.

Közben Gorun-Kovács Blan-
ka kutatónõ munkája nyomán
újabb fontos adatok kerültek
elõ a diószeg-székelyhídi görög
kereskedõ társaság gazdasági
és vallási életérõl, melyek köz-
vetett adalékokkal szolgáltak
ehhez a témához is, illetve
Adrian Apan és jómagam
2009 decemberében a Hajdú-
Bihar Megyei Levéltárban az
Úrbéri Törvényszék Székely-
hídra vonatkozó iratai között
egy olyan dokumentumra buk-
kantunk, mely letisztázza a

nagylétai uradalomnak a szé-
kelyhídiból való kiválása eléggé
zajos körülményeit, de ez id.
Irinyi János Albisról Nagylétára
való átkerülésének hozzávetõ-
leges dátumáról nem nyújt in-
formációt. Id. Irinyi János való-
színûleg 1822-ben került át
Albisról Nagylétára, ugyanis
József fia még Albison született
az évben, viszont János fia az
elemi iskolát már Nagylétán
járta 1823–1827 között (Sza-
bó Gyula, Vértesi krónika, ki-
adja Polgármesteri Hivatal,
Létavértes, 1993, 93. oldal). A
székelyhídi uradalmat bírt
Stubenberg család nagyváradi
vagy a Saurau család grazi le-
véltárban õrzött iratai közt fog
még akadni olyan dokumen-
tum, amelyik id. Irinyi János
életpályájához fontos adalé-
kokkal szolgálhat.

Valamilyen úton (valószínû-
leg naiv információterítésünk
eredményeként) egy magyar-
országi családfakutató is felfi-
gyelt az anyakönyvi adatokra,

aki kifényképezte az anya-
könyvi bejegyzéseket (dr. Irinyi
Judith, 2009. 06. 09. és
2009. 07. 09.), és leközölte
Irinyi János pontosított szüle-
tési adatait az általa mûködte-
tett honlapon (www.irinyi.eu,
a honlap adatgazdagsága fi-
gyelemreméltó).

Mivel nagyjából 2009 köze-
péig hivatalos forrásból az
Irinyiek emlékét ápoló albisi
szervezet is csak annyit tudott,
mint az általános tudományos
közvélemény (és vélhetõen az
említett anyaországi kutatónõ
is), vagyis hogy a két testvér
közül Józsefrõl lehetett bizto-
san tudni, hogy Albison szüle-
tett (lásd Vasárnapi Újság,
1859. április 3., 14. szám, Iri-
nyi József nekrológja), ezen a
vonalon indultak el az emlék-
állítási folyamattal még a
2000-es évek elején, mely is-
kolai névadásban, emléktábla-
állításban, a szülõház helyén
emlékhely kialakításában nyil-
vánult meg, és 2011-ben Iri-
nyi József emlékére szoborállí-
tással tetõzött. De ez nem je-
lenti azt, hogy nem gondolnak
Irinyi Jánosra is. Sõt szájha-
gyomány alapján egyesek rég-
óta tudni vélték Albison, hogy
Irinyi János is ott született, de
ezt eddig nem tudták okmány-
nyal is bizonyítani.

A tanulság az egészbõl: ne
szólj szám, nem fáj fejem,
vagyis ha valamit felfedeztél,
vagy közöld azonnal, vagy
hallgass róla.

Dr. Szabó JózsefA XIX. századi görögkeleti anyakönyv kutatói használati lapja

Ifj. Irinyi János születési, keresztelési anyakönyvi bejegyzése Irinyi József anyakönyvi bejegyzése



Egy nappal a nemzetközi nõnapot
követõen rendhagyó eseményre
került sor a nagyváradi Szigligeti
Színházban, ahol a Varadinum
Kulturális Alapítvány és a Partium
Alapítvány szervezésében
a hölgyeket ünnepelték.
Az eseményre kizárólag nagyváradi
és Bihar megyei nõk kaptak
meghívást.

Biró Rozália, Nagyvárad alpolgármeste-
re, a Varadinum Kulturális Alapítvány elnö-
ke köszöntötte a résztvevõket. Utána
dr. Kopp Mária orvos, pszichológus, a bu-
dapesti Semmelweis Orvostudományi
Egyetem (SOTE) Magatartástudományi In-
tézetének igazgatóhelyettese, a SOTE–MTA
Mentális Egészségtudományok társult kuta-
tócsoportjának vezetõje tartott elõadást
Munka és család a posztmodern társada-
lomban címmel többek között a nõk és fér-
fiak kapcsolatáról, a munka- és gyermek-
vállalás összefüggéseirõl.

Az értekezést követõen Cseke Attila sze-
nátor, volt egészségügyi miniszter és dr.
Földes Béla, a Partium Alapítvány elnöke
életmûdíjat adott át dr. Eszenyeiné dr. Szé-
les Mária professzornak, a Sulyok István
Teológiai Tudományok Intézete egyik ala-
pító tagjának és dr. Jagamos Irma margit-

tai szemész fõorvosnak. Elõbbi laudációját
Veres-Kovács Attila váradolaszi református
parókus lelkész, utóbbiét pedig a margittai
városi kórház menedzsere, Bradács Alíz is-
mertette.

A díjak átadása után a színházat zsúfolá-
sig megtöltõ hölgyek a Mágnás Miska cí-
mû operettet tekinthették meg a Szigligeti
Társulat mûvészeinek elõadásában.

Petri Csilla
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A Bihar megyei magyar nõket
ünnepelték a színházban

Nõnap alkalmából Fügedy Anikó tanító-
nõ újabb ötlettel rukkolt elõ: interaktív mû-
sort szervezett, melyen három generáció
köszöntötte együtt a szebbik nem képviselõ-
it. Saját osztályában, a IV. C-ben gyûltek
össze a gyerekek, akik magukkal hozták kis-
testvéreiket, szüleiket, nagyszüleiket. Ének-
kel, tánccal, játékkal fejezték ki nagyra-
becsülésüket a nõk iránt, s az összeállítás
úgy volt megszerkesztve, hogy mindenki
bekapcsolódhatott. Bensõséges és nagysze-

rû hangulatot varázsoltak az osztályterem-
be, gyermektõl nagyszülõig mindenki jól
érezte magát. Hiszen mindenki örök gye-
rek, csak ki kell tudni hozni az emberekbõl
a gyerekes bájt és az õszinte, felszabadult já-
tékkedvet. Fügedy Anikó meg tudta ezt ten-
ni, azért sikerült nagyszerûre a mûsora. A
Horváth János Iskolaközpont igazgatója és
aligazgatója meg a körzeti RMDSZ-elnök is
bekapcsolódott a játékba.

szefi

Jagamos doktornõ (középen) túl a hetvenen is
praktizál még

A 85. évében járó teológiaprofesszort köszöntötték

Idõsgondozás
az RMDSZ
támogatásával

A Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség nagyszalontai szervezete szívü-
gyének tekinti az idõs, egyedülálló em-
berek támogatását, ezért indította útjára
azt az idõsgondozási programot, amely-
nek minden rászoruló nyugdíjas részese
lehet. Az ezt igénylõ idõsökhöz akár he-
ti több alkalommal is ellátogat egy gon-
dozónõ, aki teljesen ingyen segít a ház
körüli teendõk elvégzésében, a bevásár-
lásban, számlák kifizetésében és más fel-
adatokban. Ezen kívül meghallgatja, tá-
mogatja is a nyugdíjast, egyfajta bizton-
ságérzetet ad neki a mindennapok sod-
rásában. Azok az idõsek, akik szeretné-
nek részt venni a programban, fordulja-
nak bizalommal a Magyar Házban mû-
ködõ RMDSZ-irodához, vagy hívják a
0259/373-220 telefonszámot.

B. A.

Táncoktatás A Major Arnold versenytáncos vezette nagyszalontai Arny
Dance Stúdióban új tanfolyam indul a standard és a latin-

amerikai táncok oktatására. Beiratkozás március 17-én, szombaton 11 órától a Kulin
György utca 37. szám alatt (régi Metalul, a fitneszterem mellett). Már 6 éves kortól lehet
jelentkezni. További tájékoztatás a 0722/522-506 telefonszámon.

Interaktív nõnapi köszöntõ
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Tény, hogy az idén szokatlanul kemény
tél lepte meg Romániát, s jelenleg is van az
országnak olyan része, ahol a hó az úr. Az
utak viszont már járhatók, a csapatok több-
sége pedig majdnem két hónapja készül a
bajnokság folytatására. Ezek alapján nem
sok értelme volt a Román Labdarúgó-szö-
vetség által hozott döntésnek, amely meg-
hosszabbította az együttesek vakációját.

Az általánosan felhozott ok a pályák
használhatatlansága volt; sok helyen még
hó fedi a gyepszõnyeget, akad olyan stadi-
on is, amelynek játéktere víz alatt van az ol-
vadás következtében. Sok helyen viszont
már elõkészültek a tavaszi rajtra. Letakarí-
tották a pályákat, alapozásra küldték a csa-
patot, mindezt azért, hogy idõben kész le-
gyenek a visszavágók megkezdésére. Utób-
bi egyesületek munkáját vette semmibe a
halasztás, amely azoknak a csapatoknak
kedvezett, amelyek nem láttak hozzá idõ-
ben a munkának, ám így idõt kaptak rá,
hogy behozzák a lemaradást.

Infrastrukturális hiányosságok

A futballpályák és a stadionok állapota
csak részben tudható be az idõjárás viszon-
tagságainak. A klubvezetõk tétlensége, a
pénz, valamint a tenni akarás hiánya nagy-
ban rányomta bélyegét a játékterek állapo-
tára. Ott, ahol idõben gondoskodtak arról,
hogy eltakarítsák a több mint félméteres hó-

takarót, nem okozott volna gondot a baj-
nokság elkezdése. Azokon a helyeken vi-
szont, ahol bizonytalanság, helyenként pe-
dig érdektelenség uralkodik a csapatok há-
za táján, nem tettek semmit azért, hogy idõ-
ben el tudják kezdeni a tavaszi idényt.

A Bihar megyei klubok közül kettõnek, a
másodosztályban szereplõ gárdáknak (Bihar
FC és Luceafãrul FC) nem jött jól az újabb
halasztás, mivel a felkészülést úgy tervezték,
hogy az elmúlt hétvégére bevethetõk legye-
nek a csapatok. A harmadosztályban sze-
replõ együtteseinknek viszont kapóra jött az
újabb egy hét felkészítõ, hiszen mind Érmi-
hályfalván, mind Belényesben szükség volt
még a csapategység megteremtésére. Az ér-
melléken sérülések tizedelték a csapatot, s
jól jött a pihenõ, hogy a játékosok felépülje-
nek. Belényesben sok új játékos érkezett,
nekik szintén idõre volt szükségük, hogy
összeszokjanak a társakkal.

Mûfüves pályák

A halasztások elkerülhetõk lennének, ha
a csapatok rendelkeznének mûfüves pá-
lyákkal, amelyeken az idõjárási körülmé-
nyektõl függetlenül lejátszhatók lennének a
mérkõzések. Ezen a téren azonban komoly
hiányosságok vannak országszerte, bizonyí-
ték erre Bihar megye, ahol három nagymé-
retû pálya van – Váradon, Hegyközpályiban
és Nagyszalontán –, ám csak az utóbbi len-

ne alkalmas másod- és harmadosztályú
mérkõzések megrendezésére.

Biharban idõben elkezdték

Ami a Bihar megyei bajnokságot illeti,
nem változtatnak az eredetileg kiírt kezdé-
sen, így már múlt héten kilátogathattak a
focipályákra sportkedvelõk. A megyei elsõ
osztályban akadtak ugyan gondok a pályák-
kal, ám az érintett csapatok vezetõi is a kez-
dés mellett érveltek, még akkor is, ha az el-
sõ fordulóban más pályán játszottak a saját-
juk helyett. Az idén szoros küzdelem várha-
tó, hiszen az éllovas Váradalpári Tricolorul
és a második helyezett Biharszentandrás
mellett a Hegyközpályi Kinder, a Nagyvára-
di Luceafãrul II is esélyes még az elsõ hely
megszerzésére, de beleszólhat a bajnoki cí-
mért folytatott harcba az Élesdi Criºul, a Ke-
ményfoki Victoria és a Bondoraszói Poiana
is.

Szintén megkezdték a visszavágókat a
megyei másodosztály elsõ csoportjában. Az
elsõ hely megszerzéséért a Margittai
Viitorul és a Nagyváradi Partium FC küzd,
utóbbinak három pont hátránya van, mivel
az õszi mérkõzésen hazai pályán szenvedett
vereséget riválisától.

A harmadosztályú csapatok március 16-
án, pénteken lépnek pályára (Mihályfalva
Petrozsényben, Belényes hazai közönség
elõtt játszik), a másodosztályban március
17-én, szombaton 13 órától a Temesvári
Poli látogat a nagyváradi Bodola Gyula Sta-
dionba, hogy összemérje erejét a Bihar FC-
vel. A Luceafãrul Déván játszik, ha ellenfe-
le elkezdi a visszavágókat.

Hajdu Attila

Két hónap alatt több mint félszáz edzõmeccset játszottak a nagyszalontai Liberty FC mûfüves pályáján

Ha Romániában valami nem mûködik, akkor annak okát mindig a külsõ
körülmények, tényezõk számlájára írják. Nincs ez másképp a fociban sem,
ahol március 2-án kellett volna elkezdõdnie a tavaszi idénynek a másod-
és harmadosztályban, ám kétszer is elhalasztották a nyitányt, így az elsõ
hivatalos mérkõzéseket csupán március idusán (16-án) rendezik.

A tél, a labdarúgás és a késõi
idénykezdet
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A Nobel-díjas, ír származású angol drá-
maíró egyik gondolatát idézzük a rejt-
vényben a vízsz. 1. és függ. 43. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Hazai város a Maros
partján. 14. Gépkocsitípus. 15. Érzék-
szerv. 16. Kerékpár része. 18. Folyó –
angolul. 20. … step – a foxtrott õse. 21.
József Attila verse. 22. Elgázolja. 24.
Elektromos töltésû anyagi részecske. 26.
Alá. 27. Emésztõnedv. 28. Cél betûi.
29. Építõanyag. 30. Gyûjti. 32. Mór
erõdítmény Spanyolországban. 34.
Yoko … – japán származású amerikai
énekesnõ. 36. Nagy energiát egyetlen
fénysugárba összpontosító berendezés.
38. Marie Curie lánya. 39. Japán város
Oszakától keletre. 42. Bizonytalanul áll.
43. Orosz szeszes ital. 45. Varrás. 48.

