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Nagyot álmodtak a Tulipán Kaláka Egyesü-
let létrehozói, amikor eldöntötték, hogy kalá-
kamozgalmat indítanának megyeszerte. A kez-
deményezés mibenlétérõl a 3. oldalon olvas-
hatnak részletes cikket. Az ötletet a tervezés,
majd a szervezés követte, a munkának pedig
megvannak az elsõ eredményei. A hétvégén
összesen kilenc településen szervezték meg a
kalákát: az önzetlen segítõk munkája révén
megtisztultak templomkertek, temetõk, par-
kok, és fákat ültettek, játszóteret építettek.

Az idei kalákasorozat múlt pénteken Biha-
ron kezdõdött el, ahol az ötletgazda egyesület-
tel együttmûködve, az önkormányzat és az ön-
kéntesek segítségével egy új játszótér épült
meg a település központjában. Az elõkészítõ
munkát még csütörtökön elvégezték, így pén-
tek délutánra már csak az építkezés maradt
hátra. A kalákában részt vevõ mintegy har-
minc önkéntes tízórás munkájával elkészült a
kis gyermekpark. A játszótéri alkalmatosságot

örömmel vették birtokba a gyerekek. Borsi Im-
re Lóránt, a Tulipán Kaláka Egyesület elnöke
minden, az építkezésben részvevõnek oklevelet
adott át, illetve kihelyeztek egy táblát is, ami
azt mutatja, hogy a játszótér a közös munka
eredménye. 
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ÚJ JÁTSZÓTEREK NAGY-
VÁRADON A megyeszék-
hely polgármesteri hivatala
újabb játszóterek kialakítását
kezdte el. A Xenopol és
Apelor utcákon hamarosan
elhelyezik a játszó alkalma-
tosságokat. Az egykori Înfrã-
þirea gyár mellett, a Xenopol
utcán, illetve Biharpüspöki-
ben az Apelor utcán többek
között hintákat, körhintákat
és csúszdákat raknak majd
ki. A játékok értéke több
mint 43 ezer lej, kihelyezé-
sükre pedig legkésõbb április
elejéig sor kerül. Az önkor-
mányzat tervei szerint a kö-
zeljövõben a Ion Bogdan ut-
cán is kialakítanak majd egy
játszóteret.

APAREGIO – ELÕKÉ-
SZÜLETEK A meglévõ
ivóvízvezetékek és csatorná-
zási hálózat kiterjesztését, a
régi csövek cseréjét célul ki-
tûzõ regionális program, az
Aparegio a gyakorlati meg-
valósulás szakaszába lép rövi-
desen több vidéki települé-
sen. A hónap elején Váradon
már megtették az elsõ kapa-
vágást az Európai Unió ko-
héziós alapjából fizetett beru-
házáshoz, és hamarosan ezt
tehetik Biharszentandráson
és a hozzá tartozó Újpalotán,
Köröstarjánban és Körösgyé-
resen is. A kivitelezésre kiírt
versenytárgyalásra április 11-
éig még várják a jelentkezõ-
ket. Az 52 millió lej (áfa nél-
kül) értékû munkával 24 hó-
nap alatt kell elkészülni. A
Fugyivásárhely községben és
a hozzá tartozó Fugyi és Vá-
radalpár faluban végzendõ,
megközelítõleg 19 millió lej
értékû vízvezetésre és csator-
názásra áprilisban írják ki a
versenytárgyalást a kivitele-
zésre.

Lapunk támogatója 
a Communitas Alapítvány

Április 13-án és 14-én ismét
segítõkész, nagylelkû, állatsze-
retõ emberek oltalmába ajánlja
négylábú istápoltjait a nagyvá-
radi SOS Dogs Alapítvány.

Szinte teljes állományát, meg-
közelítõleg 400 kutyát ajánl fel
„örökbefogadásra” a volt olaszi
temetõ helyén álló parkban ki-
alakított kutyafuttatón. Az ebek

fele 5 évesnél fiatalabb, sõt 50
még kölyök. A menhelyen
mindegyiküket sterilizálták, el-
látták a megfelelõ oltásokkal,
megszabadították õket az élõs-
ködõktõl, és naprakész egész-
ségügyi könyvet állítottak ki
számukra. Az örökbe fogadott
ebeket továbbra is ingyen vizs-
gálják meg a menhely állator-
vosai, az esetleg szükséges ke-
zelést pedig jutányos áron vég-
zik el. Az alapítvány munkatár-
sai sok kóbor ebet találnak a
városba bevezetõ utak mentén,
elég sok közöttük a fajkutya.
Akik örökbe fogadnának egy
hû társat, vigyék magukkal a
személyi igazolványukat a ren-
dezvényre.

Négyszáz kutyának keresnek gazdit

A tûzoltóság és a Mezõgaz-
dasági Kifizetési és Intervenci-
ós Ügynökség mellett a Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség is
határozottan figyelmezteti a la-
kosságot, hogy egy 2005-ös
kormányrendelet értelmében
tilos felgyújtani a mezõgazda-
sági területek száraz növényze-
tét, hacsak ezt nem indokolja
növényvédelmi vészhelyzet,
vagyis bizonyos kórok vagy
kártevõk elterjedésének meg-
akadályozása. Ezt azonban iga-
zolnia kell, egyúttal az égetést
engedélyeznie a környezetvé-
delmi hatóságnak. Az engedé-
lyeztetéshez az érdekeltnek be
kell nyújtania a Bihar Megyei
Mezõgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Igazgatóság növény-egész-
ségügyi részlegének az ellenõr-
zési jegyzõkönyvét, annak az
iratnak a másolatát, amivel ér-
tesítették a területileg illetékes

önkormányzatot a várható
égetésrõl, a tûzoltóságnak el-
küldött értesítés másolatát, to-
vábbá a felgyújtandó parcella
térképét. Az engedély nélkül
gyújtogató magánszemélyekre
3–6 ezer, míg jogi személyekre

25–50 ezer lej közötti környe-
zetvédelmi bírságot rónak ki. A
növényi maradványok égetésé-
vel keletkezõ korom és füst
szennyezi a környezetet, a lán-
gok értékes állat- és növényfa-
jok élõhelyét is tönkretehetik. 

Tilos a tarlóégetés



Vannak olyan feladatok,
amelynek megoldásához nem
szükséges sok pénz, csupán
egyet akaró, közösségük iránt
felelõsséget érzõ emberek dol-
gos keze. Ennek az elgondo-
lásnak a gyakorlatba ültetésé-
ért kezdeményezte három fia-
tal önkéntes a Tulipán Kaláka
Egyesület létrehozását. Az
RMDSZ megyei szervezete
teljes mellszélességgel támo-
gatja õket.

Alig három hét alatt mint-
egy hetven településen talál-
ták meg azokat a közösen el-

végezhetõ feladatokat, ame-
lyeket a helyiek önkéntes
munkával elvégezhetnek, ez-
zel hozzájárulva lakóhelyük
gyarapításához, csinosításá-
hoz. A helyi közösségek ma-
guk döntöttek a kaláka prog-
ramjába illeszthetõ munkák-
ról. A tavasz közeledtével szá-
mos helyen szervezik meg a
parkok, sírkertek, játszóterek
kitakarítását, rendbetételét.
Faültetéshez, kerítések felújí-
tásához, egy-egy közösségi in-
gatlan renoválásához, virágül-
tetéshez, járdaöntéshez, sze-
métgyûjtéshez, sportpálya
rendbetételéhez keresnek to-
vábbá szorgos kezeket.

Az akció ütemtervében
õszig sorakoznak az elvégzen-
dõ feladatok. Az önkéntesek
maguk viszik a szerszámokat,
az önkormányzat, illetve a
munka „gyümölcsét” majdan
közvetlenül élvezõ intézmény
(tanintézet, egyház) pedig az

esetleges alapanyagokkal (pl.
facsemete, kerítésdeszka, fes-
ték stb.) járul hozzá. Nagyobb
munkánál (például egy sport-
pálya elkészítésénél) a helyha-
tóság az építõanyagot adja.
Az egyesület pályázhat is egy-
egy nagyobb beruházás eseté-
ben.

Európában szinte divat
most az önkéntességet reklá-
mozni, a magyarságnak vi-
szont évszázados értéke a kö-
zös munka megbecsülése, a
kaláka hagyománya – emlé-
keztetett rá Szabó Ödön. Ezt a

hagyományt érdemes felélesz-
teni napjainkban is. A társas
munka erõsíti, egyesíti a kö-
zösséget – emelte ki Borsi Im-
re Lóránt.

Az egyesület a munka ered-
ményeit egy fényképekkel il-
lusztrált évkönyvben is meg
akarja örökíteni. A kalákák
helyszínét táblával jelölik, az
önkéntesek pólót kapnak, to-
vábbá egy-egy oklevelet, és a
munka végén szeretetvendég-
séggel honorálják fáradalmu-
kat.

Máté Zsófia
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Közösségépítés kalákában

Mindazok a magánszemé-
lyek, akik a fizetésükön – vagy
ennek megfelelõ jövedelmü-
kön – kívül egyéb forrásból
(például javak bérbeadásából,
szellemi termékek jogdíjából,
reál adózású mezõgazdasági
tevékenységbõl, értékjegyek
vagy valuta adás-vételébõl)
szereztek bevételt az elmúlt
évben, legkésõbb május 25-
éig le kell, hogy adják a lak-
helyük szerint illetékes adóhi-
vatalba a D 200-as nyomtat-
ványon a jövedelembevallásu-
kat.

Ugyanez a határidõ a kül-
földön szerzett bevételek be-

vallására is, ezt a D 201-es
nyomtatványt kitöltve lehet
megtenni. Természetesen mel-
lékelni kell hozzá a jövedel-
mekrõl szóló igazolások máso-
latát. Különbözõ fajta bevéte-
lekrõl külön-külön kell nyilat-
kozatot tenni, de egyféle jöve-
delemrõl (például több lakás
bérbe adásáról) egyetlen ûrla-
pon kell nyilatkozni.

A virágkertészetbõl, üveg-
házi vagy fóliasátras zöldség-
termesztésbõl, dísznövények,
gomba termesztésébõl, illetve
faiskolából élõk átalányadójá-
nak kiszámításához is ekkorra
kell letenni a bevallást a D

221-es nyomtatványon. A be-
csült jövedelem után adózók-
nak is nyilatkozatot kell tenni-
ük, ha elõször tavaly tettek
szert ilyen bevételre, vagy ha a
korábbi bevételüktõl legalább
20 százalékban eltérõ jövedel-
mük volt 2011-ben.

A korábbi gyakorlattal meg-
egyezõen ebben az évben is
van arra lehetõségünk, hogy
adónk 2 százalékát felajánljuk
valamely nonprofit szervezet-
nek, alapítványnak, egyesület-
nek, továbbá egyháznak, ne-
tán politikai alakulatnak vagy
szakszervezetnek. Ugyancsak
leírhatnak adójukból ennyit

azok, akik a pénzbõl magán-
ösztöndíjat tartottak fenn, il-
letve ha közös lakásfenntartási
alapba fizettek be. Ezt a C
230-as nyomtatványon lehet
megtenni szintén május 25-
éig, és minden bérbõl és fize-
tésbõl élõ romániai állandó la-
kos élhet ezzel a lehetõséggel.
Az adófelajánlás esetében ez a
határidõ jogvesztõ, vagyis aki
elmulasztja, késõbb már nem
rendelkezhet az összeg átirá-
nyításáról, az az államkasszá-
ba kerül. A jövedelembevallás
esetében a határidõn túli le-
adás bizonyos szankciókkal
jár.

Május végéig felajánlhatjuk adónk egy részét

Tulipán Kaláka elnevezéssel civil kezdeményezés
indult útjára megyénkben a magyar közösségek
összeforrasztása, gyarapítása céljával. Az önkéntes
mozgalmat az egyik kezdeményezõ, Borsi Imre Lóránt
és a támogató, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének
ügyvezetõ elnöke, Szabó Ödön mutatta be.

Tábla jelzi majd minden kaláka
helyszínét

Szabó és Borsi bemutatta az önkéntesek pólóját is
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Folyóvizeink minõsége jó,
országszerte több tározó
kellene. Dávid Csaba,
a Román Vízügyi Hatóság
vezérigazgatója mondta
ezt Nagyváradon, ahol
többek között gratulált
Biró Rozália
alpolgármesternek a zöld
fõváros cím elnyeréséért,
s a Körösök Vízügyi
Igazgatóságát vezetõ
Pásztor Sándorral határ
menti vízügyi
tanácskozáson vett részt.

A víztározók feltétlen hívé-
nek mondta magát Dávid Csa-
ba, aki szerint még 50–60
ilyenre lenne szükség az or-
szágban. Ezek a mûtárgyak a
vízgazdálkodás alapvetõ esz-
közei, hiszen az árvizek meg-
elõzésében döntõ szerepük
van, ugyanakkor a magas víz-
álláskor bennük felfogott víz a
csapadékhiányos idõszakban
jól fog. Az idén egyébként szá-
razságra kell felkészülni –
mondta a vízügyi vezérigazga-
tó váradi sajtótájékoztatóján.

Zöld fõváros

Dávid elismerését fejezte ki,
amiért a megyeszékhely el-
nyerte a zöld fõváros megtisz-
telõ címet erre az évre. Maros-
vásárhelyi lévén megjegyezte,
hogy ott messze állnak még az
egy fõre jutó zöldövezet tekin-
tetében a váradi 25 m2/fõs

eredménytõl. Biró Rozália al-
polgármester elmondta, hogy
ennek elérésében nem kis sze-
repet játszott a környezetvé-
delmi és vízügyi minisztérium,
illetve a Körösök Vízügyi Igaz-
gatósága, amellyel példás az
önkormányzat együttmûködé-
se. Két nagy projekt – a Se-
bes-Körös belvárosi partjainak
rendezése, a hõerõmû korsze-
rûsítése – és a volt olaszi meg
a szõllõsi temetõ parkosítása
miatt nyerte el Várad a zöld
fõváros címet, amelyre egyéb-
ként elõször pályázott.

A megyeszékhelyet és kör-
nyékét érintõ vízszabályozási,
mederrendezési munkálatok a
végükhöz közelednek – tudat-
ta Pásztor Sándor. A Körös
jobb partján a csinosítás van
hátra a Széles utcai hídig, a
bal parton nyáron végezni
akarnak a Garasos-híd és a fõ-

téri híd közötti szakasszal,
hogy épülhessen a mélyga-
rázs, jövõre pedig a fõtéri híd-
tól a lefelé, a gyaloghídig tartó
szakaszon újítanák fel a támfa-
lat és a lenti sétányt. A Páris-
patak medrének szabályozása
van még hátra, hogy vizébe –
majd a Baross (Dacia) hídnál a
Körösbe – a dombról ne kerül-
hessen szennyezõdés. A pata-
kot csak a házak közötti folyá-
sánál fogják csõbe terelni. Az
Adona-patak már ilyenben fo-
lyik, építheti fölötte az utat az
önkormányzat. A Kiskörösnél
már aszfaltozzák a kerékpár-
utat. A Pecének az Aradi úti
partját rendezik most, külterü-
leten, ahol a Körösbe torkol-
lik, ligetet alakítanak ki a part-
ján. Mostani ismerete szerint a
Körösök vízgyûjtõ medencéjé-
ben 100 millió lejjel gazdál-
kodhat ebben az évben az ál-
tala vezetett igazgatóság –
mondta Pásztor.

Határ menti egyeztetés

A zöld mellett az emberek-
nek kell a jó víz is – fûzte to-
vább a víz világnapjával (már-
cius 22.) is összefüggõ gondo-
latait Dávid Csaba. Meggyõzõ-
dése szerint a víz nem áru, ha-
nem nemzeti kincs, az arany-
nál is többet ér. Romániában
70 százalékban jó vizet kap-

nak a lakosok, ám a keletkezõ
szennyvíznek még a felét sem
sikerül megtisztítani. A vízbe-
vezetésre és a csatornázásra
az utóbbi öt évben 3 milliárd
eurót költött a szaktárca. A fo-
lyóvizek minõsége 80 száza-
lékban minden szempontból
jónak mondható, az altalaji vi-
zeké pedig 82 százalékban.

Nagyvárad nem elõször volt
házigazdája nemzetközi víz-
ügyi szakmai tanácskozások-
nak. A múlt héten a magyar-
országi határ menti vízügyi
igazgatóságok vezetõi talál-
koztak az itteniekkel, hogy
egyeztessék az árvízi kockáza-
ti térképeiket. Áprilisban pe-
dig ugyancsak itt tartják majd
a 22. magyar–román vízügyi
vegyes bizottság találkozóját.
Ezen Dávid javasolni fogja,
hogy állítsák vissza a Románi-
ából átmenõ vizek természe-
tes folyását. A „szocialista
testvériség” idején ugyanis  a
magyar oldalról elzárták a ki-
sebb folyóvizek útját, úgy-
mond árvízvédelmi megfonto-
lásból, ezért azok ma mester-
séges csatornákon keresztül a
nagyobb folyókba vannak be-
vezetve még Románia terüle-
tén. A folyómedrek közötti ke-
let-magyarországi térségek vi-
szont – természetes vízpótlás
hiányában – állandóan száraz-
sággal küszködnek.

Máté Zsófia

Aszályos évre számíthatunk

Dávid, Biró és Pásztor

A rendbe tett Körös-part a váradiak kedvelt pihenõhelye 
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Mostanra már Érmihályfal-
ván is eldõlt, hogy a helyi
RMDSZ-szervezet elõválasztás
útján kívánja kijelölni a majda-
ni városvezetés várományosa-
it. Sütõ Judit irodavezetõ ér-
deklõdésünkre elmondta,
hogy nála lehet beszerezni a
tanácsosi, illetve az elöljárói
jelöléshez szükséges ûrlapot,
valamint az elõválasztási sza-
bályzatot. A tisztséget vállalni
szándékozók április 5-éig ad-
hatják le a szükséges doku-
mentációt ahhoz, hogy részt
vehessenek az április 15-ére
kiírt megmérettetésen. Állóur-
nás lesz az elõválasztás a vá-
ros öt választási körzetében.

Az irodavezetõ elmondta,
eddig (a hét elejéig) heten je-
lentkeztek nyomtatványokért,
de leadott jelentkezési lapot
még nem regisztráltak. A vá-
rosban pénteken megejtett be-
számoló közgyûlésen – ame-
lyen az önkormányzati képvise-
lõk, illetve a polgármester és
annak helyettese adtak számot
az eltelt négy évi tevékenysé-
gükrõl – Nyakó József RMDSZ-
elnök bejelentette indulási szán-
dékát a polgármesteri tisztség
elnyeréséért. Mihályfalva elsõ
embere, Kovács Zoltán mocs-
kolódástól mentes kampányra
szólított fel, azt viszont nem
egyértelmûsítette, hogy indul-e
vagy sem az RMDSZ szervezte
elõválasztáson.

