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Reptérbõvítésre várva –
A megyei tanács leg-
utóbbi ülésén ismét
a repülõtérrel foglalkozott
a 18 millió eurónyi EU-s
támogatás elnyerése
érdekében 4.
Lómentõk találkoztak
Margittán – A Magyar
Állatorvosok Világ-
szervezetének és a ló-
gyógyászok egyesületének
másfélszáz tagja vett részt
a szakmai meg-
beszélésen 6.
Egy életen át tanulni
és tanítani –
Interjú Seres
Erzsébet bályoki
tanítónõvel 11.
Iskolanap Berettyószép-
lakon – Megyén belülrõl
és határon túlról érkezett
vendégsereg
társaságában ülte meg
a tartalmas iskolanapot
a tanintézet 12.

Új fejezet nyílik az RMDSZ
Bihar megyei szervezetének tör-
ténetében, ezt nem csupán a
dekoráció jelezte a megyei je-
löltállító küldöttgyûlésnek helyet
adó Szakszervezetek Mûvelõdé-
si Házában, hanem a megyei
önkormányzati tisztségre jelent-
kezõk is. Kiss Sándor megyei el-
nök kötetlen, szellemes beszé-
dében többek között megindo-
kolta, miért nem indul a tanács-
elnöki posztért, miért kéri a tá-
mogatást jelöltjének, Pásztor
Sándornak. Több mint 1600
magyar választó véleményét ki-
kérve alkották meg az ideális je-
lölt profilját, s a kívánalmak
többségének – bátor, õszinte, fi-
atal, nem gazdag – õ nem tesz
eleget, vallotta meg Kiss. Meg-
keresték hát azt, aki megfelel az
elvárásoknak, és aki eddigi
eredményei alapján méltán szá-
míthat a megye román lakosai-
nak a voksaira is.

A Körösök Vízügyi Igazgató-
ságának vezetõjeként és Bihar-
püspökiért felelõs váradi önkor-

mányzati kép-
viselõként kéz-
zel fogható fej-
lesztések köt-
hetõk Pásztor
nevéhez, aki
kortesbeszé-

dében magát a konfliktushelyze-
teket elkerülõ, a kompromisszu-
mokat keresõ, de a megterve-
zett stratégiát következetesen
végigvivõ, akadályok elõtt meg
nem hátráló embernek mondta.
A hozzászólások rendjén Biró
Rozália megyei választmányi el-
nök Kiss Sándor vezetõi és em-
beri kvalitásait méltatta, utóbbi
pedig leszögezte: szó sincs a
viszszavonulásáról, folytatja a
munkát a szervezet élén és a
megyei önkormányzatban. Sza-
bó Ödön megyei ügyvezetõ el-
nök azt hangsúlyozta, hogy a
Szövetségnek van megyei stra-
tégiája, van esély a gyõzelemre.

Bemutatkoztak a megyei ön-
kormányzati képviselõjelöltek
is, szám szerint huszan, akiket a
küldöttgyûlés rangsorolt, szem

elõtt tartva a tájegységi képvise-
let érvényesülését. Ezek szerint
az RMDSZ megyei jelöltlistáján
befutó helyre kerül Szabó Ödön
(Várad és a metropolisz övezet),
Hodgyai Edit (Margitta és kör-
nyéke), Turucz Mária háziorvos
(Érmihályfalva és vidéke), Kiss
Sándor-Elek (Székelyhíd és vidé-
ke), Sárközi Sándor (Nagysza-
lonta és környéke), Grim And-
rás (Sebes-Körös-völgye) és Fer-
kõ Jenõ erdõmérnök (Belé-
nyesi-medence), mellettük For-
ró László egyházkerületi elõadó-
tanácsos, hegyközkovácsi lelki-
pásztor a református és Szabó
István nyugalmazott gépészmér-
nök a római katolikus egyház
képviseletében. A listát Kiss
Sándor vezeti. A közgyûlés fel-
hatalmazta a megyei Állandó
Bizottságot, hogy a sorrendet
maga állapítsa meg, és 42 fõsre
kiegészítse a listát többek között
a cigány és német közösség, il-
letve civil szervezetek reprezen-
tánsaival.

M. Zs.

8–9.

Pásztor Sándor a megyei tanácselnökjelölt
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Lapunk támogatója 
a Communitas Alapítvány

Itt a tavasz, jön a nyár, de „békafürösztõ” to-
vábbra is bûzlik és éktelenkedik Margitta köz-
ponti parkjában. Nem annak indult, de az lett
belõle. Az ígéretek szerint egy szép vízesés-
rendszer lett volna, visszaforgatott vízhozam-
mal, ami díszként és hûsítõként szolgált volna
a parkban üldögélõknek. Sajnos csak egy-két
napig mûködött, mert állítólag kiderült, hogy a
szivattyú nem bírja a terhelést. A lakosok már
többször szóvá tették a polgármesteri hivatal-
ban, hogy jó lenne üzembe állítani, de süket fü-
lekre találtak.

Az egyik medencében maradt valamennyi
víz, amit idõnként a csapadék is pótol, de ez
csak szúnyogbölcsõnek és bûzforrásnak jó. La-
punkban is beszámoltunk tavaly az esetrõl, de

valószínûleg az illetékesek nem olvasták. Vajon
idén sem lesz változás?

Jön a meleg, amitõl a pocsolya elõbb utóbb
fertõzésforrássá válik. Jó lenne tenni valamit
ez ügyben, ha mást nem, legalább betömni a
gödröt, hisz úgysincs semmi haszna. Csak arra
jó, hogy azt a szemetet tárolja, amit a szél és a
meggondolatlan járókelõk belehordanak. Igaz,
a szemetelõk sem hibáztathatók teljes mérték-
ben, mert a tereptárgy inkább hasonlít
szemetesgödörhöz, mint üdítõ vízmedencéhez.

Az emberek elkerülik a parkot, nem szíve-
sen szagolják a bûzt. A varjakat viszont nem
zavarja, mert inváziót hirdettek a park ellen, és
tömegestül rakják fészkeiket az ultraközpont
fáin. Szerencse, hogy legalább õk jól érzik ma-
gukat.

szefi

„Békafürösztõ”
a parkban

Juhtenyésztõknek!
Május 18-áig igényelhetik

a juh- és kecsketenyésztõk az
állatok után járó állami kiegé-
szítõ támogatást a Mezõgaz-
dasági Kifizetési és Intervenci-
ós Ügynökség (APIA) helyi
kirendeltségeinél. Elsõként
innen be kell szerezniük a
kérvény formanyomtatvá-
nyát, ezt kitöltve láttamoztat-
niuk kell egy törvényesen
mûködõ tenyésztõi egyesület-
tel, amely igazolja, hogy a fel-
tüntetett állatállomány való-
ban létezik. A egyesületek lis-
tája megtalálható az ügynök-
ség honlapján (www.apia.
org.ro). A láttamozott kér-
vényt a személyi igazolvány
másolatával, az igénylõ nyil-
vántartási számával és aktív
bankszámlájának bizonylatá-
val együtt szintén az ügynök-
ség területi kirendeltségein
kell benyújtani. 

Új rektort
választanak

Amint már megírtuk, a
tanügyminiszter nem hagyta
jóvá, hogy a megválasztott
Cornel Antal egy újabb man-
dátum idejére betöltse a
Nagyváradi Egyetem rektori
tisztét, ezért április 23-ára új
rektorválasztást írt ki a felsõ-
oktatási intézmény szenátu-
sa. Reggel 8-tól 18 óráig ad-
hatják le voksukat a szavaza-
ti joggal bíró oktatók és hall-
gatók a hat jelölt egyikére. A
jelöltek – Constantin Bungãu
megbízott rektor, Mircea Ad-
rian Chiriac, Ioan Felea, Ioan
Horga, Alexandru Ilieº és
Gheorghe Constantin Iones-
cu professzorok – elõzõleg öt
vitát tarthattak választóik
elõtt.



Támogatóinak körében tar-
totta kampányindító rendezvé-
nyét a Continental szálló egyik
konferenciatermében Cseke
Attila, az RMDSZ nagyváradi
polgármesterjelöltje. A városi
szervezetet vezetõ Biró Rozália
alpolgármester méltatta a sze-
nátor eddigi – elsõsorban
egészségügyi miniszterként
végzett – munkájának eredmé-
nyeit, aláhúzva jellemszilárdsá-
gát, amikor inkább lemondott,
amikor megvonták tõle az esz-
közöket kitûzött céljai elérésé-
hez.

A jogász végzettségû jelölt
Kiss Sándor megyei tanácsel-
nöki kabinetjében kezdte köz-
életi-politikai pályáját, volt
váradi önkormányzati képvise-
lõ, kormányfõtitkár-helyettes és
kormányfõtitkár, 20 hónapig
egészségügyi miniszter, jelenleg
a törvényhozás felsõházának
tagja. Kampányindító beszédé-
ben megfogalmazta mottóját:
egészséges Váradot szeretne,
amely visszanyeri térségi köz-
ponti szerepét minden terüle-
ten. Nagy vonalakban vázolta
is, mit tenne polgármesterként,
hogy Bihar megye székhelye új-
ra a regionális oktatási, egész-
ségügyi, kulturális, sport- és
ipari-gazdasági központ legyen.

Mint mondta, a városgazdai
szerepen túl polgármesterként
stratégiát kínál az ezeréves tele-
pülés történelmi múltjában rejlõ
potenciál kiaknázására. Ígérte:

a csendõrséget elköltözteti, és
campust épít az önkormányzat
a Rulikowsky úton az állami
egyetemmel átellenben, folyta-
tódnak a kórházfejlesztések, a

városkasszából mellrákszûrést
finanszíroznak majd, alkotóhá-
zat rendeznek be a várban, új
sportcsarnokot építenek, a
képzett munkaerõt foglalkozta-
tó, stabil ipari cégeket igyekez-
nek idevonzani, s megkeresik a
módját a belvárosi szecessziós
épületek renoválásának. Megis-
mételte: a váradiakkal valós
párbeszédet folytató, emberar-
cú közigazgatást fog bevezetni.
A jelölt világossá tette: õ pol-
gármesternek készül, erre van
programja, így nem lesz ott a
neve az önkormányzati képvi-
selõk listáján, és alpolgármester
sem akar lenni.

Cseke Attila mellett olyan je-
les váradi közéleti személyisé-
gek álltak ki, mint Csûry István
királyhágómelléki református
püspök, Jenei Imre futballedzõ,
Carmen Pantiº, a megyei kór-
ház volt menedzsere és Mircea
Pop sebész, Jakobovits Miklós
és Márta képzõmûvész házas-
pár, Marcu Ágnes, a
Varadinum vonósnégyes alapí-
tója és Marcu Vasile, Fejér Iván
vízilabdázó, Szatmári Ferenc, a
Mária Rádió igazgatója, Tuduka
Oszkár nyugalmazott tanár, ze-
nekritikus, Thurzó Zoltán, ifjú
zongoramûvész.

M. Zs.

Megyénk több önkormányzatában elõ-
választáson dõlt el, hogy ki induljon az
RMDSZ színeiben a június 10-ei helyha-
tósági választáson a polgármesteri tiszt-
ségért. Legtöbb helyen állóurnás vokso-
lásra várták a településen lakó magyar
választókat vasárnap. Paptamásiban
szombaton mozgóurnás rendszerben vá-
lasztottak, az eddigi alpolgármester, Ma-
tyi Miklós döntõ fölénnyel (1059–464
voks) nyert a tisztséget eddig betöltõ
Szûcs Ferenccel szemben. Értarcsán a
körzeti küldöttgyûlés határozta el szom-
baton 19–5 arányban, hogy Bordás
Károly induljon egy újabb mandátumért.
Biharon Nagy Gizella polgármester

szerezte meg a jelöltséget Póti Csabával
szemben (689–400 voks), Berettyócso-
hajon viszont Molnár József alpolgár-
mester legyõzte a harmadik mandátumát
töltõ Zatykó Istvánt (409–338 voks). Ér-
bogyoszlóban mindössze néhány sza-
vazattal elõzte meg Vékony Mihály ön-
kormányzati képviselõ a hivatalban lévõ
Gáspár Gyulát. Érkörtvélyesen a négy
jelentkezõ közül Nagy István kapta a leg-
több szavazatot (461), de ez kevesebb,
mint a leadott voksok (1054) fele, ezért
valószínûleg második fordulóban mérkõ-
zik meg a második legnépszerûbbnek bi-
zonyult Kecskés Istvánnal (250 voks).
Érmihályfalván Nyakó József az ér-

vényes szavazatok kétharmadával (1838
voks) nyerte el a szavazók bizalmát. Sza-
lacson Horváth Béla 36 vokssal többet
kapott Porsztner Sarolta jelenlegi polgár-
mesternél, Székelyhídon a három je-
lentkezõ közül Béres Csaba jelenlegi
polgármester nyert 60,23 százalékkal
(2531voks). Nagyszalontán a tanácsos-
jelölteket rangsorolták az elõválasztáson;
a voksok csökkenõ sorrendjében a követ-
kezõk kerülnek befutó helyre: Illyés La-
jos, Kiss Ernõ, Nagy Ila, Szabó Sándor,
Cseke Sándor, Patócs Júlia, Szemes Sán-
dor, Nagy Árpád, Szász Dénes, Horváth
János, Szíjjártó Szilárd, Gali Teréz, Ba-
logh Péter.
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Az egészséges Nagyváradért

Polgármesterjelölteket választottak
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Még mindig találtak
hiányzó dokumentumot
a nagyváradi repülõtér
bõvítésére vonatkozó
pályázatot elbíráló
bizottságok. A megyei
önkormányzat április
11-én rendkívüli ülésen
vette újra napirendre
az ügyet.

Az európai uniós eljárás-
rendnek megfelelõen részletes
kivitelezési tervet kellett pre-
zentálni, ezt ellenvetés nélkül
hagyta jóvá a tanács, akárcsak
a társfinanszírozásról szóló ta-
valy szeptemberi határozat
módosítását. Szükség volt
még a reptér mûködési sza-
bályzatának és szervezeti fel-
építésének megváltoztatására,
ez már nem ment simán. Az
intézményt vezetõ Gheorghe
Pasc azt magyarázta, hogy a
Nemzetközi Légiforgalmi
Egyesület (IATA) elõírása sze-
rint – amelyet az EU-tag Ro-
mániában is alkalmazni kell –
a légi jármûvek és az utasok

földi kiszolgálása (handling)
nem a reptér üzemeltetõjének
feladata, hanem a szállítóké,
így az ezért felelõs személyzet
sem tartozhat a reptérhez. A
nemzeti liberális párti és az
RMDSZ-es tanácsi alelnök vi-
tatta ennek jogosságát, és azt
akarták elérni, hogy az elfoga-
dandó szervezeti felépítés csak
július elsejétõl lépjen hatályba

(vagyis a mandátuma végéhez
közeledõ megyei tanács miatt
ne bocsássanak el senkit),
Szabó Ödön frakcióvezetõ pe-
dig azt javasolta, hogy a vál-
toztatás csak július elsejéig le-
gyen érvényes. A módosítást
végül egyhangúlag elfogadták
a tanácsosok.

Pasc reptérparancsnok ér-
deklõdésünkre elmondta,
hogy a handling felelõsségi
körébe tartozik például a cso-
magok kezelése, az utas eljut-
tatása a repülõgépbe, illetve a
géprõl a terminálba, a gépek
takarítása, télen a fagymente-
sítése, amihez szakszemélyzet
szükséges. Amint Viorel Bãi-
cantól, a reptér fejlesztésért
felelõs osztályvezetõjétõl meg-
tudtuk, a kifutópálya tovább
már nem halogatható felújítá-

sa, illetve a meghosszabbítása,
ami nagyobb gépek fogadását
is lehetõvé teszi, 31,6 millió
euróba kerül. Ez 130 millió
lej, amibõl 95,6 millió lej a
megtéríthetõ. Ennek közel 70
százalékát teszi ki az EU-s tá-
mogatás. A megye 2 százalé-
kos önrésszel szállt be, és állja
a közel 25 millió lejnyi általá-
nos forgalmi adót. Az állam –
a szállítási minisztériumon ke-
resztül – ugyanennyivel száll
be, vagyis az elszámolható
költségek majdnem 29 száza-
lékával, a maradékot maga a
reptér adja. A finanszírozási
szerzõdést a szállítási miniszter
és a Polgári Légi Közlekedési
Hatóság elnöke jelenlétében
Váradon fogják megkötni má-
jus elején – tudatta Pasc.

Máté Zsófia

A Vidékfejlesztési és Halá-
szati Kifizetési Ügynökség me-
gyei kirendeltségén a hét ele-
jétõl május 31-én délig fogad-
ják a farmok korszerûsítésére
vonatkozó pályázatokat, ame-
lyek finanszírozására 220,5
millió euró áll rendelkezésre.
Külön bírálják majd el a nö-
vénytermesztéssel és az állat-

tenyésztéssel foglalkozó gaz-
daságok, a tejtermelõk és a
környezetkímélõ beruházá-
sok, illetve a 141-es kiírásban
már támogatást nyert önfenn-
tartó gazdaságok pályamun-
káit. Az Európai Vidékfejlesz-
tési Alapból származó vissza
nem térítendõ támogatás a
költségek legalább 40 százalé-

kát fedezi. A növénytermesztõ
gazdáknál nem lehet több egy-
millió eurónál (a projekt teljes
költségének max. 70 százalé-
ka), az állattenyésztõ farmo-
kon legfeljebb kétmillió euró
lehet a támogatás. Speciális
szállítójármûvek beszerzésére
is lehet pályázni, például tar-
tálykocsi, hûtõkocsi, méheket

vagy jószágot szállító teherau-
tó. Az EU-s normák alkalma-
zását célzó beruházások nem
kapnak támogatást, mivel
mostanra ezek már kötelezõ-
ek Romániában is. A pályáza-
ti útmutató (a 9. variáns) és az
elbírálási kritériumok megta-
lálhatók az ügynökség honlap-
ján (www.apdrp.ro).

Reptérbõvítésre várva

Gheorghe Pasc reptérparancsnok és kollégái már számtalan megyei tanácsülésen és bukaresti bizottsági meg-
hallgatáson érveltek a projekt mellett

Minden tanácstag megszavazta a módosításokat

Farmkorszerûsítésre lehet pályázni
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Az elõadókat és a szép szá-
mú, zömében fiatalokból álló
hallgatóságot szokás szerint
Szabó Ödön, a Bihar megyei
RMDSZ ügyvezetõ elnöke kö-
szöntötte, majd õ jelentette be,
hogy április 19-én Csáki
György, az elõadássorozat ko-
ordinálója értekezik a gazdasá-
gi növekedésrõl, fejlõdésrõl és
ciklusokról, 26-án pedig ismét
Kertész Krisztián tart elõadást.

A piac kudarcai

Molnár professzor beszélt a
gazdasági folyamatokról, a szû-
kösen rendelkezésre álló javak-
ról és a piaci koordinációról,
amely többféle (agresszív, eti-
kai, bürokratikus és vegyes) le-
het. Az ideális a korlátlan ver-
senypiac lenne, mely többsze-
replõs, a felek szabadon ki- és
beléphetnek, és szabad az in-
formációáramlás. A piaci ku-
darcok közé számíthatjuk a
monopóliumok és oligopó-
liumok kialakulását, az olyan
externáliákat, mint például a

környezetszennyezés, de az
aszimmetrikus információ-
áramlást is. A professzor
ugyanakkor arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy mialatt a piacok
globálissá váltak, nincsenek
globális szabályzó intézkedé-
sek, holott szükség lenne ezek-
re, hiszen feltételezhetõ a
globalizáció nem azonos üte-
mû bõvülése, ami például a kü-
lönbözõ kultúrák találkozásánál
még erõsebb feszültségek ke-
letkezéséhez vezethet.

