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Mai televízióés rádióműsor
A rádió-és a televízió-műsorok
részletesen és ajánlóval
a keddenként megjelenő, színes, 32 oldalas
MŰSORÚJSÁG című mellékletünkben
olvashatók.

Nem kerülnek vissza
a Seuso-kincsek

Hazatért a Hubay-zongora
A legendás Bösendorfer a Zenetörténeti Múzeumba került, de játszanak is rajta

Ml: 5.50Ma reggel 9.00A korona hercege ®

10.15 Család-barát 12.01 Híradó 12.25
Életkerék 12.55 Esély 13.30 Történetek a
nagyvilágból ® 14.00 Különleges mentőala
kulat ® 14.45 Rex felügyelő ® 15.35 A
múlt fogságában ® 16.25 Jövő-időben
16.30Híradó-t-16.45XXII. téli olimpiai játé
kok 20.20Híradó 21.15Ezeregy éjszaka me
séi ® 22.55 Az este 23.30 Híradó 23.45
Verssor az utcazajban 23.55 Orvlövészek cél
keresztben ®

Nem akarják visszavásárolni a
Seuso-kincseket a Magyar
Nemzeti Bank (MNB) közel
múltban meghirdetett mű
kincs-visszavásárlási program
ja során - derült ki Gerhardt
Ferencnek a csütörtöki Heti
Válaszban megjelent nyilatko
zatából. Az MNB alelnöke
a hetilapnak leszögezte;
az Értéktár programban sem
a Seuso-kincseket, sem az
Oroszországba hurcolt magyar
műalkotásokat nem kívánják
visszavásárolni. (MTI)

Duna TV: 5.40 Híradó 6.00 Kárpát exp

Elbúcsúztatták
Helyey Lászlót

ressz 6.35 Rondó 7.00 Alpok—Duna—Adria
7.35 Kevés pénzzel Európában ® 8.10
Kultikon ® 8.35 Pannon expressz 9.05 Köz
beszéd 9.35 Csellengők ® 10.00 Partiumi
barangoló 10.20 A hegyi doktor ® 11.05
Özvegy és leánya 12.01 Híradó; Időjárás
12.25 Kívánságkosár 14.20 Vers 14.30
Kincskereső kisködmön ® 14.55 Voyager ®
15.30Univerzum 16.30Térkép 17.00Cap
ri - Az álmok szigete ® 18.00 Híradó;
Dunasport 18.30 Közbeszéd 19.00 Életké
pek @ 19.35 A hegyi doktor ® 20.20 Höl
gyek öröme ® 21.30 Good bye, Lenin! ®
23.30 Kultikon ® 23.45 Könyvajánló
23.50Jelmezbál®

Családja, pályatársai, kollégái, ba
rátai és tisztelői sokasága vett
végső búcsút csütörtökön az
életének 66. évében elhunyt
Helyey László színművésztől a
Fiumei úti sírkert ravatalozójá
ban. Az Üjszínház társulata ne
vében Dörner György igazgató
búcsúzott. A Jászai-díjas mű
vészt a római katolikus liturgia
szerint Jeleníts István piarista
szerzetes búcsúztatta. (MTI)

Hír TV: 6.00 Paletta 6.30 Lapzárta 7.00
Híradó 8.05 Magyarország élőben 9.05 lkon;
Ázsia 10.00Híradó 10.30Soroló 11.05 Pa
naszkönyv 11.30 Sportré 12.00 Déli híradó
13.05 Lapzárta; Paletta 14.05 Zöldövezet
14.30 Globál 15.00 Híradó; Felfedező
16.05 Csörte 17.00 Híradó 17.30 Európai
híradó 18.00 Híradó; 10 perc 19.00 Híradó
19.30 Magyarország élőben 21.00 Híradó
21.30Célpont 22.00 Híradó 22.30 Riasztás
®23.05 Magyarország élőben

RTL K

l u b : 6.00Jó reggelt, skacok! © ®
7.35 Híradó reggel 8.08 8:08 ® 10.05Top
shop 11.45 Asztroshow 12.40 Reflektor ®
13.00Kalandor 13.35Éjjel-nappal Budapest
® 14.45 Fókusz @15.20 Dél királynője ®
16.20 Csók és csata ® 17.25 A gyanú ár
nyékában ® 18.30 RTL-híradó 19.30 fó
kusz © 19.55 Éjjel-nappal Budapest ®
21.10 Barátok közt ® 21.50A zöld íjász ®
22.50 Gyjlkoselmék @23.50Odaát ®