Érmihályfalván 210 támo-
gató aláírást kell felmutatniuk
a polgármesterjelölteknek, a
kézjegyek hitelességét az a vá-
lasztási bizottság fogja ellen-
õrizni, aminek tagjait az elmúlt
héten még nem jelölték ki.
Fontos szempont, hogy a vá-
lasztási bizottságba nem kerül-
het olyan személy, aki maga is
jelölt. Érmihályfalván újdon-
ság, hogy a településnek a
MIDESZ és az ÉRMISZ által
delegált ifjúsági nagykövete,

Nagy László hivatalból felkerül
a június 10-ei országos önkor-

mányzati választás RMDSZ-
tanácsosjelölti listájára. 

Az Érmellék másik nagyobb
településén, Székelyhídon
már összeállt a választási bi-
zottság. A Fekete Katalin el-
nökölte háromfõs testület – ta-
gok Codrea-Erdei Erzsébet és
Szabó Szilvia – március 27-éig
fogadta a jelentkezéseket az
RMDSZ székházában. Fontos
megjegyezni, hogy nem a te-
lepülés összlakosságának, ha-
nem a választójoggal bíró pol-
gárok 3 százalékának az alá-
írása szükséges a polgármes-
terjelöltséghez. Ez Székelyhíd
esetében 220 támogató alá-
írást jelent. A tanácsosi tiszt-
ségre pályázóknak nem kell
aláírást gyûjteniük, viszont
ahogyan a polgármesteri tiszt-
ségre áhítozóknak, úgy nekik
is fel kell mutatniuk öt köztisz-
teletben álló személy által szig-
nált erkölcsi ajánlólevelet.
Egyelõre nincs nagy tolongás
az ûrlapokért, de már több je-
lölt neve is közszájon forog.
Béres Csaba polgármestert
kérdeztük, aki jelezte, hogy in-
dulni kíván egy újabb mandá-
tum megszerzéséért. Béres
Boros László mérnököt, Ma-
jercsik Attila erdészt, Csuka
József jelenlegi alpolgármes-
tert, valamint Gyurcsik Zoltán
volt elöljárót nevesítette mint
potenciális ellenfelét az elõvá-
lasztáson.

A székelyhídi elõválasztás is
hordoz szokatlan elemeket.
Abban az esetben, ha egyik
polgármesterjelölt sem viszi el
a voksok ötven százalékát
plusz egy szavazatot, akkor
április 22-én a két legsikere-
sebb jelölt egy újabb forduló-
ban méretkezik meg. Székely-
hídon állóurnás szavazás lesz
április 15-én, míg a hozzá tar-
tozó öt csatlósfaluban már
14-én elkezdõdik a mozgóur-
nás voksolás, ami két napig
tart.

D. Mészáros Elek

Szabó Szilvia

Codrea-Erdei Erzsébet

A mihályfalvi székházban április 5-éig jelentkezhetnek a választáson indulni
szándékozók

Elõválasztás az Érmelléken
akár két fordulóban is



A résztvevõket Csomortá-
nyi István, az EMNP partiumi
szervezési igazgatója köszön-
tötte. Mint ismeretes, a Nép-
párt már több ízben felszólalt
a Bolojan-féle gyorsforgalmi
út ellen, sõt egy alternatívát is
kidolgozott a város – illetve
Biharpüspöki városrész – köz-
úti tehermentesítésére. Abban
a felek teljesen egyetértenek,
hogy szükség van egy gyors-
forgalmi útra Nagyváradon, a
várost átszelõ fõbb utak
ugyanis már nem bírják az
egyre nagyobb gépjármûfor-
galmat. A megoldásról azon-

ban eltérnek az álláspontok.
Várad adófizetõ polgárai egy-
felõl nehezményezik, hogy az
önkormányzat a lakosság
megkérdezése nélkül magán-
házakat bontana le az út meg-
építése miatt, másfelõl kétség-
be vonják azt, hogy a gyors-
forgalmi út valóban megoldást
jelentene a gépjármûforgalom
problémájára.

Ilie Bolojan polgármester,
miután bemutatta a projekt
részleteit, azzal érvelt, hogy
szükség van a két legnagyobb
lakónegyed – Szõllõs (Nufãrul)
és Rogériusz – közlekedésé-
nek összekapcsolására, mivel
a jelenlegi lehetséges útvonal
már nem bírja el a forgalmat.
Az elkerülõ út a hajdani Szil-
vásban épólõ hídon át a Kö-
rös jobb partján az Alsó
Körösoldali (Fãcliei) utcától a
sûrûn lakott Hegyesi Márton
(Ecaterina Teodoroiu) utcán
keresztül a nemrég felújított
Füstös hídig terjedne. Az elöl-
járó az önkormányzat által a
közelmúltban kibocsátott épí-
tési engedélyek számával is
utalt arra az építési rohamra,
mely jellemzõ az említett két
városrész közötti dombos te-
rületre. Az itt felépült új ingat-
lanok számára is biztosítani
kell a megközelíthetõséget,
mondotta a nemzeti liberális
párti politikus, aki szerint, ha
nem valósul meg a gyorsfor-
galmi út, az elkövetkezõ ötven
év legnagyobb kihívása lesz a

dombokkal övezett városrész
közúti közlekedésének megol-
dása. Éppen ezért a városve-
zetés úgy döntött, hogy a
gyorsforgalmi utat akkor is fel-
építi, ha nem nyeri meg rá az
európai uniós finanszírozást.
A munkálatokat 2013 tava-
szán kezdhetik meg, és két
éven belül fejezik be. Ilie
Bolojan hangsúlyozta: az útra
nem engedik majd fel a ne-
hézgépjármûveket, és a sebes-
ségkorlát 50 km/h lesz.

A polgármester beszámoló-
ját követõen a jelenlévõk te-
hették fel kérdéseiket. A
Hegyesi Márton utca lakói azt
akarták tudni, hogyan fog el-
férni a hat méter szélesre ter-
vezett gyorsforgalmi út az ut-
cájukban. Egy hölgy elpana-
szolta: sokat veszítettek a há-
zak értékükbõl már a Füstös
híd felújítása óta is. Az építõ-
anyagokat szállító teherautók
miatt megrepedeztek a házak
falai, a nem elég erõs alapozá-
sú lakóépületek veszélybe ke-
rültek. Egy másik résztvevõ ar-
ra hívta fel az elöljáró figyel-

mét, hogy az autósok nem
fogják betartani a sebesség-
korlátozást, ezért a közúti
rendõrök állandó felügyeletére
lesz majd szükség.

A találkozón jelen voltak
olyan váradiak is, akiket arra
kényszerít az önkormányzat,
hogy hagyják el a gyorsforgal-
mi út nyomvonalán található
otthonukat. Megengedhetet-
len, hogy mintegy nyolcvan
ingatlant sajátítson ki az ön-
kormányzat, és teszi ezt úgy,
hogy az érintettekkel még
csak nem konzultált – hang-
zott el. „Mit mondjak idõs
édesanyámnak, aki 41 éve la-
kik háborítatlanul otthonában,
és most önök arra kényszerí-
tik, hogy költözzön el?” – kér-
dezte egyikük. A polgármes-
ter válaszában elismerte, hogy
azokat érinti a legkedvezõtle-
nebbül a projekt, akiknek köl-
tözniük kell. Ugyanakkor arról
biztosította az érintetteket,
hogy az önkormányzat megté-
ríti lakásaik reális árát. Sokan
azonban ebben is kételkedtek
a jelenlévõk közül.
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Nem kell a hegyieknek
a gyorsforgalmi út
Az érintett nagyváradi lakosok határozottan
visszautasítják a hajdani Szilvástól a dombok alatt
a Füstös hídig vezetõ gyorsforgalmi útnak
a megkérdezésük nélkül kidolgozott tervét. Ez derült
ki azon a lakossági fórumon, amelyet az Erdélyi
Magyar Néppárt (EMNP) március 10-ére szervezett,
s amirõl az EMNP nagyváradi szervezetétõl kaptunk
beszámolót. A találkozóra Ilie Bolojan polgármester
is elment, aki hiába próbálta meggyõzni a sokat
vitatott terv megvalósításának fontosságáról
a projektben kedvezõtlenül érintett nagyváradiakat.

A tervet magát is kifogásolják a hegyiek és azt is, hogy velük
nem egyeztetett a város

Ilie Bolojan polgármester
nem tudta meggyõzni igazáról
a megjelenteket
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Múlt szombaton megyénk
nyolc településén szerveztek ka-
lákát. Tenkén elõször a római
katolikus templom kertjét taka-
rították ki, majd a köztemetõbe
vonultak ki a kalákások, hogy
megnyírják a bokrokat, össze-
szedjék a szemetet, a száraz ko-
szorúkat, aljnövényzetet. Bi-
harsályiban szintén a sírkertet
tette rendbe a több mint kéttu-
catnyi önkéntes. Henesz Zsu-
zsanna irányításával jó hangu-
latban folyt a munka, a szerve-
zõk gondoskodtak étel-italról,
kávéról is, végül pedig bogrács-
gulyásra hívták meg a csapatot.
Váradlesen a Nagyszalonta–
Nagyvárad közötti fõút mellett
lévõ református templom kör-
nyékét tették rendbe. Rendez-
ték a virágoskertet, megmet-
szették a rózsabokrokat, kitaka-
rították az árkot, összegyûjtöt-
ték a szemetet.

Szalárdon közel félszázan
vettek részt a kalákában, ami
így az eddigi legnagyobb meg-
mozdulásnak is tekinthetõ. A
Hegyközszentimre irányába
vezetõ út jobb oldalán szor-
goskodtak: kitakarították az
árkot, és 160 hársfacsemetét

ültettek el. A munka végezté-
vel a részvevõket az RMDSZ-
székházban vendégelték meg.
Köröstarjában a római ka-
tolikus templom és a plébánia
udvarát gondozták. A lelkész-
lak udvarában kivágtak két ha-
talmas, elkorhadt diófát, ami-
nek az ágai már a tetõt és az
esõvízcsatornát is megsértet-
ték. Rézik László alpolgármes-
ter elmondta, csemetéket ül-
tetnek a kivágott fák helyére.

Nyüveden szintén sokan
vettek részt a kalákán. A helyi
önkormányzat megrendelésé-
re hatalmas kamionok szállí-
tották a kavicsot a településre,
ahol az önkéntesek elegyen-
gették az úttestre leborogatott
kavicskupacokat, és a porták
elõtti hidakra is került a kavics-
ból. Mint megtudtuk, itt ennek
a munkának azért volt különös
jelentõsége, mert az ivóvíz- és
szennyvíz-vezeték lefektetése
után hepehupásak maradtak
az utcák. Szûcs Ferenc polgár-
mester a helyszínen ellenõrizte
a munkát, amit Major Lóránt
koordinált. A kalákázók erõfe-

szítését itt is bográcsossal há-
lálták meg a szervezõk. Éles-
den az RMDSZ-székház udva-
rát tették rendbe, és a kertet
takarították ki. Mezõteleg-

den a Magyar Ház mellett újí-
tották fel a játszóteret.

Borsi Imre Lóránt program-
felelõs végigjárta a települése-
ket, és valamennyi helyen be is
segített a munkába. Az RMDSZ
Bihar megyei szervezetének há-
rom stábja szintén helyszínrõl
helyszínre járt, és emléklapo-
kat, valamint a Tulipán Kaláka
Egyesület logójával ellátott pó-
lókat ajándékoztak az önkénte-
seknek. Szabó Ödön, a Bihar
megyei RMDSZ ügyvezetõ el-
nöke is kivette a részét a mun-
kából Szalárdon, Váradlesen,
Nyüveden, Élesden és Te-
legden.

Beindult a kalákamozgalom

Telegden is oklevelet kaptak a ját-
szóteret újjávarázsolók

Váradlesen is takarítottak

Csemetét ültetnek a tarjáni templomkertbõl kivágott diófa helyére

Szalárdon gyûltek össze a legtöbbenSályiban a sírkertet takarították ki

Az ügyvezetõ elnök is megfogta a lapát nyelét

Nyüveden kavicsot terítettek
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Szalacs zárt csücske a világ-
nak, a magyarok lakta telepü-
lés lakosait ha nem osztotta
meg a nemzetiségi különbözõ-
ség, akkor vallási alapon tago-
zódtak. Nemcsak hogy nem
házasodtak reformátusok a
katolikusokkal, de még házat,
telket sem adtak-vettek egy-
más között, jól elkülönülve kü-
lön utcákban éltek. Ez már
mind a múlté, a sár maraszta-
ló hatalma is alábbhagyott,
személyautók suhannak a vég-
telen legelõk között cikázó
aszfaltúton, ráfos szekeret vo-
nó görnyedt ökrök látványa
csak az idillt keresõk fantáziá-
jában létezik.

A Szántó-porta már kívülrõl
is jómódról árulkodik, az udva-
ron személyautó, áruszállító
kiskamion, és tökéletes rend
mindenütt. Hogy mi munka
van e mögött, azt csak sejteni
lehet.

Attilát, a kisebbik fiút szalaj-
tották az újságíróval beszélget-
ni, mint mondják, õ tud leg-
jobban magyarázni. Késõbb
kiderült, a szülõk sincsenek hí-
jával a szónak, Zsigó nagyapa
még fotózkodni is odaállt uno-
kájával és annak szemrevaló
jövendõbelijével, Zitával.

Elõször az egyenként négy-
öt ár nagyságú fóliasátrakat
tekintettük meg, mindegyik-
nek más-más a felépítése attól
függõen, hogy mit termeszte-
nek bennük. Télen sem állt le
a munka, nevelõtálcákon már
kibújt a káposztapalánta, meg-
számlálhatatlan mennyiségû
virág várja a piaci idény bekö-
szöntét. A hideg ellen közpon-
ti fûtéssel védekeznek, ez az
olcsóbb megoldás, mert a ve-
gyes tüzelésû kazánban min-
den elég. A hidegre kevésbé
érzékeny növények lakóhe-
lyén egy elektromos légbefú-

vós melegítõvel ûzik a hideget.
A teleltetésre szánt sátrakat
dupla, esetenként tripla fólia-
réteggel fedik, ügyelnek arra,
hogy az alulsó réteg csepp-
mentes legyen.

Nem tudni, hányadik nö-
vényházba való kukkintgatás-
kor bukkantunk rá az „erdõ-
nyi” vitaminbombára, a még
augusztusban vetett spenót-
özönre. Ez jó befektetésnek
bizonyult, késõ õsszel már szü-
reteltek róla, kora tavasszal is-
mét megfejelik – magyarázta
Attila.

Az eltelt húsz esztendõ alatt
nemcsak az õsz hajszálak gyûl-
tek, de a tapasztalat is. Kezdet-
ben favázas fóliasátrat fabrikál-
tak, a palántát tehéntrágyás
melegágyon nevelték. A jöve-
delmet fejlesztésekre költötték,
így sikerült a családnak szilárd
alapokon álló megélhetést biz-
tosítania. Szántó Gyula, Erzsé-
bet asszony és a két fiú végzi
„fõállásban” a kertészkedést,
no meg a nagymama. Zsolt fe-
lesége a tanügyben dolgozik.
A munka mellett tanulásra is
szorítanak idõt, a nagyobbik
sarj már szakmérnökként vég-
zi a teendõket, Attila szintén a
diplomaszerzés útján halad.

A kezdetekkor csak papri-
kát és korai retket termesztet-
tek, ma már spenót, karalábé,
káposzta, zöldhagyma, padli-

zsán, saláta egyaránt megte-
rem a Szántó portán. A domi-
náns zöldség azért a paradi-
csom, ebbõl adnak el a legtöb-
bet, idéntõl pedig csemege-
tökkel is kísérleteznek. A pia-
con is az a stand a vonzóbb,
amelyiken változatosabb a kí-
nálat. Üzletpolitika az áru-
sokszínûség – állította egyön-
tetûen a férj és a feleség. Er-
zsébet asszony jókora füzetet
tesz elém, ebben pontosan be
van jegyezve, hogy mikor mi-
lyen munkafázis követi egy-
mást. Az elmúlt évben három
hektár szabadföldön termesz-
tett õszi káposztájuk is volt,
ennek nagyobb részét metél-
ten értékesítették. Egy hektár
szabadföldrõl 50 ton-
na káposzta is betaka-
rítható.

Fóliasátrak alatt Szalacson
Az Érmelléken elég beborulnia az égnek, máris
bokáig ér a sár, a latyak, itt szó szerint földhöz
ragadottak az emberek. A politikai fordulatot
követõen az õseik jussán földtulajdonosokká
minõsültek többsége nagy vehemenciával belevágott
a gazdálkodásba, míg mások, fõként a városlakók
túladtak az örökségen. Az elõrelátóbbak hamar
rájöttek, hogy néhány hektáron gabonatermesztésbõl
nem lehet megélni, zöldségtermesztéssel igyekeztek
kis területen nagyobb jövedelemre szert tenni. Akinek
futotta ötletbõl, és a ládafiában is akadt némi
készpénz, az fóliasátrakban nevelte a primõröket.

Attila a barátnõjévelSzántó Gyula a virágházban

Sarjad a palánta
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Tíz évvel ezelõtt nyilvánítot-
ták március 25-ét a román
rendõrség napjává annak tiszte-
letére, hogy IV. Grigore Dimit-
rie Ghica havasalföldi fejedelem
1822-ben ezen a napon ado-
mányozott lobogót az agájának
(mai tisztségben rendõrfõnök-
nek). Az azon ábrázolt angyali
üdvözlet ma is a rendõrség
zászlaján látható. A 190. évfor-
duló tiszteletére szerte az or-
szágban nyílt napokat tartottak.

A Bihar Megyei Rendõrsé-
gen 23-án reggel 9-tõl 13 óráig
fogadták az érdeklõdõket. Az
udvaron a különbözõ osztályok,
részlegek munkatársai mutatták
be munkaeszközeiket a gumi-
bottól a járõrautóig, a fegyve-
rektõl a helyszínelõk felszerelé-
séig. Készségesen el is magya-
rázták a használatuk módját, sõt
megengedték, hogy bárki kipró-
bálja a szirénát, a hangosbeszé-
lõt, az ujjlenyomatvételt vagy a
golyóálló mellényt. A nyomkö-
vetésre vagy épp robbanóanyag
kiszaglására kiképezett rendõr-
kutyák türelemmel állták a ked-
veskedõk ostromát. A bûnügyi
laborban a hazugságvizsgáló gé-
pet és a fantomkép készítését
lehetett kipróbálni.

Legalább ötezer diák kereste
fel a nyílt napon a megyei rend-
õrkapitányságot – közölte ér-
deklõdésünkre Ioana Indrieº, a
bûnmegelõzési részleg munka-
társa. Mint mondta, minden vá-
radi iskolából, de még Margittá-
ról és Belényesbõl is érkeztek

osztályok, hogy ismerkedjenek
a rendvédelmiek munkájával,
amelynek eredményességét
elõsegíti az állampolgárok bizal-
ma.

Ugyanezen a napon az állo-
mány ünnepi ülésén léptettek
elõ 196 közrendõrt és 69 tisz-
tet, néhányuk munkáját rendkí-
vüli elõléptetéssel ismerték el.
Az országos rendõri testület pe-
dig szakmai kitüntetést adott
egy belényesi, egy margittai és
egy élesdi nyomozónak, továb-
bá díjazta azt a három kollégát
(egy váradi, kettõ tenkei), akik
az elkövetés után kevesebb
mint egy órával kézre kerítették
a februári váradi utcai gyilkos-
ság feltételezett elkövetõjét.