GDP és jólét

Kertész a GDP (Gross
Domestic Product – bruttó ha-
zai termék) három kiszámítási
módjának ismertetésével kezd-
te elõadását, beszélt a GDP és
GNP (Gorss National Product
– bruttó nemzeti termék) kö-
zötti különbségrõl is. A külön-
bözõ országok gazdaságát csak
közös mértékegység használa-
tával hasonlíthatjuk össze, ez
lehet a közös deviza (dollár
vagy euró) az árszínvonal éve
(folyó évi vagy változatlan áras)
és a devizaárfolyam (piaci vagy
vásárlóerõ paritás). A Nemzet-
közi Valutaalap (IMF) kimutatá-
sai szerint a világ GDP-je
2011-ben 75 ezer millárd dol-
lár volt, azaz 11.000 dollár/fõ.
A GDP ugyanakkor nem feltét-
lenül tükrözi a jólétet, mert
nem vonják le belõle például a

környezetszennyezés okozta
károkat vagy a természeti kin-
csek csökkenését. Kertész
Krisztián beszélt még a makro-
gazdasági jövedelemegyenlet-
rõl, a GDP komponenseirõl és
azok alakulásáról is.

Magyarországon jelenleg
25,6 százalékkal nagyobb a vá-
sárlóerõ, mint 1989-ben, de a
növekedés rendkívül hullámzó
volt. 1989–1993 között 18
százalékot zuhant a GDP, és
megbomlott a makrogazdasági
egyensúly, majd 1994–96 kö-
zött lassú növekedés jelentke-
zett, és a Bokros csomaggal
1995–96-ban helyreáll a mak-
rogazdasági egyensúly. A gaz-
daság 1997– 2000 között
gyorsan nõtt, a növekedés üte-
me szintén gyors volt 2001 és
2006 között is, de akkor már
túlköltekeznek a kormányok,
és a makrogazdasági egyensúly
ismét felborult, majd 2007–
2008-ban a megszorítások mi-
att javult az egyensúly, de las-
sult a növekedés, 2008 októ-
berében pedig megkezdõdött a
világgazdasági válság. Emiatt
csak újabb megszorításokkal
tartható meg a viszonylagos
egyensúly is, miközben vissza-
esik a gazdaság fejlõdése. Glo-
bálisan 2010 óta lassú növeke-
dés tapasztalható, a magyar
gazdaság is ezt az ütemet köve-
ti, de az ország ki van téve a
nemzetközi pénzpiacok bizal-
mának.

Fried Noémi Lujza

Közgazdaságról közérthetõen

A Comau Romania Kft. új telephelyét adták át múlt pén-
teken délelõtt Nagyváradon a Borsi úton, ahol szerelõcsar-
nok és tervezõirodák kaptak helyet. Ilie Bolojan polgármes-
ter vágta át az avatószalagot. A megjelenteket Marco Busi
(jobbról), a cég romániai és franciaországi kirendeltségének
vezetõje köszöntötte, majd Ricardo Tarantini (bal oldalt), a
cég vezérigazgatója beszélt röviden. Az autóalkatrészek gyár-
tásával foglalkozó vállalatnak 336 alkalmazottja van, több
mint száz tervezõmérnök. Többek között a Fiat, a Ford, és a
Landrover márkájú gépkocsikhoz való alkatrészek készülnek
náluk. Busi elmondta, hogy Észak- és Dél-Amerikába, Ázsiá-
ba is szállítanak a váradi kirendeltségrõl.

F. N. L.

Az RMDSZ Bihar megyei szervezete által létrehozott
Szacsvay Akadémia közgazdasági elõadássorozatában
április elsõ hetében Molnár József, a Szent István
Egyetem volt rektora, a Közgazdaságtudományi
és Módszertani Intézet igazgatója a piacelméletekrõl,
piaci szerkezetekrõl és kudarcokról értekezett.
Múlt csütörtökön ugyancsak a nagyváradi
Ady-középiskolában Kertész Krisztián, az Általános
Vállalkozási Fõiskola oktatója a GDP fogalmát járta
körül.

Molnár József professzor

Szabó és a visszatérõ elõadó,
Kertész Krisztián



Komiszár János debreceni
festõmûvész munkáiból nyílt
tárlat zenés-irodalmi keretben
múlt szerda délután az Arany
Palota nagygalériájában. Az
RMDSZ nagyszalontai szerve-
zete és az Arany János Emlék-
múzeum közös rendezésében
megzartott ünnepség elsõ per-
ceiben Darvasi Zoltán múze-
umigazgató köszöntötte a
megjelenteket, majd a kiállító
mûvész üdvözölte a látogató-
kat.

Valós és szimbolikus
formák egysége

Komiszár János 1949-ben
született Máriapócson, diplo-
máit az Ybl Miklós Mûszaki

Fõiskolán, a budapesti Mûsza-
ki Egyetemen és a Bessenyei
György Tanárképzõ Fõiskolán
szerezte. Munkái 1983 óta
szerepelnek különbözõ me-
gyei és országos tárlatokon,
eddig 70 önálló kiállítása volt.
A mûvész az utóbbi években
számos tanulmányúton és kül-
földi alkotótáborban vett részt,
tagja a Magyar Rajztanárok
Országos Egyesületének és a
Magyar Alkotómûvészek Or-
szágos Egyesületének. A Bras-
sai Galéria vezetõjeként 1989
óta maga is 150 kiállítást szer-
vezett, 1997 májusától mû-
sorvezetõ-szerkesztõje a deb-
receni Szóla Rádió Paraván
címû képzõmûvészeti maga-
zinjának, 1997-ben Mária-

pócs városért kitüntetést,
1998-ban az Õszi tárlat nívó-
díját, 2001-ben pedig Holló
László-díjat kapott.

A debreceni festõmûvész
bemutatkozó szavaiban ars
poétikájáról beszélt a jelenlé-
võknek: „Két fajta világom
van, s ezek bennem élnek.
Egyrészrõl a természet valós
formáinak szeretete, másrész-
rõl az elvont formák vonzása,
melyek élményeimmel keve-
redve egy szimbolikus-abszt-
rakt egységgé állnak össze.
Festészetem ennek megfelelõ-
en archaikus és modern. Az
elsõt tanultam a mestereimtõl,
a második jött magától, kiala-
kult. Jól megvannak egymás-
sal bennem.”

A szalontai tárlaton számos
olyan alkotás látható, amelyek
versillusztrációnak készültek,
továbbá tájképek, csendéletek
is sorakoznak a falakon. A
megnyitót Szabó Tímea Vik-
tória és Gali Boglárka jóvoltá-
ból szavalatok, Gali Teréz köz-
remûködésével pedig az alka-
lomhoz illõ dalok gazdagítot-
ták.

Versek és dalok
az eperfa alatt

Az Arany János Mûvelõdési
Egyesület szervezésében ze-
nés-verses mûsorra várták
Nagyszalonta irodalomkedve-
lõ közönségét a költészet nap-
ján az Arany-porta udvarára.
A hely szellemisége már ön-
magában különlegessé vará-
zsolta a rendezvényt, s ezt
csak fokozták a magyar költé-
szet nagyjaitól idézett verssor-
ok. Gali Teréz énekesnõ és lá-
nya, Boglárka igazi zenés-iro-
dalmi csemegével örvendez-
tették meg a családias hangu-
latú rendezvény résztvevõit.
Gali Boglárka szavalt többek
között Arany János, Petõfi
Sándor, Zilahy Lajos és Gábor
Ferenc költeményeibõl, Gali
Teréz pedig megzenésített
versek egész csokrát nyújtotta
át az egybegyûlteknek.

Balázs Anita
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A költészet napja Szalontán

Gali Teréz és Boglárka prózában-dalban adott elõ verscsokrot

A debreceni Komiszár János állította
ki képeit

Jótékony katonafeleségek
közremûködésével, a brüsszeli
székhelyû NATO Charity
Bazaar alapítvány jóvoltából
280 használt számítógép,
168 képernyõ, 45 nyomtató
és 4 szervergép érkezett a na-
pokban megyénk tizennégy is-
kolájába és a váradi Félix
Gyermekotthonba. Az alapít-
ványt vezetõ Schmidt Katalin
is elkísérte Nagyváradra a

szállítmányt, amelynek célba
juttatását a váradi Rotary Klub
fizette. A vakáció után a
szentjobbi, a körösgyéresi, a
biharpüspöki, a vámoslázi, a
mezõszakadáti, a köröskis-
jenõi,a fugyivásárhelyi, a bi-
hardiószegi, a margittai, a ba-
rátkai, a tenkei, a feketeerdõi
és a váradi eminescus diákok
birtokba vehetik a számítás-
technikai eszközöket.

Számítógépek ajándékba
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A konferencia során a szak-
ma elméleti kérdéseinek tagla-
lása mellett gyakorlati bemuta-
tóra is sor került. A nyitóelõ-
adó, Makra Zita, a budapesti
állatorvosi egyetem tanára a lo-
vak általános anesztéziájának
praxiskörülmények közötti mó-
dozatairól értekezett magas
szintû szakmai alapossággal, a
gyakorlati kérdésekre is kitér-
ve. Bakos Zoltán egy angliai
lókórház orvosaként két téma
boncolgatására is vállalkozott.
Elsõ elõadásában a lovak gya-
kori vázizom-betegségeirõl be-
szélt, majd a savós patairha-
gyulladás endokrinológiai hát-
terére világított rá, a diagnosz-
tika kérdésköre mellett a haté-
kony kezelési praktikákat is is-
mertetve. Jármy Miklós bu-
dapesti lódoktor Állatorvos a
lovasversenyeken címmel
megtartott elõadásában a szak-
orvosok e specifikus területére
engedett betekintést.

A konferencia szüneteiben
sikerült megszólaltatnunk a ta-
lálkozóra érkezett néhány szak-

tekintélyt. Szieberth István,
a Magyar Állatorvosok Világ-
szervezetének elnöke elmond-
ta, hogy szervezetük magyaror-
szági, romániai, ukrajnai, kár-
pátaljai, szlovákiai, szerbiai (ez
utóbbihoz nyert besorolást
Horvátország) régiókra tagozó-
dik. Taglétszámuk megközelíti
a 900-at; az anyaország mel-
lett Erdély adja a legtöbb állat-
orvost. 1997-ben hívták életre
nemzetközi szervezetüket, az-
óta konferenciasorozat kereté-

ben igyekeznek a ló megbecsü-
lését visszaállítani. A kommu-
nizmus éveiben felére csökkent
a lóállomány a Kárpát-meden-
cében; legkevésbé Romániá-
ban csappant meg a számuk,
itt 600 ezerre tehetõ a patások
száma, Magyarországon alig
éri el ennek a tizedét – sorolta
Szieberth.

A román Országos Állat-
egészségügyi és Élelmiszer-biz-
tonsági Hatóság alelnöke,
Csutak Nagy László helyet-
tes államtitkár kielégítõnek
tartja a hazai háztáji állatorvosi
ellátást. A konferencia témájá-
hoz kötõdve elmondta, hogy
Romániában a lovak többsége
még mindig munkaeszköz, a
haszonállatok az állomány 85
százalékát teszik ki. Kötelezõ
az állatok azonosítása a nemze-
ti adatbázisban, a lovaknál a
mikrochipes megjelölést hasz-

nálják. Létezik egy országos
szûrõprogram, amely kötelezõ
módon kiselejtezi a fehérvérû-
ségben szenvedõ hátasokat –
ismertette Csutak Nagy.

A szervezõ, Almási István
szakemberként szûkebb régi-
ónk leggyakoribb lóbetegsége-
ként a kólikát jelölte meg,
amely túletetésbõl, valamint az
élelmezés minõségi hiányossá-
gaiból ered.

Konferenciazáróként a
résztvevõk az elhangzottakat a
gyakorlatban is megszemlélhet-
ték Rákóczi Lajos lovasgazda
érköbölkúti birtokán. Rákóczi a
maga állományából nem tudott
beteg állatokat produkálni, de
felhajtott ismeretségi körébõl
tünetgyanús lovakat, amiket ott
helyben diagnosztizáltak, sõt
egyedi kezelésnek is alávetet-
tek.

D. Mészáros Elek

Mintegy százötvenen érkeztek múlt szombaton
a Berettyó-parti városba a VII. Lógyógyászati
Konferenciára, amelyet a Magyar Állatorvosok
Világszervezete és a Magyar Lógyógyász Állatorvosok
Egyesülete szervezett meg. A közismert margittai
állat-egészségügyi szakember, Almási István
a rendezvény egyik mindeneseként a résztvevõk
elszállásolásáról, a helyszínekrõl, a megfelelõ
sajtónyilvánosságról gondoskodott kifogástalanul.

Lómentõk találkoztak Margittán

Magyar állatorvosok tanácskoztak

Almási István, az egyik házigazda

A köbölkúti lovastanyánNépes konzílium vizsgálta meg a hátast 
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Érkörtvélyesen megmoz-
dult a falu apraja-nagyja, ami-
kor az elmúlt szerdán a Tuli-
pán Kaláka keretében 300 tu-
jafát ültettek a fõút két olda-
lán. Több mint százan vettek
részt az akcióban, köztük a
helyi cserkészek, az általános
iskola III.–IV. osztályos tanu-
lói, a kultúrcsoport, a refor-
mátus nõszövetség, idõs és
friss házasok és még sokan
mások. Nagyon jó hangulat-
ban folyt a munka, ez a helyi
szervezõket dicséri, akik iga-
zán ráéreztek a kaláka lénye-
gére, mely az adott közösség
megerõsítését hivatott szolgál-
ni. Miközben a facsemetéket
ültették, magyar nótákat húz-
tak a zenészek, a gyermekek
hagyományos népi játékokat
játszottak, népviseletbe öltö-
zött fiatalok pedig kosárból kí-
nálták mindenkinek a zsíros
kenyeret hagymával. Igazi
népünnepély-hangulata volt a
programnak, melynek végén
Kiss Zoltán Zsolt helyi
RMDSZ-elnök, valamint Borsi
Imre Lóránt megyei program-
felelõs köszöntötte a mindvé-
gig kitartó kalákásokat, külön
megköszönve Tóth Tünde
szervezõi munkáját. A tujákat
a helyi önkormányzat és az
RMDSZ támogatásával vásá-
rolták.

A kiskereki közösség ápri-
lis 11-én már másodszor szer-
vezett kalákát. Ezúttal egy ját-
szótér kialakításába kezdtek a
falu központjában. A többna-
pos munkálat elsõ fázisában
elegyengették a talajt, és a be-

kerítéshez fogtak hozzá. A ját-
szótér a helyi önkormányzat
és az RMDSZ anyagi támoga-
tásának, valamint az önkénte-
sek kétkezi munkájának kö-
szönhetõen valósul meg. A 15

fõs kaláka munkáját most is
Nagy István helyi programfe-
lelõs és Nyíri Sándor polgár-
mester irányította.

Érsemjénben is egy ját-
szótér területének az elõkészí-

tését vállalta fel a 25 fõs kalá-
ka ugyanazon a napon. Ke-
resztúri Lajos helyi program-
felelõs és Balazsi József pol-
gármester szervezésében kiás-
ták az oszlopok helyét, és el is
helyezték a cölöpöket.

Érmihályfalva Százhold
negyedében is játszóteret épí-
tettek az önkéntesek április
11-én. Nyakó József helyi
RMDSZ-elnök, programfele-
lõs vezetésével egy 30 fõs csa-
pat állt neki a játszóeszközök
elemeinek összeszerelésének,
és emellett fákat is ültettek. A
hinták felállítását követõen
Borsi Lóránt köszöntötte a ka-
láka tagjait, gratulálva min-
denkinek, aki magáénak érzi a
város jövõjét, és komolyan
vette a Tulipán Kaláka
felhívását a helyi kö-

Kalákák 
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zösség és a település
gyarapítására. A jó
hangulatú munkálko-

dás végeztével az asztalnál gu-
lyás várta az önkénteseket.

Albison múlt csütörtökön,
az Irinyi József-emlékhely kö-
rüli terület rendezésének utol-
só fázisa zajlott a Tulipán Kalá-
ka mozgalom keretén belül. A
többnapos munkában össze-
sen 35-en vettek részt. Kitaka-
rították az emlékhely környé-
két, körbekerítették, majd kõ-
lapokat raktak le. Teljesen új
arculatot kapott a 2002-ben
kialakított emlékhely. A kaláka
helyi programfelelõse Bakó
Lajos volt, az anyagi támoga-
tója pedig Oláh Sándor me-
gyei tanácsos, valamint a helyi
RMDSZ-szervezet. Itt is, mint
mindenhol, a résztvevõk tagjai
emléklapot vehettek át, amit

Borsi Lóránt megyei program-
felelõs, Oláh Mária RMDSZ el-
nökkel közösen adott át.

Érszõllõsön fát ültettek a
kalákások még nagycsütörtök-
ön. A játszótéren és a reformá-
tus templom elõtt ültették el a
csemetéket, melyeket a helyi
önkormányzat és RMDSZ-
szervezet vásárolt meg. Amíg a
férfiak ásóval, lapáttal dolgoz-
tak, addig a nõk a gulyást ké-
szítették, amit a kalákázás vé-
geztével közösen fogyasztottak
el. Borsi Lóránt progremfele-
lõs külön gratulált Beke László
polgármesternek az akció
megszervezéséért, majd min-
denkinek egy-egy emléklapot
adott át.

Érbogyoszló is csatlako-
zott a Tulipán Kaláka kezde-
ményezéshez a helyi önkor-
mányzat és RMDSZ-szervezet

támogatásával. Húsvét elõtt az
RMDSZ-székházat kezdték fel-
újítani, a kultúrház körüli terü-
letet rendezték, és kerítést fes-
tettek. Gáspár Gyula polgár-
mester a helyszínen irányította
a munkálatokat. A mozgalom
megyei szervezõi stábja itt is
pólókat és emléklapokat osz-
tott a résztvevõknek.

Ugyanekkor Szalacson a
helyi önkormányzat, az
RMDSZ-szervezet és az iskola
közösen csatlakozott a megyei
Tulipán Kalákához. Porsztner
Sarolta polgármester, helyi
programfelelõs szervezésében
a diákok osztályfõnökeik veze-
tésével a település utcáin gyûj-
tötték össze az elszórt szeme-
tet. Zsákokkal, kesztyûkkel fel-
szerelkezve indultak el a legki-
sebb elsõsöktõl kezdve a nyol-
cadikosokig. A munka végez-

tével uzsonna, üdítõ várta az
ifjú kalákásokat az iskolában.

Szemétgyûjtést szerveztek
Ottományban is. A helyi is-
kola, valamint a helyi RMDSZ-
vezetõség nevében Kiss Edit és
Erdei Imre vállalta el a szerve-
zést. A kaláka szorgos „han-
gyái” a diákok voltak, akik ez-
által példát is mutattak.