Jég – angolul. 49. Egy millimikronnál ki-
sebb részecske. 51. Fogyasztható gyü-
mölcs. 53. Rámutató szócska. 54. Be-
cézett Ágnes. 56. Tölt. 57. Testrész!
58. Szigligeti személyneve. 59. Hazai
politikus, költõ (Béla). 61. Az ott lévõ tu-
lajdona. 62. Hintõ. 66. Bízik (valami-
ben). 68. Szigetlakó európai nép tagjai.
70. A naprendszer egyik kisbolygója.
72. Oszlopot helyettesítõ nõalak.

FÜGGÕLEGES: 1. Francia császár
(1804–1815). 2. Kiváló olasz karmester
(Alberto, 1909–2001). 3. Orosz autó-
márka. 4. Védákban van! 5. … királya –
Lalo operája. 6. Jó kedély. 7. Frissítõ.
8. Havonta ismétlõdõ. 9. Nõnek a köze-
pén! 10. Szélein havas! 11. Az oxigén 3
atomos változata. 12. A germánium és a
nitrogén vegyjele. 17. Takaró. 19. Olasz
származású amerikai hegedûmûvész

(Ruggiero). 23. Laza erkölcsû. 25. Tele-
pülés Arad megyében, Szentanna közelé-
ben. 27. A közelben levõ. 28. Vágószer-
szám része. 29. Gyújtózsinór. 30. Olasz
színész (Alberto). 31. Lekvár. 32. Arad
megye autójele. 33. Az éggömb legma-
gasabb pontja. 35. … Campbell – angol
divatmodell, énekesnõ, színésznõ. 37.
Moll jellegû hangsor. 40. Mezopotámiá-
ban virágzott sémi birodalom nyelve. 41.
A … – Kisfaludy Károly vígjátéka. 44.
Hazai megye. 45. Megszólítás. 46. Vo-
nalzóféle. 47. Spanyol úr. 50. Magán-
hangzók. 52. Azonos betûk. 55. Mada-
rak „körme”. 57. Cséplésre készített te-
rület. 58. Nagy mesemondónk személy-
neve. 59. Szokás szerint (latin). 60. Dia-
na … – amerikai énekesnõ. 61. Latin
szerelem. 63. Paprikának is van. 65.
Szeszben van! 67. Talajmûvelõ eszköz.
69. Kicsinyítõ képzõ. 71. Kettõzve:
édesség. 73. Mint a függ. 28.

Barabás Zsuzsa
Elõzõ számunk keresztrejtvényének
(Közmondás) helyes megfejtése:
„Nem az a szegény ember, akinek
kevese van, hanem aki sokat akar
magának.”

Kedves olvasóink figyelmébe ajánljuk, hogy a 2012-es Biharország – Várad Ka-
lendáriumban található rejtvénypályázatunk helyes megfejtésének beküldési ha-
táridejét március 31-éig meghosszabbítottuk!

Ezt hallotta?…
Egy farmer beperelte a biztosító tár-

saságot, amiért az nem fizetett neki
kártérítést. A bíró elolvassa az elõzmé-
nyeket, és így szól a farmerhez:

– Igaz az, hogy magát a baleset után
a rendõr megkérdezte, hogy érzi ma-
gát, és maga azt válaszolta: „Soha job-
ban”?

– Bíró úr, az úgy volt…
– Válaszoljon igennel vagy nemmel.
– Igen.
– Akkor indokolja meg, mégis miért

akar kártérítést?
– Bíró úr, az úgy volt, hogy nekem

jött az a kocsi, ott feküdtem az árok-
ban törött bordával, mellettem kapáló-
zott a lovam törött lábbal, a kutyám
vonyított a fájdalomtól. Ekkor odajött
a rendõr, s megkérdezte, hogy van a lo-
vam. Mondom, hogy eltörött a lába.
Erre ráfogja a pisztolyát és lelövi. Az-
tán megkérdezte, hogy van a kutyám.
Mondom, hogy az is megsebesült, erre
lelövi azt is. Aztán hozzám fordult, és
megkérdezte, én hogy vagyok. Maga
erre mit mondott volna?

G. B. Shaw mondotta
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Egész héten
a Hollywood Multiplex moziban

A fekete ruhás nõ
(The Woman in Black)
angol–kanadai thriller

Arthur Kipps egy fiatal ügyvéd, akit
egy távoli kis faluba küldenek, hogy
rendezzen el egy hagyatéki ügyet.
Kipps beköltözik az elhunyt ügyfél há-
zába, hogy ott nyugodtan dolgozhas-
son. Azonban hamar kiderül, hogy az
ódon lakhely sötét, tragikus titkokat
rejt, de a félelem akkor uralkodik el
igazan Kippsen, amikor meglát egy kí-
sérteties, fekete ruhás nõalakot.

Idõjárás
Borús, csapadékos idõre

számíthatunk a héten, mely most kö-
vetkezik. Enyhülés várható, a hõmé-
rõk higanyszála nappal 6–8 Celsius-fo-
kig emelkedhet, míg éjjelente a hõ-
mérséklet 0 fok körül alakul majd. Szá-
mottevõ melegedés csak jövõ pénte-
ken várható, de panaszra addig sem
lesz okunk. Mindenesetre az esernyõ-
ket érdemes kézközelben tartani, még
akkor is, ha inkább csak felhõsödés
várható, esõ kevésbé.

Március 18., vasárnap
Sándor – a görög Alexander név rövidü-
lésének magyaros alakja. Jelentése: férfi-
akat vagy férfiaktól megvédõ.
Ede – német eredetû, az Edvárd, Eduárd
név rövidülésébõl önállósult. Jelentése:
birtok, vagyonõrzés, védelem.

Március 19., hétfõ
József – héber eredetû bibliai név. Jelen-
tése: Isten tegyen a most született gyer-
mekekhez, Jahve gyarapítson.
Bánk – régi magyar személynév, a mél-
tóságnevet jelölõ Bán név kicsinyítõ kép-
zõs származéka.

Március 20., kedd
Klaudia – a latin eredetû Klaudiusz nõi
párja, vélhetõen a claudus szóból ered,
melynek jelentése: béna, sánta.

Március 21., szerda
Benedek – a latin Benedictus névbõl
ered, jelentése: áldott.

Bence – a latin Vincentius név régi ma-
gyar Bencenc alakjának rövidülése; jelen-
tése: gyõztes.

Március 22., csütörtök
Beáta – latin eredetû, Szûz Mária Bol-
dogságos melléknevébõl származik. Je-
lentése: boldog.
Lea – héber eredetû bibliai név. Jelenté-
se: vadtehén, antilop. Latinul nõstény-
oroszlánt jelent.

Március 23., péntek
Emõke – régi magyar név XIX. századi,
kicsinyítõ képzõs felújítása. Az emõ szó
jelentése: anyatejjel táplált újszülött.

Koós-koncert

Jótékonysági esten lép
fel március 24-én 18 óra-
kor a Nagyváradi Filhar-
mónia koncerttermében a
népszerû magyarországi
táncdalénekes, Koós Já-
nos. A rendezvény fõvéd-
nöke Petõ Csilla parla-
menti képviselõ. A kon-
cert bevételét a Nagyvá-
rad-rogériuszi Református
Egyházközségben megkez-
dett építkezésekre fordít-
ják. Jegyek válthatók az
egyházközség lelkészi hi-
vatalában hétköznapokon
9–13 óra között, valamint
az istentiszteletek elõtt és
után.

Szalárdi János
szobrát avatják

Március 18-án, vasár-
nap 11 órától a szalárdi
református templomban
ökumenikus istentiszteletet
tartanak. Ezt követõen az
ünneplõk átvonulnak a Sza-

lárdi János szobra köré ki-
alakított emlékparkba, ahol
leleplezik a község nagy
szülöttének, a XVII. századi
történetírónak az emlékmû-
vét. A szervezõk – a Sza-
lárdi János Egyesület, a he-
lyi önkormányzat és az egy-
házak – szeretettel várják az
érdeklõdõket.

Kormoránnal
ünnepelnek

A székelyhídi önkor-
mányzat, az RMDSZ városi
szervezete és a Pro Székely-
híd Egyesület közös szerve-
zésében az 1848–49-es
forradalom és szabadság-
harc áldozatai elõtt tiszte-
legve ünnepi megemléke-
zés lesz Székelyhídon va-
sárnap, március 18-án
18 órai kezdettel a váro-
si sportcsarnokban. Az ün-
nepi mûsorban elhangza-
nak többek között a Kor-
morán együttes dalai, rész-
letek az A költõ visszatér
címû rockoperából, az alka-

lomhoz illõ dalok, versek.
Fellép Pintér Tibor, a sziget-
szentmiklósi (Magyaror-
szág) Sziget Színház igazga-
tója, Vadkerti Imre és Fehér
Nóra, a Kormorán éneke-
sei, Békefi Viktória énekes,
Bencze Sándor színész. A
belépés díjtalan.

Szalontai
fotópályázat

Az RMDSZ nagyszalon-
tai szervezete fotópályáza-
tot hirdet, melynek témája
március 15. Nagyszalon-
tán. A felhívásra mindazok
jelentkezését várják, akik
fényképezõgépükkel meg-
örökítik nemzeti ünnepünk
hajdúvárosi eseményeit, a
fáklyás felvonulást, az ünne-
pi köszöntõket vagy éppen
a kórusok szolgálatát. Az el-
készült felvételeket a szerve-
zõk legkésõbb április 1-jé-
ig várják az RMDSZ-szék-
ház irodájában, illetve a
tulipan2010@gmail.com e-
mail címen.

Névnapok és jelentések
Névnapjukat 
ünneplõ 
olvasóinknak 
sok boldogságot 
kívánunk!
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Hozzávalók 8 sze-
mélyre: 6 tojás; 2,5 dl tej;
2 dkg élesztõ; 2 csipet cu-
kor; 2,5 dl tejföl; 8 dkg vaj;
40 dkg liszt; 2 teáskanál só;
olaj a sütéshez.

Elkészítés: Az oroszok
palacsintája, a blini sokban
hasonlít az amerikaiak vas-
tag palacsintájához, de an-
nál sokkal finomabb. Az
egyik legnagyobb különb-
ség, hogy élesztõvel készül,
a másik pedig az, hogy ki-
csit macerás a tészta. Az
élesztõt a cukorral és a tejjel
felfuttatjuk, majd hozzáad-
juk a tejfölt és a vajat (fon-
tos, hogy a hozzávalókat ne
közvetlenül a hûtõbõl ve-
gyük ki). Ezután a lisztet, a
sót és a 6 tojás sárgáját is
hozzáadjuk, majd 20–30
percet pihentetjük. Ezután

a tojásfehérjéket egy csipet
sóval kemény habbá verjük,
és óvatosan hozzáadjuk a
masszához. A tésztából 3-4
centi átmérõjû korongokat
teszünk a serpenyõbe, és
mindkét oldalukat arany-
barnára sütjük. Az oroszok

eszik édes és sós feltéttel is.
A sós feltét lehet pácolt
lazac–tejföl–kapor kombi-
náció, de finom a kavi-
ár–tejföl–lila hagyma trióval
is. Édesen lekvárokkal és
sûrûre fõzött gyümölcsszó-
szokkal a legjobb.

A mediterrán térség
örökzöldje, lándzsa alakú,
felül fényes, alul matt, bõr-

szerû tapintású levele jelleg-
zetes illatú és ízû. A török
és a kaliforniai a legkereset-

tebb fûszer. Termését a né-
pi gyógyászat használja.
Hatóanyaga a laurinsav, a
miriszticinsav és az olajsav
gliceridjei.

A termésbõl préselt olaj
a reumás panaszok kezelé-
sére szolgálhat. Külsõleg se-
bek fertõtlenítésére alkal-
mas, elpusztítja a baktériu-
mokat. Érzékeny bõr ese-
tén nem javallott. A levelek
felhasználhatók étvágy- és
emésztésserkentõként.
Stressz és fertõzések ellen is
hatékony segítség. Teaként
fogyasszuk, de mértékkel,
legfeljebb 2 csészével egy
nap. Ezek mellett a szét-
morzsolt levél elûzi a csótá-
nyokat, ha útvonalukat be-
szórjuk vele.

Jövõ héten a bazsaliko-
mot mutatjuk be.

KOS: Amit korábban elkezdett, le-
het, hogy mégsem tudja befejezni a

héten, a határidõvel csúszik, és ez rop-
pant kellemetlen lesz.

BIKA: A pénzért olyan dolgokat is
megtesz, amit nem kellene. Ezért

úgy dönt, hogy amit csinál, azt nem fogja
nagy dobra verni.

IKREK: A munkában ne bízza el ma-
gát, mert elõfordulhat, hogy egy új

megtakarítási ötlet következtében önnek
is más formában kell ezentúl dolgoznia.

RÁK: Megtörténhet, hogy egy isme-
rõsnek, akitõl távol van, ismét kiújul

egy betegsége, vagy más problémája adó-
dik.

OROSZLÁN: Ha elveszíti az állá-
sát, azért történik, mert ellustult,

vagy lelke legmélyén már nem akarta ezt
a munkát végezni.

SZÛZ: Ha a jövõjére gondol, akkor
gondoljon egy olyan személyre, akit

igazán nem kedvel. Ha az õ jóindulatát el-
nyeri, akkor semmi ok az izgalomra.

MÉRLEG: Lehet, hogy túlságosan
sokat képzel magáról a héten. Pe-

dig ha egy icipicit szerényebb lenne, ak-
kor szembejönne a szerelem is.

SKORPIÓ: Amirõl azt hitte, hogy
elég világosan elmondta, és úgy lát-

ta, sikerült a problémát megoldani, ezen
a héten rá kell jönnie, hogy tévedett.