M. Zs.

A portékák java ré-
szén Zilahon adnak túl,
a nagyváradi piacok

már telítettek, nemcsak a kör-
nyékbeli árusok, de a Bánság-
ból érkezõ termelõk miatt is
gyakran árudömping alakul ki -
mondják. Négy éve a virágker-
tészkedéssel is megismerked-
tek, azóta ez is fontos bevételi
forrásukká érett. A tetszetõs
petúniákat és muskátlikat fõ-
ként Szatmár és Máramaros
megyében adják el.

Hajnalban kezdi a sátoro-
zást a család, addig dolgoznak,
ameddig bírják a meleget, de
délelõtt 11 óránál semmi eset-
re sem tovább. A szellõztetés
ellenére annyira felhevül a le-
vegõ, hogy délután már csak a

szükséges permetezéseket ej-
tik meg, mert bizony a fólia
alatt is megjelennek nemcsak
a betegségek, de a nem kívánt
kártevõk is.

A nagyobbik fiú, Zsolt las-
sanként igyekszik megállni a
saját lábán, vásárolt egy na-
gyobb földterületet, amire már
fel is épített közel 25 árnyi fó-

liasátrat. Így már 65 ár fóliá-
zott területe van a családnak
összesen. Zsolt önállósodási
törekvése mögött a 112-es tá-
mogatási kiírás megpályázása
húzódik. Egy hektár szabadföl-
di zöldséges és a már említett
fóliasátor elégséges a szüksé-
ges pontszámok összegyûjté-
séhez.

Az édesapa úgy véli, ma
már szinte lehetetlen lenne a
zéróról elkezdeni, a támogatá-
sok feltételeinek megfelelni
szintén nagy kihívás. Kint még
nekivadult a természet, sárgás
lé csordogált az ereszekrõl.
Fóliasátrak mélyén a hagyma
és a spenót napfényes tavasz-
ról álmodott.

Érmelléki Elek

Nyílt nap a rendõrségen

Szántó nagymama vizitál

A fiúkat a fegyverek érdekelték leginkább Járõrautóba szálltak, motorral pózoltak a gimnazisták

A négylábú rendõrök is bemutatkoztak

A nyomrögzítõk asztalánál több szá-
zan hagyták ott ujjlenyomatukat
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1990-ben, amikor bejegyeztettük a
megye, de talán Románia elsõ civil szer-
vezetét (egy 1924-bõl itt felejtett törvény
alapján), még azt hittük, hogy az elkövet-
kezendõ idõkben a legtöbb kisközösségi
feladatot az ilyen típusú egyesületek (ala-
pítványok, szövetségek, társulatok stb.)
fogják ellátni szakképzett, fizetett, de
többnyire önkéntes egyének bevonásával.

2011 Európában az önkéntesség éve
volt. Ezt nem igazán a közélet esemé-
nyeibõl tudják, hanem többnyire csak il-
letékes és olykor nem illetékes hatásva-
dászok fesztivista megnyilvánulásaiból.
Ez a kinyilvánítás Romániában igazán
nem volt hatással a népre, de sajnos
még a civil szervezetek tagjaira sem. En-
nek ellenére vannak jelek Európa egyes
országaiban, amelyek szerint a válságba
jutott kapitalizmus valamilyen alternatí-
váját eredményezhetik a civilek mozgal-
mai. Valamikor a zöldek is hasonlókép-

pen kezdték, napjainkban pedig itt-ott
hatalmi tényezõként számolnak velük

A hitelét elvesztett politika gyakorlati-
lag napjainkban már nem igazán tömö-
rül tiszta, meggyõzõ ideológiai rendsze-
rekbe. Nap mint nap tagadják és meg-
másítják azt, ami van, és rendszerint azt
magyarázzák, ami nincs. Ennek követ-
kezménye, hogy az indirekt (képviseleti
típusú) demokráciák alternatívájaként
megfogalmazódott a direkt, az egyént
közvetlenebb módon befogadó és moz-
gósító demokrácia szükségessége, amely
bizonyos, már létezõ tapasztalatok sze-
rint (Svájc) eredményesebb, hatéko-
nyabb, és kevesebb acsarkodást eredmé-
nyezõ társadalmi berendezkedést segít-
hetne elõ. A reménykedõk úgy gondol-
ják, hogy az ilyen változtatások nem any-
nyira egymás legyõzésére, mint inkább
az egymást elfogadó, megértõ és segítõ
tevékenységre helyezné a hangsúlyt.

A modern kor történelme bizonyíték
arra, hogy az irigység és a gyûlölet hihe-
tetlen mértékben mozgósítja a tömege-
ket. Ez legtöbbször gonoszságot és em-
bernek emberek elleni cselekedeteit in-
dítja be, amelyek rendszerint jobban
sújtják a védteleneket és ártatlanokat,
mint azokat, akik az ilyen helyzeteket
elõidézik.

A jelenlegi gazdasági és pénzügyi vál-
ság az elemzõk szerint fõleg a bizalmat-
lanság miatt jött létre. Ezért a megoldás
új típusú, bizalomra alapuló konszen-
zust feltételez a kis és a nagy közössé-
gek szintjén egyaránt. Erre lehet vagy le-
hetne a civil kezdeményezés egy haté-
kony és konfliktusokat kezelõ eszköz, a
társadalom – beleértve a hatalom – civil
kontrolljának érvényesítése ezekben a
válságos idõkben.

Dr. Földes Béla,
a Partium Alapítvány elnöke

Jönnek a civilek?

Az RMDSZ Bihar megyei
szervezete által létrehozott
Szacsvay Akadémián féléves
közgazdasági modul indult.
Négy magyarországi felsõok-
tatási intézmény (a budapesti
Szent István Egyetem, a Cor-
vinus Egyetem, a Gazdasági
Fõiskola és a Debreceni Egye-
tem) tanárai tartanak hetente
elõadást csütörtökönként 18
órától Nagyváradon az Ady
Endre Középiskolában.

A kezdeményezésrõl Szabó
Ödön, a Szövetség megyei
ügyvezetõ elnöke tájékoztatta
a sajtót. Tizenkét elõadást hall-
gathatnak meg az érdeklõdõk,
és a többi modulhoz hasonló-
an ennek végén (június 7-én) is
tanúsítványt kapnak mind-
azok, akik legalább tíz érteke-
zést meghallgattak. Az elõ-
adók kiválasztásában dr. Csáki
György professzor, a Szent Ist-
ván Egyetem Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kará-
nak tanára segített, õ a koordi-
nátora a modulnak, s maga is
több elõadást fog tartani.

A szervezõk elsõsorban a
közgazdászhallgatókat, oktató-
kat, végzõs diákokat, vállalko-
zókat látnák szívesen, ám ígé-
rik, a közérthetõ értekezések
bárkinek hasznosak lehetnek a
gazdasági élet jobb megértésé-
hez. Ezen a héten Láng Eszter
kandidátus a Debreceni Egye-
tem Közgazdaság- és Gazda-
ságtudományi Karának tanára
értekezett a nemzetközi mun-
kaerõpiacról. Jövõ csütörtö-
kön, április 5-én a tervek sze-
rint Molnár József, a Szt. Ist-
ván Egyetem tanára, a Köz-

gazdaságtudományi és Mód-
szertani Intézetének igazgatója
ad betekintést a piacelméletek-
be, piaci szerkezetekbe.

Múlt csütörtökön Szabó
Ödön köszöntötte a közgazda-
sági modul elsõ elõadóját, Bi-
hari Pétert, a budapesti Cor-
vinus Egyetem tanárát, a Ma-
gyar Nemzeti Bank tanácsadó-
ját, a monetáris tanács volt
tagját, aki A piac mint a gaz-
daság alapvetõ intézménye.
Piaci szereplõk, piaci instru-
mentumok, piaci törvénysze-
rûségek címmel tartotta meg a
közgazdaság alapfogalmaiba
bevezetõ elõadását. Röviden
szólt a mikro-, illetve a makro-
gazdaságról mint a gazdaság
két fõ ágazatáról. A mikroöko-
nómia az egyéni fogyasztók
döntéseit és a piacok mûködé-
sét vizsgálja, a makroöko-
nómia pedig a nemzetgazdasá-
gokat, tudhatták meg a jelenlé-
võk, akik szemmel láthatóan
diákok és egyetemisták voltak.

Bihari Péter beszélt a
caeteris paribus közgazdasági

alapelvérõl, amely azt jelenti,
hogy míg egy tényezõ változá-
sait vizsgálják, a többi ténye-
zõt változatlannak tekintik, így
leegyszerûsítve elemzik a fo-
lyamatokat. Szó esett a keres-
letrõl (kereslet alatt a fizetõké-
pes szükségletet értik a köz-
gazdászok) és a kínálatról, il-
letve a keresleti és kínálati
függvényekrõl is. Az elõadó
egyébként az est végén mind
az elõadáshoz kötõdõ, mind
az aktuális gazdasági helyzetre
vonatkozó kérdéseket megvá-
laszolta.

Fried Noémi Lujza

Közgazdaságról a Szacsvay Akadémián

Szabó Ödön köszöntötte az elsõ
elõadót, Bihari Pétert
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– Milyen alegységekbõl áll
az Ön által irányított iskola,
és hány tanulójuk van?

– A központ a Monospetri
Általános Iskola magyar és ro-
mán tagozata, de hozzám tar-
toznak a monospetri óvodák,
valamint a vedresábrányi,
apátkeresztúri, érfancsikai
óvodák és iskolák is. Intézmé-
nyeinkben összesen 352 gye-
rek tanul, több mint a felük a
községközpontban. Megbízha-
tó, jó pedagógusaim vannak,
akikkel könnyen együtt tudok
mûködni. Amikor csak tehe-
tem vagy szükséges, megláto-
gatom az intézményeket. Van
infólaborunk számítógépek-
kel, internettel, videoprojekto-
runk, retroprojektorunk, mo-
dern tábláink vannak. Sajnos
nem minden tantárgyat oktat
szaktanár, de helyettes oktató-
ink jól felkészültek. Az önkor-
mányzat mindenben támogat
bennünket, sok közös progra-
mot szervezünk. Tanulmányi
versenyeken is igyekszünk
megmutatni magunkat. Voltak
figyelemre méltó eredménye-
ink megyei, országos, sõt
nemzetközi szinten.

– Úgy tudom, Monospetri-
ben népes roma közösség él.
Ad ez valamilyen különleges
státuszt az Önök iskolájá-
nak?

– Mondhatjuk, hogy több-
ségben vannak a roma tanu-
lók. Ennek egyszerû a magya-
rázata: a roma családok több
gyereket vállalnak. A nagyszá-
mú roma tanuló viszont feljo-
gosított minket arra, hogy
csatlakozzunk egy európai
projekthez, melynek neve: A
második esély egy új esély.
Krassó-Szörény és Bihar me-
gyei tanintézetek vesznek részt
benne, célja az írástudatlanság
felszámolása. A lehetõséggel
fiatalok és idõsebbek egyaránt
élhettek és éltek is. Intenzív ta-
nítási módszerrel egy tanév
alatt két osztályt tudnak befe-
jezni. Mi nem csak a tananyag-
ra koncentrálunk, igyekszünk
viselkedéstant is becsempészni
a tantervünkbe, és jutalmazni
azokat, akik tesznek azért,
hogy beilleszkedjenek. Külön-
bözõ programokat szervezünk
ennek érdekében. Például pil-
lepalackokat gyûjtünk, melye-
ket egy cég átvesz tõlünk. Ez-
zel védjük a környezetet, a be-
folyt összegbõl pedig jutalmaz-
zuk a szorgalmasakat. A faliúj-
ságra kitesszük azokat, akik
rendszeresen járnak iskolába.

– Sok a hiányzás a roma
gyerekek körében?

– Valamivel több az átlagnál,
de sokszor nem felelõtlenség-
bõl, hanem anyagi okokból.

Például nincs téli cipõjük. A
margittai nagyvásár napján so-
kan a piacot választják az isko-
la helyett. A román tagozaton
nincsenek romák, mivel nem
ismerik a nyelvet. Magyar ta-
gozaton van olyan osztály,
amelyben õk vannak túlsúly-
ban, de van tiszta roma osztály
is. Ez azért jött létre, mert nem
volt magyar beiratkozó. Sok
szülõ ugyanis nem szívesen já-
ratja gyerekét „vegyes” osztály-
ba, ezért vagy a román tago-
zatra adja, vagy Margittára vi-
szi. A roma gyerekek tanításá-
hoz nagyon sok türelemre és
megértésre van szükség. Meg
kell õket tanítani tanulni és vi-
selkedni, ami nem kis feladat,
mivel a szülõk legtöbbször nem
társak ebben. A VIII. osztály
végére már van, aki teljesen
felzárkózik. Nagyon remélem,
hogy az õ gyerekeik már
egyenlõ eséllyel kezdik el az is-
kolát.

– A diákok elfogadják ro-
ma osztálytársaikat?

– Hála istennek, a gyerekek
nem úgy gondolkodnak, mint
a felnõttek. Nekik nincsenek
elõítéleteik, és általában a
szimpátia, s nem bõrszín alap-
ján választják meg barátaikat.
Iskolai és iskolán kívüli progra-
mokban is együtt és megértés-
ben szerepelnek. Sajnos sok-
szor az otthon látott és megta-
nult rossz példa okozza a gon-
dot.

– Igazgatóként mit szeret-
ne megvalósítani az elkövet-
kezõ években?

– Ráférne a felújítás a tanin-
tézet épületeire, ezenkívül
nagy szükségünk lenne torna-
termekre és könyvtárra. Ter-
mészetesen az a célunk, hogy
versenyképesek legyünk a
többi iskolával és felkészült,
becsületes embereket nevel-
jünk.

Szõke Ferenc

Papfalván született, az általános iskolát ott végezte
el, majd Temesváron tanulta ki a központifûtés-, víz-
és gázszerelést, és érettségi után a tanult szakmában
kezdett el dolgozni. A honvágy azonban hazahozta,
és a tanügyben helyezkedett el, helyettesítõ tanárként
francia és román nyelvet tanított. Ezzel egyik
gyermekkori álma is teljesült, és mivel megszerette
a pedagógusi pályát, diplomát is szerzett hozzá
a kolozsvári Babeº–Bolyai Tudományegyetem
pedagógia szakán. Több állomás után 2003-ban
Monospetriben állapodott meg címzetes tanítónõként,
letette a fokozati vizsgákat, majd tavaly a helyi tanári
közösség és a polgármester biztatására elvállalta
az iskola igazgatását. Ehhez megvolt a szükséges
gyakorlata, mivel azelõtt évekig tagja volt
vezetõtanácsnak, sõt egy mandátumban
önkormányzati képviselõként is tevékenykedett.

Esélyt adnak a felzárkózásra
Interjú Zelina Júliával, a Monospetri Általános Iskola igazgatójával



Tavasszal az egyre erõsödõ napsugárzás
elõhozza a szeplõket, a fényérzékeny bõ-
rön barna foltok jelenhetnek meg. Ebben
az idõszakban van a legtöbb tennivaló a
bõrrel. Delia Marincaº kozmetikus sze-
rint azoknak, akik nem járnak rendszere-
sen kozmetikushoz, legalább ilyenkor fon-
tos elmenniük egy-egy szakszerû kozmeti-
kai kezelésre.

– Mennyire nõ meg az igény tavasszal
a kozmetikai szolgáltatások iránt? Töb-
ben keresik fel ilyenkor a szakembert?

– Jellemzõen többen fordulnak meg
ilyenkor a kozmetikai szalonokban, mint
máskor, tavasszal általában azok is felkere-
sik a kozmetikusukat, akik télen elhanyagol-
ták a bõrápolást, hiszen mindenki azt sze-
retné, ha a bõre
üde, friss lenne, s
ennek az elõsegíté-
séhez nagy segítsé-
get nyújthat egy ala-
pos, szakszerû arc-
tisztítás.

– Mire kell leginkább figyelnünk ta-
vasszal? Hogyan készíthetjük fel bõrün-
ket az egyre erõsödõ napsugarakra?

– Nagyon fontos, hogy a bõrünknek és
ezzel együtt az évszaknak megfelelõ arckré-
met használjunk. Télen a hideg miatt a bõr
kiszárad, ezért zsírosabb arckrémeket kell
használni, viszont a jó idõ, a tavasz bekö-
szöntével már egy sokkal könnyebb, hidra-
táló arckrémet igényel a bõrünk. Fontos
odafigyelni rá, hogy az évszakváltozáskor
lecseréljük az arckrémünket. Ezenkívül nem
szabad elfelejtkezni a szemkörnyék ápolásá-
ról sem. Az elsõ szem körüli ráncok már
egész fiatalon is megjelenhetnek, ezért 18
éves kor felett már ajánlott a szemkörnyék-
ápoló használata. A napsugarak megjelené-
sével sokaknak okoz gondot a bõrön elõtû-
nõ szeplõ, májfolt, ezért fontos, hogy már
az elsõ napsugarak észlelésekor kezdjünk el
használni egy legalább 15 faktoros fényvé-
dõ krémet. Az arcápolás szempontjából
fontos továbbá megjegyezni azt is, hogy
igen hasznos lehet a hámlasztó kezelés az

elhalt hámsejtek eltávolítása érdekében. A
kezelést elvégezheti a kozmetikus, de akár
otthon mi magunk is nekikezdhetünk vala-
milyen bõrradír segítségével. Sajnos az is er-
re az idõszakra jellemzõ, hogy sokaknál
megjelenik a pollenallergia, amitõl az arc ki-
pirosodik és kellemetlenül viszket, erre is
fontos odafigyelni, és ajánlatos bõrgyógyász
segítségét kérni. A bõrallergia megelõzésé-
ben egyébként nagy segítségünkre lehetnek
a magas C-vitamin tartalmú zöldségek,
mint például a spenót, a csalán, a zöldhagy-
ma, ezek fogyasztása támogatja a szerveze-
tet az allergia leküzdésében.

– Összességében tehát elmondhatjuk,
hogy nagyon fontos odafigyelni a bõ-
rünkre a tavaszi idõszakban…

– Igen, ez így van. A kozmetikus sokat
segíthet a bõrünk ápolásában tavasszal és
a késõbbiekben is, hiszen tulajdonképpen
minden évszaknak megvannak a maga sa-
játosságai, a bõrünkre mindig figyelnünk
kell.

Balázs Anita
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Április 1-jén, vasárnap délelõtt lesz lát-
ható a TV2 képernyõjén a Nagy Vagy!
sportvetélkedõ tavaszi évadának elsõ
adása, amelyben a nagyszalontai Arany
János Iskolaközpont csapata is bemutat-
kozik. A válogatott egyik felkészítõje, An-
dor Irén tornatanárnõ lapunknak el-
mondta, hogy a szalontai játékosok na-
gyon sikeresen szerepeltek a középdön-
tõben, aminek a felvétele március 17-én
volt a budaörsi Városi Sportcsarnokban.