Bihardiószegen is csatla-
koztak a Tulipán Kaláka akci-
óhoz. A helyi református egy-
házközség támogatásával fa-
csemetéket ültettek Jakab
László irányításával. Szabó
József programfelelõs szerve-
zõi munkáját pedig Mados At-
tila helyi RMDSZ-elnök segí-
tette. Az elõre kiszámított he-
lyeken kiásott gödrökbe beke-
rültek a facsemeték, majd
nemsokára föld is került a
gyökerükre.

megyeszerte
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Pályája elsõ felében Horváth
rendkívül tevékeny volt. 1922-
tõl Thienemann Tivadarral a
Minerva címû szellemtörténeti
irányultságú lapot, 1923-tól
1926-ig Tormay Cécile irodal-
mi és tudományos folyóirata, a
Napkelet kritikai rovatát szer-
kesztette. 1923 és 1948 kö-
zött az egyetem nyilvános ren-
des tanáraként irodalomtörté-
netet oktatott. 1931-ben a Ma-
gyar Tudományos Akadémia
rendes tagjává választották.
1923-tól a Kisfaludy Társaság,
1942-tõl a Petõfi Társaság ren-
des tagja volt. 1923-ban meg-
kapta az MTA Nagyjutalmát.
1930-ban Corvin-koszorúval
tüntették ki. 1948-ban a Kos-
suth-díj arany fokozatában ré-
szesült A magyar irodalmi
mûveltség kezdetei Szent Ist-
vántól Mohácsig címû mûvé-
ért. Már az 1930-as évektõl
visszavonultan élt, de 1948-as
nyugdíjba vonulása után a hiva-
talos programokon sem vett
részt. A Kossuth-díj kiosztása
alkalmából rendezett ünnep-
ségre sem ment el.

A Nyugat ellenzõje

Figyelemmel kísérte a Nyu-
gat minden szerzõjét: 1911-
ben megértõ és megbecsülõ
kritikát írt Lukács György A lé-
lek és a formák címû könyvé-
rõl, egyúttal rámutatva Lukács
elõadásbeli hibáira. Sok helytál-
ló megfigyeléssel és ítélettel szá-
mol be négy novelláskötetrõl,
többé-kevésbé találóan jelle-
mezve Heltai Jenõ Írók, szí-
nésznõk és más csirkefogók
címû szerényebb igényû köny-
vét, méltányolva Kaffka Margit
Csendes válságokját, utálattal
Szomory Dezsõ Az isteni kert-
jét és lelkesedéssel Cholnoky
Viktor Tammuzát. Móricz Zsig-
mond Kerek Ferkójáról szóló
lesújtó kritikájában azonban
már nagyfokú elfogultság érzik.

Amilyen mértékben azon-
ban a Nyugat kibontakozik,
Horváth egyre harciasabban
fordul szembe vele. 1912-ben
két feltûnést keltõ esszében
már az egész mozgalmat tá-
madja. A Nyugat magyarta-
lanságairól címû cikkében ta-
nulságosan mutatja ki, hogy a
lapban sok a stilisztikai kere-
settség és az indokolatlan „szó-
bolygatás”.

Az irodalomtörténész

A magyar irodalmi népies-
ség Faluditól Petõfiig (1927)
címû mûvének megírásakor,
Petõfi és Arany nemzeti mû-
költészetének népi gyökereit
nyomozva, Horváth az elõ-
munkálatok oroszlánrészét is
magára vállalta; nemcsak fele-
désbe merült mûvek, hanem
kéziratos énekeskönyvek tucat-
jait is áttanulmányozta. Hason-
ló filológiai megalapozásra
épült Horváthnak az a három
nagy mûve, amelyek a kezde-
tektõl a XVI. század utolsó har-
madáig mutatják be irodal-
munk történetét: A magyar
irodalmi mûveltség kezdetei
(1931), Az irodalmi mûvelt-
ség megoszlása (1935) és A
reformáció jegyében (1953).
Az elsõ a középkori latin és
magyar nyelvû irodalmunkat
tekinti át Szent Istvántól Moh-
ácsig, a második – az elsõ idõ-
körén belül maradva – a csak-
nem teljesen latin nyelvû ma-
gyar humanizmust, a harmadik
a Mohács utáni, immár döntõ-
en magyar nyelvû félszázadot.

Az Arany Jánosig jutó Fejlõ-
déstörténet keretébe illeszthe-
tõk azok a mintegy 100 oldal-
nyi terjedelmû könyvecskék,
amelyek az 1930-as évek köze-
pén Horváth János egyetemi
elõadásaiból sorozatcímmel je-
lentek meg: Csokonairól, Kisfa-
ludy Sándorról, Katonáról, Kis-
faludy Károlyról. A fejlõdéstör-

ténetbe való beágyazást segíti,
hogy a kiemelt írókhoz kevésbé
jelentõs kortársaik bemutatása
is hozzákapcsolódik: Csokonai-
hoz Földi és Fazekas, Katoná-
hoz játékszíni és drámairodalmi
elõzményei és drámaíró kortár-
sai, Kisfaludy Károlyhoz külön
kötetben évtizedének, az 1820-
as éveknek kisebb írói.

Értékelése

Schöpflin Aladár a magyar
irodalomról 1937-ben írott
összegzésében Horváthot az
egyetlen olyan kritikusként jel-
lemezte, aki a századelõn „va-
lóban írói kritikát volt hajlandó
mûvelni”. Érdemei közé sorol-
ta a szellemtörténeti módszer
meghonosítását az egyetemen,
kiemelte a magyar irodalmi né-
piességgel és a magyar ritmus-
sal kapcsolatos tanulmányai je-

lentõségét. Értékelése szerint
Horváth „az eddigieknél maga-
sabb szintézisig jutott el, egyes
részletkérdésekre vonatkozó
tanulmányaiban súlyos új
szempontokra figyelmeztetett,
általában odaállította a »szem-
pontot« az adatkutatás és -
közlés mellé. Tanítása nyomán
az ifjabb tanári nemzedék ma-
gasabb rendû irodalomszemlé-
letre emelkedett.”

Kovalovszky Miklós 1958-
ban a „magyar szó tudós mes-
tereként” jellemezte, aki „vá-
lasztékos egyszerûségével és
természetes közvetlenségével”
nyûgözte le hallgatóit. Horváth
stílusa szerinte „maga a leg-
szebb élõ hagyomány: kissé ré-
gies, jellegzetesen egyéni ízû,
de gyökeresen s mégis észreve-
hetetlen természetességgel
magyar irodalmiság”.

Szilágyi Aladár 
összeállítása

A magyar szó tudós mestere (2.)
Horváth János irodalomtörténész

A nyugdíjas Horváth János. Nem jelent meg a Kossuth-díj kiosztásakor
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– Örök tanulóként emle-
getik munkatársai. Valóban
így van ez?

– Osztom azt az álláspontot,
hogy minél többet tanulunk,
annál jobban észrevesszük, mi-
lyen keveset tudunk. Jó mun-
kát csak akkor végezhetünk,
ha szakmailag valóban felké-
szültek vagyunk. Imádtam taní-
tani, ezért minden alkalmat
megragadtam arra, hogy tudá-
somat tökéletesítsem. Állítom,
nem szégyen a tanulás idõsebb
korban sem, ezért 2007-ben
beiratkoztam a Vasile Goldiº
Egyetem margittai kirendeltsé-
gén a Tanítóképzõ Fõiskolára,
melyet sikeresen el is végez-
tem. Nem én voltam a legfiata-
labb végzõs, de ez nem zavart.
Letettem a véglegesítõ vizsgát
és a 2-es fokozatot, majd szin-
tén a Goldiºon mesteriztem ne-
velési menedzsment szakon.
Minden fiatalt arra buzdítok,
hogy ragadja meg a képzési le-
hetõségeket.

– Nem volt nehéz tanító-
ként, tanárként visszajönni
oda, ahonnan tanulóként
ment el?

– Egykori tanítóim, tanára-
im és általában a bályokiak
szeretettel fogadtak, és én is
nagy örömmel tanítok itt, szü-
lõfalumnak tekintem Bályo-
kot. Több száz gyereket taní-
tottam, sok olyan család van
melynek két generációja is ná-
lam kezdte el a tanulást.

– Szinte mindegyik isko-
lán kívüli tevékenységben

részt vesz. Hogy bírja ezt
energiával?

– Szeretek a gyerekekkel
foglalkozni, ezért nem érzem
fárasztónak. A családom pe-
dig nagyon megértõ, és min-
denben támogat. A tanulmá-
nyi versenyek közül a Zrínyi
Ilona és a Kenguru matemati-
kaversenyre készítem fel a ta-
nulóimat, szavalóversenyeket
szervezek itthon, de részt ve-
szünk más települések vetélke-
dõin is. Margittán állandó ven-
dégei vagyunk a mesemondó-
versenynek és a Papp Attila
Szavalóversenynek. Író-olvasó
találkozókat szervezek, egy al-
kalommal Kányádi Sándor is
elfogadta a meghívásomat.
Közös programokat szerve-
zünk a margittai és a perecse-
nyi iskolákkal, elvetettük a ba-
rátság magvát, melyet kikelés
után a gyerekek gondoznak,
ápolnak. Kirándulásokat szer-
vezünk, melynek a költségeit
is biztosítjuk.

– Úgy értesültem, hogy a
bályoki kulturális életet az
Ön neve fémjelzi. Milyen
programokat szerveznek?

– Ez csapatmunka, amiben
én is részt veszek. Igyekszünk
színesebbé tenni a község la-
kosainak életét. Minden évben
megszervezzük, immár majd
két évtizede, a farsangi kaval-
kádot jelmezes felvonulással,
jelmezversennyel, és a
margittai Horváth János Tár-
saság bemutatja farsangi kaba-
réját. Büszke vagyok arra,

hogy a környéken mi vagyunk
az egyedüliek, ahová minden
évben elmentek. Húsvétkor
bált szervezünk, gyermekna-
pon szórakoztató programo-
kat, valamint szüreti és szil-
veszteri mulatságot, ezeken a
gyerekek fellépnek hagyo-
mányõrzõ mûsoraikkal. Fo-
gadtuk a budapesti és a debre-
ceni hagyományõrzõ huszáro-
kat; az Együtt határok nélkül
szentimrei lovastúra támogatá-
sáért dr. Szili Katalintól Parla-
menti Emlékérmet kaptam,
melyre nagyon büszke vagyok.

– Köztudott, hogy az
RMDSZ égisze alatt élénk
közéleti tevékenységet foly-
tat. Kérem beszéljen errõl
egy kicsit.

– Megalakulása óta tagja
vagyok az érdekvédelmi szer-
vezetnek. Eleinte „mindenes”,
majd titkár, az utóbbi négy év-
ben pedig elnök voltam. Igye-
keztem ezen a téren is meg-
tenni minden tõlem telhetõt.
Az elsõ demokratikus válasz-
tástól 2008-ig önkormányzati
képviselõ voltam. Szûkebb és
tágabb közösségünk érdekeit
képviseltem úgy, hogy ne

csorbítsam másokét. A tan-
ügyi bizottság tagjaként elsõ-
sorban az iskola érdekeit véd-
tem, de támogattam minden
közérdekû beruházást. Ebben
a mandátumban már nem in-
dultam, hagytam érvényesülni
a frissítés elvét. Tavaly ugyan-
ezért lemondtam elnöki tiszt-
ségemrõl is. Természetesen
külsõsként most is támogatom
és ezután is fogom a közérde-
kû tevékenységeket.

– Õsszel nyugdíjba megy.
Hogyan tovább?

– Megvallom õszintén, kissé
félek a nyugdíjas évektõl. Hiá-
nyozni fog a munka, a gyere-
kek, a tanítás. Ha igény lesz
rá, szívesen átadom életta-
pasztalatomat másoknak.
Gondolkodom azon, hogy
megírjam életpályám történe-
tét. Bizonyos tapasztalatom
ezen a téren is van, mivel Jó-
nás Sándor tiszteletes úrral
megírtuk Bályok monográfiá-
ját, és fél évig a Bályoki Hír-
adót is szerkesztettem. Szóval
nyugdíjasként is dolgozni fo-
gok, ha erõm és egészségem
engedi.

Szõke Ferenc

Több mint harmincöt éve tanítja a betûvetést
és a számok rejtelmeit a gyerekeknek. Idén õsszel
búcsúzik iskolájától, és elmondható róla, hogy szinte
utolsó percig tanult is, mivel folyamatosan képezte
magát. A tanítás mellett a bályoki kulturális élet
egyik fõ mozgatórugója. Monospetriben született,
de mindössze kilenc hónapot töltött szülõfalujában,
mert hazaköltözött a család, és ezt követõen
tõsgyökeres bályoki lett. A középiskolát
Szilágysomlyón végezte el, helyettes román-
és franciatanárként kezdte el pedagógusi pályafutását
a bályoki iskola V.–VIII. osztályos magyar tagozatán.

Egy életen át tanulni és tanítani
Interjú Seres Erzsébet bályoki tanítónõvel



A húsvéti vakációt megelõ-
zõ héten, az Iskola másképp
országos program keretein
belül számos rendezvényre ke-
rült sor a berettyószéplaki
szakközépiskolában is. Mind a
magyar, mind román tagoza-
ton kézmûves foglalkozásokat
tartottak, versenyeket, vetíté-
seket, környezetvédelmi akci-
ókat szerveztek. A helyi rend-
õrök felvilágosító kisfilmeket
vetítettek le, amit Ioan Purca-
ru pedig az egészséges élet-
módról tartott elõadást.

A magyar tagozatos diákok
üvegfestményei és kézimunkái
adnak ezentúl kellemes arcula-
tot az eddig díszesnek nem
mondható falaknak. A tanuló-
kat Bíró Gabriella, Simon Erika
és Tóth Gyöngyi osztályfõnö-
kök irányították áldozatos
munkájukban. Hasonló tevé-
kenységükben az I.–IV osztá-
lyosokat Bárány Ida, Fazekas
Erika, Szabó Katalin, Vadkerti
Erika tanítónõk segítették A
sportrendezvényeket Szekré-
nyes László tornatanár bonyo-
lította le kollégáival. Ezt meg-
elõzõen a diákok odaadó mun-
kájának köszönhetõen megszé-
pült az iskola kívül-belül, az is-
kolanapokra látogató vendége-
ket kellemes látvány fogadta, a
régi virágágyások új külsõt kap-

tak, a kerítéseket lefestették, a
fák törzsét lemeszelték.

Az iskolanapokat április 5-
én és 6-án tartották már nem
elõször. A zárónapra több
mint hetven vendéget hívtak
meg, mint például – a teljes-
ség igénye nélkül – Madner
Leopold menedzsert a Petrom

részérõl, Ioan ªereº volt fõtan-
felügyelõt, Panaite Hajnalka
balánbányai aligazgató, De-
recskérõl Baranya Károly volt
és Nagy József jelenlegi isko-
laigazgatót, továbbá a bályoki,
a margittai, a váradi testvéris-
kolák igazgatóit és szenátoro-
kat, parlamenti képviselõket.

Beszédjükben Octavian Tri-
pon igazgató, Nicolae Tivadar
polgármester és Orbán Ilona
aligazgató az iskola nevelõ
szerepét hangsúlyozták ki.
Szabó Ödön megyei önkor-
mányzati képviselõ, az
RMDSZ megyei ügyvezetõ el-
nöke az iskola elsõdleges fel-
adatának azt jelölte meg, hogy
az életre készítsen fel mégpe-
dig úgy, hogy a végzõs diákok
teli szekérrel induljanak neki
az élet megpróbáltatásainak.
A vendégek oklevelet kaptak.

Az ünnepi mûsorban fellé-
pett a 2006-ban alakult ma-
zsorettcsoport, amelyet Chen-
de Noémi készített fel, a Ta-
vasz hangjai elnevezésû gitár-
együttes Mihaela Jipa vezeté-
sével, a baromlaki folklórcso-
port, amit Dorina Liþ tanítónõ
irányít. Nem hiányozhatott is-
kola kórusa Elena Popoviciu
vezetésével, sem a hip-hop
táncosok, akik hatalmas tap-
sot arattak. A fellépõk sorát a
helyi shotokan klub karatékái
zárták. A jeles napon még
összecsapott a derecskei fut-
ballcsapat a berettyószéplaki
líceum válogatottjával, a mér-
kõzést ezúttal a házigazdák
nyerték meg 5–3-ra.

Tárnoky Botond,
Berettyószéplak
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Iskolanap Berettyószéplakon

Egy asztalnál a vendéglátók és a meghívottak

A magyar diákok keze munkái díszítik az iskola falait

Budaörsre utazott nemré-
giben a nagyszalontai Arany
János Iskolaközpont Nagy
vagy! csapata, hogy a TV 2
képernyõjén látható Nagy
vagy! vetélkedõ elõdöntõjé-
ben mérje össze tudását a
magyarországi csapatokkal.
A Nagy vagy! a magyarorszá-
gi és a határon túli magyar ál-
talános iskolák csapatainak
fantasztikus hangulatú ügyes-
ségi versenye. A tizennégy
héten át tartó viadal látvá-
nyos erõpróbáinak résztvevõi
– gyerekek, tanárok, szülõk

és sztárok – földön, vízben és
levegõben hajtanak végre
erõt, gyorsaságot és szerve-

zettséget kívánó, kacifántos
feladatokat a dicsõségért és a
tekintélyes díjakért.

A hajdúváros csapata né-
hány héttel ezelõtt sikeresen
továbbjutott a középdöntõbõl,
és a budaörsi sportcsarnokban
is remek teljesítményt nyúj-
tott. A vizes próbákat kima-
gasló eredménnyel zárta, bár
a döntõbe nem jutott be. Ne-
gyedik helyével így is – egyet-
len határon túli csapatként –
büszke lehet a teljesítményére.
A versenyzõket mintegy száz-
fõs szalontai szurkolótábor
buzdította, élükön a megasztá-
ros Szeleczki Dáviddal.

Balázs Anita

Elõdöntõsök voltak a szalontaiak
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A mérkõzést a házigazda Luceafãrul
nyerte 1–0-ra, az egyetlen találatot
Constantin Roºu szerezte. A cséffai szár-
mazású fiatal játékos egyike azon csapatta-
goknak, akik bihari származásúak, és bizo-
nyítási lehetõséget kaptak a megye prefek-
tusa, Gavrilã Ghilea által alapított klubnál.

Az Esthajnalcsillagként is emlegetett
gárda és a Bihar FC sokban hasonlít egy-
másra, ám még több dologban különbö-
zik. Mindkét csapat színe a piros-kék, bár
ez nem meglepõ, hiszen a megye címeré-
ben is ez a két szín dominál. Érdekes volt
viszont azt látni, hogy míg a házigazdák pi-
ros-kék csíkos, Barcelona-mintázatú szere-
lésben futottak ki a zöld gyepre, addig a
vendégek tiszta fehérben játszottak. Egyik
gárdát sem bihari edzõ vezette a meccsen:
a hazaiaknál Leo Grozavu, a vendégeknél
Iosif Rotariu osztotta a tanácsokat a játé-
kosoknak. A hálóõrök szintén „idegenek”
voltak, mind a hazaiaknál, mind a vendé-
geknél a Bukaresti Sportul Studenþescnél
nevelkedett kapusok álltak. A mezõnyjáté-
kosok között már szép számban voltak bi-
hari labdarúgók, mellettük több olyan ta-
pasztalt játékos is pályára lépett, akik fel-
sõbb osztályban is kamatoztatták már te-
hetségüket az évek során. A Luceafãrul
„karmestere” a Bihar FC-t is megjárt Zeno
Bundea volt, míg a Bihar FC fõként a
Nagszalontai Libertynél nevelkedett tehet-

ségekre alapozott, de ott volt a kispadon
Sebastian Sfârlea, aki kilenc éve még az
élvonalban rúgta a labdát a Bihar FC-nél.