NYILAS: Olyan ideges a munka, az
elvégzendõ feladat, a határidõk mi-

att, hogy a feszültség következtében akár
balesetet is szenvedhet.

BAK: Azt mondják önre, hogy elég
bátortalan. Egyáltalán nem az, ha-

nem megfontolt, és tud figyelni, éppen
ezért tud jó döntéseket hozni.

VÍZÖNTÕ: Ha olyan feladatokat is
el kell látnia, amelyekhez eddig

semmi köze nem volt, a véleményét tart-
sa meg magának.

HALAK: Csak semmi olyanba ne
menjen bele, ami szabálytalan,

mert egészen biztos lehet abban, hogy
megüti a bokáját.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (15.)
A közönséges babér (Laurus nobilis)

Ínyenceknek 

Bábuska blinije

A babér – népies nevein albertlevél, szagos levél,
illatfa, bürbérfa – névadója a babérfélék
nemzetségének. Cserje vagy kis fa méretû fajai
közül legismertebb a fûszert szolgáltató, latinul
nemesnek, magyarul közönségesnek nevezett
babér.



A hét színésze – EvA hét színésze – Eva Mendesa Mendes
VVasárasárnap, Tnap, TV 2 – 2V 2 – 21:05 1:05 

A rA randigurandiguru u (amer(amerikikai vígjátai vígjáték)ék)

2020112. már2. március 1cius 17–23.7–23.IngyIngyenes tenes téévvémûsorémûsor-mellékle-melléklett

A hét filmje 
Az utolsó szamuráj
Vasárnap – RTL Klub, 22:05

A hét sporteseménye
Forma–1 Ausztrál Nagydíj 
Vasárnap – MTV1, 07:30

A hét dokumentumfilmje
Mike kapitány hadjárata
Hétfõ – TV 2, 13:35



06:15 Magyar gazda
06:40 Barangolások öt kontinensen
07:10 Anno
07:40 Forma-1 Ausztrál Nagydíj

idõmérõ edzés – élõ
09:25 Híradó 
09:35 Michelisz Norbert – WTCC,

Hungaroring 2011
10:05 Delta (tudományos magazin)
10:35 Mozdulj!
11:05 Aranymetszés
12:00 Angi jelenti
12:30 Most a Buday!
13:01 Hírek
13:05 Zöld Tea 
13:35 Családom és egyéb ember-

fajták (amerikai sorozat)
14:00 Melissa és Joey (amerikai s.)
14:30 Forma-1 Ausztrál Nagydíj

idõmérõ edzés (ismétlés)
15:50 Ebadta szerelem (am. vígj.)
17:35 A Szövetség
18:35 Gasztroangyal
19:30 SzerencseSzombat 
20:30 Híradó este
21:10 Újrakezdõk – Szerelmes szingli

szittert keres (am. rom. vígj.)
22:45 Demjén koncert 2011
23:40 Székely János: Caligula hely-

tartója (színházi elõadás)
01:25 Porrá leszünk (angol s.)

MTV 1

RTV 1
07:00 Rajzfilmklub; 08:10 Az
idõ és az ember; 09:30
Zarándok; 10:00 Eurózóna;
11:30 Közelebb; 12:00 Pro
patria; 12:30 Az én Európám;
13:00 Játékok és érdekek;
14:00 Híradó; 14:30 Egyszer
az életben; 16:30 Találkozunk
a TVR-nél; 18:45
Teleenciklopédia; 20:00
Híradó plusz; 20:25 Distractis
Show; 21:25 Sztárgyár, 1–2;
23:25 Profik; 00:25 A
dicsõség kapujában
(francia filmdráma) Fsz.:
Benoit Poelvoorde, Michel
Duchaussoy; 02:00
Talákozzunk a TVR-nél!;
03:20 Nemzetközi cirkusz
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RTV 2
08:00 Körzõfej; 08:30 Szentek és
mesterségek; 09:00 Mitica esetei;
10:00 Caterina és a lányok (olasz
s.); 11:00 Nagyvárosi kaland; 12:00
Teremtsd meg a pénzt!; 13:00 UEFA
Bajnokok Ligája-magazin; 13:35 Vi-
gyázat, itt énekelnek!; 15:10 Kutyául
vagyok, de gyógyíttatom magam
(amerikai vígjáték) Fsz.: Gary
Busey, Oz Perkins, Curtis
Armstrong; 17:00 Román útlevél;
18:00 Természet és kaland; 18:35
Razushow; 20:00 Ha nem tudná…;
20:10 CSI: Helyszínelõk (amerikai
s.); 21:55 Topping; 22:30 Híradó;
23:30 Gitárok ideje; 00:30 Autómá-
nia; 01:00 Adrenalitica; 01:50 Kutyá-
ul vagyok, de gyógyíttatom magam
(amerikai vígjáték, ismétlés)

Viasat 3
07:30 A kifutó (amerikai reality-soro-
zat); 08:25 A szépség és a szörny
(amerikai s.); 09:15 Zsírégetõk (ame-
rikai reality show); 10:10 Dawson és
a haverok (amerikai s.); 11:00 Ha-
lottnak a csók (amerikai sorozat);
11:55 Columbo: A fõnyeremény ha-
lál (amerikai krimi); 13:45 Szívek
szállodája (amerikai sorozat); 14:35
Egy kapcsolat szabályai (amerikai
sorozat); 15:05 Szex és New York
light (amerikai sorozat); 16:05 Éden
Hotel 2.; 18:10 Hajrá csajok 4. (ame-
rikai vígjáték); 20:00 Harry Potter és
a Tûz Serlege (angol-amerikai ka-
landfilm); 23:00 Hetedik (amerikai
krimi); 01:25 Blöff (angol-amerikai
akció-vígjáték); 03:25 A mi kis titka-
ink (amerikai vígjáték)

PRO TV
07:00 Híradó, Mi történik doki?;
10:00 Mi történik, doki?; 10:45
Fogadj az életre!; 13:00 Híradó;
13:05 A keresõ legendája (ame-
rikai sorozat); 14:00 A Maszk 2.:
A Maszk fia (amerikai–német
vígjáték) Fsz.: Jamie Kennedy,
Alan Cumming, Traylor Howard;
16:00 Románia tehetségei; 19:00
Hírek; 20:30 Az Amazonas kin-
cse (amerikai akciókalandfilm)
Fsz.: Dwayne Johnson, Seann
William Scott; 22:45
Peacemaker (amerikai akció-
film) Fsz.: George Clooney,
Nicole Kidman, Marcel Iureº;
01:30 Az Amazonas kincse
(amerikai akciókalandfilm, is-
métlés)

HBO
06:00 Az Igazság ligája: Két Földi vál-
ság (am. anim. film); 07:15 Kézi
számláló (román rövidfilm); 07:35 De-
rült égbõl Polly (am. romantikus
vígjáték); 09:05 Így neveld a sárká-
nyodat (am. anim. film); 10:40 Háza-
sodik a család (am. vígj.); 12:20 Ne-
velésbõl elégséges (am. s.); 12:45
Drágán add a rétedet (am. családi
vígj.); 14:15 Bûnösnek nyilvánítva
(am. életrajzi dráma); 15:45 Toy
Story 3. (am. anim. film); 17:30 Sher-
lock Holmes (am. akciófilm); 19:35
Nevelésbõl elégséges (am. s.);
20:00 Kaliforgia (am. s.); 20:30 Ker-
getjük az amerikai álmot (am. s.);
21:00 Elcserélt életek (am. filmdrá-
ma); 23:20 Forráskód (am.–fr. thril-
ler); 00:50 Játszma (fr. filmdráma)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:15
Idegroncs derbi (amerikai
vígjáték); 12:55 Üldözési mánia
(amerikai-kanadai vígjáték); 15:00
Harry Potter és a Fõnix Rendje
(angol-amerikai családi
kalandfilm); 17:35 Segíts,
mumus! (amerikai vígjáték); 19:45
Holnapután (amerikai sci-fi
kalandfilm); 22:00 Rambo 3
(amerikai akciófilm) Trautman
ezredes az afganisztáni
háborúban fogságba esik. John
Rambo kapja a veszélyes
feladatot, hogy az oroszok által
uralt területrõl kiszabadítsa a
foglyokat.; 24:00 Revans
(amerikai filmdráma); 02:15
Vespa (magyar filmdráma)

MTV 1 – 21:10

Újrakezdõk – Szerelmes
szingli szittert keres 
(amerikai romantikus vígjáték)
Sandy, a negyvenéves anyuka rájön, hogy a férje
megcsalja. Azonnal összecsomagol, és a két gyereké-
vel együtt New Yorkba
költözik. Sikerül állást ta-
lálnia, de egy bébiszitter-
re van szüksége. Szeren-
csére a lakása alatti kávé-
zóban megismerkedik az
ott dolgozó Arammal.

AXN
07:00 The Amazing Race;
09:00 Androméda (amerikai
sorozat); 11:10 Elveszett világ
(amerikai sorozat); 13:10
Merlin (amerikai sorozat);
15:10 Táncolj, ha tudsz! Reality
Show; 16:10 Extrém
házalakitás; 17:10 Hepiendek
(amerikai sorozat); 18:10
Szellemekkel suttogó
(amerikai sorozat); 19:10 NCIS
(amerikai sorozat); 21:10
NCIS: Los Angeles (amerikai
sorozat); 22:10 Gyilkos elmék
(amerikai sorozat); 00:10
Törvény és rend (amerikai
sorozat); 01:10 NCIS: Los
Angeles (amerikai sorozat);
02:00 NCIS (amerikai sorozat)

Eurosport
09:30 Síugrás – Világkupa, Szlové-
nia, HS 215; 10:00 Alpesi síelés – Vi-
lágkupa, nõi, szlalom, 1. futam, élõ;
11:00 Síugrás – Világkupa, HS 215,
csapat, élõ; 12:45 Biatlon – Világku-
pa, férfi, üldözéses, élõ; 13:45 Alpesi
síelés – Világkupa, férfi, óriás szla-
lom, 2. futam, élõ; 14:30 Sífutás – Vi-
lágkupa, férfi, 15km, klasszikus, élõ;
15:30 Biatlon – Világkupa, nõi, üldö-
zéses, élõ; 16:15 Sífutás – Világku-
pa, nõi, 10km, klasszikus, élõ; 17:00
Kerékpározás – Milánó-Sanremo,
Olaszország, élõ; 18:00 Snooker –
Players Tour bajnokság, 3. nap, élõ;
23:30 Lovaglás – Saut Hermes,
Franciaország; 00:45 Rali – Interkon-
tinentális verseny; 01:15 Síugrás –
Világkupa, HS 215, csapat

06:30 Valóságos kincsesbánya
07:00 Gazdakör 
07:25 Kézmûvek
07:40 Bernarda Alba háza (magyar

tévéfilm)
09:15 Duna anzix
09:30 Családi krónikák
10:10 Daktari (amerikai sorozat)
11:00 Zarándokutakon (magyar

dokumentumfilm)
11:30 Világ-nézet
12:30 Munka-Társ
13:02 Híradó 
13:15 Lyukasóra
13:45 Vannak vidékek
14:15 Heuréka! Megtaláltam!
14:40 Sírjaik hol domborulnak...
15:15 Önök kérték!
16:05 Pannon expressz
16:35 Talpalatnyi zöld
17:05 A nagy Waldo Pepper

(amerikai filmdráma)
19:00 Híradó 
19:40 Hogy volt!?
20:40 Bánk bán (magyar operafilm)
22:40 Törzsasztal
23:35 Dunasport
23:50 Palya Bea koncert a

Mûvészetek Palotájában
01:25 Éjfél a jó és a rossz

kertjében (amerikai krimi)

Duna TV

07:00 Az idõ örvényében
07:25 Tv2 matiné
11:25 Babavilág
11:55 9 hónap
12:25 Tûsarok
12:55 Bajnokok Ligája magazin
13:25 Gyilkos számok (amerikai s.)
14:25 TopSpeed
15:00 Autóguru (magazinmûsor) 
15:25 Xena (amerikai sorozat)
16:25 Bûbájos boszorkák (amerikai

sorozat)
17:25 Hawaii Five-0 (amerikai sorozat) 
18:25 Sas kabaré
19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 Babe 2 – Kismalac a

nagyvárosban (amerikai
kalandfilm) Babe, a bûbájos
kismalac, aki
juhászmalacnak hiszi magát,
gazdasszonyával a
nagyvárosba megy, hogy
segítsen a bajba jutott
tanyán, és ott élõ barátain.

22:25 Cool túra 2.: A sörpingpong
(amerikai vígjáték)

00:15 Emma titka (német
romantikus vígjáték)

02:10 EZO.TV Jósok, médiumok!

TV 2
07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:30 Asztro Show
12:25 Házon kívül
13:00 Autómánia
13:30 Amerika legkeményebb melói
14:25 Lost – Eltûntek (amerikai s.)
15:25 Eltûntnek nyilvánítva

(amerikai-kanadai sorozat)
16:25 Hetedik érzék (amerikai-

kanadai sorozat)
17:25 Kapás van (amerikai

romantikus vígjáték) Ryan
Dunne fényes baseball
karrierrõl álmodozik. Sikerül
bekerülnie a helyi baseball
edzõtáborba, ahová az
ország minden részérõl
érkeznek tehetségek.
Minden jól megy, mígnem
egy nap a városba érkezik
Tenley Parrish, a gyönyörû
és gazdag lány. 