A felvételre sok drukker is elkísérte a
hajdúvárosiakat, köztük a két vezérszur-
koló, Tolvai Renáta énekesnõ, a Mega-
sztár legutóbbi gyõztese, és Török László,
Nagyszalonta polgármestere. Összesen
77 Nagy Vagy!-drukker utazott Budaörs-

re az Arany-csapattal, akik hatalmas lel-
kesedéssel biztatták a versenyzõket. A jó
szurkolás nagy segítségére volt a megmé-
rettetésen résztvevõknek, hiszen kiváló
teljesítményt nyújtottak, és sikerült to-
vábbjutniuk a következõ fordulóba, ami-
nek a felvétele április 7-én lesz.

Elõdöntõs a nagyszalontai
Nagy Vagy! csapat

Itt a tavaszi megújulás,
irány a kozmetikus!

Húsvéti bál
Kágyán

Április 8-án, húsvétvasárnap 21 órai
kezdettel a nagykágyai kultúrotthonban
ismét megrendezik a húsvéti bált. A
talpalávalót a Buliszerviz biztosítja. A be-
lépõ 4 lej. Mindenkit szeretettel várnak.

A téli idõjárás, a napfény hiánya, a vitaminban szegényebb táplálkozás,
a kevés mozgás egész szervezetünket megviseli, de nyomai leginkább
a bõrünkön látszanak meg. Arcunk sápadttá válik, bõrünk ellenállóképessége
csökken, az apró ráncok mélyülnek, az egyébként is száraz bõr még inkább
kiszárad, könnyen kialakulnak rajta gyulladások. Sokan ilyenkor bánják meg,
hogy hónapok óta halogatják a kozmetikus felkeresését.
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Nagyvárad három másik
nagyváros, Párizs, Palermo és
Rijeka ellenében pályázott a
döntõ rendezési jogára, s vé-
gül elnyerte az Európai Úszó-
szövetség (LEN) bizalmát, ma-
ga mögé utasítva a francia fõ-
várost. Persze azt is mondhat-
nánk, a tornát így is Párizsban
tartják majd, ám nem a Szaj-
na-parti, hanem a Pece-parti
városban.

A 2006-ban megépült Ioan
Alexandrescu Uszodában ed-
dig is rendeztek már rangos
vízilabdatornát, ám azokon
rendre válogatott csapatok
vettek részt. Elsõként a férfi
U21-es Európa-bajnokság
döntõjére került sor 2007-
ben (ez volt a létesítmény hi-
vatalos avatója), amelyen a
magyar válogatott ezüstérmet
szerzett, majd 2008 tavaszán
olimpiai kvalifikációs torná-
nak adott otthont (sajnos a
várakozásokkal ellentétben a

román csapat nem szerezte
meg az indulási jogot). Az ed-
digi legrangosabb világese-
mény a 2010 nyarán meg-
rendezett Világkupa-döntõ
volt, amelyen nyolc válogatott
– köztük a világ élvonalába
tartozó szerb, horvát, spanyol

és görög – kápráztatta el játé-
kával a nézõket. 

Az ötszörös román bajnok
Nagyváradi VSK-Digi kétszer is
eljutott már a második számú
európai kupasorozat, az
Euroliga döntõjébe, ám mind-
két alkalommal drámai csatá-
ban esett ki. A váradi pólóked-
velõk azonban az idén sem ma-
radnak látványos mérkõzések
nélkül, hiszen a kontinens leg-
jobb négy klubcsapatát láthat-
ják majd játék közben. A LEN
kedvezõ döntését az is elõsegí-

tette, hogy olyan várost keres-
tek a finálé megrendezésére,
amelynek nincs csapata legjob-
bak között, hogy ne legyen ha-
zai pályán szereplõ, úgymond
kedvezményezetett klub.

A Bajnokok Ligájában a ne-
gyeddöntõket rendezik, ezek
párosítása a következõ: Budva
(Montenegró) – Pro Recco
(Olaszország), Jug Dubrovnik
(Horvátország) – Budapesti
Vasas (Magyarország), Primor-
je Rijeka (Horvátország) –
Jadran Herceg Novi (Monte-
negró), Mladost Zagráb (Hor-
vátország) – Szeged Beton
(Magyarország). A címvédõ
Belgrádi Partizán nem került a
legjobb nyolc közé.

Bármelyik négy gárda is ke-
rül majd az elõdöntõbe, a
váradi sportkedvelõk igazán
színvonalas vízilabdacsatákat
láthatnak majd május második
hétvégéjén, ugyanis európai és
világklasszisokkal teletûzdelt
csapatok szerepelnek megye-
székhelyünkön. Az esemény
értékét csak növelné, ha ma-
gyarországi együttesnek szur-
kolhatnának a magyar ajkú
sport- és vízilabda-kedvelõk.

Hajdu Attila

Sikeres hétvégét tudhatnak maguk mö-
gött a nagyszalontai Shotokan Karate
Sportklub sportolói, ugyanis a csapat 3
karatékája összesen 7 éremmel (4 arany,
2 ezüst és egy bronz) tért haza a magyar-
országi Kazincbarcikán megrendezett II.
Kazincbarcikai Open Cup versenyrõl.
Szûcs István egy bronzéremmel gazdago-
dott a megmérettetésen, amelyet kata
versenyszámban nyert, Szûcs Dorottya
nyakába négy érem került, 3 arany és egy
ezüst, amelyeket kata és kumite verseny-
számokban szerzett. Balázs István mérle-
ge egy arany és egy ezüstérem, mindket-

tõt katában érdemelte ki. A sportolókat
Pocsai István edzõ kísérte el a versenyre,
aki lapunknak elmondta, hogy elégedett a
teljesítményükkel és az eredményekkel.

A Shotokan Karate SK továbbra is sze-
retettel várja mindazokat, akik szeretné-
nek megismerkedni a sportág rejtelmei-
vel, az érdeklõdõk jelentkezhetnek az
Arany János Iskolaközpont tornatermé-
ben (a szoborpark mellett) hétfõn, szerdán
és pénteken 17.30 órától. 

Bõvebb információ a 0762/666-926
és a 0722/ 372-579 telefonszámon vagy
a www.shotokansalonta.ro weboldalon.

Ha fociban nem is jegyzik Váradot az európai
sporttérképen, vízilabdában egyre inkább elismert lesz
a Pece-parti Párizs, amely május 11–12-én a kontinens
legjobb négy klubcsapatát látja majd vendégül
a Bajnokok Ligája döntõjében. A lehetséges résztvevõk
között két magyarországi együttes is szerepel.

Váradra figyel majd az európai vízilabdaélet

Váradon lesz a vízilabda
Bajnokok Ligája döntõje

Karateérmeket hoztak haza Kazincbarcikáról
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A Kossuth-díjas költõ, író gondolatát
idézzük a rejtvényben a vízsz. 1. és a
függ. 58. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Régi. 14. A Jupiter
egyik holdja. 15. Varrá. 16. Természe-
tes. 18. Erõsen vágyott. 20. Logaritmus
– röv. 21. Sah betûi. 22. Magyar nagyfe-
jedelem. 24. Középen vezet! 26. Zokog-
ni kezd! 27. … az életét – létezik. 28. A
francium és a kén vegyjele. 29. Szemé-
lyes névmás. 30. Fõleg Ázsiában és Af-
rikában élõ, lapított testû gyíkfaj. 32. A
fegyelmezett várakozás képessége. 34.
Ritmusos szövegmondáson alapuló
könnyûzenei mûfaj. 36. Lagerlöf
(1858–1940) svéd írónõ személyneve.
38. Riadó. 39. A földgázban elõforduló
színtelen, szagtalan gáz. 41. … liliom –
Bíró Lajos legjobb népszínmûve. 43.
Fém pénzdarab. 44. Részekre bont. 46.
Olasz származású francia énekes. 48.
Bántó lenézéssel párosuló önhittség. 49.
Választékosan öltözött. 51. … Fo – No-
bel-díjas olasz drámaíró. 53. Kettõzve:
szülõ. 54. Idõs bácsi. 56. Lakoma. 57.
Páratlan relé! 59. Az állóvíz. 60. Nem

valódi. 62. Kedélytelen. 63. Vezetõhang
nélküli, moll jellegû hangsor. 65. Hinté.
67. …, a görög (film, ék. f.). 69. Szintje
csökken. 71. Költemény – névelõvel.
73. A neon és az arzén vegyjele.

FÜGGÕLEGES: 1. A haza iránti oda-
adás (rég.). 2. Az USA szövetségi álla-
ma. 3. Népi dal. 4. A nitrogén és a nik-
kel vegyjele. 5. Határozói igenév képzõ-
je. 6. Bázis. 7. Otthon. 8. Határ menti
hazai nagyváros. 9. Fogával tép. 10.
Tág. 11. Francia nõi hetilap. 12. Fontos
rész! 17. … Budán – Márai Sándor tör-
ténete. 19. Föld (latin). 23. Vers jelzõje
is lehet. 25. Gyümölcskocsonya. 27.
Lángol. 28. Égig érõ … – Palásthy
György gyerekfilmje. 29. Föld jelzõje
lehet. 30. … satanas! – Távozz tõlem,
sátán (gör.). 31. Fokozatosan tönkretesz.
32. Valamit nem ismer be. 33. Szélesen
– a zenében. 35. Chateaubriand kisregé-
nye. 37. Páratlanul maradi! 40. Biztat.
42. Olasz hegedûkészítõ család a
XVI–XVII. században. 45. Növények-
kel benõtt mocsaras (vidék). 47. Euró-
pai nép. 50. Japán drámai mûfaj. 52.

Jegyzetel. 55. Petru … – ª tefan cel
Mare fia. 57. Marokkó fõvárosa. 59.
…sor – földszintnél lejjebb levõ szint.
60. Merre. 61. Az egyik evangélista. 62.
Szabad – Londonban. 64. Operarészlet!
66. Századrész! 68. A hét vezér egyike
(Anonymus szerint). 70. Szolmizációs
hang. 72. Szintén ne.

Barabás Zsuzsa

Elõzõ számunkban közölt rejtvé-
nyünk (Szállóige) helyes megfejtése
a következõ: „Amit titokban akarsz
tartani, ne mondd el senkinek.”

Ezt hallotta?…
Egy rendõr megállít egy autót,

amely az óránkénti 80 km-es megen-
gedett sebesség helyett csak döcög.
Az autóban apácák ülnek. Kérdezi a
rendõr a sofõrt:

– Miért megy ilyen lassan?
– Mert csak 22 km/h az engedélye-

zett sebesség – válaszolja a nõvér a
volán mellõl.

– Az a tábla nem a sebességet, ha-
nem a 22-es számú utat jelenti!

– Jaj, köszönöm biztos úr – mond-
ja az apáca. Ekkor a rendõr észreve-
szi, hogy a hátsó ülésen ülõk falfehé-
ren reszketnek a kocsiban.

– Hát velük meg mi van? – kérde-
zi a rendõr.

– Tudja, most jöttünk le a 160-as
útról… ☺

Egy fotós elhatározza, hogy légi
felvételeket csinál az Etnáról. Tele-
fonon rendel egy légi taxit. Amikor
kiér a repülõtérre, látja, hogy egy kis
gép áll a kifutón nyitott ajtóval,
utasra várva. Bedobja a csomagját,
beül, majd mondja a pilótának:

– Mehetünk.
A gép felszáll. A fotós odaszól a

pilótának:
– Legyen szíves az Etna fölé menni,

ott majd készítek néhány fényképet.
– Miért? – kérdezi a pilóta.
– Mert fotós vagyok, a fotósok pe-

dig fényképezni szoktak.
Hosszú csend, majd a pilóta meg-

kérdezi:
– Ezek szerint akkor nem maga az

oktató?!…

Csoóri Sándor gondolata

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

13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29

30 31 32 33

34 35 36 37 38

39 40 41 42 43

44 45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56 57

58 59 60 61 62

63 64 65 66 67 68

69 70 71 72 73
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Egész héten
a Hollywood Multiplex moziban

A titánok haragja 3D
(Wrath of the Titans)
amerikai akciófilm

A titánok megpróbálnak az istenek
fölé kerekedni, és a halhatatlanok már
nem elég erõsek ahhoz, hogy ellenáll-
hassanak. A lázadást Kronosz vezeti,
akit egykor a saját három fia vetett a
Tartarosz mélyére. Amikor híre jön,
hogy az engedetlen titán már az iste-
nek között is talált szövetségest, és
Hadész meg Arész az õ oldalára állt,
Perszeusz kénytelen emlékezni rá,
hogy az õ igazi hivatása a harc.

Idõjárás
A jövõ héten kellemes

tavaszi idõ várható. Csapa-
dékra csak szombaton és
hétfõn számíthatunk, de ez
is inkább csak csepergés
lesz, nem kiadós esõ. Nap-
közben 15–20 Celsius-fok
várható, és tovább mérsék-
lõdik az éjszakai lehûlés is.
Éjjelente 7–10 Celsius-fokra van kilá-
tás. Szórványos felhõsödésre is számít-
hatunk.

Április 1., vasárnap
Hugó – a Hug- kezdetû, germán eredetû
nevek rövidülése. A névelem jelentése:
értelem.

Április 2., hétfõ
Áron – bibliai név, talán héber eredetû,
a jelentése: ihletett, tisztánlátó vagy: a
bátorság hegye.

Április 3., kedd
Buda – régi magyar személynév. Ke-
resztnévként a XIX. században újították
fel. Eredete vitás. Lehet a helység neve.
Más magyarázat szerint a szláv Budimir
személynévbõl származik. E név elemei-
nek a jelentése: lenni + béke.
Richárd – germán eredetû, jelentése:
hatalmas, erõs uralkodó, merész.

Április 4., szerda
Izidor – görög eredetû, jelentése: Ízisz
(egyiptomi istennõ) ajándéka.

Április 5., csütörtök
Vince – a Vincentius latin név rövidülé-
sébõl származik, gyõztest, gyõzedelmest
jelent.

Április 6., péntek
Bíborka – régi magyar nõi név. A bíbor
közszó jelentése az Árpád-korban: finom
lenszövet. A drága kelme nevét az úrnõk
bóknévként, a szövõnõk foglalkozásnév-
ként kapták. A Bíbor, Bíbora nõi névnek
a XIX–XX. században felújított, kicsinyítõ
képzõs változata.

Április 7., szombat
Herman – germán eredetû név. Elemei-
nek jelentése: (had)sereg + férfi.

Kabaréest
Nagyszalontán

A hajdúvárosi RMDSZ
szervezésében március
31-én, szombaton 19
órától a budapesti Mik-
roszkóp Színpad színészei,
Beregi Péter és Heller
Tamás lépnek fel a nagy-

szalontai Zilahy Lajos Mû-
velõdési Házban. Mintegy
másfél órás kabaréestjü-
kön többek között a kö-
zönség által közkedvelt
Hacsek és Sajó dialógusait
is meghallgathatják az ér-
deklõdõk. Jegyek a nagy-
szalontai RMDSZ-székház
irodájában, illetve a mûve-

lõdési ház titkárságán vá-
sárolhatók 10 lejes áron.

EKE-hírek

Az EKE’91 Nagyvárad –
Bihar március március 31-
én, szombaton kerékpáros
körtúrát szervez a megyé-
ben. Túravezetõ Bara Lilla
(0721/846-315). Április 1-
jén, vasárnap gyalogtúrára
invitálják a természet szerel-
meseit a Révi-szoros jobb
gerincére. Túravezetõ Han-
gai Mária Violetta (0745/
930-258). Érdeklõdni és
feliratkozni a szervezõknél,
illetve kedd délutánonként
18–19 óra között a Sas-
passzázs alatt (Szent László
tér 2–4. szám), az elsõ eme-
leti székhelyen vagy hétvé-
géken, a vetítettképes elõ-
adásokon az Ady Endre kö-
zépiskolában. A következõ
vetítéssel egybekötött elõ-
adás március 31-én, szom-
baton 10 órakor lesz, Pipó
Irén nyugdíjas tanárnõ Isz-
tambult mutatja be.

Névnapok és jelentések
Névnapjukat 
ünneplõ 
olvasóinknak 
sok boldogságot 
kívánunk!
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Hozzávalók: fejenként 1 db krumpli.
Töltelékek: snidlinges tejföl: 0,5 liter zsí-
ros tejföl, egy maroknyi apróra vágott
snidling (lehet bazsalikom vagy kapor is),
só, bors, fokhagyma, vaj; tonhalkrém: 1
evõkanál vaj, 2 doboz tonhalkonzerv, 1
marék olívabogyó, 3 evõkanál majonéz,
só, bors.

Elkészítés: A krumplikat alufóliába
csomagoljuk, és 180 fokos sütõbe téve
megsütjük. Közben elkészítjük a töltelé-
ket. A tejfölt összekeverjük a snidlinggel,
a sóval, a borssal és a reszelt fokhagymá-
val. A másik krémhez a tonhalat lecse-
pegtetjük, majd összekeverjük az apróra
vágott olajbogyóval, szoba-hõmérsékletû
vajjal, sóval és borssal. Kenyérre is ken-

hetjük. A kész krumplit óvatosan kibont-
juk, a közepét bevágjuk, majd a szélét
megnyomjuk úgy, hogy a lyuk középen
kiszélesedjen, vajat teszünk rá, és ráhal-
mozzuk a nekünk tetszõ tölteléket.

Népies nevei: áldott bogáncs, ke-
serû bogáncs, áldott fû, áldott
bárcs, áldott haloványka, pápafû.
Az õszirózsafélék családjába tarto-
zik, étvágyjavító és az emésztést
serkenti.

A Földközi-tenger keleti medencéjébõl
terjedt el, a bencés szerzetesek hozták
Itáliából, és sokáig a kolostorkertekben
termesztették. Mediterrán vidékeken má-
ig vadon élõ, egyéves növény. Tenyészi-
deje rövid: ha március–áprilisban vetjük,
június–júliusban már virágzik is.

Szeszkviterpén laktonokat (knicint, arte-
mizifolint), lignánokat, nyálkát, cseranya-
got, gyantát, nikotinsavat, szalonitenoidot,
artemizifolint, kálium- és magnéziumsó-
kat, nyomokban illóolajat tartalmaz. Drog-
jának latin neve Cardui benedicti herba.
Gyógyászati célokra virágzása kezdetén
gyûjtik be oldalhajtásait és felsõ 30–40 cm
hosszú virágos, leveles részét. Árnyékos
helyen kell szárítani. Fokozza a gyomorsav
elválasztását, védi a májat, ezért epehajtó-
ként, sárgaság ellen is alkalmazzák. Nõ-
gyógyászati panaszokra és idegkimerült-
ség enyhítésére is ajánlott. Antibiotikus
hatása is van. Gyomor- és bélfekélyesek-
nek ellenjavallt. Rendkívül keserû, ezt a tu-
lajdonságát a likõriparban használják ki
(gyomorkeserûk gyártásánál).

Következõ alkalommal a berkenyét
mutatjuk be.

KOS: Majd szét veti a düh, és any-
nyira ideges lesz, hogy szinte bele-

fájdul a feje. Próbáljon higgadt maradni
még akkor is, ha önnek van igaza, de va-
laki ennek az ellenkezõjét állítja.