A lelátón helyet foglaló drukkerek több-
sége a Bihar FC-vel szimpatizált, ám szép
számmal voltak olyanok is, akik az újonc
helyi „kiscsapatnak” szurkoltak. Mindkét
gárdának saját szurkolótábora volt, a Bihar
FC-t jóval népesebb és hangosabb „ke-
mény mag” buzdította, ám a Lucefãrul „B-
középjére” sem lehetett panasz, végig ûz-
te, hajtotta a kedvenceket. 

Bár jelenleg még csak negyedannyi fé-
rõhelye van, mint a váradi Bodola Gyula
Stadionnak, a Luceafãrul otthoni mérkõ-
zéseinek helyszíne, a váradszentmártoni
létesítmény valamelyest barátságosabb. A
fedett fõtribünön és a VIP-páholyban a kö-
rülmények már nemzetköziek (ez nem
mondható el a váradi stadionról), s a má-
sodik lelátó befejezése után európai szín-
vonalú stadionnal gazdagok majd Bihar
megye. A modern elektronikus eredmény-
jelzõ tábla már mindkét csapatnál alapfel-
szereltségnek számít. A szentmártoni sta-
dionnak már villanyvilágítása is van, mi
több, a közeljövõben két újabb pályával,
köztük egy nagyméretû mûfüves játéktér-
rel bõvül majd a létesítmény. A Bodola
Gyula Stadion edzõpályája több éve hasz-
nálhatatlan, bár tetemes összeget költött
felújítására a klubvezetés.

A Luceafãrul vezetõi között és a szak-
mai stábban is több magyar ember kapott
helyett. A remetei származású Ferkõ Jenõ
alelnöke a klubnak, ám inkább sportigaz-
gatóként dolgozik: két év alatt a harmad-
osztály utolsó helyérõl a másodosztály kö-
zépmezõnyébe segítette a csapatot. Az
együttes kispadján ott ül Víg Zoltán, aki a
másodedzõ szerepét tölti be, s szakmai
stáb egyik biztos pontjának számít. Egyva-
lakirõl keveset szólnak a hírek, ám leg-
alább olyan fontos szerepe van a sikerben,
mint a játékosoknak: Blidár János a csa-
pat egyik fõtámogatója, akinek élete a lab-
darúgás. Õ szintén több bihari együttest
segített már anyagilag, de a sikereket te-
kintve az Esthajnacsillagnál tudták leghaté-
konyabban „befektetni” a pénzét.

A bajnokság kétharmada után elmond-
ható, a Luceafãrul kiscsapata felülmúlja (s
nemcsak a tabellán elfoglalt helyezés te-
kintetében) a Bihar FC gárdáját. A szakér-
telemnek és a felelõsségteljes gazdálkodás-
nak köszönhetõen a szentmártoniak a ki-
sebb költségvetés ellenére megyei vetély-
társuk fölé kerekedtek. Persze ez nem
meglepõ, hiszen a labdarúgás nem csak a
pályán lejátszott 90 percbõl áll, egy sikeres
csapathoz több kell, mint a pályára lépõ
11 játékos.

Hajdu Attila

A hangulat csak a kezdéskor volt baráti, a pályán csöppet sem tisztelték egymást a két csapat tagjai

Telt ház volt a megyei rangadón

Elõször telt meg zsúfolásig a tavaly júliusban átadott váradszentmártoni
stadion: az ortodox húsvét nagypéntekén rendezték meg a labdarúgó
másodosztály Bihar megyei rangadóját, amelyen a váradi,
de a megyeszékhely melletti községben játszó Luceafãrul a Bihar FC-t
fogadta. A közel háromezer nézõ kevés foci, viszont annál keményebb
küzdelem és helyenként a sportszerûtlenség határát súroló rivalizálás
szemtanúja volt (mindkét gárda egy-egy tagját kiállította a játékvezetõ).

Ragyogó Esthajnalcsillag,
szenvedõ Bihar FC
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William Shakespeare (1564–1616) an-
gol drámaíró, költõ gondolatát idézzük
a rejtvényben a vízsz. 1. és a függ.
16. alatt.

VÍZSZINTES: 13. Ember – latinul. 14.
A jelfogó. 15. A Földközi-tenger mellék-
tengere. 16. Szépirodalmi mûfaj. 18.
Magasra tartja. 20. Tengerben van! 21.
…hárfa – a levegõ szólaltatja meg. 22.
Disszertáció vitája. 24. Záhony páratlan
betûi. 26. Római súlyegység. 27. … Jo-
hanna – Jerzy Kawalerowicz lengyel ren-
dezõ fekete-fehér filmje (1961). 28. Ma-
gas török tiszti rang. 29. Részben mai!
30. Salátára is tesszük. 31. Márai Sán-
dor színmûve (névelõvel). 33. Mézszínû
a közepén! 35. Francia arany. 36. Ige-
végzõdés. 37. Szóval … – hosszan be-
szél hozzá. 38. …, az is – mind. 40.
Erõs. 43. Ezüstfehér kemény fém. 44.
Pálinkaféle. 46. A föld és a földi vizek
ura a mezopotámiai mitológiában. 47.
Zenedarab! 49. Anna idegen változata.
50. Kossuth-díjas színész (Károly, sz.
1954). 52. Nem ez. 54. Idegen taga-
dás. 55. … hölgye – Sir Walter Scott

skót költõ, író elbeszélõ költeménye.
56. Magyar színész (Emil). 57. A vas
vegyjele. 58. Alma-… – Almati régebbi
neve. 59. Helyzetén könnyít. 60. Hava-
si legelõ (német). 61. Indulatszó. 63.
Nobel-díjas (1923) angol nyelvû ír költõ,
író. 65. Kiselejtez. 67. Felfogja. 69.
Gyám (rég.). 71. Londoni galéria. 72.
Az argon vegyjele.

FÜGGÕLEGES: 1. Svájc gépkocsi-
jele. 2. Magyar származású amerikai
üzletember (György). 3. Germán ne-
vekbõl kialakult nõi név. 4. Kettõzve:
Csukás István mesehõse. 5. Savanyod-
ni kezd! 6. Származás. 7. Nagyságot
megállapít. 8. Feltûnõen nagy. 9. Év-
szak. 10. Kemény a közepén! 11. He-
lyeslés. 12. A neon és a nitrogén vegy-
jele. 17. Ünnepélyes átadó. 19. Nyug-
talanít. 23. Mennyei. 25. Állatövi jegy.
27. A mangán vegyjele. 28. Lakrész!
29. Csehov orosz író személyneve.
30. Bambi is ez volt. 31. Régi ûrmér-
ték. 32. Erõs indiai pálinka. 34. Gabo-
namérõ edény. 36. Fohász. 39. Vesz-
teségen kesereg. 41. Végzés! 42. Az

indiai nõk ruhája. 45. Kossuth-díjas szí-
nész, rendezõ (Andor, 1903–1975).
48. A Noszty-fiúnak is volt (Tóth Mari-
val). 51. … ipso – természetesen. 52.
Fûszerez. 53. Szintén. 56. Egy pár.
57. Fuvola (régi neve). 58. Az … -
Szabó Magda regénye. 59. Izrael elsõ
királya. 60. Porció. 62. A munka és az
energia régebbi mértékegysége. 64.
Czuczor Gergely egyik írói álneve. 66.
Töltelékben van! 58. Az izmot rögzíti a
csonthoz. 70. Sír.

Barabás Zsuzsa

Elõzõ heti rejtvényünk (A lehetetlen-
rõl) helyes megfejtése: „… ami
emberileg lehetséges és megszokott,
azt te is elérheted.”

Ezt hallotta?…
Két paraszt találkozik. Azt mond-

ja az egyik:
– Képzeld, a múltkor a tenyészbi-

kám impotens lett, de az állatorvos
felírt valamit, amitõl aztán helyre-
jött.

Egy hét múlva megint találkoz-
nak.

– Komám, képzeld, most meg az
én bikám gyengélkedik. Nem tudod,
hogy hívják azt a gyógyszert?

– Nem tudom, de csokoládéíze
van.

☺

Két hegymászó kalandozik a Hima-
láján, mikor egyikük egy szakadék-

ba esik. A társa utánakiált:
– Nem ütötted meg magad?
– Nem.
– Kezed, lábad nem tört el?
– Nem.
– Akkor gyere, mássz ki, menjünk

tovább!
– Nem tudok, még nem értem az

aljára.

☺

Tanító néni az iskolában:
– Na gyerekek, ma fogunk elõször

számítógépekkel számolni!
Nagy ujjongás az osztályban.
– Pistike, mondd meg akkor, két

számítógép meg három számítógép
az mennyi?

Bölcs gondolat
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Egész héten
a Hollywood Multiplex moziban

Project X – A buli
elszabadul (Project X)
amerikai vígjáték

Kezdõdhet a parti! Három végzõs
gimnazista elhatározza, hogy megszer-
vezi a város legnagyobb buliját, és leg-
nagyobb meglepetésükre, tervük való-
ra válik. A buli egyre nõ, egyre vadabb
lesz, és beszippant mindent és min-
denkit, aki a közelébe kerül.

Idõjárás
Csapadékos idõre van ki-

látás a következõ 7 nap-
ban. Szombaton még szá-
míthatunk némi napsütés-
re, de vasárnap az elõzõ
nap élvezett napot kiadós
zivatar váltja fel. Áprilisnak
megfelelõen igen szeszélyes
lesz az idõjárás. A jövõ hét folyamán
keveset fogjuk látni a napot, jellemzõ-
en zápor, zivatar fogja uralni a követ-
kezõ pár nap idõjárását. A kellemes
tavaszi hõmérséklet 16-19 Celsius-fok
körül fog állandósulni, de kedden akár
a 20 fokot is elérheti a hõmérõ hi-
ganyszála. Éjszakánként 6-9 Celsius-
fok várható.

Április 22., vasárnap
Csilla – írói névalkotás a csillag szóból.
Elõször Dugonics András Etelka címû re-
gényében szerepelt (1788). Növénynév is,
a Scilla növénynemzetség magyar nevé-
nek, a csillagvirágnak a változata. Nyelvjá-
rási jelentése pedig: a gyékény és a nád
gyenge hajtása, illetve gyéren növõ sás.
Noémi – héber eredetû bibliai név. Je-
lentése: gyönyörûségem.

Április 23., hétfõ
Béla – A régi magyar Bél személynév ki-
csinyítõképzõs alakja. Több Árpád-házi
királyt hívtak így, a XIX. században jött
újra divatba. A bél szó eredeti jelentése:
belsõ rész (pl. szív). Török eredetûnek is
tartják, ez esetben a jelentése: elõkelõ.
Már a középkorban mesterségesen azo-
nosították az Adalbert névvel.
Albert – germán eredetû, az Adalbert rö-
vidülése. Jelentése: nemes, fényes, híres.

Április 24., kedd
György – a görög Geórgiosz névbõl, illet-
ve ennek a latin Georgius formájából szár-
mazik. Jelentése: földmûves, gazdálkodó.
Simon – héber eredetû, a Simeon név
görög Szimón alakváltozatából szárma-
zik. Jelentése: meghallgattatás.

Április 25., szerda
Márk – a Márkus név rövidülése, amely
a latin Marcusból származik. Jelentése:
Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt,
határvidék, erdõ védõje.

Április 26., csütörtök
Ervin – germán eredetû. Elemeinek jelen-
tése: had(sereg) + barát. A név elsõ elemét
azonban több germán szóból is származ-
tatják, ennek a jelentése lehet még: becsü-
let, örökség, vadkan. Összességében: had-
sereg barátja, vadkan erejû jó barát.

Április 27., péntek
Zita – latin, német eredetû, jelentése: se-
bes, gyors. A magyarba a német nyelvbõl
került, ott a Felicitász becézõje, és c-vel
ejtik. Az olasz Zita név is c-vel ejtendõ, és
a hajadon jelentésû zita, citta szóból szár-
mazik.
Április 28., szombat
Valéria – a latin Valerius (Valér) férfinév
nõi párja, jelentése: erõs, egészséges.

Olajgyûjtés Nagyváradon

Ne öntsék a lefolyóba, ne dobják a ku-
kába az elhasznált, égett étolajat, zsiradé-
kot, ne szennyezzék vele a környezetet –
ismét ezzel a felhívással fordul a megye-
székhely lakóihoz az EKE ’91 Nagyvárad –
Bihar, amely vállalta, hogy április 20-án,
pénteken 15 és 20 óra között átveszi
ezt a lakosságtól. A lehûtött, jól záró
edénybe tett (esetleg vissza a saját palack-
jába) égett zsírt, olajat négy ideiglenes
gyûjtõponton lehet leadni: a Kossuth utca
Szt. László tér felõli végén, az Eminescu-
szobor és a Körös-híd között, a rogériuszi
piaccal szembeni parkolóban, az õssi piac
elõtt, a Lotus Market parkolójában. Az ak-
cióban részt vevõk tombolajegyet kapnak.

Táblaavatás Belényesben

Az EKE ’91 Nagyvárad – Bihar április
21-én, szombaton ünnepi kirándulást szer-
vez Belényesbe. Délelõtt emléktáblát avat-
nak a helyi temetõben annak az egykori is-

tenházának a falmaradványán, amelyet Sco-
lari András püspök egy 1417-ben kelt leve-
lében második székesegyházaként említett.
Ezután a szervezet új tagjaink tesznek ünne-
pélyesen fogadalmat. Délután pedig túráz-
nak a környéken. Szervezõ Tiponuþ Tibor
(0740/974-952). Utazás autóbusszal.

Ki mit tud?! Nagyszalontán

Négy kategóriában, 14 éven aluli és fö-
lötti korosztály számára hirdet tehetségku-
tató versenyt a nagyszalontai RMDSZ-
szervezet. Egyéni vagy csoportos produkci-
ókkal lehet jelentkezni május 10-éig a
Magyar Házban az RMDSZ irodájában
vagy a tulipan2010@gmail.com e-mailcí-
men a következõ kategóriákban: hagyo-
mányõrzõ produkció (néptánc, népdal); ze-
ne; tánc (klasszikus, modern); magyar iro-
dalom (vers- és prózamondás). Az egyéni
elõadók legfeljebb 2 perces, a csoportok
legtöbb 5 perces mûsorral készüljenek a
május közepén tartandó elõdöntõre. A
döntõ június elején lesz.

Névnapjukat 
ünneplõ 
olvasóinknak 
sok boldogságot 
kívánunk!

Névnapok és jelentések
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Hozzávalók: 3 evõka-
nál liszt, 0,5 liter tej, só,
bors, fokhagyma, 4 tojás,
2 evõkanál vaj, 2 szál új-
hagyma, 8-10 szelet csá-
szárszalonna, 1 csomag le-
veles tészta, 1 zacskó
mozzarella.

Elkészítés: A vajat fel-
olvasztjuk, rászórjuk a lisz-
tet, aranyszínûre pirítjuk,
majd állandó kevergetés
mellett felöntjük a langyos
tejjel. Sózzuk, borsozzuk,
és addig fõzzük, ameddig
krém sûrûségû nem lesz.
A tésztát kinyújtjuk, majd
tepsibe tesszük. Rákenjük

a lisztes krémet (besamelt),
és rátesszük a többi felté-
tet, a végén ráütjük a tojá-

sokat, és 180 fokos sütõ-
ben negyedóra alatt készre
sütjük.

Az õszirózsafélék csa-
ládjába, a katángformák
alcsaládjábatartozik, Euró-
pa, Ázsia mérsékelt égövi
területein õshonos, de az
egész világon elterjedt. Út-
széleken, folyópartokon,
nitrogénben gazdag, meg-
bolygatott talajokon nõ,
nevezik még bojtorvány-
nak, lapunak, bogáncs-
nak, ragadványnak, útszéli
vagy keserûlevelû fûnek is.

Kétnyári növény, 60–
150 cm magasra nõ. Ka-
rószerû gyökere 30–60
cm hosszú, 2-3 ujj vastag,
függõlegesen, alig elágaz-
va hatol a talajba; húsos,
belül fehér, kívül szürkés-
barna, rosszízû, szagtalan.
Az elsõ éves egyed gyöke-
re még tömör, húsos – ek-
kor kell begyûjteni –; a vi-
rágot hozó (másodéves)
egyedek gyökere szivacso-
sodik, késõbb üreges, pud-
vás szerkezetûvé válik.

Friss hajtása elkészíthetõ
fõzeléknek.

A népi gyógyászatban a
szárított gyökerét használ-
ják fel. Vértisztító, vizelet-
hajtó és izzasztószerként
ismerték. Serkenti az epe
elválasztását, reuma és
bõrbetegségek kezelésére
is alkalmas, A homeopáti-
ában reuma, méhelõesés
és nedves bõrkiütések el-
len alkalmazzák. Inulint,
nyálkaanyagokat, nyo-

mokban illóolajakat,
szeszkviterpén-lakton ke-
serûanyagot, poliineket,
kávésavszármazékokat,
triterpéneket tartalmaz.
Olajokkal elõállított kivo-
natait bedörzsölõszerként,
fürdõolajként használják
reumatikus fájdalmak el-
len, de hajhullás, kor-
pásodás kezelésére is al-
kalmazzák.

Jövõ héten a borókát
mutatjuk be.

KOS: A párkapcsolatokban a pénz-
ügyek azok, amelyek miatt idegesí-

tõ helyzet alakulhat ki. A munkáját rossz-
indulatú kritika éri, ráadásul baráttól.
Tényleg õ a barátja?

BIKA: Muszáj lesz a tettek mezejé-
re lépnie. Ha kell, akkor nyissa ki a

száját, és keményen mondja meg a ma-
gáét, mert a bizonytalanságba bele is be-
tegedhet.

IKREK: Ingatlanügyletre nem alkal-
mas az idõ, és családjában is olyan

események történnek, amelyek miatt leg-
szívesebben homokba dugná a fejét, de
sajnos nem teheti.

RÁK: Kicsit zárkózott a héten, talán
a család egy idõsebb férfi tagjával

kapcsolatos a gondja, amit nem szívesen
osztana meg senkivel.

OROSZLÁN: Vegyen vissza egy ki-
csit a héten, és ne gondolja azt,

hogy a fõnöke a barátja. Elõfordulhat,
hogy valamilyen juttatástól esik el, amire
pedig számított.

SZÛZ: Sok mindenben sikeres
lesz. Elõfordulhat, hogy amivel né-

hány héttel korábban dolga volt, azzal is-
mét – de most már utoljára – foglalkoznia
kell.

MÉRLEG: A munkában ez a hét a
tévedés vagy az ígérgetés hete is le-

het, de ön ne vegyen semmit készpénz-
nek, és ne élje bele magát a kedvezõ vál-
tozás ábrándjába.

SKORPIÓ: Ezen a héten a csilla-
gok arra engednek következtetni,

hogy nem áll a helyzet magaslatán. És
sajnos olyan emberekben bízik, akikben
nem kellene.

NYILAS: A pénzért alkalmazkodnia
kell olyan helyzetekhez is, amelyek-

rõl korábban az volt a véleménye, hogy
ezt aztán már mégsem!

BAK: Ha nem is drámai, de fe-
szült a helyzet az otthonában. Ez a

hét tele van küzdelemmel, és ami ko-
rábban könnyen ment, most az is nehe-
zebb.

VÍZÖNTÕ: Még az is megtörtén-
het, hogy hatalmába keríti a nosz-

talgia. Pénzügyek terén ne legyen
túlzottan visszafogott, különösen, ha
olyanról van szó, akit egykor nagyon sze-
retett.