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 Csillag Születik
22:05 Az utolsó szamuráj

(amerikai-új-zélandi-japán
történelmi kaladfilm)

01:05 Edison (amerikai-német
thriller)

RTL Klub
06:45 Fõtér
08:10 Fejezetek a magyar vasutak

történetébõl 
08:30 Rajzfilmek
11:00 Varázslók a Waverly 

helybõl (amerikai családi
vígjáték)

12:30 Pecatúra
13:02 Marslakók
14:50 Magyarország története
15:15 Optika
15:45 Hogy volt!?
17:45 A lámpás (magyar 

tévéfilm)
19:20 Mi micsoda
19:45 Esti mese
20:10 Szerelmem, Afrika (német-

olasz sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Forma-1 Ausztrál nagydíj

idõmérõ edzés 
(ismétlés)

22:55 Gasztroangyal
23:45 Telesport – OTP Bank Liga,

Vasas Híd – Gyõri ETO FC,
Bajnoki labdarúgó 
mérkõzés

01:30 Újrakezdõk – Szerelmes
szingli szittert keres
(amerikai romantikus
vígjáték)

MTV 2
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06:30 Esély
07:00 Magyar gazda
07:30 Forma-1 Ausztrál Nagydíj

futam – élõ 
10:25 Engedjétek hozzám
10:40 Katolikus krónika
11:05 Útmutató
11:30 Kérdések a Bibliában
11:45 Református magazin
12:10 Református ifjúsági mûsor
12:20 Balatonfelvidéki református

templomok
12:30 Túrmezei Erzsébet portré
13:01 Hírek
13:05 Anno 
13:35 Telesport – Sport 7
14:05 Út Londonba 
14:30 Forma-1 Ausztrál Nagydíj futam
16:55 Telesport – OTP Bank Liga,

Videoton FC – DVSC-TEVA,
Bajnoki labdarúgó-mérkõzés élõ

19:00 Rex Rómában (osztrák s.) 
19:50 A Lényeg
20:30 Híradó este
21:10 Magyarország, szeretlek!
22:25 Munkaügyek – IrReality Show

(magyar werkfilm)
23:25 Az igazság nyomában

(ír–spanyol–belga filmdráma)
01:05 A szerelem határai (angol

életrajzi dráma)

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
Folklórkincs; 16:00 Danutz Kft.
Szórakoztató szupermarket; 18:00
A nagy húzás. Joker-, Lottó 5/40-,
6/49- és Noroc-sorsolás; 19:55
Híradó; 20:00 Híradó plusz; 20:40
…a nép és a televízió; 21:40
Csajozós város (francia vígjáték)
Fsz.: Gérard Depardieu, Annie
Girardot; 23:25 100%-ban
szavatolt; 00:25 A múlt titka (brit
filmdráma) Fsz.: Billy Connolly,
Ken Stott; 02:10 Danutz Kft.
Szórakoztató szupermarket
(ismétlés)

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Topping;
08:30 Természet és kaland; 09:00
Román útlevél; 10:00 Caterina és a
lányok (olasz s.); 11:00 IT zóna;
11:30 Olimpiai magazin; 12:00 Nõi
sikerek; 12:30 Bortestvérek; 13:00
Jamie Amerikában; 13:30
Robbanásveszély; 15:00 Sztárgyár;
17:00 Mitica esetei; 18:00 Csavargó
pecás; 18:30 Distractis; 19:30
Nagylábon; 20:10 Vírus a
fedélzeten (amerikai thriller) Fsz.:
Tiffani Thiessen, Eric Roberts;
21:40 Adrenalitica; 21:55 Mondén;
22:30 Híradó; 23:30 Nyalóka. AG
Weinberger mûsora; 00:30 Légy
formában!; 01:00 Bortestvérek;
02:00 Vírus a fedélzeten
(amerikai sci-fi thriller, ismétlés)

Viasat 3
06:35 Smallville (amerikai s.);
07:20 Columbo: A nõs detektív
és a szex (amerikai krimi); 09:05
Topmodell leszek! (amerikai reality
show); 09:55 EgészségÕr; 10:25 A
nagy házalakítás (amerikai
szórakoztató s.); 12:20
Trendközelben; 12:45 Jumanji
(amerikai kalandfilm); 14:45 Szex
és New York light (amerikai s.);
15:45 Éden Hotel 2.; 17:50 Hajrá
csajok: A nagy összecsapás
(amerikai vígjáték); 20:00 Négy
esküvõ; 21:00 CSI: A helyszínelõk
(amerikai-kanadai s.); 22:00 Nikita
(amerikai s.); 22:50 Beverly Hills-i
nindzsa (amerikai akció-vígjáték);
00:40 Õrült város (amerikai
filmdráma)

PRO TV
07:00 Híradó, Mi történik, doki?;
10:00 20 év elteltével; 11:00 A
Maszk 2.: A Maszk fia (ameri-
kai–német vígjáték, ismétlés);
13:00 Hírek; 13:05 Apropo TV;
14:00 Bazi nagy görög lagzi (ame-
rikai vígjáték) Fsz.: Nia Vardalos,
John Corbett, Lainie Kazan; 16:00
Részeges karatemester (hongkon-
gi akcióvígjáték) Fsz.: Jackie
Chan, Simon Yuen Jr.; 19:00 Hírek;
20:30 Nyerõ páros (amerikai ak-
ciófilm) Fsz.: Jean-Claude Van
Damme, Mickey Rourke, Dennis
Rodman; 22:30 Alul semmi (brit
vígjáték) Fsz.: Robert Carlyle,
Mark Addy, William Snape; 00:30
Apropo TV; 01:10 Nyerõ páros
(amerikai akciófilm, ismétlés)

HBO
06:00 Eszeveszett küzdelem
(amerikai filmdráma); 07:45 Vágy-
ivászat (amerikai dokumentumfilm);
09:00 Terápiás szerelem (ameri-
kai romantikus vígjáték); 10:40
Nagy Hal (amerikai filmdráma);
12:45 Levelek Júliának (amerikai
romantikus film); 14:30 Adam
(amerikai romantikus film); 16:10
Seprûs esküvõ (amerikai vígjá-
ték); 18:00 A szólista (amerikai
filmdráma); 20:00 Egyszerûen bo-
nyolult (amerikai romantikus víg-
játék); 22:00 Befutó (amerikai s.);
23:00 Válaszcsapás (amerikai s.);
00:40 Túl jó nõ a csajom (ameri-
kai romantikus vígjáték); 02:25
Egyszerûen bonyolult (amerikai
romantikus vígjáték)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Csonthülye 2. – Csapás a múltból
(amerikai-indiai-dél-afrikai vígjá-
ték); 13:15 Segíts, mumus! (ame-
rikai vígjáték); 15:20 Holnapután
(amerikai sci-fi kalandfilm) Kuta-
tásai alapján Jack Hall klimatoló-
gus rájön, hogy a globális felme-
legedés katasztrofális változást
hozhat. Tájékoztatja az illetékese-
ket, ám úgy tûnik, elkésett a fi-
gyelmeztetéssel.; 17:35 Szágul-
dás gyilkosságokkal (amerikai
akció-vígjáték); 19:45 Csillagkapu
(amerikai sci-fi); 22:00 Legenda
vagyok (amerikai thriller); 23:45
Adrenalin (amerikai akciófilm);
04:15 Cápa 4. – A cápa bosszúja

MTV 1 – 23:25

Az igazság nyomában 
(ír–spanyol–belga– francia filmdráma)
Mark és David fotóriporterként tudósítanak a világ
forró pontjairól. 1988 tavaszán Kurdisztánban van-
nak, az elszigetelt hegyi településen várják a közel-
gõ offenzíváról szóló híreket. Davidnek már elege

van, haza akar menni
Dublinba, a várandós
feleségéhez. Mark meg-
ígéri, hogy néhány nap
múlva követi õt. Egy
héttel késõbb Mark ott-
hon van sebesülten.

AXN
07:00 The Amazing Race;
09:10 Androméda (amerikai
sorozat); 11:10 Az elveszett
világ (amerikai sorozat); 13:10
Merlin (amerikai sorozat);
15:15 Táncolj, ha tudsz! Reality
Show; 16:15 Extrém
házalakítás; 17:15 A férfiak a
szõkéket szeretik (amerikai
sorozat); 19:15 CSI: New York
(amerikai sorozat); 20:15 A
cég (amerikai sorozat); 21:15
xXx 2. (amerikai akciófilm)
Fsz.: Ice Cube, Willem Dafoe,
Samuel L. Jackson; 23:15
Felejthetetlen (amerikai
sorozat); 00:15 CSI: New York
(amerikai sorozat); 01:25 A
cég (amerikai sorozat)

Eurosport
09:30 Alpesi síelés – Világkupa, férfi,
óriás szlalom, 2. futam; 10:00 Alpesi
síelés – Vk., férfi, szlalom, 1. futam,
élõ; 11:00 Síugrás – Vk., HS 215, élõ;
12:45 Biatlon – Világkupa, férfi, tö-
megrajt, élõ; 13:45 Alpesi síelés –
Vk., nõi, óriás szlalom, 2. futam, élõ;
14:30 Sífutás – Vk., férfi, 15 km, sza-
badstílusú, élõ; 15:30 Biatlon – Vk.,
nõi, tömegrajt, élõ; 16:15 Sífutás –
Vk., nõi, 10 km, szabadstílusú, élõ;
17:00 Lovaglás – Saut Hermes, élõ;
18:30 Curling – Nõi vb., körmérkõzés,
élõ; 19:30 Tenisz – WTA torna, elõ-
döntõ; 20:00 Tenisz – WTA torna,
döntõ, élõ; 21:45 Snooker – Players
Tour bajnokság, döntõ élõ; 24:00 Bi-
atlon – Vk., férfi, tömegrajt; 00:30 Bi-
atlon – Vk., nõi, tömegrajt

06:30 Apáról fiúra
07:00 Gazdakör 
07:30 Töredékek
07:50 Moliere: Scapin furfangjai

(magyar tévéfilm)
09:00 Rosszcsont kalandjai (am. s.) 
09:55 Magyar elsõk
10:10 Másfélmillió lépés 
11:00 Élõ egyház
11:30 Isten kezében
12:00 Istentisztelet
13:02 Híradó
13:20 Nyelvõrzõ
13:50 Akadálytalanul
14:20 Csellengõk
15:15 Szerelmes földrajz
15:50 Hazajáró
16:20 Magyar elsõk 
16:35 A nagy fejedelem (magyar

tévéjáték)
17:45 Piri mindent tud (magyar vígj.)
19:00 Híradó 
19:30 Heti Hírmondó
20:00 Önök kérték!
21:00 Lúdas Matyi (magyar játékfilm)
22:45 Klubszoba
23:45 Dunasport
23:55 Caracas – Szerelem mindha-

lálig (venezuelai filmdráma)
01:40 Korea, Kína és Japán

kultúrájának története

Duna TV
06:45 Reggeli gondolatok
07:15 Egzotikus Ázsia
07:45 Tv2 matiné
11:40 Stahl konyhája (ismétlés)
11:10 Kalandjárat (ismétlés)
12:40 Borkultusz
13:10 Talpig nõ
13:40 Több mint TestÕr
14:10 A kiválasztott – Az amerikai

látnok (amerikai sorozat)
15:10 Monk – Flúgos nyomozó

(amerikai sorozat) 
16:10 Bûbájos boszorkák (am. s.)
17:10 Másodállás (reality-sorozat)
17:40 Babe 2 – Kismalac a nagyvá-

rosban (am. kalandfilm, ism.) 
19:30 Tények
20:00 Napló (mérlegen a valóság)
21:05 A randiguru (amerikai vígjá-

ték) Albert, a jámbor könyvelõ
fülig szerelmes egy híresség-
be: a gyönyörûséges Allegra
Cole-ba. Albert trenírozása
közben azonban Hitch is
emberére talál a bámulatos
Sara Melas személyében.

22:20 Frizbi Hajdú Péterrel
00:20 Célkeresztben (amerikai s.) 
01:20 A hét kard legendája (dél-ko-

reai-hongkongi-kínai
akciófilm)

TV 2
08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:30 Teleshop 
12:25 Törzsutas 
12:55 Havazin
13:25 Tuti gimi (amerikai sorozat)
14:20 Gossip Girl – A

pletykafészek (amerikai s.)
15:10 Eltûntnek nyilvánítva

(amerikai-kanadai sorozat)
16:10 Tru Calling – Az õrangyal

(amerikai sorozat)
17:10 Piedone Afrikában (olasz-

NSZK akció-vígjáték)
19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Cobra 11 (német sorozat)
21:00 Míg a jackpot el nem választ

(amerikai romantikus vígj.) 
23:00 Heti hetes
00:20 Portré
00:55 Hannibál ébredése (angol-

cseh-francia thriller) A fiatal
Hannibal Lecter szüleit a sze-
me láttára ölik meg, ahogy a
kis húgát is. Párizsba kerül
sógornõje, Murasaki segítsé-
gével, és orvosnak tanul.
Ahogy egyre nagyobb tudás-
ra tesz szert Hannibal, úgy
hatalmasodik el benne a
könyörtelen bosszúvágy. 