BIKA: Vannak olyan dolgok, ame-
lyeket le kell már végre zárni. Most

erre képes is, a sors ezen a héten olyan
energiával látja el, hogy véghez tudja vin-
ni mindazt, amit eltervezett.

IKREK: Kisebb káosz alakulhat ki,
ön pedig elámul azon, hogy egyes

emberek mire képesek egy ilyen helyzet-
ben. Most sokat tanulhat, fõként az em-
berismerete gyarapodik.

RÁK: Extra kiadásra van kilátás a
héten, ezért ügyeljen arra, hogy

csak azt vegye meg, ami igazán szüksé-
ges. Jobb, ha listával a kezében vásárol.

OROSZLÁN: Kissé bizonytalan a
héten, és ennek oka a pénz, vala-

mint a partnere. Mintha nem lenne önnel
teljesen õszinte. Higgadtan megbeszél-
hetnek mindent.

SZÛZ: Fontos munkatalálkozóra
kerülhet sor a héten. Ez a megbe-

szélés felnyitja a szemét, és tudni fogja,
mit tegyen, hogy arra az útra lépjen, ami
a sikert is jelenti.

MÉRLEG: Ne hallgasson az ottho-
niakra ezen a héten, mert elõfordul-

hat, hogy tanácsaik nem tesznek jót sem
párkapcsolatának, sem egyéb társas vi-
szonyának.

SKORPIÓ: Ne viselkedjen úgy,
mintha önmaga ellensége lenne.

Különösen a munkahelyén ne kezdjen
olyan dolgokba, amikkel kiverheti a kollé-
gáknál a biztosítékot.

NYILAS: Szeretne hatást gyakorol-
ni a felettesére, aki nem lát tisztán,

de ön tudja, hogy mi áll a háttérben. Sze-
retné megakadályozni, hogy belemenjen
olyasmibe, amibe nem kellene.

BAK: Semmi oka sincs arra, hogy
kevesebbet törõdjön az otthonával,

a szeretteivel  csupán azért, mert valaki
ezt mondja. Jobb lenne, ha most inkább
rájuk koncentrálna.

VÍZÖNTÕ: A munkával kapcsolat-
ban mégsem alakulnak teljesen

úgy a dolgok, mint ahogyan azt hitte. Rá-
adásul csalódnia kell valakiben, akinek
sokat segített.

HALAK: Katasztrofális anyagi hely-
zetbe kerülhet, ha valaki nem siet a

segítségére. Ez a valaki felajánl egy olyan
kereseti lehetõséget, amelybõl nem rög-
tön jön a pénz.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (17.)
A benedekfû (Cnicus benedictus)

Ínyenceknek 

Spórolós töltött
burgonya



A hét színésze – Mandy MoorA hét színésze – Mandy Mooree
VVasárasárnap, Rnap, RTL Klub – 2TL Klub – 21:00 1:00 

NNászfrászfrász ász (amer(amerikikai rai romantikomantikus vígjátus vígjáték)ék)

2020112. már2. március 3cius 311.–ápr.–április 6.ilis 6.IngyIngyenes tenes téévvémûsorémûsor-mellékle-melléklett

A hét filmje
Amikor minden változik
Szimbat – MTV 1, 21:10

A hét sporteseménye
Vívás – Ifjúsági vb.
Kedd – Eurosport, 18:00

A hét dokumentumfilmje
Osadné
Hétfõ – Duna TV, 22:50



06:25 Az Este
07:00 Magyar gazda
07:25 Anno
07:55 Ma Reggel
10:00 Delta (tudományos magazin)
10:30 Mozdulj!
11:00 Angi jelenti
11:30 KorTárs
12:00 Õsz, kikerics, Görgény
12:30 Most a Buday!
13:01 Hírek
13:05 Múlt-kor
13:35 Zöld Tea 
14:10 Tetõtõl talpig (am. reality-show)
14:40 Deszka Fesztivál
15:10 Dél-Afrika madártávlatból

(angol ismeretterjesztõ film)
16:05 Jasper, a dög (angol

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

Ötöslottó és Joker sorsolása
20:30 Híradó este
21:10 Amikor minden változik

(amerikai vígjáték)
22:50 Flash
24:00 Tina Turner – Koncert az

arnhemi GelreDome-ból,
Hollandiából

01:35 Porrá leszünk (angol s.)

MTV 1

RTV 1
07:00 Rajzfilmklub; 08:10 Az
idõ és az ember; 09:30
Zarándok; 10:10 Gyermektévé;
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; 18:00
Teleenciklopédia; 19:00
Híradó; 20:00 Híradó plusz;
20:25 Distractis Show; 21:25
Sztárgyár, 1–2; 23:25 Profik;
00:25 Arizona Rider
(amerikai thriller) Fsz.:
Charlie Sheen, Linda
Fiorentino; 02:05 Szökés a
halálból (ismétlés); 03:40
Zarándok
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Körzõfej;
08:30 Szentek és mesterségek;
09:00 UEFA Bajnokok Ligája-
magazin; 09:30 Motormágia;
10:00 Sztárgyár; 11:00 Városi
kaland; 12:00 Teremtsd meg a
pénzt!; 13:00 Jamie forradalma;
13:30 Zamatos Románia; 14:10
Vigyázat, itt énekelnek!; 15:30
Mûkorcsolya-világbajnokság,
férfi szabad program – élõ;
18:30 Razushow; 19:30 Topping;
20:00 Sztárgyár; 20:30 Bazár;
20:45 Mûkorcsolya-
világbajnokság, nõi szabad
program – élõ; 24:00 Gitárok
ideje; 01:00 Bazár (ismétlés);
01:35 Sztárgyár; 03:15 Vigyázat,
itt énekelnek!

Viasat 3
06:45 A kifutó (amerikai reality-s.);
07:35 Zsírégetõk (amerikai reality
show); 08:30 Dawson és a haverok
(am. s.); 09:20 Halottnak a csók
(am. s.); 10:20 Columbo: A nagy
elterelõ hadmûvelet (amerikai kri-
mi); 12:15 Mókás arc (amerikai ze-
nés vígjáték); 14:10 Szívek szállo-
dája (am. s.); 14:30 Egy kapcsolat
szabályai (am. s.); 15:10 Szex és
New York light (am. s.); 16:10
Éden Hotel 2.; 18:15 A salemi bo-
szorkányper (kanadai-amerikai mi-
nis.); 20:10 Nagydumás kiscsajok
(amerikai vígjáték); 22:00 Tökéle-
tes gyilkosság (amerikai thriller);
00:15 A sivatag vámpírjai (ameri-
kai horror); 02:00 A mennyország
kapuja (német romantikus film)

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 (amerikai sorozat);
14:00 Twist Olivér
(koprodukciós filmdráma)
Fsz.: Barney Clark, Jeremy
Swift, Ian McNeice; 16:00
Románia tehetségei; 19:00
Hírek; 20:30 Az idegen
(amerikai akciófilm) Fsz.:
Steven Seagal, Max Ryan,
Jeffrey Pierce; 22:30 A
remény rabjai (amerikai
filmdráma) Fsz.: Tim
Robbins, Morgan Freeman;
01:30 Az idegen (amerikai
akciófilm, ismétlés)

HBO
06:00 Adam (am. romantikus film);
07:35 Edwardse-szindróma. Cseh dokf.);
08:50 Szakítópróba (am. vígj.);
10:25 Villámtolvaj – Percy Jackson
és az olimposziak (kanadai–am.
családi kalandfilm); 12:25 Nevelés-
bõl elégséges (am. s.); 12:50 Romy
és Michelle – Szõkébe nem üt a
mennykõ (am. vígj.); 14:20 Háború
télvíz idején (holland filmdr.); 16:05
Így neveld a sárkányodat (am. anim.
film); 17:45 Narnia Krónikái 3. – A
Hajnalvándor útja (angol családi ka-
landf.); 19:35 Nevelésbõl elégséges
(am. s.); 20:00 Kaliforgia (am. s.);
20:30 Kergetjük az amerikai álmot
(am. s.); 21:00 Azután (am. filmdr.);
23:10 Életelvek (román filmdráma);
00:40 Megállíthatatlan (am. akcióf.)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Kapd el a kölyköt! (amerikai-né-
met akciófilm); 12:50 Bakkermann
(magyar vígjáték); 14:25 Az üres-
fejû (amerikai vígjáték); 16:05 A
csodacsuka 2. (amerikai vígjáték);
17:50 Vezet a ritmus (amerikai ze-
nés dráma); 20:00 Arn, a templo-
mos lovag (svéd-angol-dán ka-
landfilm); 22:00 Sziklák szeme
(amerikai horror) Házassági évfor-
dulóját ünnepli Bob, a clevelandi
nyomozó és felesége. Ebbõl az al-
kalomból az egész család, gyere-
kestül, unokástól Kaliforniába uta-
zik. Egy kitérõ után lerobbannak a
sivatagban.; 00:05 Fûrész (ameri-
kai horror); 02:00 Rejtélyek szige-
te (német-amerikai filmdráma)

RTL Klub – 22:05

Féktelenül 
(amerikai
akcióthriller)
A mindenre elszánt
pszichopata, Howard
Payne felrobbantja Los
Angeles egyik torony-
házának liftjét. Terve
azonban meghiúsul, amikor Jack Traven speciális
mentõ a robbanás elõtt kimenti a felvonóban re-
kedt túszokat. Bosszúból Howard egy pokolgép-
pel felszerelt, utasokkal tömött száguldó buszt sza-
badít a városra, ami fékezéskor robban.

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

Eurosport
09:30 Snooker – Kínai open, Peking,
Kína, elõdöntõ, élõ; 12:30 Mûkorcso-
lya – Világbajnokság, Nice, Francia-
ország, párok, szabad program;
14:00 Auto GP – Valencia, Spanyol-
ország, 1. futam, élõ; 15:00 Snooker
– Kínai open, Peking, Kína, elõdön-
tõ, élõ; 17:30 Mûkorcsolya – Világ-
bajnokság, Nice, Franciaország, fér-
fi, szabad program; 18:30 Tenisz –
WTA torna, Miami, USA, elõdöntõ;
19:30 Tenisz – WTA torna, Miami,
USA, döntõ, élõ; 21:15 Mûkorcsolya
– Világbajnokság, Nice, Franciaor-
szág, nõi, szabad program, élõ;
23:30 Asztali tenisz – Világbajnok-
ság, Dortmund, Németország, csa-
pat; 01:30 Snooker – Kínai open,
Peking, Kína, elõdöntõ

06:30 Magyar történelmi arcképcsarnok
07:00 Gazdakör 
07:25 Pannonius dicsérete (magyar

dokf.)
08:05 A miniszterelnök (magyar

vígjáték)
09:15 Duna anzix 
09:30 Családi krónikák
10:00 Daktari (amerikai sorozat)
11:00 Zarándokutakon (magyar dokf.)
11:30 Világ-nézet
12:30 Munka-Társ
13:02 Híradó 
13:15 Számûzött magyar irodalom
13:45 Vannak vidékek
14:15 Heuréka! Megtaláltam!
14:45 Sírjaik hol domborulnak...
15:10 Önök kérték!
16:05 Pannon expressz
16:35 Talpalatnyi zöld
17:05 Magyar történelmi arcképcsarnok
17:20 Végtelen történet (NSZK-am.

fantasztikus kalandfilm)
19:00 Híradó 
19:30 Hogy volt!?
20:35 Meg kell szakadni! Rejtõ ka-

baré (magyar színházi felvétel)
22:20 Törzsasztal
23:15 Dunasport
23:30 „Firkin a Mûvészetek Palotájában“
01:10 Pereputty (szovjet filmdráma)

Duna TV
07:00 Az idõ örvényében
07:25 Tv2 matiné
11:00 Babavilág 
11:25 9 hónap
11:55 Tûsarok
12:25 Bajnokok Ligája magazin
12:55 Én is szép vagyok
13:25 Gyilkos számok (amerikai

sorozat)
14:25 TopSpeed
15:00 Autóguru (magazinmûsor) 
15:25 Xena (amerikai sorozat)
16:25 Bûbájos boszorkák (amerikai

sorozat)
17:25 Hawaii Five-0 (amerikai s.) 
18:25 Sas kabaré
19:30 Tények
20:00 Aktív Extra
20:35 Attila, Isten ostora (amerikai-

litván kalandfilm) Az
ókorban játszódó film a
hunok nagyfejedelmének
életét dolgozza fel, aki
megszállottságával,
elkötelezettségével és
küldetéstudatával saját
képére formálta a
történelmet.

00:15 Saját szavak (amerikai
filmdráma)

02:20 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
14:30 Lost – Eltûntek (amerikai s.)
16:35 Hetedik érzék (amerikai-

kanadai sorozat)
17:30 Armageddon 3 – Földindulás

(amerikai-kanadai akciófilm)
John Redding robbantás
szakértõt bízzák meg annak
a tudóscsapatnak a
vezetésével, amelyet a Föld
megmentésére állítottak
össze. A szigorúan titkos
akció során értesül a
globális katasztrófa
közeledtérõl. Óriási
aszteroida csapódott a
Holdnak, ami felborította az
óceánok apály-dagály
változását. 

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 Csillag Születik
22:05 Féktelenül (amerikai

akcióthriller)
00:30 Kerülõutak (amerikai

filmdráma)

RTL Klub
07:00 Rajzfilmek
11:15 Felfedezõ úton a Robinson

család (új-zélandi sorozat)
11:45 A Nyereg Klub (ausztrál

sorozat)
12:05 Lizzie McGuire (amerikai

sorozat)
12:30 Lovastúra
13:01 Marslakók (magyar sorozat)
15:15 Magyarország története
15:40 Magyar elsõk
16:00 Mûkorcsolya- és Jégtánc

Világbajnokság – Férfi
szabadprogram, élõ

18:00 Tina Turner – Koncert az
arnhemi GelreDome-ból,
Hollandiából

19:30 Esti mese
20:05 Melissa és Joey (amerikai s.)
20:25 Waczak Szálló (angol sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Mûkorcsolya- és Jégtánc

Világbajnokság – Nõi
szabadprogram, élõ

23:30 Gasztroangyal
00:20 Munkaügyek – IrReality

Show (magyar sorozat)
01:15 Telesport – OTP Bank Liga,

Videoton FC – Bp. Honvéd.
Bajnoki labdarúgó mérkõzés

03:00 Jasper, a dög (ango vígjáték)

MTV 2
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07:00 Magyar gazda
07:25 Esély
07:55 Ma Reggel
10:00 Engedjétek hozzám
10:15 Katolikus krónika 
11:00 Úton-útfélen
11:05 Református ifjúsági mûsor 
11:30 Református magazine
12:00 Virágvasárnapi evangélikus

istentisztelet
13:01 Hírek
13:05 Zegzugos történetek
13:35 Anno
14:05 Julianus barát (magyar-olasz

történelmi film)
15:20 EURO 2012 – Labdarúgó EB

magazin
15:50 Út Londonba
16:20 Telesport – Sport 7
16:50 Telesport – OTP Bank Liga,

Újpest FC – DVSC TEVA, Baj-
noki 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 s.)
23:25 Palimadár (am. akció-vígj.)
01:15 Védd magad! (am.–német

filmszatíra)

MTV 1

RTV 1
07:00 Rajzfilmek; 08:10 Hitvilág;
10:00 Dana kertjében; 10:35 A
falu élete; 13:00 Sajtó és
hatalom; 14:00 Híradó; 14:30
Celibidache-univerzum; 15:00
Folklórkincs; 16:00 Danutz Kft.
Szórakoztató szupermarket;
18:00 A nagy húzás. 6/49- és
Noroc-sorsolás; 18:55 Híradó;
20:00 Híradó plusz; 20:40
…a nép és a televízió; 21:25
Csajozós páros (francia
vígjáték) Fsz.: Gérard
Depardieu, Annie Girardot;
23:10 100%-ban szavatolt; 00:10
Kettõs élet (amerikai thriller)
Fsz.: Aunjanue Ellis, Razaaq
Adoti; 02:00 Arizona Rider
(amerikai thriller, ismétlés)

RTV 2
08:00 Topping; 08:30 Zamatos Ro-
mánia; 09:00 Román útlevél; 10:00
Sztárgyár; 11:00 IT zóna; 11:30
Környezeti info; 12:00 Nõi siker;
12:30 Bortestvérek; 13:00 Jamie
forradalma; 13:30 Robbanásve-
szély; 15:00 Légy formában!; 15:30
Mûkorcsolya-világbajnokság. Gála-
mûsor – élõ; 18:00 Csavargó
pecás; 18:30 Labdarúgó agrárszö-
vetség; 19:30 Nagylábon; 20:00
Sztárgyár; 20:30 Kimberly (ameri-
kai vígjáték) Fsz.: Gabrielle
Anwar, Sean Astin, Jason Lewis;
22:20 Ha nem tudná…; 22:30 Hír-
adó; 23:30 Sztárgyár; 24:00 Nyaló-
ka. AG Weinberger mûsora; 01:00
Ha nem tudná; 01:15 Kimberly
(amerikai vígjáték, ismétlés)

Viasat 3
06:55 Smallville (amerikai s.);
07:45 Columbo: Egy falatka sajt
(amerikai krimi); 09:30 Véznák
kontra dagik; 10:30 EgészségÕr;
11:00 A nagy házalakítás (amerikai
szórakoztató s.); 12:50 Trendközel-
ben; 13:20 Nagydumás kiscsajok
(amerikai vígjáték); 15:10 Szex és
New York light (amerikai s.);
16:10 Éden Hotel 2.; 18:10 Los An-
geles-i tündérmese (am.-kanadai
romantikus vígjáték); 20:00 Négy
esküvõ; 21:00 CSI: Miami helyszí-
nelõk (amerikai-kanadai s.); 22:00
CSI: New York-i helyszínelõk
(amerikai-kanadai s.); 22:50 Ame-
rikai pite 3. – Az esküvõ (ameri-
kai-német vígjáték); 00:55 Tökéle-
tes gyilkosság (amerikai thriller

PRO TV
07:00 Híradó, Mi történik, doki?;
10:00 20 év elteltével; 11:00 Twist
Olivér (amerikai kalandfilm,
ismétlés); 13:00 Hírek; 13:05
Apropo TV; 14:00 Masterchef
(ismétlés); 16:00 Anyám nyakán
(amerikai romantikus vígjáték)
Fsz.: Matthew McConaughey,
Sarah Jessica Parker; 18:00
Románia, szeretlek!; 19:00 Hírek;
20:30 A Fõnix útja (amerikai
kalandfilm) Fsz.: Dennis Quaid,
Tyrese Gibson, Giovanni Ribisi;
22:45 Háborgó mélység (amerikai
thriller) Fsz.: Thomas Jane,
Saffron Burrows, Samuel L.
Jackson; 01:00 Apropo TV; 01:45
A Fõnix útja (amerikai kalandfilm,
ismétlés)

HBO
06:00 Tona és Paquita (panamai
vígjáték); 07:30 Jerry Weintraub –
A legendás producer (am. doku-
mentumfilm); 08:55 Jó barátnõk
(am. romantikus vígjáték); 10:25
Morgen (román filmdráma); 12:05
Az edzõ (am. vígjáték); 13:35
Ahol a vadak járnak (am. kaland-
film); 15:15 Könnyû nõcske (am.
vígjáték); 16:50 Mamut (francia
filmdráma); 18:20 Aranyhaj és a
nagy gubanc (am. animációs film);
20:00 A hódkóros (am. filmdrá-
ma); 21:30 Befutó (am. s.); 22:35
Hogy vagy? (román vígjáték);
00:20 Romantikus lelkek (am.
filmdráma); 01:55 A kidobóember
(brit filmdráma); 03:30 Ragado-
zók (am. akciófilm)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Arn, a templomos lovag (svéd-
angol-dán kalandfilm); 13:05 Vezet
a ritmus (amerikai zenés dráma);
15:10 Telhetetlen nõfaló (amerikai
vígjáték); 17:10 Trója (amerikai-
máltai-angol történelmi kaladfilm);
20:00 Arn, a templomos lovag 2.
(svéd-angol-dán kalandfilm);
22:00 Törés (amerikai krimi) Ted
Crawford rendszertervezõ-mérnök
megöli a feleségét. Tettét beisme-
ri, de a rendõrség nem talál bizo-
nyítékot, ennek híján Crawford ár-
tatlan. A kerületi ügyész máshogy
gondolja.; 00:10 Farkasok birodal-
ma (francia akciófilm); 02:30 Hete-
dik érzék – Harc a démonokkal
(amerikai-kanadai horror)

Duna TV – 21:00

Jane Eyre 
(angol-francia-olasz
romatikus dráma)
Jane Eyre-t, a nincste-
len árva kislányt néni-
kéje leányiskolába adja
büntetésbõl. Bûne any-
nyi, hogy okos, tehet-
séges, és nem hajlandó
alávetni magát a felnõtt világ hazug, képmutató
törvényeinek. A szigorú leányiskolában kíméletlen
megaláztatásokat kell kiállnia. Évek múltán az ifjú
Jane Thornfieldbe szegõdik nevelõnõnek.