Megnyílt a magyar
Rockmúzeum
H am arosan e g y koncertsorozaton hallhatja a közönség a z en etö rtén eti jele n tő ség ű hangszer h angját

Átadta Magyarországnak Hu
bay Jenő egykori zongoráját
az Amerikai Egyesült Álla
mok. Eddig a budapesti nagy
követségi rezidencián őrizték
a hangszert.
11 Kiss Eszter V fronilya_________

ubay /end hegedűművész, ze
neszerző és pedagógus egy
kori Bösendorfer zongorája a bu
TV2: 6.25Tények 6.55 Mokka ® 9.20Stahl dapesti Zenetörténeti Múzeumba
konyhája ® 9.30 Babapercek ® 9.40 került az Amerikai Egyesült Álla
Teleshop 10.50 Astrovilág 12.00 Tények mok nagykövetsége, a Hubay csa
12.25 Aktív ® 12.55 Walker, a texasi kopó lád és az MTA Bölcsészettudomá
® 13.55 Shoppingkirálynó'k ® 14.55
nyi Kutatóközpont közötti három
Maricruz ® 15.55 Családi titkok ® 16.55
Hal a tortán ® 18.00Tények 19.30 Az élet oldalú megállapodás értelmében.
show-ja ® 20.30 Édes élet ® 21.40 Jó- Az Amerikai Egyesült Államok
ban-rosszban ® 22.40 Atomtámadás ®
képviseletében M. André Good0.40Tények
friend ügyvivő, a Hubay család
képviseletében pedig Hubay CebViasat3: 5.30 Született detektívek ® rian László írta alá a megállapodást
6.25 Tv-shop 7.30Nyomtalanul Belgiumban
© 8.30 Született detektívek ® 9.30 Erica tegnap délelőtt Richter Pállal, a Ze
világa ® 10.30 Igazgyöngy ® 11.25 Es netörténeti Múzeumnak otthont
küdt ellenségek: Bűnös szándék ® 13.20CSI:
A helyszínelők @ 1 5 .1 5 Gyilkos számok ®
17.15 Igazgyöngy ® 18.20 Káoszháza ®
19.15Szerintük a világ ® 19.20Jó barátok
® 20.25 Két pasi ® - meg egy kicsi 21.15
Szerintük a világ ® 21.25 A kalandor ®
23.20 Doktor House®

H

adó MTA BTK Zenetudományi In
tézet igazgatójával. A történelmi je
lentőségű hangszer a második vi
lágháború végén került a Zugliget
útra, Hubay unokaöccsének villá
jába. Az épületet az Amerikai Egye
sült Államok hamarosan megvásá
rolta, és a nagykövetség 70 éven át
őrizte a hangszert, amelyet a tervek
szerint hamarosan koncertsoroza
ton mutatnak be a közönségnek. A
jövőben pedig szeretnék, ha erede
tih e ly é n , a 2008-ban újranyílt
Hubay Jenő Zeneteremben rende
zett koncerteken rendszeresen
megszólalna.
- Megtiszteltetés volt szá
munkra, hogy gondot viselhettünk
a magyar kulturális örökség e fon
tos darabjára az évek során mondta M. André Goodfriend
amerikai ügyvivő. - A Hubay csa
lád, illetve a Zenetudományi Inté
zet képviselőivel összefogtunk an
nak érdekében, hogy a magyar és a

nemzetközi közönség még hosszú
évekig értékelhesse e történelmi
hangszert - tette hozzá.
Gombos László zenetörténész, a
Hubay Jenő Társaság alelnöke la
punknak elmondta: a zongora viszszaadása már a kilencvenes évek
ben felmerült. - Először 1994-ben
játszottam ezen a hangszeren, ami
kor Vera Blinken, Donald Blinken
akkori nagykövet felesége szerve
zett jótékonysági összejöveteleket.
Érdekes, de Hubay nevét többen is
merték akkoriban Amerikában,
mint idehaza, bár elsősorban mint
hegedűművészt és tanárt, nem pe
dig mint zeneszerzőt. A nagykövet
ségi rezidencián a zongora fölött
volt Hubay képe, amin éppen a szó
ban forgó zongora mellett állt tanít
ványai körében - meséli Gombos
László. A zenetörténész elmondta:
azért tartott ennyi ideig a tegnap
aláírt egyezmény előkészítése, mert
bár a szándék kezdettől kölcsönös