HALAK: Olyan dolgokat enged
meg magának, amelytõl néhány

embernek tátva marad a szája. Legyen
óvatos, mert egyszer mindenért fizetni
kell.

Heti horoszkóp

Gyógynövény-ábécé (20.)
Közönséges bojtorján (Arctium lappa)

Ínyenceknek 

Lepény, ahogy a barátok
szeretik



A hét színésze – A hét színésze – 
MicMichael Khael Keateatonon
Szombat, MTSzombat, MTV 1 – 23:25 V 1 – 23:25 

Csalás és ámítCsalás és ámítás ás (amer(amerikikai vígjátai vígjáték)ék)

2020112. ápr2. április 2ilis 21–21–277..IngyIngyenes tenes téévvémûsorémûsor-mellékle-melléklett

A hét filmje
Lánglovagok
Szombat – TV 2, 22:25

A hét sporteseménye
Nõi kézilabda; Magyar
Kupa – Döntõ
Vasárnap – RTL Klub, 13:00

A hét dokumentumfilmje
Csernobil Öröksége:
a Zóna
Hétfõ – Duna TV, 21:00



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 Tetõtõl talpig
12:30 Most a Buday!
13:01 Hírek
13:05 Boxutca – Forma-1 magazin
13:40 Forma-1 Bahreini Nagydíj –

Idõmérõ edzés, élõ
15:20 Zöld Tea 
15:50 A sebes futású folyó (magyar

ismeretterjesztõ film)
16:40 Nagy-Britannia 

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

Ötöslottó és Joker sorsolása
20:30 Híradó este
21:10 Muriel esküvõje (ausztrál-

francia romantikus vígjáték)
22:55 Kalandorok (magyar

vígjáték)
00:50 Nagyon zene – Budapest Bár
02:10 Porrá leszünk (angol

sorozat)

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 Játszmák és
érdekek; 14:00 Híradó; 14:30
Egyszer az életben; 15:30 A
románok hozománya; 16:00
Találkozunk a TVR-nél; 18:00
Teleenciklopédia; 19:00 Híradó;
20:00 Híradó plusz; 20:25 Distractis
Show; 21:25 Az alku (amerikai
filmdráma) Fsz.: Kenneth
Branagh, Madeleine Stowe,
William Hurt; 23:20 Profik; 00:20
Henry és June (amerikai életrajzi
film) Fsz.: Fred Ward, Uma
Thurman; 02:45 A szellem
(ismétlés)

2 SZOMBAT / ÁPRILIS 21. Tájoló

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00
Körzõfej; 08:30 Szentek és
mesterségek; 09:00 UEFA
Bajnokok Ligája-magazin;
09:30 Autómánia; 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 Zéró zóna;
17:00 Román útlevél; 18:00
Természet és kaland; 18:35
Razushow; 19:30 Topping;
20:00 Sztárgyár; 22:30 Híradó;
23:30 Sztárgyár; 24:00 Gitárok
ideje; 01:00 Vigyázat, itt
énekelnek! (ismétlés); 02:15
Városi kaland (ismétlés)

Viasat 3
07:20 10 évvel fiatalabb: A kihívás –
Mi történt azóta? (amerikai reality-
sorozat); 08:15 Dawson és a have-
rok (amerikai s.); 09:05 Halottnak
a csók (amerikai s.); 09:55 Co-
lumbo: Gyilkosság, mint önarckép
(amerikai krimi); 11:45 Öri-hari
(amerikai romantikus vígjáték);
13:40 Szívek szállodája (amerikai
s.); 14:35 Szex és New York light
(amerikai s.); 15:30 Éden Hotel 2.;
17:30 Sztár születik (amerikai ro-
mantikus dráma); 19:45 Francia
csók (amerikai romantikus vígjá-
ték); 22:00 Határok nélkül (ameri-
kai-német romantikus kalandfilm);
00:25 Philadelphia – Az érinthetet-
len (amerikai filmdráma); 01:25
Sokk a jóból (amerikai vígjáték)

PRO TV
07:00 Híradó, Mi történik doki?;
10:00 Mi történik, doki?; 10:45
Fogadj az életre! (román
sorozat); 13:00 Híradó; 13:05
Sabrina (amerikai romantikus
vígjáték) Fsz.: Harrison Ford,
Julia Ormond, Greg Kinnear;
15:15 Románia tehetségei; 19:00
Hírek; 20:30 Anyám nyakán
(amerikai vígjáték) Fsz.: Matthew
McConaughey, Sarah Jessica
Parker; 22:30 A rend õrzõje
(amerikai–német akciófilm) Fsz.:
Heath Ledger, Mark Addy,
Shannyn Sossamon; 00:45
Hárman egy fedél alatt (amerikai
romantikus vígjáték); 02:30 A
rend õrzõje (amerikai–német
akciófilm, ismétlés)

HBO
06:00 Az elveszettek földje (am.
vígj.); 07:40 Tony Curtis – Hollywood
bálványa (francia dokumentumfilm);
09:20 Batman: Piros Sisak ellen (am.
animációs film); 10:35 Az esküvõi
torta (francia vígjáték); 12:10 Neve-
lésbõl elégséges (am. s.); 12:40
Avalon (am. filmdráma); 14:40 Tona
és Paquita (panamai vígjáték);
16:10 Fogtündér (am.–kanadai víg-
játék); 17:50 Verdák 2. (am. animáci-
ós film); 19:35 Nevelésbõl elégsé-
ges (am. s.); 20:00 Kaliforgia (am.
s.); 20:30 Kergetjük az amerikai ál-
mot (am. s.); 21:00 Könnyû nõcske
(am. vígjáték); 22:30 Féktelen ha-
rag (am. akciófilm); 00:15 Jackass
3D (am. akciófilm); 01:50 Sade
márki játékai (am. filmdráma)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Cápa csali (amerikai-dél-koreai ani-
mációs film); 12:40 Ki a Télapó?
(amerikai vígjáték); 14:25 Ovizsa-
ru (amerikai akció-vígjáték); 16:30
Simlisek akcióban (francia vígjá-
ték); 18:10 Nyomás utána! (olasz-
amerikai akció-vígjáték); 20:20
Waterworld – Vízivilág (amerikai
fantasztikus kalandfilm); 22:45
Mátrix – Forradalmak (amerikai-
ausztrál akciófilm) A Mátrix-triló-
gia befejezõ részében végéhez ér
az emberek és gépek közötti el-
keseredett háború. A védelem
utolsó két bástyája: Zion és Neo,
aki messzebbre merészkedik,
mint eddig bárki.; 01:05 Riválisok
(amerikai akciófilm) 

MTV 1 – 21:10

Muriel esküvõje 
(ausztrál-francia romantikus vígjáték)
Muriel, a bátortalan, gátlásos és csúnyácska lány egy
álmos, vidéki kisvárosban él. Életét az apján és a test-
vérein kívül még az ismerõsei is megkeserítik. A lány
naphosszat ül a szobájában, ABBA-dalokat hallgat és
a saját esküvõjérõl álmodozik. Amikor a keserûség

pohara betelik, a lány az
elsõ adandó alkalommal,
kitisztítja apja bankszám-
láját és habozás nélkül
Hawaiira szökik, hogy
szakítson eddigi életével.

AXN
07:00 The Amazing Race; 09:10
Androméda (amerikai sorozat);
11:05 Táncolj, ha tudsz!; 12:00
Merlin (amerikai sorozat); 13:00
A férfiak a szõkéket szeretik
(amerikai sorozat); 14:55 JAG –
Becsületbeli ügyek (amerikai
sorozat); 17:05 Szellemekkel
suttogó (amerikai sorozat);
19:00 NCIS (amerikai sorozat);
21:00 NCIS: Los Angeles
(amerikai sorozat); 22:00
Gyilkos elmék (amerikai
sorozat); 23:00 CSI: New York
(amerikai sorozat); 24:00
Profilage (amerikai sorozat);
01:00 NCIS (amerikai sorozat);
02:40 NCIS: Los Angeles
(amerikai sorozat)

Eurosport
09:30 Snooker – Világbajnokság,
Sheffield, Egyesült Királyság,
döntõ; 11:30 Autóverseny –
Porsche szuperkupa, Sakhir,
Bahrain, 1. futam, élõ; 12:15
Snooker – Világbajnokság,
Sheffield, Egyesült Királyság, 1.
nap, élõ; 16:30 Snooker –
Világbajnokság, Sheffield, Egyesült
Királyság, 1. nap, élõ; 19:30
Snooker – Világbajnokság,
Sheffield, Egyesült Királyság, 1.
nap; 21:00 Snooker –
Világbajnokság, Sheffield, Egyesült
Királyság, 1. nap, élõ; 24:00
Küzdõsportok – Szuperkombat,
Podgorica, Szerbia; 01:30 Snooker
– Világbajnokság, Sheffield,
Egyesült Királyság, 1. nap

06:25 Ezer év szentjei
07:00 Gazdakör 
07:25 Mesél a fény (magyar dokf.)
08:10 A bohóc felesége (magyar

tévéfilm)
09:10 Családi krónikák
09:45 Duna anzix
10:05 Daktari (amerikai sorozat)
11:00 Zarándokutakon (magyar dokf.)
11:30 Világ-nézet
12:30 Munka-Társ
13:02 Híradó 
13:15 Lyukasóra
13:45 Mindennapi hõsök
14:15 Heuréka! Megtaláltam!
14:40 Sírjaik hol domborulnak...
15:10 Önök kérték!
16:05 Pannon expressz
16:35 Talpalatnyi zöld
17:00 Az állatok világa
17:35 A pármai kolostor (francia-

olasz filmdráma)
19:00 Híradó 
19:35 Hogy volt!?
20:30 Kean, a színész (magyar

színházi felvétel)
23:15 Dresch Quartet a Mûvészetek

Palotájában
00:20 Dunasport
00:35 I’m Not There – Bob Dylan éle-

tei (amerikai-német filmdráma)

Duna TV
07:00 Az idõ örvényében
07:25 Tv2 matiné
10:35 Egyik kutya, másik nem!
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 s.)
14:25 TopSpeed
14:55 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 Queen Sized – Tömör a gyö-

nyör (amerikai vígjáték) A kö-
zépiskolás Maggie összes
lelki fájdalmát úgy csillapítja,
hogy mindent megeszik, ami
elé kerül, és persze ettõl jól
ki is kerekedik. A suli egyik
bajkeverõje titokban beneve-
zi a bálkirálynõ választásra. 

22:25 Lánglovagok (amerikai
akcióthriller)

00:55 Holdtölte (amerikai
filmdráma)

TV 2
07:30 Top Shop
08:00 Kölyökklub
11:25 Asztro Show
12:20 Házon kívül
12:50 Autómánia
13:30 Amerika legkeményebb melói
14:30 Lost – Eltûntek (amerikai

sorozat)
16:30 Hetedik érzék (amerikai-

kanadai sorozat)
17:30 Nõi vonalak

(amerikai–német
vígjáték) A Mozell lányok
a telefonálás összes
lehetséges módozatát
felvonultatják, hogy
a családi kötelékeket
fenntartsák. Most éppen
azért lógnak
mindhárman a dróton,
mert az apa kezdi egyre
jobban elveszíteni
a kapcsolatot
a valósággal. 

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Fókusz Plusz
20:30 Csillag Születik
23:10 Halálra jelölve (amerikai

akciófilm)
01:05 Fogva tartva (kanadai-angol

krimi)

RTL Klub
07:00 Rajzfilmek
10:15 Felfedezõ úton a Robinson

család (új-zélandi sorozat)
10:40 A Nyereg Klub (ausztrál

sorozat)
11:05 Lizzie McGuire (amerikai s.)
11:30 Ábel az országban 2.

(magyar vígjáték) 
12:30 Biciklitúra
13:02 Marslakók (magyar sorozat)
15:20 Magyarország története
15:45 Gyerekmûsorok
16:50 Csutak a mikrofon elõtt

(magyar sorozat)
17:50 Le a cipõvel! 2. (magyar

ifjúsági kalandfilm)
18:55 Mi micsoda
19:25 Esti mese
20:00 Melissa és Joey (amerikai s.)
20:20 Waczak Szálló (angol s.)
21:00 Híradó este
21:35 Boxutca – Forma-1 magazin
22:00 Forma-1 Bahreini Nagydíj –

Idõmérõ edzés
23:30 Gasztroangyal
00:25 Munkaügyek – IrReality

Show (magyar sorozat)
01:20 Telesport – OTP Bank Liga,

Ferencvárosi TC – Kecskeméti
TE. Bajnoki labdarúgó
mérkõzés

MTV 2
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06:55 Magyar gazda
07:25 Esély
07:55 Ma Reggel
10:00 Engedjétek hozzám
10:05 Így szól az Úr!
10:10 Katolikus krónika
10:40 Megkeresni az embert
11:05 100 éves a Hajdúdorogi

Egyházmegye
11:30 A sokszínû vallás
11:45 Baptista magazin
12:10 Református ifjúsági mûsor
12:15 Balatonfelvidéki református

templomok
12:30 Écsy Gyöngyi portré
13:01 Hírek
13:05 Szellem a palackból...
13:35 Út Londonba
14:05 Telesport – Sport 7
14:30 Forma-1 Bahreini Nagydíj –

Futam, élõ
17:25 Telesport – OTP Bank Liga,

Gyõri ETO FC – DVTK. Baj-
noki labdarúgó-mérkõzés – élõ

19:50 A Lényeg
20:30 Híradó este
21:10 Magyarország, szeretlek!
22:25 Munkaügyek – IrReality

Show (magyar sorozat)
23:25 Csalás és ámítás (am. vígj.) 
01:05 Az út (amerikai filmdráma)

MTV 1

RTV 1
07:00 Rajzfilmek; 08:00
Hitvilág; 10:00 Dana
kertjében; 10:35 A falu élete;
14:00 Híradó; 14:30 Euro-
magazin; 15:00 Folklórkincs;
16:00 Danutz Kft.
Szórakoztató szupermarket;
18:00 A nagy húzásorozat
Joker-, Lottó 5/40-, 6/49- és
Noroc-sorsolás; 18:55
Híradó; 20:00 Híradó plusz;
20:25 Pompeji (olasz
sorozat); 21:25 Sztárgyár
/1–2.; 23:25 100%-ban
szavatolt; 00:25 Hüvelykujj
(amerikai vígjáték) Fsz.:
Lou Pucci, Benjamin Bratt,
Keanu Reeves; 02:05
Folklórkincs (ismétlés)

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00 Topping;
08:30 Zamatos Románia; 09:00 Ro-
mán útlevél; 10:00 Sztárgyár; 11:00
Motormágia; 11:30 Környezeti info;
12:00 Nõi siker; 12:30 Bortestvérek;
13:00 Jamie forradalma; 13:35 Rob-
banásveszély; 15:05 A Vlasinok tá-
vozása (román történelmi filmdrá-
ma); 17:00 Mitica esetei; 18:00 Csa-
vargó pecás; 18:35 Labdarúgó ag-
rárszövetség; 19:30 Nagylábon;
20:00 Sztárgyár; 20:35 Johanna
nõpápa (német–brit filmdráma)
Fsz.: Johanna Wokalek, David
Wenham; 22:00 Szélességek; 22:30
Híradó; 23:30 Sztárgyár; 24:00 Nya-
lóka. AG Weinberger mûsora; 01:00
Johanna nõpápa (német–brit film-
dráma, ismétlés)

Viasat 3
06:25 A szépség és a szörny
(amerikai s.); 07:20 Columbo: Öl-
ni már nincs idõ (amerikai krimi);
09:00 Véznák kontra dagik; 09:55
Anya, csak egy van!; 10:25
EgészségÕr; 10:55 A nagy házala-
kítás (amerikai szórakoztató s.);
12:45 Trendközelben; 13:15 Fletch
(amerikai vígjáték); 15:05 Szex és
New York light (amerikai s.);
16:05 Éden Hotel 2.; 18:05 Csere-
bere szerelem (angol vígjáték);
20:00 Négy esküvõ; 21:00 CSI: Mi-
ami helyszínelõk (amerikai-kana-
dai s.); 21:55 A célszemély (ame-
rikai s.); 22:50 KicsiKÉM – Sir
Austin Powers 2. (amerikai vígjá-
ték); 00:40 Határok nélkül (ameri-
kai-német romantikus kalandfilm)

PRO TV
07:00 Híradó. Mi történik,
doki?; 10:00 20 év elteltével;
11:00 Sabrina (amerikai
romantikus vígjáték); 13:00
Hírek; 13:05 Apropo TV;
14:00 Masterchef (ismétlés);
16:00 Anyám nyakán
(amerikai vígjáték,ismétlés);
18:00 Románia, szeretlek!;
19:00 Hírek; 20:30 Legenda
vagyok (amerikai thriller)
Fsz.: Will Smith, Alice
Braga, Charlie Tahan; 22:30
A hõs és a terror (amerikai
horror) Fsz.: Chuck Norris,
Brynn Thayer, Steve James;
00:30 Apropo TV; 02:00
Legenda vagyok (amerikai
thriller, ismétlés)

HBO
06:00 A barátnõm pasija (am. vígj.);
07:25 Szingli-generáció (cseh dokf.);
08:50 Dr. Dolittle: Millió dolláros
szõrmókok (am.–kanadai családi
vígj.); 10:15 Titeuf (francia animáci-
ós vígj.); 11:45 Szerelem olasz mód-
ra (am. romantikus vígj.); 13:30 A
hercegnõ (svéd filmdráma); 15:05
Visszanyal a plágium (am. vígj.);
16:35 Shrek a vége, fuss el véle (am.
animációs film); 18:10 A negyedik
(am. sci-fi akciófilm); 20:00 Csak
szexre kellesz (am. romantikus víg-
j.); 21:50 Kísértés két szólamban
(am. zenés vígj.); 23:35 Trónok har-
ca (am. s.); 00:40 Spartacus: A
bosszú (am. s.); 01:35 Eredet
(am.–angol sci-fi); 04:00 Csak szex-
re kellesz (am. romantikus vígj.)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10 Ör-
dögi út a boldogsághoz (amerikai
vígjáték); 13:10 Waterworld –
Vízivilág (amerikai fantasztikus ka-
landfilm); 15:35 Sherlock Holmes
New Yorkban (amerikai krimi);
17:35 Fantomas (francia-olasz ak-
ció-vígjáték); 19:35 Halálhágó
(amerikai akciófilm); 22:00 Szel-
lemkutya (francia-német-amerikai
filmdráma) Jim Jarmush filmje a ti-
tokzatos Szellemkutyáról, akit bár
nem látott senki, lehet tudni róla,
hogy hírhedt szamuráj. Az eddig
más arcáról ismert rendezõ ezúttal
a kemény akciófilmek modorában
mesél.; 00:10 A préda (amerikai
akciófilm); 02:45 Idõcsapdában
(amerikai akciófilm)

RTL Klub – 21:00

Holnapután 
(amerikai sci-fi kalandfilm)
Jack Hall klimatológusnak még a saját fia, Sam
sem hiszi el, hogy a Földet katasztrófa fenyegeti.
Ám amikor egy sziget nagyságú jégtömb válik le a
Déli-sark jégtáblájából, mindenki számára nyilván-

valóvá válik, hogy me-
nekülni kell. De a folya-
mat drámai gyorsaság-
gal söpör végig, Ameri-
ka megbénul a sarkvi-
déki hidegtõl és a rázú-
duló hótömegtõl.