AXN
07:00 The Amazing Race; 09:10
Androméda (amerikai sorozat);
11:00 Az elveszett világ
(amerikai sorozat); 13:00 Merlin
(amerikai sorozat); 14:00 Táncolj,
ha tudsz! Reality Show; 16:00
Extrém házalakítás; 17:00 A
férfiak a szõkéket szeretik
(amerikai sorozat); 19:00 Jordan
(amerikai sorozat); 20:00 A cég
(amerikai sorozat); 21:00 Jó
reggelt, Vietnam! (amerikai
vígjáték) Fsz.: Robin Williams,
Whitaker Forest, Robert Wuhl;
23:20 Felejthetetlen (amerikai
sorozat); 00:05 Zoom; 00:20 A
cég (amerikai sorozat); 01:20 Jó
reggelt, Vietnam! (amerikai
vígjáték, ismétlés)

Eurosport
09:30 Snooker – Kínai open, döntõ,
élõ; 12:30 Szuperbike – Vb., Olaszor-
szág, szuperpole; 13:00 Szuperbike –
Vb., Olaszország, 1. futam, élõ; 14:00
Szupersport – Vb., Olaszország, élõ;
15:15 FIA Túraautó Világbajnokság –
Valencia, Spanyolország, 3. kör, élõ;
16:15 Kerékpározás – Flandriai kör-
verseny, Belgium, élõ; 18:00 FIA Tú-
raautó Világbajnokság – Spanyolor-
szág, 4. kör, élõ; 19:00 Szuperbike –
Világbajnokság, Olaszország, 2. fu-
tam; 19:45 Motorsport hétvége ma-
gazin; 20:00 Mûkorcsolya – Világbaj-
nokság, Franciaország, gála bemuta-
tó; 21:45 Snooker – Kínai open, dön-
tõ; 00:45 Asztali tenisz – Világbajnok-
ság, Németország, csapat; 02:15 Mo-
torsport hétvége magazine

06:30 Talpalatnyi zöld
07:00 Gazdakör 
07:30 Álmok szenvedélye (magyar

dokumentumfilm)
08:20 Mindszenty József emlékezete

(magyar ismeretterjesztõ film)
09:00 Herczeg Ferenc: A harmadik

testõr (magyar tévéjáték)
10:05 Másfélmillió lépés

Magyarországon
11:00 Élõ egyház
12:25 Élõ világegyház
13:02 Híradó
13:15 Nyelvõrzõ
13:50 Akadálytalanul
14:20 Csellengõk
14:50 Határtalanul magyar
15:15 Szerelmes földrajz
16:20 Heltai Jenõ: Naftalin (magyar

tévéfilm)
17:25 Pénz beszél (magyar vígj.)
19:00 Híradó 
19:30 Heti Hírmondó
20:05 Önök kérték!
21:00 Jane Eyre (angol-francia-

olasz romantikus dráma)
22:50 Klubszoba
23:50 Dunasport
00:05 Otthon, biztonságban

(amerikai thriller)
01:35 „Két kontinens“ duó koncert

Duna TV
06:45 Reggeli gondolatok
07:15 Egzotikus Ázsia
07:45 Tv2 matiné
10:40 Nagy Vagy!
11:35 Stahl konyhája (ismétlés)
11:05 Kalandjárat (ismétlés)
12:35 Borkultusz
13:05 Talpig nõ
13:35 Több mint TestÕr
14:05 A kiválasztott – Az amerikai

látnok (amerikai sorozat)
15:05 Monk – Flúgos nyomozó

(amerikai sorozat) 
16:05 Bûbájos boszorkák (amerikai

sorozat)
17:05 Másodállás (reality-sorozat)
17:35 Jól áll neki a halál (amerikai

vígjáték, ismétlés) 
19:30 Tények
20:00 Napló (mérlegen a valóság)
21:05 Lara Croft: Tomb Raider

(amerikai akciófilm)
A gyönyörû régészlány,
Lara Croft egy éjszaka
egy különös órát talál
a kastély egyik titkos
szobájában…

22:55 Frizbi Hajdú Péterrel
23:55 Elit egység (kanadai s.) 
00:55 Tigris a hóban (olasz

vígjáték)

TV 2
08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:30 Teleshop 
12:25 Törzsutas 
12:55 Havazin
13:20 Tuti gimi (amerikai sorozat)
14:15 Gossip Girl – A

pletykafészek (amerikai s.)
16:05 Tru Calling – Az õrangyal

(amerikai sorozat)
17:10 A Paradicsom foglyai (olasz

akció-vígjáték)
19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Cobra 11 (német sorozat)
21:00 Nászfrász (amerikai

romantikus vígjáték) 
22:55 Heti hetes
00:15 Anthony Zimmer (francia kri-

mi) Anthony Zimmert, a zseni-
ális bûnözõt a világ valamen-
nyi rendõrsége üldözi.
Akerman, az elszánt zsaru
tudja, hogy Zimmer mindent
kockára tenne csak azért,
hogy újra láthassa Chiarát. A
fiatal nõnek, hogy üldözõit le-
rázza, meg kell környékeznie
egy vadidegen embert és úgy
kell tennie, mintha õ lenne az,
akit mindenki el akar kapni.

01:55 Portré

RTL Klub
07:00 Rajzfilmek 
09:55 Mûkorcsolya- és Jégtánc

Világbajnokság. Férfi
szabadprogram

12:00 Virágvasárnapi evangélikus
Istentisztelet

13:01 Engedjétek hozzám
13:05 „Így szól az Úr!“
13:15 Katolikus krónika
13:40 Úton-útfélen
13:45 Református ifjúsági mûsor
13:55 A Biblia a magyar

képzõmûvészetben
14:15 Református magazin
14:45 Magyarország története
15:15 Mûkorcsolya- és Jégtánc

Világbajnokság, Gála – élõ
17:45 mtv Hangerõ – Zenél a  Pan-

nonia Allstars Ska Orchestra
18:35 Cimbora – régi új
19:30 Esti mese
20:10 Szerelmem, Afrika (német s.)
21:00 Híradó este
21:30 Julianus barát (magyar-olasz

történelmi film)
22:45 Négy szellem
23:40 Telesport – OTP Bank Liga,

Újpest FC – DVSC TEVA.
Bajnoki labdarúgó mérkõzés

01:20 Palimadár (amerikai akció-
vígjáték)
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06:25 A Lényeg
06:55 Ma Reggel
10:10 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 Bali, az istenek szigete
14:40 Marslakók (magyar sorozat)
15:10 A Szövetség
16:05 Angyali érintés (amerikai

sorozat)
17:00 Veszélyes szerelem

(amerikai sorozat)
17:40 MM. A megoldások 

magazinja
18:30 Gombold újra! Divat a magyar! 
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 Gombold újra! Divat a magyar!

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Reggeli híradó;
09:10 A palota titkai (dél-koreai
sorozat); 10:25 Játékok és érde-
kek; 11:30 Sajtó és hatalom (ismét-
lés); 12:20 Sztárgyár; 12:45 A pa-
lota legendája (koreai sorozat, is-
métlés); 14:00 Híradó; 14:45
Teleshop; 15:30 Krónika (magyar
nyelvû mûsor); 16:50 Bruno és
Benny (ausztrál sorozat); 17:40 A
palota legendája (koreai sorozat);
18:50 Híradó; 20:00 Premier plán;
21:00 Sztárgyár; 21:20 VIII. Henrik
(angol sorozat); 22:15 Nyitott
szemmel; 23:15 Replay; 00:35 Nok-
türnök; 01:35 Bruno és Benny
(ausztrál sorozat); 02:20 Nyitott
szemmel (ismétlés); 03:10 Sztár-
gyár; 03:20 Híradó

4 HÉTFÕ / ÁPRILIS 2. Tájoló

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:10
Robbanásveszély; 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; 18:20
Egészségpasztilla; 18:30
Nagylábon; 19:00 Aréna; 20:00
Sztárgyár; 20:30 Egy óra biznisz;
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.);
02:20 Sztárgyár (ismétlés); 02:45
Egy óra biznisz (ismétlés)

Viasat 3
07:30 A kifutó (am. reality-s.); 08:20 A
nagy házalakítás; 09:10 Gyilkos so-
rok (am. s.); 10:10 Gyilkos számok
(am. s.); 11:05 Los Angeles-i tündér-
mese (am.–kan. romantikus vígj.);
12:55 A dadus (am. s.); 13:55 Ameri-
kai mesterszakács (gasztro-reality);
14:55 Monk – Flúgos nyomozó (am.
s.); 16:40 CSI: Miami helyszínelõk
(am. s.); 17:35 Esküdt ellenségek:
Bûnös szándék (am. s.); 18:35 Gyil-
kos számok (am. s.); 19:30 Amerikai
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.); 00:15 CSI: A helyszínelõk (am.
s.); 01:10 Esküdt ellenségek: Bûnös
szándék (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?;
A könyvhozó; 10:00 Anyám
nyakán (amerikai romantikus
vígjáték, 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!
(román sorozat); 22:30
Híradó; 23:00 Spartacus
(amerikai sorozat); 24:00 Las
Fierbinþi (ismétlés); 01:00
Románia, szeretlek! (ismétlés);
02:00 Híradó

HBO
06:00 Könnyû nõcske (am. vígjá-
ték); 07:30 Aranyhaj és a nagy gu-
banc (am. animációs film); 09:10
Drágám, a kölykök összementek!
(am. vígjáték); 10:45 Lottószel-
vény (am. vígjáték); 12:25 A hód-
kóros (am. filmdráma); 13:55
Evita (am. musical); 16:10 A her-
cegnõ (svéd filmdráma); 17:40
Szerelem olasz módra (am. ro-
mantikus vígjáték); 19:30 Felvétel
indul!; 20:00 Avalon (am. filmdrá-
ma); 22:05 Trónok harca (am. s.);
23:05 Kaliforgia (am. s.); 23:35
Kergetjük az amerikai álmot (am.
s.); 23:35 Adni jó (am. vígjáték);
00:05 Egy harcos sorsa (új-zélan-
di akciófilm); 01:45 Talán (francia
filmdráma)

Film +
11:10 Arn, a templomos lovag 2.
(svéd-angol-dán kalandfilm); 13:05
Amos és Andrew – Bilincsben (am.
akció-vígjáték); 14:50 Bazi nagy
gringó lagzi (kolumbiai-am. vígj.);
16:50 Tüzes jég (am. akciófilm);
18:35 Tremors – Ahová lépek,
szörny terem (am. akció-vígj.);
20:20 Rejtõzködõk (am. sci-fi ka-
landfilm); 22:00 Végítélet (angol ak-
ciófilm) Három évtizeddel ezelõtt
milliók haltak meg egy halálos ví-
rusban. Most Londonban újra fel-
bukkan a kór. Sinclar õrnagy veze-
tésével elindul egy elit kommandó,
hogy megtalálják az ellenszert.;
00:05 A fegyver neve: halál (kana-
dai sci-fi akciófilm); 01:05 Ufóbon-
colás (német-angol sci-fi vígj.)

MTV 2 – 00:05

Védd
magad! 
(amerikai-német
filmszatíra)
A film az amerikai bíró-
ság történetének leg-
hosszabb maffiaperérõl
szól, amelynek érde-
kessége, hogy a vádlott ügyvéd nélkül védte ma-
gát. Jack DiNorsciónak lehetõsége nyílik arra,
hogy enyhítsen saját büntetésén, amennyiben haj-
landó feladni a maffia többi tagját.

AXN
07:00 Jordan (am. s.); 08:00 NCIS
(am. s.); 09:00 Ügyvédek (am. s.);
10:00 A férfiak a szõkéket szeretik
(am. s.); 11:00 Õslények kalandorai
(am. s.); 13:00 Ügyvédek (am. s.);
14:00 Jordan (amerikai s.); 15:00 A
férfiak a szõkéket szeretik (ameri-
kai s.); 16:00 NCIS (amerikai s.);
17:00 A kiválasztott – Az amerikai
látnok (amerikai s.); 18:00 Szelle-
mekkel suttogó (amerikai s.); 19:00
Jordan (amerikai s.); 20:00 NCIS
(amerikai s.); 21:00 Trinity kórház
(amerikai s.); 22:00 CSI: New York
(amerikai s.); 23:00 Eltûntnek nyil-
vánítva (amerikai s.); 00:00 Trinity
kórház (amerikai s.); 01:00 NCIS
(amerikai s.); 01:50 Eltûntnek nyil-
vánítva (amerikai s.)

Eurosport
09:30 Motorsport hétvége magazin;
09:45 FIA Túraautó Vb. – Spanyolor-
szág, 4. kör; 10:45 Curling – Vb., fér-
fi, körmérkõzés, Kanada–Norvégia,
élõ; 13:00 Kerékpározás – Flandriai
körverseny; 14:00 Snooker – Kínai
open, döntõ; 16:00 Curling – Vb., fér-
fi, körmérkõzés, Dánia–Kína, élõ;
18:00 Eurogólok; 19:00 Labdarúgás
– Visszaszámlálás; 19:15 Eurogólok
szemtõl szemben; 19:30 Snooker –
Kínai open, Peking, döntõ; 20:30 Ke-
rékpározás – Flandriai körverseny,
Belgium; 21:45 Csupa sport – Wat-
tok; 22:00 Pankráció; 23:35 Labdarú-
gás – Eurogólok; 00:30 Lovaglás –
Lóverseny; 00:45 Snooker – Kínai
open, döntõ; 01:45 Kerékpározás –
Flandriai körverseny

06:30 Gazdakör
06:40 Híradó
07:00 Élõ egyház (ismétlés)
07:30 Híradó 
08:00 Kárpát Expressz
08:30 Híradó
08:35 Kultikon
09:30 Híradó
10:05 Klubszoba
11:00 Család-barát
12:00 Heti Hírmondó
12:30 Térkép
13:02 Híradó
13:30 Napirend elõtt
14:00 Kapcsoljuk az Országházat
17:30 Vigyázó szemekkel a világ körül
18:20 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Hagyaték (magyar magazinmûsor)
21:00 Kultikon
21:55 Hírek
22:05 Puskás Ferenc – Egy legenda

életre kel 2. (magyar portréfilm)
22:50 Osadné (szlovák dokf.)
23:55 Sportaréna 
00:45 Érdi Tamás – Születésnapi

koncert a Szépmûvészeti
Múzeumban

02:30 Térkép

Duna TV
07:00 Aktív Extra (ismétlés)
07:25 Tények reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája (ismétlés)
10:40 Babapercek 
10:45 Teleshop
11:50 EZO.TV Jósok, médiumok!
13:25 Az ifjú Herkules (am. kaland-

film) Ares , a háború istense
el akarja pusztítani fiatal fél-
testvérét, Herkulest csak
azért, hogy elnyerje apja, Ze-
usz kegyelmét. Maga mellett
tudhatja Strife-ot is, aki a kis
csapata leggyengébb lánc-
szeme. Strife édesanyja,
Discord a büntetés istennõje,
aki még az elõbb említett két
istennél is hatalomvágyóbb.

15:10 La Pola (kolumbiai sorozat)
16:15 Csoda Manhattanben

(amerikai-mexikói sorozat)
18:25 Tiltott szerelem (török s.) 
19:30 Tények
20:35 Aktív 
21:10 Jóban Rosszban (magyar s.) 
22:20 NCIS (amerikai sorozat)
23:20 NCIS: Los Angeles (am. s.)
00:20 Aktív 
00:50 Tények este
01:25 EZO.TV Jósok, médiumok!

TV 2
07:05 Jó reggelt, skacok!
08:35 Reflektor Reggel
08:50 Reggeli – Csak csajok
09:25 A szerelem rabjai (argentin s.) 
10:25 Második esély (amerikai-

mexikói-kolumbiai sorozat)
13:15 Asztro Show
14:15 Az éden titkai (görög

sorozat) 
15:15 Sarokba szorítva (am. s.)
16:15 Döglött akták (amerikai s.)
17:20 Marichuy – A szerelem

diadala (mexikói sorozat) 
18:20 Teresa (mexikói sorozat)
19:30 RTL Klub Híradó
20:05 A Széf
21:10 Fókusz
21:50 Barátok közt (magyar s.)
22:25 Dr. Csont (amerikai sorozat)
23:25 Showder Klub
00:35 pokerstars.net Big Game
01:35 Reflektor
00:50 Kõkemény Minnesota (ameri-

kai filmdráma) Josey Aimes
egyedülálló anyaként egy
vasbányában talál munkát.
Azzal viszont nem számol,
hogy lépésével kivívja a férfi
kollégái ellenszenvét. Josey
hamarosan állandó molesztá-
lás célpontjává válik.