RTL Klub
06:20 Ars Musica
06:50 Fõtér – Csorna
08:15 Fejezetek a magyar vasutak

történetébõl
08:35 Rajzfilmek
11:15 Ebadta szerelem (am. vígj.)
13:01 Engedjétek hozzám
13:05 „Így szól az Úr!“
13:15 Katolikus krónika
13:40 Útmutató
14:05 Kérdések a Bibliában
14:20 Református magazin
14:45 Református ifjúsági mûsor
14:50 Balatonfelvidéki templomok
15:05 Túrmezei Erzsébet portré
15:30 Magyarország története
16:00 Mátyás, az igazságos (magyar

mesefilm)
17:05 Demjén koncert 2011
17:55 Az aranyrózsa barlangja

(olasz kalandfilm)
19:25 Mi micsoda
19:55 Esti mese
20:05 Szerelmem, Afrika (német s.)
21:00 Híradó este
21:30 Forma-1 Ausztrál Nagydíj futam
23:55 Telesport – OTP Bank Liga,

Videoton FC – DVSC-TEVA.
Bajnoki labdarúgó mérkõzés

00:35 Az igazság nyomában (ír-
spanyol-belga filmdráma)
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06:30 A Lényeg
06:55 Ma Reggel
10:05 A Silla királyság ékköve (dél-

koreai sorozat) 
11:10 Rex Rómában (osztrák-

német-olasz sorozat) 
12:00 Most a Buday!
12:30 Napirend elõtt
13:01 Hírek
13:25 Roma Magazin
13:55 Domovina 
14:25 Hungaria, Európa rejtett kincse 
14:40 Marslakók (magyar sorozat)
15:15 A Szövetség
16:10 Angyali érintés (amerikai

sorozat)
17:00 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
17:45 MM. A megoldások 

magazinja
18:45 Everwood (amerikai sorozat) 
19:30 Maradj talpon! 
20:30 Híradó este
21:10 Marslakók (magyar sorozat)
21:40 Kékfény
22:40 Hacktion (magyar sorozat)
23:35 Az Este
00:10 Aranymetszés
01:10 Múlt-kor
01:40 Zöld Tea
02:05 Everwood (amerikai sorozat)

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia, nap
mint nap!; 10:10 A palota titkai
(dél-koreai sorozat); 11:30 Sajtó
és hatalom (ismétlés); 12:20 Sztár-
gyár; 12:45 Az elveszett lovag le-
gendája (koreai sorozat, ismét-
lés); 14:00 Híradó; 14:45 Teleshop;
15:30 Krónika (magyar nyelvû mû-
sor); 16:50 Alagút a szabadság fe-
lé (amerikai sorozat); 18:30 Az el-
veszett lovag legendája (koreai
sorozat); 18:50 Híradó; 20:00 Hír-
adó plusz; 20:50 Sztárgyár; 21:20
VIII. Henrik (angol sorozat); 22:00
Nyitott szemmel; 23:10 Replay;
00:30 Noktürnök; 01:30 Alagút a
szabadság felé (amerikai soro-
zat); 02:15 Nyitott szemmel (ismét-
lés); 03:20 Híradó
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:10 Robbanás-
veszély; 09:30 Csavargó pecás;
10:00 Sztárgyár; 11:00 Vallomások;
12:00 Egy óra biznisz; 13:00 Városi
kaland; 14:00 Teleshop; 14:35
Együtt Európába; 15:30 Teleshop;
16:00 Caterina és a lányai (olasz
s.); 17:00 Vallomások; 18:00 Híradó;
18:30 Egy özvegy asszony törté-
nete (amerikai filmdráma) Fsz.:
Diane Lane, Donald Sutherland;
20:00 Sztárgyár; 20:30 Egy óra biz-
nisz; 21:30 Szórakoztató mûsor;
22:30 Híradó; 23:30 Sztárgyár;
24:00 Törvény és rend (amerikai
s.); 01:00 Ma a holnapról; 01:30
Caterina és a lányok (olasz s.);
02:00 Sztárgyár (ismétlés); 02:45
Egy óra biznisz (ismétlés)

Viasat 3
07:10 A kifutó (am. reality-s.); 08:00 A
nagy házalakítás; 08:55 Gyilkos so-
rok (am. s.); 09:55 Szex és New
York light (am. s.); 10:55 Hajrá csa-
jok: A nagy összecsapás (am. vígjá-
ték); 12:55 A dadus (am. s.); 13:55
Amerikai mesterszakács (gasztro-rea-
lity); 14:55 Monk – Flúgos nyomozó
(am. s.); 16:40 CSI: Miami helyszíne-
lõk (am. s.); 17:35 Esküdt ellensé-
gek: Bûnös szándék (am. s.); 18:35
Gyilkos számok (am. s.); 19:30 Ame-
rikai mesterszakács (gasztro-reality);
20:30 Jóbarátok (am. s.); 21:25 Két
pasi – meg egy kicsi (am. s.); 22:20
Éden Hotel 2.; 23:20 Kettõs ügynök
(am. s.); 00:20 CSI: A helyszínelõk
(am. s., ism.); 01:05 Esküdt ellensé-
gek: Bûnös szándék (amerikai s.); 

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?;
A könyvhozó; 10:00 Részeges
karatemester (amerikai
akcióvígjáték, ismétlés);
12:00 Fiatal és nyughatatlan
(amerikai sorozat, ismétlés);
13:00 Hírek; 13:30 Apropo TV;
14:30 Román
Komédiaszolgálat (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
Spartacus (amerikai
sorozat); 24:00 Las Fierbinti
(ismétlés); 01:00 Románia,
szeretlek! (ismétlés); 02:00
Híradó

HBO
06:00 A szólista (amerikai
filmdráma); 08:00 Filmek és
sztárok; 09:45 Roger nyúl a
pácban (amerikai vígjáték);
11:30 Az élet fája (amerikai
filmdráma); 13:50 Az Európai
Filmakadémia díjai, 2011; 15:20
X-Men 2. (amerikai akciófilm);
17:35 Reflektorfény (amerikai
zenés dráma); 19:30 Felvétel
indul!; 20:00 Befutó (amerikai
sorozat); 21:00 Agatha (brit
filmdráma); 22:35 Kaliforgia
(amerikai sorozat); 23:35
Francesca (román
filmdráma); 01:15 A légió
(amerikai horror); 02:55 A
bosszú lélektana (svájci
thriller)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:15
Száguldás gyilkosságokkal (ame-
rikai akció-vígjáték); 13:15
Cyrano de Bergerac (francia ro-
mantikus dráma); 16:10 Csillag-
kapu (amerikai sci-fi); 18:25 OSS
117: Képtelen kémregény (francia
vígjáték); 20:15 Tuti terv (kana-
dai-amerikai akció-vígjáték);
22:00 Sztriptíz (amerikai akció-
vígjáték) Erin, a volt FBI-ügynök
sztriptízt táncol egy lokálban.
Szüksége van erre a munkára,
mert vissza akarja szerezni lá-
nyát.; 00:10 Ne nézz vissza!
(francia-olasz-luxemburgi film-
dráma); 02:15 Karate tigris 3. –
Extrakemény Kickboxer (ameri-
kai-hongkongi akciófilm)

HBO – 21:00

Agatha 
(angol filmdráma)
Agatha Christie a világ
egyik leghíresebb de-
tektívregény-írója volt.
Életének egy idõszakát
azonban máig homály
fedi. Az ünnepelt írónõ
1926-ban tizenegy napra eltûnt a világ szeme
elõl. A történet szerint a válságban lévõ házassá-
gától szenvedõ írónõ egy gyógyfürdõbe vonul
vissza, találkozik egy amerikai újságíróval, Wally
Stantonnal. Csodálatos napokat töltenek együtt.

AXN
07:10 American Idol; 08:00 NCIS
(amerikai s.); 09:00 Ügyvédek (am.
s.); 10:00 A férfiak a szõkéket sze-
retik (am. s.); 11:00 A kiválasztott –
Az amerikai látnok (am. s.); 12:00
Õslények kalandorai (am. s.); 13:00
Ügyvédek (am. s.); 14:00 American
Idol. Reality; 15:00 A férfiak a szõ-
kéket szeretik (am. s.); 16:00 NCIS
(am. s.); 17:00 A kiválasztott – Az
amerikai látnok (am. s.); 18:00 Õs-
lények kalandorai (am. s.); 19:10
Jordan (am. s.); 20:10 NCIS (am.
s.); 21:10 Trinity kórház (am. s.);
22:10 CSI: New York (am. s.); 23:10
Eltûntnek nyilvánítva (am. s.);
00:10 Trinity kórház (am. s.); 01:10
NCIS (am. s.); 02:00 Eltûntnek nyil-
vánítva (am. s.)

Eurosport
09:45 Alpesi síelés – Világkupa, férfi,
óriás szlalom, 2. futam; 10:15 Alpesi
síelés – Világkupa, nõi, óriás szlalom,
2. futam; 11:00 Biatlon – Világkupa,
nõi, tömegrajt; 11:45 Biatlon – Világ-
kupa, férfi, tömegrajt; 12:30 Sífutás –
Világkupa, nõi, 10km, szabadstílusú;
13:15 Sífutás – Világkupa, férfi, 15km,
szabadstílusú; 14:00 Curling – Nõi vb,
körmérkõzés; 16:00 Kerékpározás –
Tour of Catalunya, 1. szakasz, élõ;
17:30 Síugrás – Világkupa, HS 215;
18:30 Labdarúgás – Eurogólok; 19:30
Biatlon – Világkupa, nõi, tömegrajt;
20:15 Snooker – Players Tour bajnok-
ság, döntõ; 21:45 Csupa sport; 22:05
Pankráció; 23:45 Biatlon – Világkupa,
nõi, tömegrajt; 00:15 Síugrás – Világ-
kupa, Szlovénia, HS 215

06:30 Gazdakör
06:40 Híradó
07:00 Élõ egyház (ismétlés)
07:30 Híradó 
07:35 Isten kezében
08:00 Kárpát Expressz
08:30 Híradó
09:35 Közbeszéd (ismétlés)
10:05 Klubszoba
11:00 Család-barát
12:00 Heti Hírmondó
12:30 Térkép
13:02 Híradó
13:10 Vers
13:30 Napirend elõtt
14:00 Kapcsoljuk az Országházat
17:10 Magyar történelmi arcképcsarnok 
18:20 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Hagyaték (magazinmûsor)
21:00 Kultikon
21:50 Hírek
22:05 A férfi a legjobb orvosság (s.)
22:20 Hírek
22:30 Ez a te életed (osztrák-német

filmdráma)
23:40 Sportaréna 
00:35 Szép volt fiúk...
01:05 Belsõ fény (magyar koncertfilm)

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 Aktív Extra (ismétlés)
07:25 Tények reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája (ismétlés)
10:45 Teleshop 
10:55 Babapercek
11:55 EZO.TV Jósok, médiumok!
13:35 Mike kapitány hadjárata

(amerikai dokumentumfilm)
Michael Moore 2004-ben az
amerikai elnökválasztás elõtt,
országjáró kampánykörútra
indult. Azt szerette volna
elérni, hogy az amerikai
állampolgárok nyissák fel
végre a szemüket.

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 sorozat) 
19:30 Tények
20:35 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban (magyar s.) 
22:20 NCIS (amerikai s.)
23:20 NCIS: Los Angeles (amerikai

sorozat)
00:20 Aktív 
00:50 Tények este
01:25 EZO.TV Jósok, médiumok!

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 Trükkös halál (kanadai-

amerikai sorozat) 
15:10 Sarokba szorítva (amerikai

sorozat)
16:10 Döglött akták (amerikai

sorozat)
17:20 Marichuy – A szerelem

diadala (mexikói sorozat) 
18:20 Teresa (mexikói sorozat)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 1 perc és nyersz!
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (magyar

sorozat)
22:20 Dr. Csont (amerikai sorozat)
23:20 Showder Klub
00:35 POKERSTARS.NET BIG

GAME
01:30 Reflektor
00:45 Kedves szomszéd, mi a

hézag? (kanadai thriller)

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:00 Pecatúra
10:25 Lássuk Indonéziát!
10:35 MacGyver (amerikai-kanadai

sorozat)
11:25 Az aranyrózsa barlangja

(olasz kalandfilm)
13:01 Híradó délben
13:25 Fõtér
14:50 English 4U
15:15 Magyar rock
16:10 Família Kft. (magyar sorozat) 
16:40 MacGyver (amerikai-kanadai

sorozat)
17:30 Felfedezõ úton a Robinson

család (új-zélandi sorozat)
17:55 A Nyereg Klub (ausztrál s.)
18:20 Lizzie McGuire (amerikai s.)
18:45 Anya, az állatorvos (német

sorozat)
19:35 Esti mese
20:15 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Rocca parancsnok (olasz s.)
22:25 Maradj talpon! 
23:20 Angyali érintés (amerikai s.)
00:05 A szerelem határai (angol

életrajzi dráma)
01:50 Stingers (ausztrál sorozat)
02:35 Drága doktor úr (olasz s.)
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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 Hungaria 
14:45 Marslakók (magyar 

sorozat)
15:15 Hacktion (amerikai 

sorozat)
16:10 Angyali érintés (amerikai

sorozat)
17:00 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
17:40 MM
18:40 Everwood (amerikai 

sorozat)
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó este 
21:10 Marslakók (magyar sorozat)
21:40 Anyád lehetnék (amerikai

romantikus vígjáték)
23:20 Az ESTE
23:55 Tudorok (amerikai sorozat)
00:50 A rejtélyes XX. század
01:20 Angi jelenti
01:50 Everwood (amerikai sorozat)

MTV 1

RTV 1
07:00 Reggeli híradó; 08:00 Romá-
nia nap mit nap; 10:10 A palota tit-
kai (koreai s.); 11:30 Közelebb;
12:00 Pénzügyek és üzletek; 12:20
Sztárgyár; 12:40 Az elveszett lovag
legendája (koreai s.); 14:00 Híradó;
14:45 Teleshop; 15:30 Európai ro-
ma; 16:00 Magyar nyelvû mûsor;
16:50 Alagút a szabadság felé;
17:40 Az elveszett lovag legendája
(koreai s.); 18:53Híradó; 20:00 Hír-
adó plusz; 19:45 Sport; 20:00 Hír-
adó; 21:10 Megtartani mindenáron
(am. filmdráma); 22:40 Az igazság
fogságában (am. filmdráma) Fsz:
Kevin Bacon, Colin Firth; 00:30
Alagút a szabadság felé; 01:25
Pénzügyek és üzletek; 01:50
Replay; 03:00 Európai roma

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:10 Egy özvegy
asszony története; 09:45
Adrenalitica; 10:00 Sztárgyá; 11:00
Vallomások; 12:00 Egy óra biznisz;
13:00 Szórakoztató mûsor; 14:00
Parlamneti pártok eleménye; 14:35
Együtt Európába; 15:30 Teleshop;
16:00 Caterina és a lányok
(olasz sorozat); 17:00 Vallomá-
sok; 18:00 Hírek; 18:25 Egy öz-
vegy asszony története (ameri-
kai filmdráma); 20:00 Sztárgyár;
20:25 Egy óra biznisz; 21:30 Szó-
rakoztató mûsor; 22:30 Híradó;
23:30 Sztárgyár; 24:00 Törvény és
rend; 23:35 Éld az életed! (fran-
cia–spanyol film); 00:55 Autó-má-
nia; 01:25 Caterina és a lányok
(olasz sorozat)

