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08.45 Televíziós vásárlás 11.40 

A bosszú asszonya 12.45 A szere-

lem foglyai 13.50 A narancsvidék 

14.50 Columbo: A rocksztár gyil-

kosa 16.45 Ausztrál expressz 17.45  

Sherlock Holmes 18.45 Szulejmán 

20.55 CSI: A helyszínelők 22.55 

Columbo: A főnyeremény halál

10.00 Házmozgatók 10.25 A geren-
dák királyai 11.10 Barkácsoló bratyók 
11.55 Úszó otthonom 12.20 Drónok 
12.45 Roncstelepszökevények 13.30 
Robot Wars 14.20 Jádeláz 14.45 Je-
ges vizek cowboyai 15.30 Jegesmed-
vék városa 16.20 Hetvenkét veszélyes 
lakóhely 17.10  Házmozgatók 17.55 A 
szeméttelep királyai 18.25 Barkácso-
ló bratyók 18.45 Robot Wars 19.40 A 
gerendák királyai 20.30 Talajkutatók 
21.15 Jeges vizek cowboyai

07.25 Magazin (i.) 07.50 M4 Sportreggeli 09.05 Magazin 
(i.) 09.35 Jégkorong MOL Liga, döntő: DVTK Jegesmed-
vék–MAC Budapest (i.) 12.45 Merkantil Bank Liga: ZTE 
FC–Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 14.50 Irány a vizes Vb (i.) 
16.00 M4 Sportreggeli (i.) 17.00  Összefoglaló a nap ese-
ményeiből 17.10  Magazin (i.) 17.45  Kézilabda, összefoglaló 
18.50 Jégkorong MOL Liga, döntő: MAC Budapest–DVTK 
Jegesmedvék (élő) 21.50 Összefoglaló a nap eseményei-
ből 22.00 Sport7fő 23.05 Összefoglaló a nap eseményei-
ből 23.20 Kosárlabda összefoglaló

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 Labdarúgás, 1. Liga: Dinamo–CS U Craiova 
14.00 Digi Sport hírek 14.15 Labdarúgóklub 15.00 Digi 
Sport hírek 15.15 Digi Sport matiné 16.00 Digi Sport hí-
rek 16.15 Digi Sport matiné 17.00  Digi Sport hírek 17.30 
Labdarúgóklub 18.00 Labdarúgás, 1. Liga: ACS Poli Te-
mesvár–Voluntari 20.00 Labdarúgóklub 20.30 Labda-
rúgás, 1. Liga: Zsilvásárhelyi Pandurii–Jászvásári CSM 
22.30 Labdarúgóklub 00.00 Digi Sport hírek 00.30 
Labdarúgóklub 01.00 Labdarúgás, 1. Liga: ACS Poli Te-
mesvár–Voluntari

REKLÁM

Az ALT Technologies Kft. autólégzsákhuzatokat
gyártó farkaslaki üzemébe alkalmazottat keres az 
alábbi munkakörbe: 

NYOMDAGÉP ÜZEMELTETÉSE

Munkaprogram: 3 váltás. 
A képzést és szállítást a cég biztosítja.  

Az önéletrajzokat megkérjük az alábbi e-mail címre elküldeni: 
recruitment_ro@alttechnologies.com

vagy személyesen lehet leadni.
Érdeklődni személyesen a cég székhelyén, a 0266-221792 telefonszámon, 

az 517-es melléken,  vagy pedig a 0741-012650 mobiltelefonszámon lehet.

Autómosóba

FÉRFI
MUNKAERŐT

keresünk.
Jelentkezni  önéletrajzzal 
a Bethlenfalvi út 146. 

szám alatt és 
a 0744-323100-as 

telefonszámon lehet.

Munkatársat keresünk a 

betöltésére:

Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal

a Mokka
.

Eszelős szerelem 
amerikai romantikus dráma, 93 perc, 1995 

Matt megismerkedik a gyö-
nyörű és lázadó természetű 
Casey-vel, a szülők tiltása el-
lenére a két fiatal egymásba 
szeret. A főiskolára készülő fi-
atalembert valósággal meg-
babonázza a gyönyörű és za-
bolátlan lány, megismeri a 
szerelem csúcsait és mélysé-
geit. Miközben saját boldog-
ságukat hajszolják, a szenve-
délyük elpusztít mindent, ami 
az útjukban áll. Matt azonban 
idővel kénytelen szembesülni 
a ténnyel, hogy valami baj van 
a lány idegeivel. Mindez egyre 
veszélyesebb helyzetekbe so-
dorja. Ám képtelen szabadul-
ni Casey bűvköréből. 