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:00 Barangolások öt kontinensen
10:25 Szép otthonok, remek házak
10:50 MacGyver (amerikai-kanadai

sorozat)
11:40 Elõre! (magyar vígjáték)
13:01 Híradó délben
13:30 Fõtér
14:55 Lovas magazin
15:20 Magyar rock
16:15 Família Kft. (magyar sorozat) 
16:40 MacGyver (amerikai-kanadai

sorozat)
17:30 Felfedezõ úton a Robinson

család (új-zélandi sorozat)
18:00 A Nyereg Klub (ausztrál

sorozat)
18:25 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.)
24:00 Védd magad! (amerikai-

német filmszatíra)
02:05 Stingers (ausztrál sorozat)
02:50 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 Srpski Ekran
13:55 Unser Bildschirm
14:25 Bali, az istenek szigete 
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 Hóbortos szerelem (amerikai

filmdráma) 
23:10 Az ESTE
23:50 Tudorok (amerikai sorozat)
00:50 A rejtélyes XX. század
01:20 Angi jelenti

MTV 1

RTV 1
07:00 Reggeli híradó; 08:00 Romá-
nia nap mit nap; 09:10 A palota tit-
kai (koreai sorozat); 10:25 Nyitott
szemmel; 11:30 Közelebb; 12:00
Pénzügyek és üzletek; 12:25 Sztár-
gyár; 12:40 A palota legendája (ko-
reai sorozat); 14:00 Híradó; 14:45
Teleshop; 15:30 Európai roma;
16:00 Magyar nyelvû mûsor; 16:50
Bruno és Benny (ausztrál soro-
zat); 17:40 A palota legendája (ko-
reai sorozat); 18:53 Híradó; 20:00
Híradó; 20:50 Sztárgyár plusz; 21:05
UEFA Bajnokok Ligája-stúdió; 21:40
Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkõ-
zés, negyeddöntõk; 23:50 Bajnokok
Ligája-összefoglaló: Élõ; 00:40
Bruno és Benny (ausztrál soro-
zat); 01:35 Pénzügyek és üzletek

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00
Razushow; 09:00 Labdarúgó
agrárszövetség; 10:00 Sztárgyár;
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 Vallomások;
18:00 Hírek; 18:25 Egy özvegy
asszony története (amerikai
filmdráma); 20:00 Sztárgyár;
20:25 Egy óra biznisz; 21:30
Szórakoztató mûsor; 22:30
Híradó; 23:30 Sztárgyár; 24:00
Törvény és rend; 00:55 Autó-
mánia; 01:30 Caterina és a
lányok (olasz sorozat)

Viasat 3
06:35 Gyilkos sorok (am. s.); 07:30
A kifutó (am. s.); 08:30 A nagy ház-
alakítás (am. s.); 09:10 Gyilkos so-
rok (am. s.); 10:10 Gyilkos számok
(am. s.); 11:00 A salemi boszorkány-
per (am. s.); 12:55 A dadus (am. s.);
13:50 Am. mesterszakács (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 Gyil-
kos számok (am. s.); 19:30 A nagy
házalakítás (am. s.); 20:30 Jóbará-
tok (am. s.); 21:15 Két pasi – meg
egy kicsi (am. s.); 22:20 Éden Hotel
(am. s.); 23:20 Doktor House (am.
s.); 00:10 CSI: Miami helyszínelõk
(am. s.); 01:05 Esküdt ellenségek:
Bûnös szándék (amerikai 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; 14:00 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); 04:30 Promotor;
05:00 20 év elteltével; 06:00
Happy Hour

HBO
06:00 Szerelem olasz módra (am.
romantikus vígjáték); 07:45 Férfit
látok álmaidban (am.–spanyol ro-
mantikus vígjáték); 09:25 A töké-
letes barátnõ (svéd filmdráma);
10:50 Pasifogó (am. filmdráma);
12:30 Batman: Piros Sisak ellen
(am. animációs film); 13:45
Invictus – A legyõzhetetlen (am.
életrajzi dráma); 16:00 A karate
kölyök (am.–hongkongi akció-
film); 18:20 Boldogtalan igenek
(ír vígjáték); 20:00 Farkas (svéd
filmdráma); 21:35 Két kopper
(am. akcióvígjáték); 23:20
Camelot (am. s.); 01:00 Jackass
3D (am. akciófilm); 02:35 Válópe-
resek válása (francia vígjáték);
04:20 A titkos ablak (am. thriller)

Film +
05:00 Jó tanácsok bankrablóknak
(amerikai akció-vígjáték); 06:25
Amos és Andrew – Bilincsben
(amerikai akció-vígjáték); 08:05 Te-
levíziós vásárlás; 11:10 Tüzes jég
(amerikai akciófilm); 12:55 Taffin –
Piszkos munka (angol-ír thriller);
14:50 Tremors – Ahová lépek,
szörny terem (amerikai akció-víg-
játék); 16:35 A vihar rabjai (ameri-
kai thiller); 18:20 Káoszelmélet
(amerikai vígjáték); 20:00 9 – A
szám hatalma (amerikai misztikus
film); 22:00 Cliffhanger – Függõ
játszma (amerikai akciófilm); 00:05
A félelmek iskolája (amerikai ak-
ciófilm); 02:10 Végítélet (angol ak-
ciófilm); 04:05 9 – A szám hatalma
(amerikai misztikus film)

Duna TV – 22:05 

A jövõ
kezdete 
(amerikai filmdráma) 
Az iskolába érkezõ új ta-
nár nem túl egyszerû há-
zi feladattal lepi meg diákjait: váltsák meg a világot.
Aki jó jegyet akar év végén, az tesz valamit, amitõl
jobbá válnak a dolgok. Ez persze csak vicc. De
Trevor komolyan veszi. Fantasztikus tervet eszel ki,
amely, ha beválik, fokozatosan tényleg mindent át-
alakíthat. Csupán három emberen kell segítenie hoz-
zá, és meg kell ígértetnie velük, hogy köszönetkép-
pen õk is segítenek három-három másik rászorulón.

AXN
07:00 Jordan (am. s.); 08:00 NCIS
(am. s.); 09:00 Ügyvédek (am. s.);
10:00 A férfiak a szõkéket
szeretik (am. s.); 11:00
Szellemekkel suttogó (am. s.);
12:00 A kiválasztott – az am.
látnok (am. s.); 13:00 Ügyvédek
(am. s.); 14:00 Jordan (am. s.);
15:00 A férfiak a szõkéket
szeretik (am. s.); 16:00 NCIS (am.
s.); 17:00 A kiválasztott – az am.
látnok (am. s.); 18:00
Szellemekkel suttogó (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
Szellemekkel suttogó (am. s.)

Eurosport
09:30 Labdarúgás –
Visszaszámlálás; 09:45
Labdarúgás – Eurogólok; 10:45
Curling – Vb, Basel, Svájc, férfi,
körmérkõzés, élõ; 13:00 Csupa
sport – Wattok; 14:00 Labdarúgás –
Eurogólok; 15:00 Curling – Vb,
Basel, Svájc, férfi, körmérkõzés,
élõ; 18:00 Vívás – Ifjúsági vb,
Moszkva, Oroszország, élõ; 20:00
Curling – Vb, Basel, Svájc, férfi,
körmérkõzés, élõ; 23:00 Snooker –
Kínai open, Peking, Kína, döntõ;
24:00 FIA Túraautó Vb – WTCC
magazin; 00:30 Szuperbike – Vb,
Imola, Olaszország, 1: futam; 01:15
Szupersport – Vb, Imola,
Olaszország; 01:45 Szuperbike –
Vb, Imola, Olaszország, 2: futam

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
17:10 A mindenséggel mérd 

magad
17:20 1 könyv
17:30 Utazás a Marsra 
18:20 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Alkotmány utca
20:00 Térkép
20:30 Múzeumtúra – Francia 

módra
21:00 Kultikon
21:50 Híradó
22:05 A jövõ kezdete (amerikai

filmdráma) Fsz.: Kevin
Spacey, Haley Joel Osment,
Helen Hunt, Angie
Dickinson, James 
Caviezel 

00:05 Magyar Jazz Ünnep 2011
00:55 Szent Márton útjai
02:10 Térkép

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 TotalCar
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája 
10:35 Babapercek
10:40 Teleshop
11:45 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok!
13:35 Herkules a Minotaurusz

útvesztõjében (amerikai film)
15:10 La Pola (olasz sorozat)
16:15 Csoda Manhattanben

(amerikai-mexikói 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 Bûntény a támaszponton

(amerikai akcióthriller) Fsz.:
Sir Sean Connery, Mark
Harmon, Meg Ryan, Jack
Warden, Mark Blum 

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

médiumok! 
01:55 Paszport – Útlevél a semmibe

TV 2
06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt, skacok! 
08:35 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 Az éden titkai (görög

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 A Széf
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (magyar

sorozat) 
22:20 A mentalista (amerikai

sorozat)
23:15 A Grace klinika (amerikai

sorozat) 
00:30 Reflektor
00:45 Vészhelyzet (amerikai

sorozat)

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:00 Válogatás az Országos Termé-

szetfilm-fesztivál filmjeibõl
10:25 Szép magyar tánc 
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 Lizzie McGuire (amerikai s.)
13:01 Híradó délben
13:30 Fõtér
14:55 1100 év Európa közepén
15:20 Magyar pop
16:15 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
20:10 Zöld Föld
10:15 Veszélyes szerelem

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

filmdráma)

MTV 2



06:30 Kárpát Expressz 
06:55 Ma Reggel
10:00 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 Pesty Fekete Doboz
23:25 Az Este
24:00 KorTárs
00:30 Aki megölte Sherlock

Holmesot

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Reggeli híradó;
09:10 A palota titkai (koreai s.);
10:25 Az idõ és az ember; 12:00 Za-
rándok; 12:30 Sztárgyár; 12:40 A
palota legendája (koreai s.); 14:00
Híradó; 14:45 Teleshop; 15:30 Em-
berek, mint mi; 16:00 Együttélés;
16:50 Bruno és Benny (ausztrál
s.); 17:40 Alagút a szabadság felé;
18:25 A palota legendája (koreai
s.); 18:53 Híradó; 20:00 Híradó
plusz; 20:50 Sztárgyár; 21:05 UEFA
Bajnokok Ligája-stúdió; 21:40 Bajno-
kok Ligája negyeddöntõ labdarúgó-
mérkõzés, élõ; 23:50 UEFA Bajno-
kok Ligája-összefoglaló; 00:40
Bruno és Benny (ausztrál s.);
01:35 La vie en rose; 02:15 100%-
ban szavatolt; 03:05 Az én Európám
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Egészség-
pasztilla; 08:10 Mesterségek; 08:20
Egy özvegy asszony története;
10:00 Sztárgyár; 11:00 Vallomások;
12:25 Egy óra biznisz; 13:05
Szórakoztató mûsor; 14:00
Teleshop; 14:35 Együtt Európába;
15:30 Teleshop; 16:00 Caterina és
a lányok (olasz s.); 17:00
Vallomások; 17:30 Autómánia;
18:00 Híradó; 18:20 Egy özvegy
asszony története (amerikai
filmdráma); 20:00 Sztárgyár; 20:30
Bazár; 21:30 Szórakoztató mûsor;
22:30 Híradó; 23:30 Sztárgyár;
24:00 Törvény és rend (amerikai
s.); 00:55 Légy formában!; 01:25
Caterina és a lányok (olasz s.);
02:15 Sztárgyár

Viasat 3
06:45 Gyilkos sorok (am. s.); 07:35
A kifutó (am. s.); 08:30 A nagy ház-
alakítás (am. s.); 09:20 Gyilkos so-
rok (am. s.); 10:15 Gyilkos számok
(am. s.); 11:05 Jenifer (am. s.); 12:55
A dadus (am. s.); 13:55 A nagy ház-
alakítás (am. s.); 14:55 Monk – Flú-
gos nyomozó (am. s.); 16:35 CSI:
Miami helyszínelõk (am. s.); 17:30
Esküdt ellenségek: Bûnös szándék
(am. s.); 18:25 Gyilkos számok (am.
s.); 19:30 A nagy házalakítás (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.); 00:25 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
nyughatatlan (amerikai
sorozat); 13:00 Hírek; 13:45
Mosolypasztillák; 14:00 Corrina,
Corrina (amerikai vígjáték)
Fsz: Ray Liotta, Whoopi
Goldberg, Tina Majorino; 16:00
Fiatal és nyughatatlan (amerikai
sorozat); 17:00 Híradó; 17:45
Happy Hour; 19:00 Hírek; 20:30
Román Komédiaszolgálat; 22:00
Híradó; 22:30 Rendõr-
akadémia 5 (amerikai vígjáték)
Fsz.: Bubba Smith, David Graf,
Michael Winslow; 00:30
Promotor; 01:00 Apropo TV;
01:30 Híradó

HBO
06:00 A karate kölyök (am.–hong-
kongi akciófilm); 08:20 Felvétel
indul!; 08:50 Boldogtalan igenek (ír
vígj.); 10:30 Ilyen a formám (am. ro-
mantikus vígj.); 12:15 Tony Curtis –
Hollywood bálványa (francia dokf.);
13:55 Mamma mia! (am. zenés
vígj.); 15:50 Az utazó (am.–francia
thriller); 17:35 Honnan tudod? (am.
romantikus vígj.); 19:35 Nevelésbõl
elégséges (am. s.); 20:00 A hódkó-
ros (am. filmdráma); 21:30 Rémsé-
gek cirkusza (am. kalandfilm);
23:20 Trónok harca (am. s.); 00:25
Pancser Police (am. akcióvígj.);
02:10 Mondok valamit neked (fran-
cia filmdráma); 03:50 Vesztesek
bosszúja (am. akciófilm); 05:25 Fel-
vétel indul!

Film +
06:10 Bazi nagy gringó lagzi
(amerikai vígjáték); 08:05
Televíziós vásárlás; 11:10 Jó
társaság (amerikai vígjáték);
13:15 Az életed sem drága
(amerikai-kandai thriller);
15:00 Káoszelmélet (amerikai
vígjáték); 16:40 Idegroncs
derbi (amerikai vígjáték);
18:20 Földcsuszamlás
(amerikai katasztrófafilm);
20:05 Lóhalálában (kanadai-
német akció-vígjáték); 22:00
A szállító 2: (amerikai
akciófilm); 23:40 Az ügynök-
ség (amerikai filmdráma);
02:15 Elátkozottak (amerikai-
német thriller); 03:55 Az
átkozott (amerikai horror)

Duna TV – 22:05 

Thomas
után 
(angol filmdráma) 
Kyle szinte mindentõl fél,
és félelmeit nem tudja szavakba önteni. Édesanyja,
Nicola tisztában van vele, hogy Kyle magányra és biz-
tonságra vágyik, de a kisfiú jövõje érdekében meg-
próbálja a végsõkig feszíteni a húrt, amit az autizmus
megenged. Férje, Rob ugyanúgy szereti kisfiát, de ne-
hezen viseli, ahogy Nicola elszánt küzdelme romboló-
an hat kettejük kapcsolatára. Ekkor lép be a család
életébe Thomas, a golden retriever kölyökkutya. 

AXN
07:00 Jordan (am. s.); 08:00 NCIS
(am. s.); 09:00 Ügyvédek (am. s.);
10:00 A férfiak a szõkéket szere-
tik (am. s.); 11:00 A kiválasztott –
az amerikai látnok (am. s.); 12:00
Õslények kalandorai (am. s.);
13:00 Ügyvédek (am. s.); 14:00
Jordan (am. s.); 15:00 A férfiak a
szõkéket szeretik (am. s.); 16:00
NCIS: Los Angeles (am. s.); 17:00
A kiválasztott – az amerikai lát-
nok (am. s.); 18:00 Szellemekkel
suttogó (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 A cég (am.
s.)

Eurosport
09:30 Snooker – Kínai open, Pe-
king, Kína, döntõ; 10:30 Kötöttpá-
lyás kerékpározás – Vb, selejtezõ;
12:00 Kötöttpályás kerékpározás –
Vb, élõ; 14:30 Csupa sport – Wat-
tok; 15:00 Curling – Vb, Basel,
Svájc, férfi, élõ; 18:00 Vívás – Ifjú-
sági vb, Moszkva, élõ; 20:00 Lab-
darúgás – Visszaszámlálás; 20:15
Csupa sport – Wattok; 20:30 Snoo-
ker – Kínai open, Peking, Kína,
döntõ; 21:30 Olimpiai játékok –
Olimpia magazin; 22:00 Csupa
sport – Szerdai válogatás; 22:10
Lovaglás – Lovas klub; 22:15 Vitor-
lázás – Yacht klub; 22:20 Golf –
Golf klub; 22:25 Golf – U:S:P:G:A:
torna, Orlando, USA; 00:25 Golf –
Európa torna, Hassan II trófea

07:00 Unser Bildschirm
07:30 Híradó
07:35 Srpski Ekran
08:00 Kárpát Expressz
08:30 Híradó
08:35 Kultikon
09:35 Közbeszéd
10:00 Kapcsoljuk az Országházat
17:10 Ablak a természetre
17:20 1 könyv
17:25 Utazás a Marsra
18:20 Kisváros (magyar 

sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Múzeumtúra – Francia 

módra
21:00 Kultikon
21:50 Hírek
22:05 Thomas után (angol

filmdráma) Fsz.:
Keeley Hawes, Ben
Miles, Sheila Hancock,
Andrew Byrne, Lorraine
Pilkington 

23:45 Új régi hang
00:40 Illényi Katica – 

Stéphane Grappelli
emlékkoncert

01:50 Térkép

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
11:30 EZO: TV Jósok, látók,

médiumok! 
13:05 Törvényszéki héják (amerikai

kalandfilm)
15:10 La Pola (olasz sorozat)
16:15 Csoda Manhattanben

(amerikai-mexikói 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

sorozat)
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

sorozat)

TV 2
06:40 Top Shop
07:05 Jó reggelt, skacok! 
08:35 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 Az éden titkai (görög

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 A Széf
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (magyar

sorozat) 
22:25 Legyen Ön is Milliomos! 
23:30 Házon kívül
00:05 XXI. század – a legendák

velünk élnek
00:45 Reflektor
01:00 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
14:55 1100 év Európa közepén
15:20 Magyar válogatott
16:15 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 Bábel
01:50 Stingers (amerikai sorozat)

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

(amerikai sorozat)
11:15 Poén Péntek Szálka
12:10 Kasszasiker (amerikai

sorozat)
13:01 Híradó délben 
13:25 Rondó
13:55 Alpok-Duna-Adria
14:20 Magyar elsõk
14:35 Marslakók (magyar 

sorozat)
15:10 Négy szellem
16:10 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 Örkény 100
00:55 Az ember melegségre vágyik

(magyar tévéfilm)

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Románia, nap
mint nap; 09:10 A palota titkai
(koreai sorozat); 10:25
Találkozunk a TVR-nél; 12:00
Bébivarázs; 12:20 Sztárgyár; 12:40
A palota legendája (koreai
sorozat); 14:00 Híradó; 14:45
Közérdek; 15:15 Teleshop; 15:30
Akzente; 16:50 Joker-, Lottó 5/40-,
Lottó 6/49-, Noroc-sorsolás; 17:40
A palota legendája (koreai
sorozat); 18:53 Híradó; 20:00
Híradó plusz; 20:50 Sztárgyár;
21:10 Zéró Zóna; 22:40 Exkluzív: A
Román Televízió
dokumentumfilmjei; 23:50 Ahogy
meg van írva; 00:20 Bébivarázs;
00:50 Folklórkincs; 01:50 Exkluzív;
02:55 Híradó