Viasat 3
07:35 A kifutó (am. s.); 08:30 A
nagy házalakítás (am. s.); 09:25
Gyilkos sorok (am. s.); 10:20 Gyil-
kos számok (am. s.); 11:20 Beverly
Hills-i nindzsa (am. s.); 12:55 A da-
dus (am. s.); 13:50 Amerikai mes-
terszakács (am. s.); 14:55 Monk –
Flúgos nyomozó (am. s.); 16:35
CSI: Miami helyszínelõk (am. s.);
17:30 Esküdt ellenségek: Bûnös
szándék (am. s.); 18:25 Gyilkos szá-
mok (am. s.); 19:00 Amerikai mes-
terszakács (am. s.); 20:30
Jóbarátok (am. s.); 21:15 Két pasi –
meg egy kicsi (am. s.); 22:20 Éden
Hotel (am. s.); 23:20 Doktor House
(am. s.); 24:15 CSI: Miami helyszí-
nelõk (am. s.); 01:10 Esküdt ellen-
ségek: Bûnös szándék (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?;
A könyvhozó; 10:00 Fogadás
az életre; 12:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai
sorozat); 13:00 Hírek; 13:45
Mosolypasztillák; 14:15 Lois
és Clark (amerikai sorozat);
16:00 Fiatal és nyughatatlan
(amerikai sorozat); 17:00
Híradó; 17:45 Happy Hour;
19:00 Hírek; 20:30
Masterchef; 22:30 Híradó;
23:00 Spartacus (amerikai
sorozat); 24:00 Masterchef
(ismétlés); 02:00 Hírek; 03:30
Spartacus (amerikai
sorozat); 04:15 Tutenstein;
05:00 20 év elteltével; 06:00
Happy Hour

HBO
06:00 Reflektorfény (am. zenés drá-
ma); 07:55 Tucatjával olcsóbb (am.
vígjáték); 09:35 Villámtolvaj – Percy
Jackson és az olimposziak (kana-
dai–am. családi kalandfilm); 11:30
Az Igazság ligája (két Földi válság
(am. animációs film); 12:45 Ébredj
velünk (am. romantikus vígjáték);
14:30 Így neveld a sárkányodat (am.
animációs film); 16:05 Hamlet (brit
filmdráma); 18:10 Az utolsó dal
(am. filmdráma); 20:00 Rémségek
cirkusza (am. kalandfilm); 21:50
Micmacs – (N)Agyban megy a ka-
varás (francia vígjáték); 23:35 Tró-
nok harca (am. s.); 01:30 Drágakõ-
tolvajok (am. akciófilm); 02:55 Élet-
elvek (román filmdráma); 04:25 A
halál játéka (francia dokumentumfilm)

Film +
06:10 A vadnyugat fiai
(amerikai western); 08:05
Televíziós vásárlás; 11:10 A
javulás útja (amerikai
filmdráma); 12:55 Egy
nejnél jobb a kettõ (olasz
romantikus vígjáték); 14:40
Az emberrablás (amerikai
filmdráma); 16:25 Airport
‘75 (amerikai katasztrófa
film); 18:30 Az elnök
zsoldosa (amerikai
akciófilm); 22:00 Én, a
robot (amerikai akciófilm);
00:05 Éjszakai õrség (orosz
horror); 02:10 Katonák
voltunk (amerikai
akciófilm); 04:30 Airport ‘75
(amerikai katasztrófa film)

TV2 – 22:20

Égszakadás 
(amerikai akciófilm) 
John Sands az amerikai
légierõ egyik föld alatti
szervezetének különle-
ges ügynöke. Korábbi küldetésekbõl szerzett tapasz-
talata veszélyt jelent megbízóira, ezért úgy dönte-
nek, hogy bebörtönzik, és törlik a memóriáját.
Johnnak sikerül megszöknie, ám az ügynökség ha-
marosan olyan ajánlatot tesz neki, amit nem utasít-
hat el: ha visszaszerez egy ellopott bombázót, újra
szabad lehet. Ha kudarcot vall, a gép terroristák ke-
zére kerül, és biológiai fegyverek hordozójává válik.

AXN
07:00 American Idol (reality
Show); 08:00 NCIS (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 kalandorai (am. s.);
13:00 Ügyvédek (am. s.); 14:10
Jordan (am. s.); 15:00 A férfiak
a szõkéket szeretik (am. s.);
16:00 CSI (am. s.); 17:00
Elveszett világ (am. s.); 18:00
Õslények kalandorai (am. s.);
19:00 Jordan (am. s.); 20:00
NCIS (am. s.); 21:00
Szellemekkel suttogó (am. s.);
22:00 Felejthetetlen (am. s.);
23:00 Elveszett lány (am. s.);
00:10 Jordan (am. s.)

Eurosport
09:35 Labdarúgás – Eurogólok;
10:30 Kerékpározás – Tour of
Catalunya, 1: szakasz; 11:30
Curling – Nõi világbajnokság,
körmérkõzés; 13:30 Síugrás –
Világkupa, Planica, Szlovénia, HS
215; 15:00 Biatlon – Világkupa,
férfi, tömegrajt; 15:30 Kerékpározás
– 1: szakasz; 16:00 Kerékpározás –
Tour of Catalunya, 2: szakasz – élõ;
17:30 Curling – Nõi VB,
körmérkõzés – élõ; 19:30 Síugrás –
Világkupa, Planica, Szlovénia, HS
215; 21:00 Snooker – Players Tour
bajnokság, döntõ; 22:30 Curling –
Nõi világbajnokság, Körmérkõzés –
élõ; 00:30 Rali – Interkontinentáls
verseny; 01:00 Biatlon – Világkupa,
nõi, tömegrajt

07:00 Roma Magazin
07:30 Híradó
07:35 Domovina
08:00 Kárpát Expressz
08:30 Híradó
08:35 Kultikon
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd
10:00 Kapcsoljuk 

az Országházat
17:40 Zagyva – Nógrád 
17:50 Maradunk
18:15 TÉRkép ráadás
18:20 Kisváros (magyar 

sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Alkotmány utca
20:00 Térkép
20:30 Lélek Boulevard
21:00 Kultikon
21:50 Híradó
22:05 Mad Men – Reklámõrültek

(amerikai sorozat)
23:40 Magyar Jazz Ünnep 2011
00:40 A vártemplom papja (magyar

dokumentumfilm)
01:35 Vers – Orbán Ottó: 

Táncórák kezdõ 
halandóknak

01:45 Térkép

Duna TV
07:00 TotalCar
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:25 Stahl konyhája 
10:30 Babapercek
10:35 Teleshop
11:40 EZO:TV Jósok, látók, médiumok!
13:15 Az élet iskolája (amerikai csa-

ládi film) Új tanár érkezik a
középiskolába. Komolyan ve-
szi hivatását, mindent meg-
tesz azért, hogy mielõbb beil-
leszkedjen. Amikor meghir-
detik az év tanára-díjért folyó
versenyt, elhatározza, õ is
ringbe száll. 

15:20 Marina (amerikai-mexikói s.) 
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
21:00 Jóban Rosszban (magyar s.)
22:20 Égszakadás (amerikai ak-

ciófilm) Fsz.: Steven Seagal
00:15 Aktív
00:45 Tények Este
01:20 EZO:TV Jósok, látók, médiumok! 
01:55 Glamour

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
13:05 Asztro Show
14:10 Trükkös halál (amerikai

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!
21:10 Fókusz
21:45 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
06:40 Lássuk Indonéziát!
06:55 Ma Reggel
10:00 Válogatás az Országos Termé-

szetfilm-fesztivál filmjeibõl
10:25 Szép magyar tánc Legényesek
10:30 Rejtélyek Tesz-Vesz városban
10:55 MacGyver (amerikai sorozat)
11:45 Felfedezõ úton a Robinson

család (amerikai film)
12:10 A Nyereg Klub
12:35 Fõtér
14:55 English 4U
15:20 Magyar pop
16:15 Família Kft (magyar sorozat)
16:40 MacGyver (amerikai sorozat)
17:30 Felfedezõ úton a Robinson

család
17:55 A Nyereg Klub
18:20 Lizzie McGuire (amerikai s.)
18:45 Anya, az állatorvos (olasz s.)
19:35 Esti mese
20:10 Zöld Föld
10:15 Veszélyes szerelem (am. s.)
21:00 Híradó este
21:30 Rocca parancsnok (am.

sorozat)
22:25 Maradj talpon!
23:20 Angyali érintés (amerikai s.)
00:05 Anyád lehetnék (amerikai

romantikus vígjáték)
01:35 Stingers (amerikai s.)

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 Hrvatska krónika
13:55 Ecranul nostru
14:25 Hungaria
14:55 Marslakók (magyar sorozat)
15:15 Gasztroangyal
16:10 Angyali érintés (amerikai

sorozat) 
17:00 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat) 
17:45 MM
18:40 Everwood (amerikai 

sorozat)
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó este 
21:10 Marslakók (magyar sorozat)
21:40 Kasszasiker (amerikai

sorozat)
22:30 On the Spot
23:25 Az Este
24:00 KorTárs
00:30 Szeptember 11. – A terror

napja (amerikai
dokumentumfilm)

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia, nap
mint nap; 10:10 A palota titkai (ko-
reai s.); 11:25 Játszmák és érdekek;
12:20 Sztárgyár; 12:40 Az elveszett
lovag legendája (koreai s.); 14:00
Híradó; 14:45 Teleshop; 15:30 Em-
berek, mint mi; 16:00 Együttélés;
17:00 Híradó; 17:30 Alagút a sza-
badság felé; 18:25 Az elveszett lo-
vag legendája (koreai s.); 19:45
Sport; 20:00 Híradó; 21:10 Megtar-
tani mindenáron (amerikai film-
dráma); 22:40Táncra késztetõ
szerelem (francia vígjáték) Fsz.:
Jean-Pierre Marielle, Valerina
Bruni Tedeschi; 00:25 Alagút a
szabadság felé; 01:20 La vie en
rose; 02:00100%-ban szavatolt;
02:55 Az én Európám; 03:20 Híradó
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:10 Egy özvegy
asszony története (am.
filmdráma); 09:45 Adrenalitica;
10:00 Sztárgyár; 11:00 Vallomások;
12:00 Egy óra biznisz; 13:05
Szórakoztató mûsor; 14:00
Teleshop; 14:35 Együtt Európába;
15:30 Teleshop; 16:00 Caterina és
a lányok (amerikai s.); 17:00
Vallomások; 18:00 Híradó; 18:30 A
Vadmacska kanyon foglyai
(amerikai kalandfilm) Fsz.:
Michael Caloz, Dennis Weaver;
20:00 Sztárgyár; 20:30 Egy óra
biznisz; 21:30 Szórakoztató
showmûsor; 22:30 Híradó; 23:30
Sztárgyár; 24:00 Törvény és rend;
00:55 Légy formában!; 01:25
Caterina és a lányok (amerikai s.)

Viasat 3
07:25 A kifutó (am. s.); 08:20 A nagy
házalakítás (am. s.); 09:05 Gyilkos
sorok (am. s.); 10:05 Gyilkos szá-
mok (am. s.); 10:55 Õrjítõ szerelem
(am. vígjáték); 12:55 A dadus (am.
s.); 13:50 Amerikai mesterszakács
(am. s.); 14:55 Monk – Flúgos nyo-
mozó (am. s.); 16:35 CSI: Miami
helyszínelõk (am. s.); 17:30 Esküdt
ellenségek: Bûnös szándék (am.
s.); 18:25 Gyilkos számok (am. s.);
19:30 Amerikai mesterszakács (am.
s.); 20:30 Jóbarátok (am. s.); 21:25
Két pasi – meg egy kicsi (am. s.);
22:20 Éden Hotel (am. s.); 23:20
Shameless – Szégyentelenek (am.
s.); 24:25 CSI: Miami helyszínelõk
(am. s.); 01:20 Esküdt ellenségek:
Bûnös szándék (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Lois és Clark
(ismétlés); 12:00 Fiatal és nyugha-
tatlan (amerikai s.); 13:00 Hírek;
13:45 Mosolypasztillák; 14:15 Gyil-
kos csók (amerikai–kanadai
thriller) Fsz.: Tony Alcantar, Tony
Ali, Suzanne Bastien, Sonja
Bennett; 16:00 Fiatal és nyughatat-
lan (amerikai s.); 17:00 Híradó;
17:45 Happy Hour; 19:00 Hírek;
20:30 Román Komédiaszolgálat;
22:00 Híradó; 22:30 Rendõr-aka-
démia 4. (amerikai vígjáték) Fsz.:
Steve Guttenberg, Kim Cattrall,
G.W. Bailey, Bubba Smith; 00:30
ProMotor; 01:00 Apropo TV; 02:00
Híradó; 03:30 Rendõr-akadémia 4.
(ismétlés)

HBO
06:00 Az utolsó dal (am. filmdrá-
ma); 07:45 Színes bõrû hercegnõk
(am. vígjáték); 09:15 Férfit látok ál-
maidban (am.–spanyol romanti-
kus vígjáték); 10:55 Victor (francia
vígjáték); 12:30 Lódító hódító (am.
vígjáték); 14:10 Házasodik a csa-
lád (am. vígjáték); 15:50 Vásott
szülõk (am. vígjáték); 17:55 Megál-
líthatatlan (am. akciófilm); 19:35
Nevelésbõl elégséges (am. s.);
20:00 Egyszerûen bonyolult (am.
romantikus vígjáték); 22:00 Befutó
(am. s.); 23:05 Ég veled, Gary!
(francia filmdráma); 00:20 Kaszinó
a csatamezõn (am. vígjáték);
02:00 A fiúk nem sírnak (am. film-
dráma); 04:00 Egyszerûen bonyo-
lult (am. romantikus vígjáték)

Film +
06:25 A javulás útja (amerikai
filmdráma); 08:05 Televíziós
vásárlás; 11:10 Az emberrablás
(amerikai filmdráma); 12:55 Az
elnök zsoldosa (amerikai
akciófilm); 16:25 Én, a robot
(amerikai akciófilm); 18:30
Kidobós: Sok flúg disznót gyõz
(amerikai vígjáték); 20:15
Osztályalsó (amerikai vígjáték);
22:00 Égetõ bizonyíték (kanadai
film); 23:45 Bérgyilkos a
szomszédom (amerikai
akciófilm); 01:40 Rémségek háza
(amerikai horror); 03:15 OSS 117:
Képtelen kémregény (francia
vígjáték); 04:55 Immigrants –
Jóska menni Amerika (amerikai
animációs film)

Duna TV – 22:05 

Kiálts szabadságért 
(angol filmdráma) 
Két felejthetetlen em-
ber felejthetetlen barát-
sága. Mikor a dél-afrikai
hatóságok úgy tekinte-
nek Bikora, mint a kor-
mány legveszedelme-
sebb ellenségére, a rendõrség letartóztatja és elné-
mítja õt. Woods elhatározza, nem engedi, hogy
Bikot elnémítsák. Bár házi õrizetben van, vállalja a
veszélyt, hogy elmenekülve Dél-Afrikából, a világ
tudomására hozza Bikor szívszorító történetét. 