AXN
07:00 The Amazing Race; 09:10
Androméda (am. s.); 11:10 Õslé-
nyek kalandorai (am. s.); 12:10
Merlin (am. s.); 13:10 A férfiak a
szõkéket szeretik (am. s.); 15:00 A
cég (am. s.); 16:00 Jordan (am. s.);
17:00 Szellemekkel suttogó (am.
s.); 19:00 JAG – Becsületbeli
ügyek (am. s.); 21:10 Charlie an-
gyalai (am. akciófilm) Natalie,
Dylan és Alex, a három gyönyörû
lány John Bosley-val dolgozik
együtt. Mindenki csak Charlie an-
gyalaiként ismeri õket. Ezúttal
Eric Knox, egy szoftverfejlesztõ
cég tulajdonosa kéri a segítségü-
ket; 23:05 Felejthetetlen (am. s.);
24:00 A cég (am. s.); 01:15 Charlie
angyalai (am. akciófilm, ismétlés)

Eurosport
09:30 Snooker – Világbajnokság,
Sheffield, Egyesült Királyság, 1. nap;
10:30 Atletika – Célfotó; 10:45 Olim-
piai játékok – Együtt Londonba; 11:00
Maraton – London maraton, Egyesült
Királyság, élõ; 14:00 Szupersport –
Világbajnokság, Assen, Hollandia,
élõ; 15:00 Kerékpározás – Liege-
Bastogne-Liege, Belgium, élõ; 18:00
Snooker – Világbajnokság, Sheffield,
Egyesült Királyság, 2. nap, élõ; 19:30
Szuperbike – Világbajnokság, Assen,
Hollandia, 1. futam; 20:15 Szuperbike
– Világbajnokság, Assen, Hollandia,
2. futam; 21:00 Snooker – Világbaj-
nokság, Sheffield, Egyesült Királyság,
2. nap, élõ; 24:00 Kerékpározás –
Törökországi körverseny, 1. szakasz;
01:00 Motorsport hétvége magazin

06:25 Porló sziklák alatt
07:00 Gazdakör 
07:25 Nagyvizit (magyar tévéfilm)
08:50 Földanya üzenete (dokf.)
09:45 Magyar elsõk
10:05 Másfélmillió lépés Magyarországon
11:00 Élõ egyház
11:30 Isten kezében
12:00 Önkéntesek (magyar dokf.)
12:30 Beavatás
13:02 Híradó
13:15 Élõ népzene
13:40 Akadálytalanul
14:10 Csellengõk
14:40 Határtalanul magyar
15:10 Arcélek
15:40 Hazajáró
16:20 Százéves asszony (magyar

tévéfilm)
17:25 Álomkeringõ (magyar vígj.)
19:00 Híradó 
19:30 Heti Hírmondó
20:00 Önök kérték!
21:00 A három testõr: A királyné

nyakéke (francia-olasz
romantikus kalandfilm)

22:45 Klubszoba
23:40 Dunasport
24:00 Titkok gyermeke (belga-

francia filmdráma)
01:40 Határtalanul magyar

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

látnok (amerikai sorozat)
15:15 Monk – Flúgos nyomozó (am. s.)
16:15 Bûbájos boszorkák (amerikai

sorozat) 
17:15 Másodállás (magyar reality-

sorozat)
17:45 Queen Sized – Tömör a

gyönyör (am. vígj., ism.) 
19:30 Tények
20:00 Napló
20:05 Távkapcs (amerikai vígjáték)

Michael Newman egy titokza-
tos feltalálótól kap egy uni-
verzális távkapcsolót, mely-
nek tulajdonosa elõre-hátra
járkálhat az idõben. 

23:10 Frizbi Hajdú Péterrel (magyar
talk show) 

00:10 Elit egység (kanadai s.)
01:10 Tükröm, tükröm... (amerikai

romantikus vígjáték)

TV 2
08:00 Kölyökklub
11:00 Trendmánia
11:30 Teleshop
12:25 Törzsutas
13:00 Nõi kézilabda; Magyar Kupa –

Döntõ mérkõzés 2012 – élõ
14:50 Gossip Girl – A pletykafé-

szek (amerikai s.)
16:45 Tru Calling – Az õrangyal

(amerikai sorozat)
17:50 Mr. Óvóbácsi (amerikai akció-

vígjáték) Sean Armstrong a
pankráció legyõzhetetlen baj-
noka! A menedzsere tanácsá-
ra elfogadott meló kemény di-
ónak bizonyul. Két kis gézen-
gúz mellett lesz egyszemély-
ben gyerekfelvigyázó, testõr
és szárazdada. Az említett ko-
rántsem ártatlan csöppségek
apja a béketeremtõ ellenraké-
ta feltalálója, akire egész kü-
lönítmény terrorista pályázik.

19:30 RTL Klub Híradó
20:00 Cobra 11 (német s.)
21:00 Holnapután (amerikai sci-fi

kalandfilm) 
23:25 Heti hetes
00:45 Portré
01:25 A múlt titka (német-angol

thriller)

RTL Klub
07:00 Rajzfilmek 
10:55 Csutak a mikrofon elõtt

(magyar sorozat)
11:50 Le a cipõvel! (magyar

ifjúsági kalandfilm)
13:01 Engedjétek hozzám
13:05 „Így szól az Úr!“
13:15 Katolikus krónika
14:05 100 éves a Hajdúdorogi

Egyházmegye
14:30 A sokszínû vallás
14:45 Baptista magazin
15:10 Református ifjúsági mûsor
15:30 Écsy Gyöngyi portré
16:00 Az Árpád-kor templomai
16:10 Az aranyrózsa barlangja 2.

(olasz fantasztikus
kalandfilm)

17:45 Cimbora – régi új
18:35 P@dtársat keresünk
19:35 Esti mese
20:10 4 összeesküvõ és 1 temetés

(osztrák sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Forma-1 Bahreini Nagydíj – Futam
24:00 Telesport – OTP Bank Liga,

Gyõri ETO FC – DVTK –
Bajnoki labdarúgó mérkõzés

01:45 Négy szellem
02:35 Csalás és ámítás (amerikai

vígjáték)

MTV 2



06:25 A Lényeg
06:55 Ma Reggel
10:00 A Silla királyság ékköve (dél-

koreai sorozat) 
11:00 Európa egészsége
12:00 Most a Buday!
12:30 Napirend elõtt 
13:01 Hírek
13:25 Roma Magazin
13:55 Domovina
14:30 Marslakók (magyar

sorozat)
15:00 A Szövetség
16:00 Angyali érintés (amerikai

sorozat)
16:45 Capri – Az álmok 

szigete (olasz 
sorozat)

17:45 MM. A megoldások 
magazinja

18:40 Everwood (amerikai 
sorozat) 

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

MTV 1

RTV 1
07:00 Reggeli híradó; 09:10 A
palota titkai (koreai sorozat);
10:25 Játszmák és érdekek;
11:30 Sajtó és hatalom; 12:30
Sztárgyár; 12:45 A palota
legendája (koreai sorozat,
ismétlés); 14:00 Híradó; 14:45
Teleshop; 15:30 Magyar
nyelvû mûsor; 16:10 A tizedik
királyság (koreai sorozat);
17:40 A palota legendája
(koreai sorozat); 18:50
Híradó; 20:00 Premier plan;
21:00 Uniter gála. Élõ
közvetítés; 24:00 Noktürnök;
01:00 A tizedik királyság
(ismétlés); 01:55 Az én
Európám; 02:20 Játszmák és
érdekek (ismétlés)

4 HÉTFÕ / ÁPRILIS 23. 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 lányok (olasz s.); 17:00
Vallomások; 18:00 Hírek; 18:25
Sztárgyár; 18:55 Nagylábon; 19:30
Aréna; 20:30 Egy óra biznisz;
21:30 Szórakoztató mûsor; 22:30
Híradó; 23:30 Sztárgyár; 24:00
Törvény és rend (amerikai
sorozat); 01:00 Ma a holnapról;
01:30 Caterina és a lányok
(olasz sorozat); 02:20 Sztárgyár
(ismétlés); 02:45 Egy óra biznisz
(ismétlés)

Viasat 3
06:45 Gyilkos sorok (am. s.); 07:35
A kifutó (am. reality-s.); 08:30 A nagy
házalakítás; 09:20 Gyilkos sorok
(am. s.); 10:15 Gyilkos számok (am.
s.); 11:10 Cserebere szerelem (am.
vígjáték); 12:55 A dadus (am. s.);
13:55 A nagy házalakítás; 14:45
Shark – Törvényszéki ragadozó
(am. s.); 16:40 CSI: A helyszínelõk
(am.-kanadai s.); 17:35 Esküdt el-
lenségek: Bûnös szándék (am. s.);
18:35 Gyilkos számok (am. s.);
19:30 A nagy házalakítás; 20:30
Jóbarátok (am. s.); 21:25 Két pasi –
meg egy kicsi (am. s.); 22:20 Éden
Hotel 2.; 23:20 CSI: A helyszínelõk
(am.-kanadai s.); 00:10 Kettõs ügy-
nök (am. s.); 01:10 Esküdt ellensé-
gek: Bûnös szándék (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik,
doki?; A könyvhozó; 11:00
Vegyes zöldség (Leépített
szépség). (amerikai
kalandfilm) Fsz.: Eric
Roberts, Charlie Schlatter,
Joyce Giraud; 13:00 Hírek;
13:30 Apropo TV; 14:30
Román Komédiaszolgálat;
16:00 Fiatal és nyughatatlan
(amerikai sorozat); 17:00
Happy Hour; 19:00 Hírek;
20:30 Fogadj az életre!
(román sorozat); 22:30
Híradó; 23:00 Dexter
(amerikai sorozat); 24:00
Las Fierbinti (ismétlés); 01:00
Románia, szeretlek!; 02:00
Híradó

HBO
06:00 Shrek a vége, fuss el véle
(am. animációs film); 07:40 A ne-
gyedik (am. sci-fi akciófilm);
09:30 A csók (am. romantikus
filmdráma); 11:05 Bigyó felügyelõ
(am. vígjáték); 12:25 Victor (fran-
cia vígjáték); 14:00 Gulliver utazá-
sai (am. kalandfilm); 15:25
Secretariat (am. filmdráma); 17:35
Páros mellékhatás (am. vígjáték);
19:30 Felvétel indul!; 20:00 Roman-
tikus lelkek (am. filmdráma);
21:40 Stopover (román rövidfilm);
22:00 Trónok harca (am. s.); 23:00
Kaliforgia (am. s.); 23:35 Kerget-
jük az amerikai álmot (am. s.);
24:00 Vesztesek bosszúja (am.
akciófilm); 01:40 Példátlan példa-
képek (am. vígjáték)

Film +
08:05 Televíziós vásárlás; 11:10
Houdini, a halál mágusa (angol-
ausztrál romantikus dráma);
12:55 Sherlock Holmes New
Yorkban (amerikai krimi); 14:55
Armageddon 3 – Földindulás
(amerikai-kanadai akciófilm);
16:35 Fehér sárkány, vörös tig-
ris (hongkongi akciófilm); 18:30
DOA: Élve vagy halva
(amerikai-német-angol akció-
vígjáték); 20:05 Nagy zûr kis Kí-
nában (amerikai akció-vígjáték);
22:00 Kémek a Sasfészekben
(angol-amerikai kalandfilm);
01:00 Az Alelnök végveszély-
ben (amerikai akciófilm); 02:35
Piszkos zsaruk (amerikai akció-
film)

Film+ – 22:00

Kémek a Sasfészekben
(angol-amerikai kalandfilm)
1944-et írunk. Küszö-
bön áll a szövetségesek
európai partraszállásá-
nak ideje, amikor egy
kis angol-amerikai kom-
mandót dobnak le a Ba-
jor-Alpokban. Az angol
Smith õrnagy és az
amerikai Morris had-
nagy csapatának parancsa világos: bejutni az alpe-
si erõdbe és kimenekíteni onnan a célszemélyt.

AXN
07:00 Jordan (am. s.); 08:00 JAG –
becsületbeli ügyek (am. s.); 09:05
Ügyvédek (am. s.); 10:00 A férfiak
a szõkéket szeretik (am. s.); 11:00
Szellemekkel suttogó (am. s.);
12:00 A kiválasztott – az amerikai
látnok (am. s.); 13:00 Ügyvédek
(am. s.); 14:00 Jordan (am. s.);
15:00 Szellemekkel suttogó (am.
s.); 16:00 Merlin (am. s.); 17:00
JAG – becsületbeli ügyek (am. s.);
18:00 Szellemekkel suttogó (am.
s.); 19:00 Jordan (am. s.); 20:00
JAG – becsületbeli ügyek (am. s.);
21:05 Trinity kórház (am. s.); 22:00
CSI: New York (am. s.); 23:00 Eltû-
nés (am. s.); 24:00 Trinity kórház
(am. s.); 01:00 CSI: New York (am.
s.); 02:00 Eltûnés (am. s.)

Eurosport
8:30 Motorsport hétvége magazin;
8:45 Szuperbike – Világbajnokság,
Assen, Hollandia, 1. futam; 9:15
Szuperbike – Világbajnokság, Assen,
Hollandia, 2. futam; 10:00 Snooker –
Világbajnokság, Sheffield, Egyesült
Királyság, 2. nap; 11:00 Snooker –
Világbajnokság, Sheffield, Egyesült
Királyság, 3. nap, élõ; 14:00 Kerékpá-
rozás – Törökországi körverseny, 2.
szakasz, élõ; 15:30 Snooker – Világ-
bajnokság, Sheffield, Egyesült Király-
ság, 3. nap, élõ; 18:45 Csupa sport;
19:00 Labdarúgás – Eurogólok;
20:00 Snooker – Világbajnokság,
Sheffield, Egyesült Királyság, 3. nap,
élõ; 23:00 Labdarúgás – Eurogólok;
0:00 Snooker – Világbajnokság,
Sheffield, Egyesült Királyság, 3. nap

06:30 Gazdakör
06:40 Híradó
07:00 Élõ egyház
07:30 Híradó
07:35 Isten kezében 
08:00 Kárpát Expressz
08:30 Híradó
08:35 Kultikon
09:30 Híradó 
09:35 Közbeszéd 
10:00 Klubszoba
11:00 Család-barát
12:00 Heti Hírmondó
12:30 Térkép
13:02 Híradó
13:30 Napirend elõtt
14:00 Kapcsoljuk az Országházat
17:15 Az idõ fényképe (magyar dokf.)
18:00 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Hagyaték (magyar magazin)
21:00 Csernobil Öröksége: a Zóna

(magyar dokumentumfilm)
22:45 Hírek 
22:55 Kultikon
23:50 Sportaréna
00:45 Mahler: I. szimfónia D-dúr
01:55 A hanti sámán hagyatéka

(magyar dokf.)

Duna TV
07:00 Aktív Extra
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája
10:45 Babapercek
10:55 Teleshop
12:00 EZO.TV Jósok, látók,

médiumok!
13:35 Herkules és tûzgyûrû

(amerikai-új-zélandi 
fantasy)

15:20 Marina (mexikói-amerikai
sorozat)

16:20 Rex felügyelõ (osztrák-
német-olasz sorozat)

17:20 Csoda Manhattanben
(amerikai-mexikói sorozat)

18:25 Tiltott szerelem (török
sorozat) 

19:30 Tények
20:35 Aktív
21:10 Jóban Rosszban (magyar

sorozat) 
22:20 NCIS (amerikai sorozat)
23:40 NCIS: Los Angeles (amerikai

sorozat)
00:20 Gyilkos számok (amerikai

sorozat) 
01:20 Tények Este
01:55 EZO.TV Jósok, látók,

médiumok!

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

sorozat)
10:25 Második esély (amerikai-

mexikói-kolumbiai 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 (amerikai

sorozat) 
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

sorozat)
22:25 Dr. Csont (amerikai sorozat)
23:30 Showder Klub
00:35 PokerStars.net – Big Game
01:35 Reflektor
01:50 Szakíts, ha bírsz! (amerikai

romantikus vígjáték)

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:00 A Szövetség
10:55 P@dtársat keresünk
11:50 Hagyományok õrzõi
12:00 Magyar rock
13:01 Híradó délben
13:25 Az aranyrózsa barlangja

(olasz fantasztikus
kalandfilm)

15:10 Retro – Humor
16:00 Família Kft. (magyar sorozat) 
16:25 MacGyver (amrikai-kanadai

sorozat)
17:20 Felfedezõ úton a Robinson

család (új-zélandi sorozat)
17:45 A Nyereg Klub (ausztrál

sorozat)
18:10 Lizzie McGuire (amerikai

sorozat)
18:35 Robbie, a fóka (német

sorozat)
19:20 Esti mese
20:00 Capri – Az álmok szigete

(olasz sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Angyali érintés (amerikai s.)
22:20 Maradj talpon!
23:15 Mednyánszky (magyar

tévéfilm)
00:50 Az út (amerikai filmdráma)
02:40 Házaspárbaj (olasz sorozat)

MTV 2



Tájoló KEDD / ÁPRILIS 24. 5
06:23 Az Este
06:55 Ma Reggel
10:05 A Silla királyság ékköve

(amerikai sorozat)
11:10 Mindenbõl egy van
12:00 Kékfény
13:00 Hírek
13:25 Srpski Ekran
13:55 Unser Bildschirm
14:30 Marslakók (magyar sorozat)
15:00 Hacktion (amerikai sorozat)
15:55 Angyali érintés (amerikai

sorozat)
16:45 Capri – Az álmok szigete

(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 Lottózsonglõrök (angol –

francia – amerikai vígjáték)
Fsz.: Ian Bannen, David
Kelly, Susan Lynch,
Fionnula Flanagan, James
Nesbitt

23:15 Az ESTE
23:50 Tudorok (amerikai 

sorozat)
00:50 A rejtélyes XX. század

MTV 1

RTV 1
07:00 Reggeli híradó; 09:10 A
palota titkai (koreai sorozat);
10:20 Divatvilág; 10:25 Utazások
felsõfokon; 11:30 Közelebb; 12:00
Pénzügyek és üzletek; 12:25
Sztárgyár; 12:40 A palota
legendája (koreai sorozat); 14:00
Híradó; 14:45 Teleshop; 15:30
Európai roma; 16:00 Magyar nyelvû
mûsor; 16:50 A tizedik királyság
(amerikai sorozat); 17:40 A palota
legendája (koreai sorozat); 18:53
Híradó; 20:00 Híradó; 21:40
Bajnokok Ligája labdarúgó-
mérkõzés, elõdöntõk. Élõ; 23:50
Bajnokok Ligája-összefoglaló; 00:20
A tizedik királyság (amerikai
sorozat); 01:15 Pénzügyek és
üzletek; 01:40 Utazások felsõfokon