Rendező: Antonia Bird
Szereplők: Drew 
Barrymore, Chris O’Donnell, 
Joan Allen, Matthew Lillard

Mai ajánlatunk

Xander nem sejti, hogy 
Augustus Gibbons sze-
mélyében, a Nemzetbiz-

tonsági Hivatal (NSA) folya-
matos megfigyelés alatt tartja. 
Gibbonsnak pótolnia kell elve-
szített prágai emberét, akit be-
építene az Anarchia 99 nevű tit-
kos szervezetbe, hogy megaka-
dályozza őket céljaik elérésé-

ben. Gibbons ügynök ideális je-
löltre akad Xander Cage sze-
mélyében, akinek szokatlan 
életmódja és bámulatra méltó 
fizikai adottságai tökéletesen 
alkalmassá teszik a feladatra, 
illetve tennék, ha a legcseké-
lyebb hajlandóságot is mutatná 
az új szerepkör iránt. Xander, a 
három X-re névre hallgató ak-
robata, aki jobban érzi magát 
ha autókkal, motorokkal, vagy 
hódeszkájával röpköd a leve-
gőben, egy nap megbízatást 
kap: be kell épülnie. Az Anar-
chia ’99 nevű csoport Prágában 

székel s valami nagyon-nagyon 
ronda dologra készül. A NSA 
már sokat tud, de - ahogy szo-
kás mondani - korántsem ele-
get. Viszont a terep veszélyes, 
öltönyös ne is merészkedjen 
arrafelé. Az új ügynök nem ijed 
meg sem a saját, sem más ár-
nyékától, a felállított akadályo-
kat játéknak tekinti s az Anar-
chiába is könnyedén beépül, hi-
szen úgy néz ki, mint ők, leg-
alább olyan őrült, mint ők, s a 
pénz szagának nehéz – olykor 
lehetetlen – ellenállni. Főleg ha 
a máséról van szó. A bizalom-

építés szépen halad, s amikor 
XXX saját kezűleg tesz egy zsa-
rut hidegre, az utolsó kérdője-
lek és kétségek helyét is átve-
szi a vállveregetés.

A 2002-es amerikai-cseh ak-
ciófilm ma este 9 órától a Cool 
tévécsatornán látható.

A beépülő keményfiú története

XXX

 Veszélyes terep, ahová Xander lépett, de talán éppen neki való

Xander Cage, alias xXx 

saját hátborzongató 

mutatványairól szóló 

webvideók árusításával 

tölti nem éppen szokvá-

nyos életét. Mind csu-

pa hatásvadász, életve-

szélyes vállalkozás, me-

lyek csupán rajongói és 

barátai körében eme-

lik népszerűségét, ellen-

ben egyre gyakrabban 

kerül összeütközésbe a 

törvénnyel.

TV2, 23.10 Alkotók:

Rendező: Rob Cohen 
Főszerepben: Vin Diesel, 
Samuel L. Jackson, Asia 
Argento, Thomas Ian Griffith 

A Deság Villa Panzióba keresünk hosszú távra olyan személyt vagy 
házaspárt, aki képes a panzió mindennapi üzemeltetésének 
feladatait megfelelő minőségben elvégezni.

Feltételek:
- állandó ott-tartózkodás;
- a panzió és környékének rendben tartása;
- a román nyelv ismerete társalgási szinten;
- büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
- tapasztalat a vendégfogadásban;
- idegen nyelv ismerete (angol vagy német);
- szakácstapasztalat;
- B kategóriás jogosítvány.
Amit ajánlunk:
- hosszú távú munkalehetőség;
- szolgálati lakás;
- eredményorientált bérezés.

Nyugdíjasok jelentkezését is figyelembe vesszük.
 Italosok mellőzzenek, csak komoly, józan életű személyek jelentkezését várjuk!

Fényképes önéletrajzot a marketing@confexjakab.ro e-mail címen várunk, 
jelentkezni személyesen a Confex Jakab Kft. Vár utca 5. szám alatti titkárságán, 

vagy érdeklődni a 0266-213622-es telefonszámon lehet, naponta 10–15 óra között.

A székelyudvarhelyi
Petőfi Panzió alkalmaz: 

– középfokú végzettség;
– román és magyar nyelv 
  ismerete;
– számítógép-kezelői ismeretek
(Microsoft Office, Sysgest, internet).
Előnyt jelent a turisztikai 
végzettség, a szakmai tapasztalat
(vendégek fogadása) és az 
idegennyelv-ismeret (angol vagy 
német). 

– hosszú távú munkalehetőség;
– kiemelt bérezés;
– modern munkakörülmények;
– szükség esetén lakást is 
biztosítunk a szakácsnak.

Fényképes önéletrajzot a 
 

e-mail-címre várunk, illetve 
Székelyudvarhelyen a  

szám alatt. 
Érdeklődni a 0266-213622-es 

telefonszámon lehet. 