AXN
07:00 American Idol (reality Show);
08:00 NCIS (am. s.); 09:00 Ügyvé-
dek (am. s.); 10:00 A férfiak a szõ-
kéket szeretik (am. s.); 11:00 A ki-
választott – az amerikai látnok
(am. s.); 12:00 Õslények kalando-
rai (am. s.); 13:00 Ügyvédek (am.
s.); 14:00 American Idol (reality
Show); 15:00 A férfiak a szõkéket
szeretik (am. s.); 16:00 NCIS: Los
Angeles (am. s.); 17:00 A kiválasz-
tott – az amerikai látnok (am. s.);
18:00 Õslények kalandorai (am.
s.); 19:00 Jordan (am. s.); 20:00
NCIS (am. s.); 21:00 Törvény és
rend (am. s.); 22:00 A cég (am. s.);
23:00 NCIS: Los Angeles (am. s.);
24:00 Jordan (am. s.); 01:00 Tör-
vény és rend (am. s.)

Eurosport
09:30 Síugrás – Világkupa, HS 215;
10:30 Kerékpározás – Tour of
Catalunya, 2: szakasz; 11:30 Curling
– Nõi világbajnokság, körmérkõzés;
13:30 Labdarúgás – UEFA Bajnokok
Ligája, nõi, negyeddöntõ, 1: mérkõ-
zés; 15:00 Kerékpározás – 2: sza-
kasz; 16:00 Kerékpározás – Tour of
Catalunya, 3: szakasz – élõ; 17:30
Curling – Nõi vb, körmérkõzés – élõ;
19:30 Csupa sport – Szerdai váloga-
tás; 19:35 Lovaglás – Lovas klub;
19:40 Golf – U.S.P.G.A: torna, USA;
20:40 Golf – Európa torna; 21:10 Golf
– Golf klub; 21:15 Vitorlázás – Yacht
klub; 21:20 Csupa sport – Szerdai vá-
logatás; 21:45 Curling – Nõi világbaj-
nokság, körmérkõzés – élõ; 00:30
Olimpiai játékok – Olimpia magazin

07:30 Híradó
08:00 Kárpát Expressz
08:30 Híradó
08:35 Kultikon
09:35 Közbeszéd
10:05 Önök kérték!
11:00 Család-barát
12:00 Nyelvõrzõ
12:30 Térkép
13:00 Híradó 
13:20 Kívánságkosár
15:15 Akadálytalanul
15:45 Afrika gyöngyszeme 
16:05 Sírjaik hol domborulnak...
16:35 Talpalatnyi zöld
17:10 Magyar elsõk
17:25 Ázsia apró hõsei
18:20 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Fejezetek a magyar keresz-

ténység történetébõl
21:00 Kultikon
21:50 Hírek
22:05 Kiálts szabadságért (angol

filmdráma) Fsz.: Kevin Kline,
Denzel Washington 

00:35 Új régi hang (magyar dokf.)
01:35 Liszt Ferenc Kamarazenekar

játszik

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 TotalCar
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:20 Stahl konyhája 
10:25 Babapercek
10:30 Teleshop
11:35 EZO: TV Jósok, látók,

médiumok! 
13:10 A titokzatos Schut (amerikai

kalandfilm)
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
21:00 Jóban Rosszban (magyar

sorozat)
22:20 Doktor House (amerikai s.)
23:20 Született feleségek (amerikai

sorozat)
00:20 Én is szép vagyok
00:50 Aktív
01:20 Tények Este
01:55 EZO:TV Jósok, látók, médiumok! 
02:30 Doktor House (amerikai s.)

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 Trükkös halál (amerikai

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!
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (magyar

sorozat) 
22:20 Legyen Ön is Milliomos! 
23:35 Házon kívül
00:05 XXI. század – a legendák

velünk élnek
00:40 Reflektor
00:55 Ments meg! (amerikai

sorozat)

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:00 Tudástár 2011 
10:25 Hagyományok õrzõi
10:30 Rejtélyek Tesz-Vesz városban
10:55 MacGyver (amerikai sorozat)
11:45 Felfedezõ úton a Robinson

család
12:10 A Nyereg Klub
12:35 Lizzie McGuire (amerikai s.)
13:01 Híradó délben
13:25 Fõtér
15:20 Magyar válogatott
14:55 English 4U
16:25 Família Kft (magyar sorozat)
16:40 MacGyver (amerikai sorozat)
17:30 Felfedezõ úton a Robinson

család
18:00 A Nyereg Klub
18:25 Lizzie McGuire (amerikai s.)
18:45 Anya, az állatorvos (olasz s.)
19:35 Esti mese
20:05 Zöld Föld
20:15 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
21:00 Híradó este
21:35 Rocca parancsnok (olasz s.)
22:20 Maradj talpon! 
23:20 Tudorok (amerikai sorozat)
00:10 Angyali érintés (amerikai s.)
00:55 Pesty Fekete Doboz
01:50 Stingers (amerikai sorozat)
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06:55 Ma Reggel
10:10 A Silla királyság ékköve

(amerikai sorozat)
11:15 Szájhõsök (amerikai film)
12:10 Kasszasiker (amerikai

sorozat)
13:01 Híradó délben 
13:25 Rondó
14:20 Hungaria
14:35 Marslakók (magyar sorozat)
15:10 Négy szellem
16:05 Angyali érintés (amerikai

sorozat) 
16:55 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat) 
17:35 MM
18:40 Everwood (amerikai 

sorozat)
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó este 
21:10 Marslakók (magyar sorozat)
21:40 Elcserélt lányok (amerikai

sorozat)
22:30 Fábry
23:50 Az Este
00:25 Árvaház (mexikói – spanyol

filmdráma) Fsz.: Fernando
Cayo, Belén Rueda, Roger
Príncep, Mabel Rivera,
Montserrat Carulla 

02:10 Everwood (amerikai sorozat)

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia,
nap mint nap; 10:10 A palota
titkai (koreai s.); 11:25 12
asztal; 11:50 Bébivarázs;
12:20 Sztárgyár; 12:40 A
palota legendája (koreai s.);
14:00 Híradó; 14:45 Közérdek;
15:15 Teleshop; 15:30
Akzente; 17:00 Híradó; 17:30
Joker-, Lottó 5/40-sorsolás;
18:25 A palota legendája
(koreai s.); 19:45 Sport; 20:00
Híradó; 20:45 Sztárgyár; 21:10
Zéró Zóna; 22:40 Exkluzív: A
Román Televízió
dokumentumfilmjei; 23:50
Ahogy meg van írva; 00:50
Folklórkincs; 02:05 Közérdek;
03:15 Híradó

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:10 A
Vadmacska kanyon foglyai; 09:50
Egészségpasztilla; 10:00 Sztárgyár;
11:00 Vallomások; 12:25 Egy óra
biznisz; 13:15 Szórakoztató mûsor;
14:00 Parlamenti pártok emelvénye;
14:35 Együtt Európába; 15:30
Teleshop; 16:00 Caterina és a
lányok (amerikai s.); 17:00
Vallomások; 18:00 Híradó; 18:15
Nászút az anyámmal (amerikai
vígjáték) Fsz.: Shelley Long, Jack
Scalia; 20:00 Sztárgyár; 20:30 Egy
óra biznisz; 21:30 Szórakoztató
showmûsor; 22:30 Híradó; 23:35
Sztárgyár; 24:00 Törvény és rend;
00:55 Körzõfej; 01:25 Caterina és
a lányok (amerikai s.); 02:15
Sztárgyár

Viasat 3
06:35 Gyilkos sorok (am. s.);
07:25 A kifutó (am. s.); 08:20 A
nagy házalakítás (am. s.); 09:10
Gyilkos sorok (am. s.); 10:10
Gyilkos számok (am. s.); 11:05
Columbo (am. film); 12:55 A da-
dus (am. s.); 13:55 Amerikai
mesterszakács (am. s.); 14:55
Monk – Flúgos nyomozó (am.
s.); 16:40 CSI: A helyszínelõk
(am. s.); 17:35 Esküdt ellensé-
gek: Bûnös szándék (am. s.);
18:35 Gyilkos számok (am. s.);
19:30 Amerikai mesterszakács
(am. s.); 20:30 Jóbarátok (am.
s.); 21:15 Két pasi – meg egy ki-
csi (am. s.); 22:20 Éden Hotel
(am. s.); 23:20 A célszemély
(am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Gyilkos csók
(ismétlés); 12:00 Fiatal és nyug-
hatatlan (am. s.); 13:00 Hírek;
13:30 Mosolypasztillák; 14:15 Kis-
városi gyilkosság (brit krimi)
Fsz.: John Nettles, Jason
Hughes; 16:00 Fiatal és nyugha-
tatlan (am. s.); 17:00 Híradó; 17:45
Happy Hour; 20:00 Las Fierbinti
(román s.); 21:30 Árral szemben
(am. akciófilm) Fsz.: Bruce Willis,
Sarah Jessica Parker; 23:30 Hír-
adó; 24:00 Vadászat a Vörös Ok-
tóberre (am. akciófilm) Fsz.: Sean
Connery, Alec Baldwin, Scott
Glenn; 02:30 Híradó; 04:00 Árral
szemben (ismétlés); 05:30
Promotor; 06:00 Happy Hour

HBO
06:00 Megállíthatatlan (amerikai ak-
ciófilm); 07:40 Felvétel indul!; 08:10
Agatha (brit filmdráma); 09:50 Utó-
domra ütök (amerikai vígjáték);
11:25 Különleges kapcsolat (an-
gol–amerikai történelmi dráma);
12:55 Toy Story 3 (amerikai animáci-
ós film); 14:40 Jack (amerikai film-
dráma); 16:30 A végzõs buli (ame-
rikai vígjáték); 18:15 Levelek Júliá-
nak (amerikai romantikus film);
20:00 Jerry Weintraub – A legendás
producer (amerikai dokumentumfilm);
21:25 Adni jó (amerikai vígjáték);
22:55 A légió (amerikai horror);
00:35 Válaszcsapás (amerikai s.);
02:10 A Föld inváziója – Csata: Los
Angeles (amerikai sci-fi); 04:00
Zöld darázs (amerikai akciófilm)

Film +
06:15 Csonthülye 2: – Csapás a
múltból (amerikai vígjáték); 08:05
Televíziós vásárlás; 11:15 Kidobós:
Sok flúg disznót gyõz (amerikai
vígjáték); 13:00 Osztályalsó
(amerikai vígjáték); 14:45
Bombajó bokszoló (amerikai
vígjáték); 16:45 Égetõ bizonyíték
(kanadai film); 18:30
Szellemharcosok; 20:15
Fénysebességen (amerikai sci-fi);
22:00 A szörny 2: (amerikai
katasztrófa film); 23:45
Mélytengeri szörnyeteg (amerikai
thiller); 01:40 Az elveszett járat
foglyai (amerikai akcióthriller);
03:10 A szörny 2: (amerikai
katasztrófa film); 04:40
Törvényen kívül (amerikai film)

M1 – 00:25 

Árvaház 
(mexikói–spanyol
filmdráma) 
Laura árvaházban nõtt fel. Harminc évvel késõbb a
férjével és a hétéves kisfiával visszatér az ódon, el-
hagyott épületbe. Szeretné felújíttatni a régi házat,
ahol fogyatékos gyerekeket gondoznának. A sajátos
környezet megmozgatja a kis Simon fantáziáját. Kü-
lönösen, amikor elmondja, hogy kapcsolatba került
egy szellemfiúval. Az asszonyt nyugtalanítja Simon
és Tomás kapcsolata, saját régi, felkavaró emlékei is
elõtörnek. Közeleg a megnyitó napja, Laura pedig
egyre inkább úgy érzi, hogy veszélyben a családja.

AXN
07:00 American Idol (reality
Show); 08:00 NCIS (am. s.);
09:00 Ügyvédek (am. s.); 10:00
A férfiak a szõkéket szeretik
(am. s.); 11:00 A kiválasztott –
az amerikai látnok (am. s.);
12:00 Õslények kalandorai
(am. s.); 13:00 Ügyvédek (am.
s.); 14:00 American Idol (reality
Show); 15:00 A férfiak a szõké-
ket szeretik (am. s.); 16:00
NCIS: Los Angeles (am. s.);
17:00 A kiválasztott – az ameri-
kai látnok (am. s.); 18:00 Õslé-
nyek kalandorai (am. s.); 19:00
Jordan (am. s.); 20:00 NCIS
(am. s.); 23:10 Gyilkos elmék
(am. s.); 00:10 Felejthetetlen
(am. s.); 01:10 NCIS (am. s.)