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:00
Razushow; 09:00 Labdarúgó
agrárbajnokság; 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; 18:20
Sztárgyár; 18:50 Az ember és
a gép (amerikai életrajzi
dráma); 20:30 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
06:45 Gyilkos sorok (am. s.); 07:35
A kifutó (am. s.); 08:25 A nagy ház-
alakítás; 09:15 Gyilkos sorok (am.
s.); 10:10 Gyilkos számok (am. s.);
11:15 KicsiKÉM – Sir Austin
Powers (am. vígjáték); 12:55 A da-
dus (am. s.); 13:55 A nagy házalakí-
tás; 14:55 Shark – Törvényszéki ra-
gadozó (am. s.); 16:40 CSI: Miami
helyszínelõk (am. s.); 17:35 Esküdt
ellenségek: Bûnös szándék (am.
s.); 18:35 Gyilkos számok (am. s.);
19:30 A nagy házalakítás; 20:30
Jóbarátok (am. s.); 21:15 Két pasi –
meg egy kicsi (am. s.); 22:20 Éden
Hotel (am. s.); 23:20 CSI: Miami
helyszínelõk (am. s.); 00:10 Doktor
House (am. s.); 01:05 Esküdt ellen-
ségek: Bûnös szándék (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik,
doki?; A könyvhozó; 11:00
Fogadás az életre; 12:00
Fiatal és nyughatatlan
(amerikai sorozat); 13:00
Hírek; 13:45 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 Secretariat (amerikai film-
dráma); 08:10 Páros mellékhatás
(amerikai vígjáték); 10:05 Step Up
3D (amerikai zenés dráma); 11:50
Könnyû nõcske (amerikai vígjá-
ték); 13:25 Verdák 2 (amerikai ani-
mációs film); 15:10 Cinema verité
(amerikai filmdráma); 16:40
Agatha (brit filmdráma); 18:20 Az
elveszettek földje (amerikai sci-fi
vígjáték); 20:00 Bajos csajok 2
(amerikai vígjáték); 21:35 Hétmér-
földes szerelem (amerikai roman-
tikus vígjáték); 23:20 Camelot
(amerikai s.); 01:05 Flypaper
(amerikai vígjáték); 02:30 A fur-
csa srác (amerikai romantikus
vígjáték); 04:00 Farkasember (an-
gol–amerikai horror)

Film +
06:15 Ördögi út a boldogsághoz
(amerikai vígjáték); 08:05 Televízi-
ós vásárlás; 11:10 Fehér sárkány,
vörös tigris (hong-kongi akció-
film); 13:00 Nagy zûr kis Kínában
(amerikai akció-vígjáték); 14:55
Alkímia (amerikai vígjáték); 16:30
A régi környék (amerikai vígjá-
ték); 18:25 Már megint bérgyilkos
a szomszédom (amerikai akció-
vígjáték); 20:20 Taxi 2: (francia
akció-vígjáték); 22:00 Terminátor
3:: A gépek lázadása (amerikai-
német akciófilm); 00:05 A behaj-
tók (amerikai akció-vígjáték);
01:40 Hasfelmetszõ:com (ameri-
kai krimi); 03:15 Terminátor 3:: A
gépek lázadása (amerikai-német
akciófilm)

Duna TV – 21:00 

Tükör által homályosan 
(svéd filmdráma)
„Az Isten alászáll, és befészkeli ma-
gát egy emberbe… Egyre jobban
megismerteti magát, és az ember
próbára teheti az isten erejét, meg-
tanulhatja szeretni, feláldozni magát érte, és eljuthat a
teljes odaadásig és a teljes ürességig. Amikor eléri ezt
az ürességet, az Isten birtokba veszi emberét, és vele
végezteti el a munkáját. Aztán magára hagyja üresen,
kiégve, megfosztva az evilági élet további lehetõsége-
itõl. Az történik Karinnal. A határvonal, melyet át kell
lépnie, a tapéta különös mintázata.“

AXN
07:00 Jordan (am. s.); 08:00 JAG
– becsületbeli ügyek (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
amerikai látnok (am. s.); 13:00
Ügyvédek (am. s.); 14:00 Jordan
(am. s.); 15:00 Szellemekkel sut-
togó (am. s.); 16:00 Merlin (am.
s.); 17:00 JAG – becsületbeli
ügyek (am. s.); 18:00 Szellemek-
kel suttogó (am. s.); 19:00 Jordan
(am. s.); 20:00 JAG – becsületbeli
ügyek (am. s.); 21:00 Profilage
(am. s.); 22:00 Felejthetetlen (am.
s.); 23:00 Elveszett lány (am. s.);
00:15 Szellemekkel suttogó (am.
s.)

Eurosport
09:30 Labdarúgás – Eurogólok;
10:30 Atletika – Célfotó; 10:45 Csu-
pa sport – Wattok; 11:00 Snooker –
Világbajnokság, 3: nap; 12:00
Snooker – Világbajnokság, 4: nap,
élõ; 15:00 Kerékpározás – Törökor-
szági körverseny, 3: szakasz, élõ;
16:30 Snooker – Világbajnokság,
Sheffield, Egyesült Királyság, 4:
nap, élõ; 19:30 Tenisz – WTA torna,
Stuttgart, Németország, 2: nap, élõ;
21:15 Snooker – Világbajnokság,
Sheffield, Egyesült Királyság, 4:
nap, élõ; 24:00 Autóverseny – Por-
sche szuperkupa, Sakhir, Bahrain,
2: futam; 00:30 Tenisz – WTA tor-
na, Stuttgart, Németország, 2: nap;
01:30 Snooker – Világbajnokság,
Sheffield, 4: nap

06:55 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
17:05 1 könyv
17:10 Magyar elsõk
17:30 A tudomány mûhelyében
18:00 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Múzeumtúra – 

Francia módra
21:00 Tükör által 

homályosan (svéd
filmdráma)

22:35 Hírek
22:40 Dunasport
22:45 Kultikon
23:40 Magyar Jazz 

Ünnep 2011
00:20 Allah minden napján

szaladnak a lovak
01:35 Térkép

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 TotalCar
07:25 Tények 

Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája 
10:40 Babapercek
10:45 Teleshop
11:50 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok!
13:25 Dávid és Góliát (amerikai

film)
15:20 Marina (olasz 

sorozat)
16:20 Rex felügyelõ (német

sorozat)
17:20 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)
21:30 Bajnokok Ligája
00:15 Tények Este
00:50 EZO:TV Jósok, látók,

médiumok! 
01:25 Szerelem utolsó vérig

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)
17:20 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

sorozat) 
22:25 A mentalista (amerikai

sorozat)
23:30 A Grace klinika (amerikai

sorozat) 
00:30 Reflektor
00:40 Vészhelyzet (amerikai

sorozat)

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:00 Múlt-kor
10:25 A bûvös körhinta
10:40 Felfedezõ úton a Robinson

család (német sorozat)
11:10 A Nyereg Klub (ausztrál s.)
11:35 Lizzie McGuire (amerikai s.)
11:55 Néprajzi értékeink
12:00 Magyar pop
13:01 Híradó délben
13:25 Biciklitúra
13:50 1100 év Európa közepén
14:20 Mednyánszky
15:55 Família Kft (magyar sorozat)
16:20 MacGyver (amerikai sorozat)
17:15 Felfedezõ úton a Robinson

család (német sorozat)
17:45 A Nyereg Klub (ausztrál s.)
18:10 Lizzie McGuire (amerikai s.)
18:45 Anya, az állatorvos (olasz s.)
19:35 Esti mese
19:45 A bûvös körhinta
19:55 Capri – Az álmok szigete

(amerikai sorozat)
20:15 Veszélyes szerelem (am.s.)
21:00 Híradó este
21:30 Angyali érintés (amerikai s.)
22:25 Maradj talpon!
23:15 Retro – Színes portrék
00:05 Lottózsonglõrök (angol –

francia – amerikai vígjáték)

MTV 2



06:23 Az Este
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 Magyar elsõk
14:30 Marslakók (magyar

sorozat)
15:00 Gasztroangyal
15:55 Angyali érintés (amerikai

sorozat) 
16:45 Capri – Az álmok szigete

(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 Kasszasiker (amerikai

sorozat)
22:30 Bábel
23:25 Az Este
24:00 KorTárs
00:30 Árnyékban harcolók

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Reggeli híradó;
09:10 A palota titkai (koreai soro-
zat); 10:25 Az idõ és az ember;
12:00 Zarándok; 12:30 Sztárgyár;
12:40 A palota legendája (koreai
sorozat); 14:00 Híradó; 14:45
Teleshop; 15:30 Emberek, mint mi;
16:00 Együttélés; 16:50 A tizedik
királyság (amerikai sorozat);
17:40 A palota legendája (koreai
sorozat); 18:53 Híradó; 20:00 Hír-
adó plusz; 20:50 Sztárgyár; 21:00
UEFA Bajnokok Ligája-stúdió; 21:40
Bajnokok Ligája labdarúgó-mérkõ-
zés, élõ; 23:50 Bajnokok Ligája-
összefoglaló; 00:20 A tizedik ki-
rályság (amerikai sorozat); 01:15
La vie en rose; 01:55 100%-ban
szavatolt; 02:45 Zarándok
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RTV 2
07:00 Teleshop; 08:05 A gép és
az ember; 10:00 Sztárgyár;
11:00 Vallomások; 12:10
Aranyszívû leány; 13:45
Pazvante chioru; 14:00 Teleshop;
14:35 Együtt Európába; 15:30
Teleshop; 16:00 Caterina és a
lányok (olasz sorozat); 17:00
Vallomások; 17:30 Autómánia;
18:00 Híradó; 18:40 A gép és az
ember (amerikai életrajzi
dráma); 20:30 Egy óra biznisz;
21:30 Szórakoztató mûsor;
22:30 Híradó; 23:30 Sztárgyár;
24:00 Törvény és rend
(amerikai sorozat); 00:55 Légy
formában!; 01:30 Caterina és a
lányok (olasz sorozat); 02:20
Sztárgyár

Viasat 3
06:45 Gyilkos sorok (am. s.); 07:35
A kifutó (am. s.); 08:30 A nagy ház-
alakítás; 09:00 Gyilkos sorok (am.
s.); 10:10 Gyilkos számok (am. s.);
11:05 Zûrös páros (am. vígjáték);
12:55 A dadus (am. s.); 13:55 A
nagy házalakítás; 14:55 Shark – Tör-
vényszéki ragadozó (am. s.); 16:40
CSI: Miami helyszínelõk (am. s.);
17:35 Esküdt ellenségek: Bûnös
szándék (am. s.); 18:35 Gyilkos
számok (am. s.); 19:30 A nagy ház-
alakítás; 20:30 Jóbarátok (am. s.);
21:25 Két pasi – meg egy kicsi
(am. s.); 22:20 Éden Hotel (am. s.);
23:15 CSI: Miami helyszínelõk (am.
s.); 00:10 Shameless – Szégyente-
lenek (am. s.); 01:20 Esküdt ellen-
ségek: Bûnös szándék (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai sorozat);
11:00 Lois és Clark (ismétlés);
13:00 Hírek; 13:45 Pusztító
szélvihar (amerikai filmdráma)
Fsz:: Nicole de Boer, Sebastian
Spence, Jerry Wasserman; 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 7.
(amerikai vígjáték) Fsz.: Bubba
Smith, Michael Winslow, David
Graf; 00:15 Promotor; 00:45
Apropo TV; 01:45 Híradó; 03:15
Rendõr-akadémia 7. (amerikai
vígjáték)

HBO
06:00 Cinema verité (am. filmdrá-
ma); 07:30 Az elveszettek földje
(am. sci-fi vígj.); 09:10 Azután (am.
filmdráma); 11:20 Kasza-kõ (am.
vígj.); 12:55 Aranyhaj és a nagy gu-
banc (am. animációs film); 14:35 Szí-
nes bõrû hercegnõk (am. vígj.);
16:10 Dr: Dolittle: Millió dolláros
szõrmókok (am.–kanadai családi
vígj.); 17:35 Frost/Nixon (am.–an-
gol–francia filmdráma); 19:35 Neve-
lésbõl elégséges (am. s.); 20:00
Csak szexre kellesz (am. romanti-
kus vígj.); 21:50 Válóperesek válása
(francia vígj.); 23:30 Trónok harca
(am. s.); 00:35 Ragadozók (am. ak-
ciófilm); 02:20 Csak szexre kellesz
(am. romantikus vígjáték); 04:05 Tö-
kéletes bûnözõk (am. akciófilm) 

Film +
05:05 Alkímia (amerikai vígjáték);
06:35 DOA: Élve vagy halva
(amerikai vígjáték); 08:05
Televíziós vásárlás; 11:10 Mesék a
folyópartról (amerikai film); 12:40
Már megint bérgyilkos a
szomszédom (amerikai akció-
vígjáték); 14:35 Anthony Zimmer
(kanadai film); 16:10 Nyomás
utána! (amerikai akció-vígjáték);
18:15 Született bankrablók
(amerikai akció-vígjáték); 20:05 A
Jaguár (francia kalandfilm);
22:00 A sziget (amerikai
akciófilm); 00:35 Mocskos zsaruk
(amerikai akciófilm); 02:30
Drogkirály (amerikai akcióthiller);
04:00 Vámpír angyalok (kanadai
horror)

HBO – 09:10 

Azután 
(amerikai filmdráma)
Ugyanazzal a kérdéssel szembesül három ember a
világ három különbözõ pontján. Egyikük George, az
egyszerû amerikai munkás, aki gyermekkora óta kü-
lönleges kapcsolatban áll a szellemvilággal. A másik
Marie, a francia újságíró, akinek alapjaiban változ-
tatja meg a gondolkodásmódját a halálközeli élmé-
nye. Végül ott van a londoni iskolás, Marcus, aki el-
veszíti azt, akit a legjobban szeretett. Emiatt tele van
kérdésekkel, amelyekre nem találja a választ. A há-
rom ember sorsa keresztezi egymást. Az érzelmi
megrázkódtatás alapjaiban forgatja fel világukat.

AXN
07:00 Jordan (am. s.); 08:00 JAG
– becsületbeli ügyek (am. s.);
09:00 Ügyvédek (am. s.); 10:00 A
férfiak a szõkéket szeretik (am.
s.); 11:00 A kiválasztott – az
amerikai látnok (am. s.); 12:00 Õs-
lények kalandorai (am. s.); 13:00
Ügyvédek (am. s.); 14:00 Jordan
(am. s.); 15:00 A férfiak a szõké-
ket szeretik (am. s.); 16:00 Merlin
(am. s.); 17:00 JAG – becsületbeli
ügyek (am. s.); 18:00 Szellemek-
kel suttogó (am. s.); 19:00 Jordan
(am. s.); 20:00 JAG – becsületbeli
ügyek (am. s.); 21:00 Profilage
(am. s.); 22:00 NCIS: Los Angeles
(am. s.); 23:00 A cég (am. s.);
24:00 Profilage (am. s.); 01:15
NCIS: Los Angeles (am. s.)

Eurosport
09:30 Labdarúgás – Eurogólok;
09:45 Tenisz – WTA torna, Stuttgart,
Németország, 2: nap; 11:00
Snooker – Világbajnokság,
Sheffield, 4: nap; 12:00 Snooker –
Világbajnokság, Sheffield, 5: nap,
élõ; 15:00 Kerékpározás –
Törökországi körverseny, 4:
szakasz, élõ; 16:30 Snooker –
Világbajnokság, Sheffield, Egyesült
Királyság, 5: nap, élõ; 19:30 Tenisz
– WTA torna, Stuttgart,
Németország, 3: nap, élõ; 21:15
Snooker – Világbajnokság,
Sheffield, Egyesült Királyság, 5:
nap, élõ; 24:00 Tenisz – WTA torna,
Stuttgart, Németország, 3: nap;
01:30 Snooker – Világbajnokság,
Sheffield, Egyesült Királyság, 5: nap

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 1 könyv
17:15 Magyar elsõk
17:25 Fejezetek 

Magyarország
közlekedéstörténetébõl

18:00 Kisváros (magyar
sorozat)

19:00 Híradó 
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 KOGART kiállítások

2006-2011
Kondor Béla

21:00 Apró sztorik 
(argentín–spanyol
vígjáték)

22:25 Hírek
22:40 Kultikon
23:35 Új régi hang
00:30 Ikonok 

és Patkányok
01:40 Térkép

Duna TV
06:25 Teleshop 
07:00 Babavilág 
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:10 Stahl konyhája 
10:15 Babapercek
10:20 Teleshop
11:20 EZO: TV Jósok, látók,

médiumok! 
12:50 Becézõ szavak (amerikai

vígjáték)
15:20 Marina (olasz sorozat)
16:20 Rex felügyelõ (német sorozat)
17:20 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
02:00 Doktor House (amerikai

sorozat)

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

sorozat)
10:25 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)
17:20 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

sorozat) 
22:25 Legyen Ön is Milliomos! 
23:35 Házon kívül
00:05 XXI. század – a legendák

velünk élnek
00:40 Reflektor
01:00 Ments meg! (amerikai

sorozat)

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:00 Múlt-kor
10:04 Rejtélyek Tesz-Vesz városban
11:05 A Nyereg Klub (ausztrál s.)
11:30 Lizzie McGuire (amerikai s.)
11:55 Jelképtár
12:00 Magyar válogatott
13:01 Híradó délben
13:25 Magyar évszázadok
13:45 Történeti festészet a Magyar

Nemzeti Múzeumban
14:15 A rejtélyes XX. század
14:40 1100 év Európa közepén
15:10 Retro – Színes portrék
16:05 Família Kft (magyar sorozat)
16:30 MacGyver (amerikai sorozat)
17:25 Felfedezõ úton a Robinson

család (német sorozat)
17:50 A Nyereg Klub (ausztrál s.)
18:15 Lizzie McGuire (amerikai s.)
19:25 Esti mese
19:50 A bûvös körhinta
20:10 József Attila: Altató
20:05 Capri – Az álmok szigete

(amerikai sorozat)
21:00 Híradó este
21:35 Rocca parancsnok (olasz s.)
22:20 Maradj talpon! 
23:15 Retro – Slágerek
00:05 Tudorok (ír-kanadai-am. s.)
01:05 On the Spot
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06:23 Az Este
06:55 Ma Reggel
10:15 A Silla királyság ékköve

(amerikai sorozat)
11:15 Retró kabaré
12:15 Kasszasiker (amerikai

sorozat)
13:01 Híradó délben 
13:25 Slovenski Utrinki
13:55 Alpok-Duna-Adria
14:35 Marslakók (magyar 

sorozat)
15:00 Négy szellem
15:55 Angyali érintés (amerikai

sorozat) 
16:45 Capri – Az álmok szigete

(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 DTK
23:25Az Este
24:00 88 perc (német – amerikai

thriller)
01:50 Everwood (amerikai sorozat)

MTV 1

RTV 1
07:00 Híradó; 08:00 Reggeli hír-
adó; 09:10 A palota titkai (ko-
reai 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 A nagy húzás: Joker-, Lot-
tó; 17:40 A palota legendája
(koreai sorozat); 18:53 Híradó;
20:00 Híradó plusz; 20:50 Sztár-
gyár; 21:10 Zéró Zóna; 22:40
Exkluzív: A Román Televízió do-
kumentumfilmjei; 24:00 Ahogy
meg van írva; 00:20 Bébivarázs;
00:50 Folklórkincs; 01:50 Közér-
dek; 02:15 Exkluzív; 03:20 Hír-
adó

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:05 Egészség-
pasztilla; 08:15 Az ember és a
gép (ismétlés); 10:00 Sztárgyár;
11:00 Vallomások; 12:10 Aranyszí-
vû leány; 13:00 Szórakoztató mû-
sor; 14:00 Parlamenti pártok emel-
vénye; 14:35 Együtt Európába;
15:30 Teleshop; 16:00 Caterina és
a lányok (olasz s.); 17:00 Vallomá-
sok; 18:00 Híradó; 18:40 Anasztá-
zia (amerikai filmdráma) Fsz::
Olivia de Havilland, Amy Irving,
Omar Shariff; 20:30 Egy óra biz-
nisz; 21:30 Szórakoztató mûsor;
22:30 Bortestvérek; 22:35 Híradó;
23:30 Sztárgyár; 24:00 Törvény és
rend (amerikai s.); 01:05 Robba-
násveszély (ismétlés); 02:20
Sztárgyár

Viasat 3
06:50 Gyilkos sorok (amerikai s.);
07:30 A kifutó (amerikai s.); 08:20
A nagy házalakítás; 09:105 Gyilkos
sorok (amerikai s.); 10:05 Gyilkos
számok (amerikai s.); 10:55
Columbo (amerikai film); 12:55 A
dadus (amerikai s.); 13:55 A nagy
házalakítás; 14:55 Shark – Tör-
vényszéki ragadozó (amerikai s.);
16:40 CSI: A helyszínelõk (ameri-
kai s.); 17:35 Esküdt ellenségek:
Bûnös szándék (amerikai s.);
18:35 Gyilkos számok (amerikai
s.); 19:30 A nagy házalakítás; 20:30
Jóbarátok (amerikai s.); 21:15 Két
pasi – meg egy kicsi (amerikai s.);
22:20 Éden Hotel (amerikai s.);
23:20 CSI: A helyszínelõk (ameri-
kai s.); 00:10 Nikita (amerikai s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai sorozat);
11:00 Tornádóveszély (ismétlés);
13:00 Hírek; 13:45 Kisvárosi
gyilkosságok (brit sorozat); 16:00
Fiatal és nyughatatlan (amerikai
sorozat); 17:00 Híradó; 17:45
Happy Hour; 20:00 Las Fierbinti
(román sorozat); 21:30 Zene és
szöveg (amerikai romantikus
vígjáték) Fsz:: Hugh Grant, Drew
Barrymore, Haley Bennett; 23:30
Híradó; 00:15 Európa Liga-össze-
foglaló; 00:45 A bagoly kiáltása
(kanadai–brit–német–francia
thriller) Fsz:: Paddy Considine,
Julia Stiles, Karl Pruner; 02:45
Híradó

HBO
06:00 Dr: Dolittle: Millió dolláros
szõrmókok (amerikai–kanadai csa-
ládi vígjáték); 07:30 Frost/Nixon
(amerikai–angol–francia filmdrá-
ma); 09:30 A hercegnõ (svéd film-
dráma); 11:05 Invictus – A legyõz-
hetetlen (amerikai életrajzi dráma);
13:20 Az utazó (amerikai–francia
thriller); 15:05 Drágám, a kölykök
összementek! (amerikai vígjáték);
16:40 Morgen (román filmdráma);
18:25 Vesztesek bosszúja (amerikai
akciófilm); 20:00 Nicolae Ceauºescu
önéletrajza (román dokumentumfilm);
23:05 Spartacus (amerikai s.); 24:00
Halálos kitérõ 3 (amerikai krimi);
01:35 Harcosok (hongkongi akció-
film); 03:30 Red (amerikai akció-
film); 05:20 Felvétel indul!