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:10
Egészségpasztilla; 08:20 Egy
özvegy asszony története
(ismétlés); 10:00 Sztárgyár;
11:00 Vallomások; 12:00 Egy óra
biznisz; 13:00 Szórakoztató
mûsor; 14:00 Parlamenti pártok
emelvénye; 14:35 Együtt
Európába; 15:30 Teleshop; 16:00
Caterina és a lányok (olasz
sorozat); 17:00 Vallomások;
18:00 Híradó; 18:20 A magányos
lámpaoszlop (amerikai
vígjáték); 20:00 Sztárgyár; 20:30
Bazár; 21:30 Szórakoztató
mûsor; 22:30 Híradó; 23:30
Sztárgyár; 24:00 Törvény és
rend (amerikai sorozat); 00:55
Mesterség: író; 02:20 Sztárgyár

Viasat 3
06:55 Gyilkos sorok (am. s.);
07:45 A kifutó (am. s.); 08:35 A
nagy házalakítás (am. s.); 09:30
Gyilkos sorok (am. s.); 10:30
Gyilkos számok (am. s.); 11:25
Columbo (am. film); 12:55 A
dadus (am. s.); 13:55 A nagy
házalakítás (am. s.); 14:55 Monk –
Flúgos nyomozó (am. s.); 16:40
CSI: A helyszínelõk (am. s.);
17:35 Esküdt ellenségek: Bûnös
szándék (am. s.); 18:35 Gyilkos
számok (am. s.); 19:30 A nagy
házalakítás (am. s.); 20:30
Jóbarátok (am. s.); 21:15 Két pasi
– meg egy kicsi (am. s.); 22:20
Éden Hotel (am. s.); 23:20 A
célszemély (am. s.); 00:10 CSI: A
helyszínelõk (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Corrina, Corrina
(ismétlés); 12:00 Fiatal és nyug-
hatatlan (amerikai sorozat); 13:00
Hírek; 14:00 Kisvárosi gyilkossá-
gok (brit sorozat); 16:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai sorozat);
17:00 Híradó; 17:45 Happy Hour;
20:00 Las Fierbinti (román soro-
zat); 21:30 Elítéltek (amerikai ak-
ciófilm) Fsz.: Steve Austin, Vinnie
Jones, Robert Mammone; 23:30
Híradó; 24:00 Szerelmes regény
(amerikai vígjáték) Fsz.: Traci
Lords, Paul Johansson, Sherilyn
Fenn; 01:30 Híradó; 03:00 Elítéltek
(amerikai akciófilm, ismétlés);
04:30 Szerelmes regény (ismét-
lés); 06:00 Happy Hour

HBO
06:00 Az utazó (am.–francia
thriller); 07:45 Tron: Örökség (am.
sci-fi akciófilm); 09:45 A hódkó-
ros (am. filmdráma); 11:15 Túl kö-
zeli rokon (am. vígjáték); 13:10
Száguldó bomba (am. akciófilm);
14:50 Ramona és Beezus (am.
családi kalandfilm); 16:35 Kasza-
kõ (am. vígjáték); 18:10 Ébredj
velünk (am. romantikus vígjáték);
20:00 Vik Muniz – A szemét mûvé-
sze (brazil–angol dokumentumfilm);
21:40 Flypaper (am. vígjáték);
23:05 A kukorica gyermekei (am.
horror); 00:40 Farkasember
(angol–am. horror); 02:40 Hét-
mérföldes szerelem (am. romanti-
kus vígjáték); 04:20 A kidobó-
ember (brit filmdráma)

Film +
06:05 Jó társaság (amerikai
vígjáték); 08:05 Televíziós
vásárlás; 11:10 Idegroncs derbi
(amerikai vígjáték); 12:50 A grund
2: (amerikai vígjáték); 14:45
Tiszta ügy (amerikai krimi); 16:55
A szállító 2: (amerikai akciófilm);
18:35 Bújj, bújj, ördög! (amerikai
vígjáték); 20:15 Spionfióka
(amerikai vígjáték); 22:00 Jackie
Chan: Elsõ csapás (ausztrál-
hongkongi-orosz-amerikai akció-
vígjáték); 23:35 Philadelphiai
zsaru (amerikai ackiófilm); 01:20
Kínai csapás (amerikai-
hongkongi akciófilm); 03:00
Lóhalálában (kanadai-német
akció-vígjáték); 04:40 Idegroncs
derbi (amerikai vígjáték)

RTL Klub – 22:25 

A Fõnix
útja 
(amerikai akciófilm) 
Hazarendelik a Mongóliában mûködõ olajkutató ex-
pedíciót. A teherszállító repülõgép, amely értük jön,
rosszabb állapotban van, mint õk maguk. A felszál-
lást követõen a pilóta, Frank Towns (Dennis Quaid)
kénytelen kényszerleszállást végrehajtani a Góbi-si-
vatagban. A szerencsétlenség túlélõi nem akarnak a
homoktengerben elpusztulni. A gép pilótájának ve-
zetésével a legelképesztõbb terv megvalósítására ké-
szülnek: a roncs alkatrészeibõl új repülõt építenek.

AXN
07:00 Jordan (am. s.); 08:00 NCIS
(am. s.); 09:00 Ügyvédek (am. s.);
10:00 A férfiak a szõkéket szere-
tik (amerikai s.); 11:00 Szellemek-
kel suttogó (amerikai s.); 12:00 A
kiválasztott – az amerikai látnok
(amerikai s.); 13:00 Ügyvédek
(amerikai s.); 14:00 Jordan (ame-
rikai s.); 15:00 A férfiak a szõké-
ket szeretik (amerikai s.); 16:00
NCIS: Los Angeles (amerikai s.);
17:00 A kiválasztott – az amerikai
látnok (amerikai s.); 18:00 Õslé-
nyek kalandorai (amerikai s.);
19:00 Jordan (amerikai s.); 20:00
NCIS (amerikai s.); 23:10 Gyilkos
elmék (amerikai s.); 00:10 Felejt-
hetetlen (amerikai s.); 01:10 NCIS
(amerikai s.)

Eurosport
09:30 FIA Túraautó Vb – WTCC
magazin; 10:00 Labdarúgás –
Eurogólok; 10:15 Kötöttpályás
kerékpározás – Vb, selejtezõ; 12:00
Kötöttpályás kerékpározás – Vb,
Melbourne, Ausztrália; 15:00
Curling – Vb, Basel, Svájc, férfi,
körmérkõzés, Németország –
Dánia, élõ; 18:00 Labdarúgás –
Eurogólok; 18:15 Labdarúgás –
Visszaszámlálás; 18:30
Mûkorcsolya – Vb, Nice,
Franciaország, gála bemutató;
20:00 Tenisz – WTA torna,
nyolcaddöntõ, élõ; 23:45 Csupa
sport – Wattok; 24:00 Pankráció;
00:30 Pankráció – Válogatás; 01:30
Kötöttpályás kerékpározás – Vb,
Melbourne, Ausztrália

06:25 Gazdakör
06:40 Híradó
07:05 Horvát krónika
07:30 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
11:00 Család-barát
12:00 Pannon expressz
12:25 Térkép
13:00 Híradó – Déli
13:20 Kívánságkosár
15:40 Határtalanul magyar
16:10 Számûzött magyar irodalom
16:40 Hazajáró
17:10 Az eltûnt fáraó nyomában
18:20 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Múzeumtúra – Francia módra
21:00 Kultikon
21:50 Hírek
22:05 Isten hozta, õrnagy úr!

(magyar játékfilm)
23:45 J. S. Bach: Máté-passió
02:00 Térkép

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 Segíts magadon!
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:30 Stahl konyhája 
10:35 Babapercek
10:40 Teleshop
11:45 EZO: TV Jósok, látók,

médiumok! 
13:20 Ami sok, az sokk (amerikai

vígjáték)
15:10 La Pola (olasz sorozat)
16:15 Csoda Manhattanben

(amerikai-mexikói sorozat)
18:20 Update Konyha
18:25 Tiltott szerelem (török s.)
19:30 Tények
20:30 Aktív
21:10 Jóban Rosszban (magyar s.)
22:20 Szakítani tudni kell (amerikai

romantikus vígjáték) Fsz.:
Jamie Foxx, Morris
Chestnut, Jennifer Esposito,
Gabrielle Union, Peter
MacNicol 

24:00 Aktív
00:30 Tények Este
01:05 EZO. TV Jósok, látók,

médiumok! 
01:40 Szakítani tudni kell

(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)
13:15 Asztro Show
14:15 Az éden titkai (görög

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 A Széf
21:10 Fókusz
21:45 Barátok közt (magyar

sorozat) 
22:25 A Fõnix útja (amerikai

akciófilm) Fsz.: Dennis
Quaid, Hugh Laurie,
Giovanni Ribisi, Miranda
Otto, Sticky Fingaz 

00:40 Tudorok (amerikai sorozat)
01:50 Reflektor
02:05 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 (amerikai s.)
13:01 Híradó délben
13:25 Kodály Zoltán: Magyar Népzene
13:35 Fõtér
15:00 1100 év Európa közepén
15:30 Magyar retro
16:25 Família Kft (magyar sorozat)
16:50 MacGyver (ameikai sorozat)
17:40 Felfedezõ úton a Robinson

család 
18:05 A Nyereg Klub 
18:30 Lizzie McGuire (amerikai s.)
18:55 Robbie, a fóka
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 Aki megölte Sherlock

Holmesot

MTV 2



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

(amerikai sorozat)
11:00 Elcserélt lányok (amerikai

sorozat)
11:55 Tetõtõl talpig
12:30 Múzeumtúra
13:01 Híradó délben 
13:25 P’amende
13:55 Esély
14:25 Passió – Munkácsy Mihály

Trilógia
15:00 Marslakók (magyar sorozat)
15:35 Telesport Magyarország –

Macedónia Férfi kézilabda
olimpiai selejtezõ mérkõzés-
élõ 

17:35 MM
18:40 Everwood (amerikai 

sorozat)
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó este 
21:10 Marslakók (magyar sorozat)
21:40 Páduai Szent Antal – A szó,

mely éget (olasz életrajzi
dráma)

23:25 Az Este
24:00 Négy szellem
00:55 Everwood (amerikai 

sorozat)
01:45 MM

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Reggeli híradó;
09:10 A palota titkai (koreai
sorozat); 11:30 Nyitott szemmel;
12:25 Sztárgyár; 12:45 A palota le-
gendája (koreai sorozat); 14:00
Híradó; 14:45 e-Fórum; 15:15
Teleshop; 15:30 Parlamenti pártok
emelvénye; 16:00 Románia parla-
mentje; 17:00 Híradó; 17:30 La vie
en rose; 18:25 Az elveszett lovag
legendája (koreai sorozat); 19:45
Sport; 20:00 Híradó; 20:50 Sztár-
gyár; 21:00 Egyszer az életben:
Best of; 23:10 Kutyaszorítóban
(amerikai thriller) Fsz.: Harvey
Keitel, Lawrence Tierney, Tim
Roth; 00:55 Distractis Show; 01:50
Profik; 02:40 e-Fórum; 03:05 A
Celibidache-univerzum

8 PÉNTEK / ÁPRILIS 6. Tájoló

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00
Egészségpasztilla; 08:20
A magányos lámpaoszlop
(ismétlés); 10:00 Sztárgyár;
11:00 Vallomások;
12:00 Egy óra biznisz;
13:00 Szórakoztató mûsor;
14:00 Hollandia–Románia:
Tenisz Davis-kupa-
mérkõzés: Élõ; 19:00
Dokumentumfilm; 20:00
Sztárgyár; 20:30 Egy óra
biznisz; 21:30 Mitica esetei;
22:30 Híradó;
23:30 Sztárgyár; 24:00 Van,
akinek tetszik…; 01:05 Film
Robbanásveszély (ismétlés);
02:20 Sztárgyár; 03:40
Labdarúgó Agrárszövetség

Viasat 3
07:25 A kifutó (am. s.); 08:15 A
nagy házalakítás (am. s.); 09:05
Gyilkos sorok (am. s.); 10:05 Gyil-
kos számok (am. s.); 11:00 Colum-
bo: Nehéz ügy (am. s.); 12:55 A
dadus (am. s.); 13:55 A nagy ház-
alakítás (am. s.); 14:55 Monk –
Flúgos nyomozó (am. s.); 16:40
CSI: A helyszínelõk (am. s.); 17:35
Esküdt ellenségek: Bûnös szán-
dék (am. s.); 18:35 Gyilkos szá-
mok (am. s.); 19:30 A nagy házala-
kítás (am. s.); 20:30 Jóbarátok
Rend (am. s.); 21:25 Két pasi –
meg egy kicsi (am. s.); 22:20
Higgy neki, hisz zsaru (amerikai
akciófilm); 00:30 CSI: A helyszíne-
lõk am. s.); 01:30 Esküdt ellensé-
gek: Bûnös szándék (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Kisvárosi
gyilkosságok (ismétlés); 12:00
Fiatal és nyughatatlan (amerikai
sorozat); 13:00 Híradó; 13:30
Mosolypasztillák; 14:00 André
(amerikai kalandfilm) Fsz: Keith
Carradine, Tina Majorino, Keith
Szarabajka; 16:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai sorozat);
17:00 Híradó; 17:45 Happy Hour;
19:00 Híradó; 20:30 Románia
tehetségei; 23:15 Moulin Rouge
(amerikai–ausztrál filmdráma)
Fsz.: Nicole Kidman, Ewan
McGregor, John Leguizamo;
02:00 André (ismétlés); 03:40
Moulin Rouge (ismétlés); 06:00
Happy Hour

HBO
06:00 Ébredj velünk (am. romanti-
kus vígj.); 07:45 Filmek és sztárok;
08:10 Az esküvõi torta (francia
vígj.); 09:40 A barátnõm pasija (am.
romantikus vígjáték); 11:05 Shrek a
vége, fuss el véle (am. animációs
film); 12:40 Fogtündér (am.–kanadai
vígj.); 14:20 Dr: Dolittle: Millió dollá-
ros szõrmókok (am.–kanadai csalá-
di vígj.); 15:45 Az elveszettek földje
(am. sci-fi vígj.); 17:25 Azután (am.
filmdráma); 19:30 Filmek és sztárok;
20:00 Terhes társaság (am. vígj.);
21:40 Stopover (román rövidfilm);
22:00 Spartacus (a bosszú (am. s.);
23:00 Harcosok (hongkongi akció-
film); 00:50 Kísértés két szólamban
(am. zenés vígj.); 02:35 Talán (fran-
cia filmdráma)

Film +
06:10 Tiszta ügy (amerikai krimi);
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Egy zseni, két haver, egy balek
(amerikai vígjáték); 13:30
Káoszelmélet (amerikai vígjáték);
15:10 Spionfióka (amerikai
vígjáték); 16:55 Jackie Chan: Elsõ
csapás (ausztrál-hongkongi-
orosz-amerikai akció-vígjáték);
18:30 Hazárd megye lordjai: Irány
Hollywood! (amerikai akció-
vígjáték); 20:15 Száguldás a
semmibe (amerikai akciófilm);
22:00 Halálos leszámolás
(amerikai akciófilm); 24:00
Szigorúan bizalmas (amerikai
akciófilm); 02:30 Kész cirkusz
(magyar vígjáték); 03:50 Halálos
leszámolás (amerikai akciófilm)

M1 – 21:40

Páduai Szent Antal –
A szó, mely éget 
(olasz életrajzi dráma)
Ez a gyönyörû olasz játékfilm
Páduai Szent Antal életének
fõbb eseményeit kíséri végig,
az 1221-es szicíliai partoknál
történt hajótörésétõl kezdve
egészen haláláig. Antal tanítása
és természetfeletti ereje hatal-
mas változásokat okoz Padova
életében, ezért késõbb a város
védõszentjévé választják. 

AXN
07:00 Jordan (am. s.); 08:00 NCIS
(am. s.); 09:00 Ügyvédek (am. s.);
10:00 A férfiak a szõkéket szere-
tik (am. s.); 11:00 A kiválasztott –
Az amerikai látnok (am. s.); 12:00
Õslények kalandorai (am. s.);
13:00 Ügyvédek (am. s.); 14:00
Jordan (am. s.); 15:00 A férfiak a
szõkéket szeretik (am. s.); 16:00
NCIS (am. s.); 17:00 A kiválasztott
– Az amerikai látnok (am. s.);
18:00 Õslények kalandorai (am.
s.); 19:00 Jordan (am. s.); 20:00
NCIS: Los Angeles (am. s.); 21:00
Visszaszámlálás (am. s.); 22:20
Jó reggelt, Vietnam! (amerikai
vígjáték) Fsz: Robin Williams,
Whitaker Forest, Robert Wuhl;
01:05 A cég (am. s.)

Eurosport
09:30 Csupa sport – Wattok;
10:00 Kötöttpályás
kerékpározás – Vb,
Melbourne, Ausztrália,
selejtezõ; 12:00 Kötöttpályás
kerékpározás – Vb,
Melbourne, Ausztrália, élõ;
16:30 Lovaglás – Lóverseny;
16:45 Snooker – Kínai open,
Peking, Kína, döntõ; 18:00
Csupa sport – Eurosport
Top 10; 18:30 Csupa sport –
Wattok; 20:00 Tenisz –
WTA torna, Charleston, USA,
negyeddöntõ, élõ; 01:45
Rali – Interkontinentális
verseny, Írország, 1:
nap; 02:15 Csupa sport –
Wattok

06:25 Gazdakör
06:40 Híradó
07:00 Rondó
07:30 Híradó
07:35 Alpok-Duna-Adria
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
16:10 Munka-Társ
16:40 Heuréka! Megtaláltam!
17:10 Ízõrzõk: Pánd
17:40 Nagypénteki passió
18:20 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó
20:00 Térkép
20:30 Kulisszatitkok
21:00 Kultikon
21:50 Hírek
22:00 Via Crucis – XVI. Benedek pápa

keresztútja a Colosseumból
23:40 Haydn: A Megváltó hét szava a

keresztfán – magyar koncertfilm
00:40 “A kilencedik órában“

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 Alexandra 

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

médiumok! 
13:15 Barátom, Charlie Brown

(amerikai film)
15:10 La Pola (olasz 

sorozat)
16:15 Csoda Manhattanben

(amerikai-mexikói 
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 Megasztár 6.
01:05 Grimm (amerikai 

sorozat)
02:05 Aktív
02:35 Tények Este
03:10 EZO.TV Jósok, látók,

médiumok! 

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 Az éden titkai (görög

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 A Széf
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
02:10Kemény zsaruk (amerikai s.)

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:00 Nagypénteki passió
10:30 Hagyományok õrzõi
10:32 Rajzfilmek 
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 Natúra
13:50 Fõtér
15:15 1100 év Európa közepén
15:40 Áldott szép Húsvétnak

gyönyörû ideje
16:40 Família Kft (magyar sorozat)
17:05 MacGyver (amerikai sorozat)
17:50 Felfedezõ úton a Robinson

család 
18:20 A Nyereg Klub 
18:45 Lizzie McGuire (amerikai s.)
19:05 Esti mese
19:55 Nagypénteki ref. istentisztelet
21:00 Híradó este
21:30 A Szórád-ház
23:20 Megkésett memoár (dokf.) 
23:50 Maradj talpon! 
00:40 És a nyolcadik napon

(magyar tévéfilm)
01:35 Bogányi Gergely koncertje a

Lotz terembõl
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