Ezüst rózsa az Operában

Lánchíd Rádió: 6.00Reggeli hírjá

rat 8.35 Kultúrpercek 9.05 Délelőtti kalauz
12.01 Déli hírjárat 12.30 Magyar tenger
13.05 Zöldgömb 14.05 Közös nevező
15.10 Dr. Boross rendel 17.05 Lecsó 18.00
Esti hírjárat 18.30Magyar tenger 19.05 Ket
tesben 20.05 Csóksütemény 21.05 Napjaink
legüdítőbb zenei 22.05 Zöldgömb 23.05
Kettesben 0.05 A legjobb zenék a legjobbak
tól

Kossuth rádió:

Petőfi rádió: 6.03 Talpra, magyar
6.30 Hírpercek 10.03 Petőfi-összes 16.03
Egész úton 19.03 Kultúrfitnesz 22.03 Baszszus-zóna 23.00 Eleven 0.02 DJ Set. DJ
Sausage 3.00 Éjszaka Petőfivel

Bartók rádió:

6.00 Muzsikáló reg
gel 9.30 A zenén túl. Debussy 10.00 Hang
fogó 12.05A Mozart Zongorás Kvartett hang
versenye 13.29A La Stagione Frankfurt hang
versenye 14.30 Népzene.15.04 Muzsikáló
délután 19.00 Arckép 19.35 A Liszt Ferenc
Kamarazenekar hangversenye 20.55 A Ma
gyar Rádió Énekkarának hangversenye 22.00
Útlevél nélkül 23.00 Ars nova 0.00 Notturno

fotó : nagy Béla

volt, időközben több nagykövet
váltotta egymást, és minden alka
lommal elölről kellett kezdeni a tár
gyalásokat.
- Hamarosan egy koncertsoro
zaton hallhatja a közönség a zenetörténeti jelentőségű hangszer
hangját, amelyre szeretnék elhívni
Daniel Stabrawdt, a Berlini Filhar
monikusok koncertmesterét, aki
ebben a tisztségében használja
Hubay Jenő egykori Stradivariusát. így a mester két hangszere
együtt szólalhatna meg - tudtuk
meg Gombos Lászlótól, aki arra is
felhívja figyelmet, hogy a németor
szági Braunschweig városi színhá
zában bemutatják Hubay Anna
Karenina című operáját. A nyilvá
nos főpróbát vasárnap tartják, a
premier pedig 15-én, szombaton
lesz. A Hubay Jenő Társaság alel
nöke szeretné, ha ezt az előadást a
későbbiekben Budapestre is el le
hetne hozni.

Megnyílt csütörtökön a Rockmú
zeum, a MagyaRock Híressé
gek Csarnoka az angyalföldi
RaM Colosseumban. Az állan
dó kiállításon a hatvanas évek
elejétől mutatják be a magyar
rockzene történetét korabeli
plakátok, fotók, hangszerek,
zenészrelikviák segítségével.
A kiállítás február 8-tól láto
gatható. (MTI)

Somogyi farsang
Dorottyával
Deákfarsanggal kezdődik ma dél
előtt Kaposvárott a Dorottyanapok, amellyel Csokonai
Vitéz Mihályra emlékeznek.
Ma este énekelt versek és bor
dalok hangzanak el, szomba
ton fánksütésre várják az
ínyenceket. Délben Kössük fel
a farsang farkát! címmel ha
gyományőrző csoportok mu
tatkoznak be. Dorottya kisaszszony és Karnevál herceg hol
nap délután vonul be a főtérre.
Vasárnap a farsangi félmaraton következik. (G. J.)