Film +
06:05 Nyomás utána! (amerikai
akció-vígjáték); 08:05 Televíziós
vásárlás; 11:10 Született
bankrablók (amerikai akció-
vígjáték); 12:55 Jane Austen
magánélete (angol-amerikai-ír
életrajzi dráma); 15:10 A sziget
(amerikai akciófilm); 17:45
Vakrepülés (német-amerikai
vígjáték); 20:00 Fantomas
visszatér (francia-olasz
vígjáték); 22:00 Ocean’s Twelve
– Eggyel nõ a tét (amerikai-
ausztrál akció-vígjáték); 00:20
Ballistic: Robbanásig feltöltve
(amerikai akciófilm); 02:00
Hegylakó 5:: A forrás (amerikai
akciófilm); 03:35 Pokoli ígéret
(amerikai akciófilm)

Duna TV – 21:00 

Egri csillagok 
(magyar történelmi
kalandfilm)
1500-as évek, Magyarország. Portyázó török csa-
patok dúlják fel az országot, rabolnak, fosztogatnak,
rabságba hurcolják a magyarokat. Bornemissza
Gergely és Cecey Éva gyerekként kerül Jumurdzsák
kezébe, aki egy keleti rabszolgapiacon akarja eladni
értékes foglyait. A gyerekek megszöknek, ráadásul
magukkal viszik a babonás Jumurdzsák talizmánját.
A török harcost ezután elhagyja a szerencséje, míg
a bátor kisfiú, Bornemissza Péter megtalálja azt. A
film története hûen követi a regényt.

AXN
07:00 Jordan (am. s.); 08:00 JAG
– becsületbeli ügyek (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
amerikai látnok (am. s.); 13:00
Ügyvédek (am. s.); 14:00 Jordan
(am. s.); 15:00 Szellemekkel sut-
togó (am. s.); 16:00 Merlin (am.
s.); 17:00 JAG – becsületbeli
ügyek (am. s.); 18:00 Szellemek-
kel suttogó (am. s.); 19:00 Jordan
(am. s.); 20:00 JAG – becsületbeli
ügyek (am. s.); 21:00 CSI: New
York (am. s.); 22:15 Eltûnés (am.
s.); 23:15 Gyilkos elmék (am. s.);
00:15 Felejthetetlen (am. s.);
01:15 CIS –New York (am. s.)

Eurosport
09:30 Snooker – Világbajnokság,
Sheffield, Egyesült Királyság, 5:
nap; 11:00 Tenisz – WTA torna,
Stuttgart, Németország, 3: nap;
13:00 Kerékpározás – Törökországi
körverseny, 5: szakasz, élõ; 15:00
Snooker – Világbajnokság,
Sheffield, Egyesült Királyság, 6:
nap, élõ; 18:00 Tenisz – WTA torna,
Stuttgart, Németország,
nyolcaddöntõ; 19:00 Tenisz – WTA
torna, Stuttgart, Németország,
nyolcaddöntõ, élõ; 21:00 Snooker –
Világbajnokság, Sheffield, Egyesült
Királyság, 6: nap, élõ; 24:00 Tenisz
– WTA torna, Stuttgart, Németor-
szág, nyolcaddöntõ; 01:30 Snooker
– Világbajnokság, Sheffield, Egye-
sült Királyság, 6: nap

06:25 Gazdakör
06:40 Híradó
06:55 Horvát krónika
07:30 Híradó
08:00 Kárpát Expressz
08:30 Híradó
08:35 Kultikon
09:30 Híradó
09:35 Közbeszéd
10:00 Világ-nézet
11:00 Család-barát
11:55 Pannon expressz
12:25 Térkép
13:00 Híradó – Déli
13:20 Kívánságkosár
15:15 Hagyaték
15:40 Határtalanul magyar
16:10 Lyukasóra
16:40 Hazajáró
17:30 Magyarok a vulkán peremén
18:00 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Sophie szerint a világ
21:00 Egri csillagok (magyar

történelmi kalandfilm)
22:05 Hírek
22:20 Kultikon
23:15 Orgonasztorik
01:25 Koncertek az A38 hajón

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

médiumok! 
13:10 Moliere (amerikai film)
15:20 Marina (olasz sorozat)
16:20 Rex felügyelõ (német

sorozat)
17:20 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 Kismocsok (amerikai

vígjáték) Fsz.: David Spade,
Dennis Miller, Brittany
Daniel, Adam Beach,
Christopher Walken 

00:10 Aktív
00:40 Tények Este
01:15 EZO. TV Jósok, látók,

médiumok! 
01:55 Kismocsok (amerikai

vígjáték, ismétlés)

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

sorozat)
10:25 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)
17:20 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

sorozat) 
22:25 Tûz a mélyben (amerikai

akciófilm) Fsz.: Steven
Seagal, Marg Helgenberger,
Stephen Lang

00:35 Tudorok (amerikai sorozat)
01:45 Reflektor
02:00 Infománia

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:00 Múlt-kor
10:04 Rejtélyek Tesz-Vesz városban 
10:40 Felfedezõ úton a Robinson

család (német sorozat)
11:05 A Nyereg Klub (ausztrál s.)
11:30 Lizzie McGuire (amerikai s.)
12:00 Magyar retro
13:01 Híradó délben
13:25 Mesélõ cégtáblák
13:50 Híres magyar könyvtárak
14:35 1100 év Európa közepén
15:10 Retro – Slágerek
16:00 Família Kft (magyar sorozat)
16:30 MacGyver (amerikai sorozat)
17:20 Felfedezõ úton a Robinson

család (német s.)
17:50 A Nyereg Klub (ausztrál s.)
18:15 Lizzie McGuire (amerikai

sorozat)
18:55 Robbie, a fóka
19:35 Esti mese
20:00 Capri – Az álmok szigete

(amerikai sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Angyali érintés (amerikai s.) 
22:20 Maradj talpon!
23:15 Hogy volt!?
23:20 Angyali érintés (amerikai s.)
00:40 Vidám elefántkór (magyar

vígjáték) 

MTV 2



06:23 Az Este
06:55 Ma Reggel
10:10 A Silla királyság 

ékköve (amerikai 
sorozat)

11:05 DTK
12:00 Tetõtõl talpig
12:30 Múzeumtúra
13:01 Híradó délben 
13:25 P’amende
13:55 Esély
14:25 Magyar elsõk
14:30 Marslakók (magyar 

sorozat)
15:00 Elcserélt lányok (amerikai

sorozat) 
15:45 Angyali érintés (amerikai

sorozat)
16:35 Capri – Az álmok szigete

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

sorozat)
19:30 Maradj talpon!
20:30 Híradó este 
21:10 Marslakók (magyar sorozat)
21:40 Retró kabaré
22:40 Mindenbõl egy van
23:35 Az Este
00:10 Négy szellem
01:10 Melissa és Joey

MTV 1

RTV 1
07:00 Reggeli híradó; 09:10 A
palota titkai (koreai sorozat);
10:25 Danutz Kft:; 12:30
Sztárgyár; 12:40 A palota
legendája (koreai sorozat);
14:00 Híradó; 14:45 e-Fórum;
15:15 Teleshop; 15:30
Parlamenti pártok emelvénye;
16:00 Románia parlamentje;
16:50 La vie en rose; 17:40 A
palota legendája (koreai
sorozat); 18:53 Híradó; 20:00
Híradó; 21:00 Egyszer az
életben; 23:10 Isten hozott
Szarajevóban (brit filmdráma)
Fsz:: Woody Harrelson,
Stephen Dillane, Marisa
Tomei; 01:55 Profik; 03:20
Híradó

8 PÉNTEK / ÁPRILIS 27. Tájoló

RTV 2
07:00 Teleshop; 08:05
Anasztázia (ismétlés); 10:00
Sztárgyár; 11:00 Vallomások;
12:00 Egy óra biznisz; 13:00
Szórakozatató mûsor; 14:00
Teleshop; 14:35 Együtt
Európába!; 15:30 Teleshop; 16:00
Caterian és a lányok (olasz
sorozat); 17:00 Vallomások;
18:00 Híradó; 18:40 Anasztázia
(amerikai filmdráma) Fsz::
Olivia de Havilland, Amy Irving,
Omar Sharif; 20:30 Európa
természeti csodái; 21:30 Mitica
esetei; 22:30 Híradó; 23:30
Sztárgyár; 24:00 Van, akinek
tetszik…; 01:10 Anasztázia
(ismétlés); 02:50 Egy óra biznisz;
03:40 Labdarúgó agrárszövetség

Viasat 3
06:40 Gyilkos sorok (am. s.);
07:30 A kifutó (am. s.); 08:20 A
nagy házalakítás; 09:10 Gyilkos
sorok (am. s.); 10:05 Gyilkos szá-
mok (am. s.); 11:10 Columbo: Ölni
már nincs idõ (am. s.); 12:55 A
dadus (am. s.); 13:55 A nagy ház-
alakítás; 14:55 Shark – Törvény-
széki ragadozó (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; 20:30 Jóbarátok Rend (am.
s.); 21:25 Két pasi – meg egy ki-
csi (am. s.); 22:20 Érzéki csalódás
(am. film); 00:05 CSI: A helyszíne-
lõk am. s.); 01:05 Esküdt ellensé-
gek: Bûnös szándék (am. s.)

PRO TV
07:00 Hírek; Mi történik, doki?; A
könyvhozó; 10:00 Fiatal és
nyughatatlan (amerikai sorozat);
11:00 Kisvárosi gyilkosságok
(amerikai sorozat); 13:00 Híradó;
13:45 Apropo TV; 13:45 A kis
hercegnõ (amerikai filmdráma)
Fsz:: Eleanor Bron, Liam
Cunningham, Liesel Matthews;
16:00 Fiatal és nyughatatlan
(amerikai sorozat); 17:00 Híradó;
17:45 Happy Hour; 19:00 Híradó;
20:30 Románia tehetségei; 00:15
Oldboy (dél-koreai thriller) Fsz::
Min-sik Choi, Ji-tae Yu, Hye-
jeong Kang; 02:30 A kis
hercegnõ (ismétlés); 04:00
Oldboy (ismétlés); 06:15 Happy
Hour

HBO
06:00 Morgen (román filmdráma);
07:40 Prom (a végzõs buli (am. víg-
játék); 09:20 Bigyó felügyelõ (am.
vígjáték); 10:40 Boldogtalan igenek
(ír vígjáték); 12:20 Ramona és
Beezus (am. családi kalandfilm);
14:00 Ilyen a formám (am. romanti-
kus vígjáték); 15:45 Honnan tu-
dod? (am. romantikus vígjáték);
17:45 A titánok harca (angol–am.
kalandfilm); 19:30 Filmek és sztárok;
20:00 Egyszerûen bonyolult (am.
romantikus vígjáték); 22:00 Sparta-
cus (am. s.); 23:00 Csak szexre kel-
lesz (am. romantikus vígjáték);
00:45 Féktelen harag (am. akció-
film); 02:25 Pancser Police (am. ak-
cióvígjáték); 04:10 Rémségek cir-
kusza (am. kalandfilm)

Film +
05:55 Vakrepülés (német-ameri-
kai vígjáték); 08:05 Televíziós vá-
sárlás; 11:10 Elátkozott sors
(amerikai dráma); 12:55 Gyilkos
fullánk (amerikai film); 14:30
Immigrants – Jóska menni Ame-
rika; 16:00 Ocean’s Twelve – Egy-
gyel nõ a tét (amerikai-ausztrál
akció-vígjáték); 18:20 Telhetetlen
ûr (amerikai vígjáték); 20:05 El-
lenséges terület 2 – Az ördög
tengelye (amerikai akciófilm);
22:00 Halálos riválisok (amerikai
thriller); 24:00 Kommandó (ameri-
kai akciófilm); 01:40 A félelmek
iskolája 3: Dupla vagy semmi
(amerikai thriller); 03:20 Ellensé-
ges terület 2 – Az ördög tengelye
(amerikai akciófilm) 

Film+ – 16:00

Ocean’s Twelve –
Eggyel nõ a tét 
(amerikai-ausztrál akció-vígjáték)
Danny Ocean és elit betörõ bandája az évszázad rab-
lásában 160 millát zsákmányol Terry Benedict kaszi-
nójából. A csapat tagjai ezután megpróbálnak jó út-

ra térni, de ez majdnem
olyan komoly kihívásnak
bizonyul, mint a rablás
maga. Amikor egyikük

lebuktatja a társaságot Benedictnél, véget ér a nyu-
galom. A tulaj a pénzét akarja – kamatostul. Nincs
más hátra, a csapatnak megint pénzt kell szereznie.

AXN
07:00 Jordan (am. s.); 08:00 JAG –
Becsületbeli ügyek (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 amerikai
látnok (am. s.); 13:00 Ügyvédek
(am. s.); 14:00 Jordan (am. s.);
15:00 Szellemekkel suttogó (am.
s.); 16:00 Merlin (am. s.); 17:00 JAG
– Becsületbeli ügyek (am. s.); 18:00
Szellemekkel suttogó (am. s.);
19:00 Jordan (am. s.); 20:00 JAG –
Becsületbeli ügyek (am. s.); 21:00
Rush – a hajsza (am. s.); 22:00
Charlie angyalai (am. akciófilm)
Fsz:: Drew Barrymore, Lucy Liu,
Bill Murray; 23:55 A cég (am. s.);
00:55 Rush – a hajsza (am. s.)

Eurosport
09:30 FIA Túraautó Világbajnokság
– WTCC magazin; 10:00 Tenisz –
WTA torna, Stuttgart, Németország,
nyolcaddöntõ; 11:00 Snooker – Vi-
lágbajnokság, Sheffield, 6: nap;
12:00 Snooker – Világbajnokság,
Sheffield, 7: nap, élõ; 15:00 Kerék-
pározás – Törökországi körverseny,
6: szakasz, élõ; 16:30 Snooker –
Világbajnokság, Sheffield, Egyesült
Királyság, 7: nap, élõ; 19:30 Tenisz
– WTA torna, Stuttgart, Németor-
szág, negyeddöntõ, élõ; 21:00
Snooker – Világbajnokság,
Sheffield, Egyesült Királyság, 7:
nap, élõ; 22:30 Harcmûvészetek –
nehézsúly, élõ; 01:00 Snooker – Vi-
lágbajnokság, Sheffield, Egyesült
Királyság, 7: nap

06:25 Gazdakör
06:40 Híradó
07:00 Slovenski Utrinki
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
15:40 Székely kapu
16:10 Munka-Társ
16:40 Heuréka! Megtaláltam!
17:25 Ízõrzõk: Öttömös
18:00 Kisváros (magyar sorozat)
19:00 Híradó
19:30 Közbeszéd
20:00 Térkép
20:30 Kulisszatitkok
21:00 Sándor Mátyás (magyar-

francia-olasz-NSZK sorozat)
22:00 Hírek
22:15 Kultikon
23:10 Törzsasztal
00:05 Koncertek az A38 hajón

Duna TV
06:25 Teleshop
07:00 Alexandra Pódium
07:25 Tények Reggel
08:00 Mokka
10:35 Stahl konyhája 
10:40 Babapercek
10:45 Teleshop
11:50 EZO: TV Jósok, látók,

médiumok! 
13:25 A láthatatlan ember

(amerikai filmdráma)
15:20 Marina (olasz 

sorozat)
16:20 Rex felügyelõ (német

sorozat)
17:20 Csoda Manhattanben

(amerikai-mexikói 
sorozat)

18:20 Update Konyha
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.
01:00 Grimm (amerikai sorozat)
02:00 Tények Este
02:40 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
09:25 A szerelem rabjai (mexikói

sorozat)
10:25 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)
17:20 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

sorozat) 
22:25 CSI: Miami helyszínelõk

(amerikai sorozat) 
23:30 Gyilkos elmék (amerikai

sorozat)
01:35 Reflektor
01:50 Törzsutas
02:15 Kemény zsaruk (amerikai

sorozat)

RTL Klub
06:55 Ma Reggel
10:04 Rejtélyek Tesz-Vesz városban
10:40 Felfedezõ úton a Robinson

család (német sorozat)
11:04 A Nyereg Klub (ausztrál

sorozat)
11:30 Lizzie McGuire (ameikai

sorozat)
12:00 Magyar bulizene
13:01 Híradó délben
13:25 Hogy volt!?
14:50 Vidám elefántkór
16:10 Família Kft (magyar sorozat)
16:35 MacGyver (ameikai sorozat)
17:20 Felfedezõ úton a Robinson

család (német sorozat)
17:50 A Nyereg Klub (ausztrál

sorozat)
18:15 Lizzie McGuire (ameikai

sorozat)
18:40 Esti mese
20:00 Capri – Az álmok szigete

(amerikai sorozat)
21:00 Híradó este
21:30 Angyali érintés (amerikai

sorozat)
22:25 Maradj talpon! 
23:15 Retro – Humor 
00:15 MNASZ motorsport magazin
01:35 Liliom (francia – amerikai

vígjáték)

MTV 2
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