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07.00  Digi Sport hírek 10.15 Digi Sport matiné 11.00 
Digi Sport hírek 11.15 Digi Sport matiné 12.00 Digi 
Sport hírek 12.15 Európai labdarúgás 13.00 Digi Sport 
hírek 13.15 Labdarúgás, 1. Liga, összefoglaló 14.00 Digi 
Sport hírek 14.15 Spanyol labdarúgás 15.00 Digi Sport 
hírek 15.15 Digi Sport matiné 16.00 Digi Sport hírek 
16.15 Digi Sport matiné 17.00  Digi Sport hírek 17.30 Eu-
rópai labdarúgás 18.00 Labdarúgás, 2. Liga: Dunărea 
Călărași–Dacia Unirea Brăila 20.00 Digi Sport különki-
adás 20.45 Labdarúgás, 1. Liga: Gaz Metan Medgyes–
Voluntari 22.45 Digi Sport különkiadás 23.45 Digi Sport 
hírek 00.15 Labdarúgás, 1. Liga: Medgyes–Voluntari

07.00  Sporthíradó 09.00 Labdarúgás, OTP Bank Liga: Mező-
kövesd Zsóry FC–Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 11.00 Labdarú-
gás, OTP Bank Liga: Videoton FC–Swietelsky Haladás 13.00 
UEFA BL-magazin 13.30 Labdarúgás, OTP Bank Liga: Ferenc-
városi TC–Vasas FC 15.35 Hungaroring – magazin 16.10 Fradi 
TV 16.45 M4 Sport stúdió 17.00  Női labdarúgás, JET-SOL Liga, 
döntő: Ferencvárosi TC–DVTK 18.45 M4 Sport stúdió 18.55 
Pecatúra – magazin 18.55 M4 Sport stúdió 19.00 K&H női 
kézilabdaliga 19.30 Vívómagazin 20.00 Két váll – magazin 
20.30 M4 Sport stúdió 20.30 Sporthíradó 20.45 M4 Sport 
stúdió 21.00 Futsal NBI: Veszprém–Haladás 22.35 M4 Sport 
stúdió 23.10 Sporthíradó

09.40 GRIP: az autós magazin 10.25 
A nagy horgászpróba 11.15 A gerendák 
királyai 12.45 Talajkutatók 14.20 Je-
ges vizek cowboyai 15.55 GRIP: az au-
tós magazin 17.25 Szuperverdák szüle-
tése 18.15 Kamionos krónikák 19.00 A 
hatalmas, vad észak 19.45 GRIP: az au-
tós magazin 20.30 Jeges vizek cowbo-
yai 21.15 A nagy horgászpróba 22.00 
Kamionos krónikák

06.45 Televíziós vásárlás 07.00  

A Toledo család 07.55 Isten áld-

jon, Esperanza! 08.45 Televí-

ziós vásárlás 11.40 Sherlock 

Holmes visszatér 12.45 Ezel 

14.55 Columbo 16.50 A farm, 

ahol élünk 18.50 Szulejmán 

21.00 CSI: A helyszínelők 22.55 

Columbo

Nagyváradon, Kolozsváron, 
Marosvásárhelyen és Zilahon is 
fellép május 17–21. között a Ma-
gyar Rádió Gyermekkórusa. A 
budapesti gyermekkar első ízben 
érkezik erdélyi turnéra.

A Bartók–Pásztory- és Príma-
díjas együttes hosszú évek óta 
a magyar és külföldi zeneélet 
megbecsült és elismert gyer-
mekkara. Rendszeres részvevő-
je európai zenei fesztiváloknak 
és más zenei eseményeknek, 
számos rádió- és televízió-felvé-
telt készített Magyarországon és 
külföldön egyaránt. Európa csak-
nem valamennyi országába ka-
pott már koncertmeghívást, de 
turnézott az Amerikai Egyesült 
Államokban, valamint Japán-
ban, Dél-Koreában és Tajvanon 
is. Az erdélyi turné ma kezdődik 
a nagyváradi Újvárosi reformá-
tus templomban, majd szomba-
ton Kolozsváron, a Farkas utcai 
református templomban koncer-
tezik a gyermekkar. Marosvá-
sárhelyen vasárnap lépnek fel 

a református Vártemplomban, 
majd hétfőn a zilahi Ligeti refor-
mátus templomban zárják kör-
útjukat.