DedikálásaFeHoVán

Sportolók, táncosok és zenészek a jótékonysági bálon
A Wagner-bicentenáriumhoz kapcsolódva március elsején kari
tatív céllal rendezi meg a Magyar Állami Operaház az Ezüstrózsa
bált. A befolyt összegből az Országos Mentőszolgálatnak szeret
nének a szervezők egy teljesen felszerelt mentőautót vásárolni.
IB M akrai Sonja_________________

*

180 perc
9.00 Napközben 11.07 A hely 11.33 Ven
dég a háznál 12.01 Krónika 12.30 Ütköző
délben 13.06 Rádiószínház 13.30 Halljad,
Izraeli 14.05 Arcvonások 14.34 Tér-idő
15.00 Krónika 15.10 Történet hangszerelve
15.35Közelről 17.30Krónika 18.00Ütköző
este 18.30 Határok nélkül 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Családi sáv 20.00 Krónika
20.11 Belépő 21.05 Belépő 21.30 Rádió
színház. Münchhausen kalandjai 22.00Króni
ka 22.30A nap történetei 23.11 Arcvonások
23.36Tér-idő 0.10 Éjszaka
6.00
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kovács Szilveszter, a dalszín
ház főigazgatója az esemény
tegnapi sajtótájékoztatóján kiemel
te: Magyarország legnagyobb jóté
konysági eseményén a társadalmi
felelősségvállalás egyre növekvő
fontosságára kívánják felhívni a fi
gyelmet. Az Ezüstrózsa bál kiemelt
társszférája révén a sport kiválósá
gait látják vendégül az első rendez
vényen: részvételét már jelezte Kul
csár Győző vívó, Tápai Szabina ké
zilabdázó, Varga Katalin tőröző,
valamint Kótai Mihály ökölvívó és
Gáli Csaba kardozó.
- A sport is egyfajta művészet,
hiszen nekik is ugyanazzal a fegye
lemmel, pontossággal, önuralom
mal és eltökéltséggel kell küzdeni
ük, mint például egy balettmű
vésznek a próbák során - mondta a
direktor. Az esemény díszvendége
Polina Szemjonova lesz, a Berlini
Állami Operaház prímabalerinája,
valamint Vesszelina Kaszarova vi-

0

Ókovács Szilveszter

lághírű bolgár mezzoszoprán.
Utóbbi Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekessel, az est háziaszszonyával énekli majd el a bál nevét
is adó Az ezüstrózsa átadása című
duettet Richard Strauss A rózsalo
vag című operájából. Miklósa Erika
mellett a házigazda szerepét Sárfal
vi Péter öttusázó tölti be.

Az est fővédnökének Schmitt
Pált, a Magyar Olimpiai Bizottság
tiszteletbeli elnökét és feleségét,
Makray Katalint kérték fel.
A bált a Magyar Táncművészeti
Főiskola hallgatóinak palotása nyit
ja majd meg, de az est során a Ma
gyar Nemzeti Balett tagjai közül
Popova Aleszja, Kozmér Alexandra,
Lelbanc Gergely és Simon István is
színpadra lép. A jótékonysági bállal
egy időben a dalszínház épülete
előtt utcabált rendeznek, a zenei
programért Dj Bootsie felel.
Ä jótékonysági bál zenei kínála
tában szerepel a Hot Jazz Band, a
Budapest Bár, a Szőke Nikoletta
Quartet és az Ewald Rézfúvós
Együttes Zagar koncertje is. A bál
vacsorakínálatáért Wolf András, a
New York-palota Salon éttermének
vezetője, a borkínálatért a Magyar
Sommelier-szövetség felel. Az
Ezüstrózsa bál hivatalos illatát pe
dig Zólyomi Zsolt, Magyarország
parfümőre választotta ki. Az egyik
legnevesebb francia parfümház, az
Atelier Cologne illatának alapössze
tevője a firenzei íriszkivonat.
Jelenleg a Duna Televízióval
folytatnak tárgyalásokat az est fő
műsorának élő közvetítéséről.

2014. február 13. és 16. között
a Dénes Natur Műhely Kiadó standján
(A pavilon 208J).

Vidáman a T e rm é sze tte l
B ors R ic h á rd

A könyv

A sparhelt

kapható

titkai

február 20-tól
a könyves
boltokban,
illetve megren
delhető az
info@ denesnatur.hu e-mail
címen vagy
a +36-20-5293708-as
telefonszámon.