Eurosport
09:30 Csupa sport – Wattok; 09:45
Olimpiai játékok – Olimpia magazin;
10:15 Kerékpározás – Tour of
Catalunya, 3: szakasz; 11:30
Curling – Nõi világbajnokság, újra-
játszás; 13:30 Labdarúgás – UEFA
Bajnokok Ligája, nõi, negyeddöntõ,
2: mérkõzés; 15:00 Kerékpározás –
3: szakasz; 16:00 Kerékpározás –
Tour of Catalunya, 4: szakasz – élõ;
17:30 Curling – Nõi vb, körmérkõ-
zés – élõ; 19:30 Labdarúgás –
UEFA, nõi, negyeddöntõ, 2: mérkõ-
zés – élõ; 21:30 Harcosok klubja –
Küzdõsport magazin; 24:00 Labda-
rúgás – UEFA Bajnokok Ligája, nõi,
negyeddöntõ, 2: mérkõzés; 01:30
Kerékpározás – Tour of Catalunya,
4: szakasz

06:25 Gazdakör
06:40 Híradó
07:35 Ecranul nostru
08:00 Kárpát Expressz
08:30 Híradó
08:35 Kultikon
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd
10:00 Világ-nézet Ábrahám gyermekei
11:00 Család-barát
12:00 Pannon expressz
13:00 Híradó – Déli
13:20 Kívánságkosár
15:15 Hagyaték
15:40 Határtalanul magyar
16:10 Lyukasóra
16:40 Hazajáró
17:10 Virág virágossága
17:45 Valóságos kincsesbánya
18:20 Kisváros (magyar s.)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
21:00 Kultikon
21:50 Hírek
22:05 Fekete gyémántok (magyar

játékfilm)
23:25 Csajkovszkij-maraton a Buda-

pesti Fesztiválzenekar és a
MÜPA közös rendezésében

01:10 Itáliai utazásom

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 Segíts magadon!
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája 
10:45 Babapercek
10:55 Teleshop
12:00 EZO: TV Jósok, látók,

médiumok! 
13:35 Az ezüst oroszlán

birodalmában (amerikai
kalandfilm)

15:20 Marina (amerikai-mexikói
sorozat) 

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
21:00 Jóban Rosszban (magyar s.)
22:20 Kiscsávó (amerikai vígjáték)

Fsz.: Marlon Wayans, Kerry
Washington, Shawn Wayans,
Tracy Morgan, John
Witherspoon 

00:15 Aktív
00:45 Tények Este
01:20 EZO. TV Jósok, látók,

médiumok! 
01:55 Kiscsávó (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 Trükkös halál (amerikai

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!
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (magyar sorozat) 
22:20 Vezet a ritmus (ameriaki

zenés dráma) Fsz.: Antonio
Banderas, Rob Brown,
Dante Basco, Lauren
Collins, Alfre Woodard 

00:45 Tudorok (amerikai sorozat)
02:05 Reflektor
02:20 Infománia

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

állatfajták
10:25 Jelképtár
10:30 Rejtélyek Tesz-Vesz városban 
10:55 MacGyver (amerikai sorozat)
11:45 Felfedezõ úton a Robinson

család 
12:10 A Nyereg Klub 
12:35 Lizzie McGuire (ameikai s.)
13:01 Híradó délben
12:29 Fõtér
14:50 English 4U
15:23 Magyar retro
16:15 Família Kft (magyar sorozat)
16:45 MacGyver (ameikai sorozat)
17:35 Felfedezõ úton a Robinson

család 
18:00 A Nyereg Klub 
18:25 Lizzie McGuire (ameikai s.)
18:45 Anya, az állatorvos (olasz s.)
19:35 Esti mese
20:10 Zöld Föld 
20:15 Veszélyes szerelem (am. s.)
21:00 Híradó este
21:30 Rocca parancsnok (olasz s.)
22:25 Maradj talpon!
23:20 Angyali érintés (amerikai s.)
24:05 Szeptember 11 – A terror napja
01:00 Stingers (amerikai sorozat)
01:45 A Szövetség

MTV 2



06:55 Ma Reggel
10:10 A Silla királyság ékköve

(amerikai sorozat)
11:05 Fábry
12:25 KorTárs
13:01 Híradó délben 
13:25 P’amende
13:55 Esély
14:25 Hungaria
14:40 Marslakók (magyar 

sorozat)
15:10 Elcserélt lányok (amerikai

sorozat)
16:00 Angyali érintés (amerikai

sorozat) 
16:50 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat) 
17:30 MM
18:40 Everwood (amerikai 

sorozat)
19:30 Maradj 

talpon!
20:30 Híradó este 
21:10 Marslakók (magyar 

sorozat)
21:40 Poén Péntek Szálka
22:40 Mindenbõl egy van
23:35 Az Este
00:10 Négy szellem
01:10 Családom és egyéb

emberfajták

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia, nap
mint nap; 10:10 A palota titkai (ko-
reai sorozat); 11:30 Nyitott szem-
mel; 12:25 Sztárgyár; 12:45 Az elve-
szett lovag legendája (koreai soro-
zat); 14:00 Híradó; 14:45 e-Fórum;
15:15 Teleshop; 15:30 Parlamenti
pártok emelvénye; 16:00 Románia
parlamentje; 17:00 Híradó; 17:30 La
vie en rose; 17:40 A palota legen-
dája (koreai sorozat); 18:25 Az el-
veszett lovag legendája (koreai
sorozat); 18:53 Híradó; 20:00 Hír-
adó plusz; 20:50 Sztárgyár; 21:00
Egyszer az életben: Best of; 23:10
New York bandái (amerikai film-
dráma) Fsz.: Leonado DiCaprio,
Daniel Day-Lewis; 02:00 Distractis
Show; 02:55 e-Fórum; 03:20 Híradó
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:10 Nászút az
anyámmal (ismétlés); 08:55
Egészségpasztilla; 10:00 Sztárgyár;
11:00 Vallomások; 12:00 Egy óra
biznisz; 13:00 Szórakoztataóm
showmûsor; 14:00 Teleshop; 14:35
Együtt Európába!; 15:30 Teleshop;
16:00 Caterina és a lányok
(amerikai sorozat); 17:00
Vallomások; 18:00 Híradó; 18:15
Nyárvég (kanadai filmdráma)
Fsz.: James Earl Jones, Jake
LeDoux; 20:00 Sztárgyár; 20:25
Egy óra biznisz; 21:30 Aréna; 22:30
Híradó; 23:30 Sztárgyár; 24:00
Van, akinek tetszik…; 01:00
Robbanásveszély (ismétlés);
02:50 Egy óra biznisz; 03:40 Aréna;
04:00 Ma a holnapról

Viasat 3
07:30 A kifutó (am. s.); 08:15 A
nagy házalakítás (am. s.); 09:15
Gyilkos sorok (am. s.); 10:05 Gyil-
kos számok (am. s.); 11:15
Columbo: Nehéz ügy (am. s.);
12:55 A dadus (am. s.); 13:55 Ame-
rikai mesterszakács (am. s.); 14:55
Monk – Flúgos nyomozó (am. s.);
16:40 CSI: A helyszínelõk (am. s.);
17:35 Esküdt ellenségek: Bûnös
szándék (am. s.); 18:25 Gyilkos
számok (am. s.); 19:30 Amerikai
mesterszakács (am. s.); 20:30
Jóbarátok Rend (am. s.); 21:25 Két
pasi – meg egy kicsi (am. s.); 22:20
Minden héten háború (am. akció-
film); 01:25 CSI: A helyszínelõk
am. s.); 01:55 Esküdt ellenségek:
Bûnös szándék (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Kisvárosi gyil-
kosságok (ismétlés); 12:00 Fiatal
és nyughatatlan (am. s.); 13:00
Híradó; 13:30 Mosolypasztillák;
14:15 Make It Happen – Dobd be
magad! (am. filmdráma) Fsz.:
Mary Elizabeth Winstead, Tessa
Thompson; 16:00 Fiatal és nyug-
hatatlan (am. s.); 17:00 Híradó;
17:45 Happy Hour; 19:00 Híradó;
20:30 Románia tehetségei; 23:00
Baklövészet (am. vígjáték) Fsz.:
Christian Slater, Tim Allen, Portia
de Ross; 01:00 Allan Quatermain
és a koponyák temploma (ismét-
lés); 03:00 Make It Happen –
Dobd be magad! (ismétlés); 05:30

HBO
06:00 Levelek Júliának (am. ro-
mantikus film); 07:45 Filmek és
sztárok; 08:15 Az Igazság ligája.
Két Földi válság (am. animációs
film); 09:30 Apollo 13 (am. film-
dráma); 11:50 Az élet fája (am.
filmdráma); 14:05 A szólista (am.
filmdráma); 16:05 Coraline és a tit-
kos ajtó (am. animációs film); 17:45
Már megint te! (am. vígjáték);
19:30 Filmek és sztárok; 20:00
Hellboy II – Az Arany hadsereg
(am. akciófilm); 22:00 Szex a
neten (am. filmdráma); 23:50
Wanted (am. akciófilm); 01:35 Ha-
láli temetés (am. vígjáték); 03:05
Röppentyûöv (am. vígjáték);
04:40 Az elveszett fiúk – A szom-
júság (am. horror)

Film +
06:30 Egy nejnél jobb a kettõ
(amerikai vígjáték); 08:05
Televíziós vásárlás; 11:10 Bombajó
bokszoló (amerikai vígjáték);
13:05 Pusztító tornádó (amerikai
katasztrófa film); 14:45 Rajzás 2:
– Az új faj (kanadai sci-fi); 16:25
Szerelmi bájital (amerikai
vígjáték); 18:20 Apósok akcióban
(amerikai vígjáték); 20:20
Anyámon a tanárom (amerikai
vígjáték); 22:00 A szellemhajó
(amerikai akciófilm); 23:40
Gyilkos játék (amerikai
akciófilm); 01:25 Fekete kefe
(magyar vígjáték); 02:50 A
szellemhajó (amerikai akciófilm);
04:20 Sületlen paradicsom
(amerikai vígjáték)

Duna TV – 22:05

Abigél 
(magyar romantikus
kalandfilm) 
A történet fõszereplõje Vitay Gina, egy tábornok
lánya, akit a II. világháború utolsó esztendejében
egy vidéki egyházi leánynevelõ intézetben rejte-
nek el, mert édesapja tevékeny résztvevõje a ma-
gyar ellenállási mozgalomnak és letartóztatás fe-
nyegeti. Gina mindjárt az elsõ nap megtudja,
hogy ebben a világtól „távolesõ“ helyen sok külö-
nös dolog történik, s bár társai kiközösítik, egyet-
len reménye marad a titokzatos Abigél, aki végsõ
kétségbeesésében mindenkin segít.

AXN
07:00 American Idol (reality Show);
08:00 NCIS (am. s.); 09:00 Ügyvé-
dek (am. s.); 10:00 A férfiak a szõ-
kéket szeretik (am. s.); 11:00 A ki-
választott – Az amerikai látnok
(am. s.); 12:00 Õslények kalando-
rai (am. s.); 13:00 Ügyvédek (am.
s.); 14:00 American Idol (reality
Show); 15:00 A férfiak a szõkéket
szeretik (am. s.); 16:00 NCIS (am.
s.); 17:00 A kiválasztott – Az ame-
rikai látnok (am. s.); 18:00 Õslé-
nyek kalandorai (am. s.); 19:00
Jordan (am. s.); 20:00 NCIS: Los
Angeles (am. s.); 21:00 Vissza-
számlálás (am. s.); 22:10 A testvé-
riség (am. akciófilm) Fsz.: Steven
Strait, Laura Ramsey, Sebastian
Stan; 00:40 A cég (am. s.)

Eurosport
09:30 Labdarúgás – UEFA, nõi,
negyeddöntõ, 2: mérkõzés; 10:30
Kerékpározás – Tour of Catalunya,
4: szakasz; 11:30 Labdarúgás –
UEFA, nõi, negyeddöntõ, 2:
mérkõzés; 14:45 Csupa sport –
Olimpia álmok; 15:00
Kerékpározás – Tour of Catalunya,
4: szakasz; 16:00 Kerékpározás –
Tour of Catalunya, 5: szakasz –
élõ; 17:30 Gyorskorcsolya –
Világbajnokság – élõ; 19:30
Labdarúgás – UEFA Bajnokok
Ligája, nõi, negyeddöntõ, 2:
mérkõzés; 21:00 Küzdõsportok –
élõ; 24:00 Küzdõsportok – Teljes
KO; 01:00 Kerékpározás – Tour of
Catalunya, 5: szakasz; 02:15
Csupa sport – Wattok

06:25 Gazdakör
06:40 Híradó
07:00 P’amende
07:30 Híradó
08:00 Kárpát Expressz
08:30 Híradó 
08:35 Kultikon
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd
10:00 Hogy volt!?
11:00 Család-barát
12:00 Csellengõk
12:25 Térkép
13:00 Híradó – Déli
13:20 Kívánságkosár
15:40 Szerelmes földrajz
16:15 Munka-Társ
16:45 Heuréka! Megtaláltam!
17:10 A szabadságharc lengyel légiója
17:45 Ízõrzõk: Pusztavám
18:20 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:30 Kulisszatitkok
21:50 Hírek
22:05 Abigél (magyar romantikus

kalandfilm) Fsz.: Szerencsi
Éva, Nagy Attila, Básti Lajos 

23:20 Tizenhat város tizenhat lánya
(magyar tévéfilm)

00:25 Koncertek az A38 hajón

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 Alexandra Pódium
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:40 Stahl konyhája 
10:50 Babapercek
11:00 Teleshop
12:05 EZO: TV Jósok, látók,

médiumok! 
13:40 Nevess és szeress! (amerikai

romantikus vígjáték)
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
21:00 Jóban Rosszban (magyar

sorozat)
22:00 Megasztár 6.
00:30 Grimm (amerikai sorozat)
01:30 Tények Este
02:05 EZO.TV Jósok, látók,

médiumok! 
03:05 Alexandra Pódium
03:30 Vers éjfélkor – magyar 

versek

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 Trükkös halál (amerikai

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!
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (magyar sorozat) 
22:20 CSI: Miami helyszínelõk

(amerikai sorozat) 
23:20 Gyilkos elmék (amerikai

sorozat)
01:25 Reflektor
01:40 Törzsutas
02:05 Kemény zsaruk (amerikai

sorozat)

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:00 Natúra
10:25 Néprajzi értékeink
10:30 Rajzfilmek 
10:55 MacGyver (amerikai sorozat)
11:45 Felfedezõ úton a Robinson

család 
12:10 A Nyereg Klub 
12:35 Lizzie McGuire (ameikai s.)
13:01 Híradó délben
12:29 Fõtér
14:55 English 4U
15:20 Magyar bulizene
16:15 Família Kft (magyar sorozat)
16:45 MacGyver (ameikai sorozat)
17:35 Felfedezõ úton a Robinson

család 
18:00 A Nyereg Klub 
18:25 Lizzie McGuire (ameikai s.)
18:45 Anya, az állatorvos (olasz s.)
19:35 Esti mese
20:10 Zöld Föld 
20:15 Veszélyes szerelem (am. s.)
21:00 Híradó este
21:30 Rocca parancsnok (olasz s.)
22:25 Maradj talpon!
23:20 Angyali érintés (amerikai s.)
00:05 Árvaház (mexikói–spanyol

filmdráma)
01:45 Stingers (amerikai sorozat)
01:45 A Szövetség

MTV 2
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