A Magyar Rádió Gyermekkó-
rusának alapítói Botka Valéria 
és Csányi László, akik 1955 és 
1985 között irányították a gyer-
mekkar életét. A kórusnak 2000 
óta a Kodály Zoltán Ének-zenei 
Általános Iskola, Gimnázium és 
Zenei Alapfokú Művészeti Isko-
la a bázisiskolája, melynek „r.” 
osztályaiban kezdhetik meg, il-
letve folytathatják tanulmányai-
kat a felvételt nyert gyermekek. 
A gyermekkórus szerkezetileg 
négy részre tagolódik: „Picurkák 
kórusa” (8–10 évesek), „Palánták 
kórusa” (10–12 évesek), „Nagy-
kórus” (12–15 évesek, „Leány-
kar” (14–18 évesek). A Magyar 
Rádió Művészeti Együtteseinek 
tagjaként működő gyermekkó-
rus olyan jeles muzsikusokkal 
dolgozott együtt, mint Luciano 
Berio, Semyon Bychkov, Chung 
Myung Whun, José Cura, Dennis 

Russell Davies, Peter Maxwell 
Davies, Eötvös Péter, Fischer 
Ádám, Fischer Iván, Philip 

Glass, The King’s Singers, Ko-
bajasi Kenicsiró, Kocsis Zoltán, 
Peskó Zoltán, Paul Sacher, Schiff 

András, Solti György, Karlheinz 
Stockhausen, Geoffrey Tate és 
Vásáry Tamás.

Első erdélyi turnéján a rádió gyermekkara

Európa csaknem valamennyi országában felléptek már

FORRÁS: PESTISRACOK.HU

Kardhal
amerikai thriller, 99 perc, 2001

A Föld nevű bolygón léte-
zik egy másik világ. Az alatt 
található, amit úgy hívunk, 
„cyberspace”. Ezt a világot 
tűzfalak és a legprofibb biz-
tonsági rendszerek veszik 
körül, ebben a világban rejtjük 
el legmélyebb és legkompro-
mittálóbb titkainkat, no meg 
persze egy rakás pénzt is. Ez a 
világ a Kardhal világa. Gabriel 
Shear, a karizmatikus és ve-
szedelmes kém ebbe a világba 
akar bejutni, mert pénzre van 
szüksége egy – szerinte – ha-
zafias akció végrehajtásához. 
Ha sikerül bejutnia, többmil-
liárdnyi illegális kormányza-
ti vagyont kaparinthat meg. 
De mindehhez szüksége van 
Stanley Jobsonra, arra a profi 
hackerre, aki villámgyorsan be 
tud törni akár a legjobban vé-
dett biztonsági rendszerbe is. 

Rendező: Dominic Senna
Szereplők: John Travolta, 
Hugh Jackman, Halle Berry.

Mai ajánlatunk

Film+ 20.00

A film története a maja nap-
tár ürügyén arról szól, hogy a vi-
lág a 2012-es téli napfordulónál 
véget ér. 2009-ben az amerikai 
kormány egy jelentést kap ar-
ról, hogy a Föld néhány éven be-
lül elpusztul. Miközben elszánt 

tudósok lázasan keresik a kiutat, 
a világhatalom csúcsán egy tit-
kos katasztrófaterv készül, amely 
szerint a mentés nem terjed ki 
minden emberre, csak a kivált-
ságosokra. A világ vezetői a leg-
nagyobb titokban láttak hozzá az 
óriás bárkák megépítéséhez, me-
lyek Tibet legeldugottabb hegyei 

közt várják kiváltságos utasaikat. 
Jackson Curtis egy nap két gyer-
mekével családi kirándulásra in-
dul a Yellowstone Nemzeti Parkba, 
és találkozik a kissé őrült helybé-
li rádióssal, Charlie-val, aki tud a 
kormány tervéről, és arról is, hogy 
mi fog történni. Beszélgetésük 
után Jackson számára is világossá 

válik, miről van szó, és úgy dönt, 
hogy felveszi a látszólag remény-
telen harcot az idővel és a közelgő 
természeti katasztrófákkal, hogy 
megmentse családját. Csakhogy a 
természeti katasztrófák a vártnál 
is hamarabb alakulnak ki. 

A 2012 című film igazolja a ren-
dező és kollégái látványtechnikai 
erőfeszítéseit, és minden bizony-
nyal etalonként szolgál a jövőben 
arra, miként ábrázolható filmen 
egy vulkáni kitöréshez társu-
ló gigantikus piroklasztikus ár, 
egy megacunami, s miként mál-
lik szét darabonként egy Los An-
geles méretű metropolis. 

A 2009-es amerikai sci-fi ma 
este 10 órától látható a Mozi+ 
filmcsatornán.

FORRÁS: PORT.HU

Ha eljön az idő, amikor nincs már folytatás

2012 – a világvége

A főhős elsősorban a családját próbálja megmenteni

Jackson Curtis író a 

Yellowstone Nemzeti 

Parkban kirándul a gye-

rekeivel, amikor várat-

lanul katonák jelennek 

meg, és egy titkos la-

boratóriumba szállítják 

őket. A férfi rájön, hogy 

a kormány elhallgatta 

a közelgő világvégét, 

melyről a maja próféci-

ákban is szó esik.

Alkotók:

Rendező: Roland Emmerich 
Szereplők: Woody Harrelson, 
John Cusack, Danny Glover, 
Amanda Peet, Thandie Newton, 
Oliver Platt, Chiwetel Ejiofor




