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08.45 Televíziós vásárlás 11.50 Lu-

cia – A sors üldözöttje 12.50 Mi-

ért éppen Alaszka? 13.50 Maigret 

14.55 Columbo 16.50 Kisvárosi 

gyilkosságok (A Midsomer gyil-

kosságok) 18.50 Szulejmán 21.00 

CSI: New York-i helyszínelők 22.55 

Columbo

09.45 Házmozgatók 10.10 Vadre-
gényes építmények 10.55 Klondike 
Trappers 11.40 Óriásponty 12.30 Já-
de láz 13.20 Ausztrál aranyásók 14.05 
Szuperverdák születése 15.00 Nehe-
zebb, mint amilyennek kinéz 16.00 A 
gerendák királyai 16.45 Vadregényes 
építmények 17.35 Kamionos króni-
kák 18.20 Rönkházmánia 19.15 Óriás-
ponty 20.00 Őrült találmányok 20.25 
Jeges vizek cowboyai 21.15 Ausztrál 
aranyásók 22.00 Jeges vizek cowboyai

09.40 Vizes-vb 2017 (i.) 10.50 Vizes-vb 2017 (élő) – páros 
női műugrás 3 m, selejtező 13.00 Vizes-vb 2017 (élő) – férfi 
vízilabda: Franciaország–Olaszország  14.25 Vizes-vb 2017 
(élő) – férfi vízilabda: Spanyolország–Görögország  15.45 
Vizes-vb 2017 – szinkronúszás vegyes duett technikai gya-
korlat, döntő 16.15 Vizes-vb 2017 – toronyugrás páros, férfi 
10 m, selejtező 17.00  Vizes-vb 2017 (élő) – műugrás, páros 
női 3 m, döntő 18.15 Vizes-vb 2017 – férfi vízilabda: Szer-
bia–Dél-Afrika  19.45 Sporthíradó – Vizes-vb hírek 19.55 
Vizes-vb 2017 (élő) – szinkron toronyugrás, férfi 10 m, dön-
tő 20.50 Vizes-vb 2017 (élő) – férfi vízilabda: Ausztrália–
Magyarország 22.30 Vizes-vb 2017 – 4. nap 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: FCSB–Voluntari 
14.00 Digi Sport hírek 14.15 Digi Sport különkiadás 
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 Európai labdarúgás 18.30 Labdarúgás, 1. Li-
ga: Viitorul–Medgyesi Gaz Metan 20.30 Digi Sport kü-
lönkiadás 21.00 Labdarúgás, 1. Liga: Botoșani–Kolozs-
vári CFR 23.00 Digi Sport különkiadás 00.30 Digi Sport 
hírek 01.00 Európai labdarúgás 02.00 Labdarúgás, 1. 
Liga: Botoșani–Kolozsvári CFR

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 önéletrajzok a recruitment_ro@alttechnologies.com e-mail-címre 
küldhetők, vagy személyesen leadhatók.

Érdeklődni a cég székhelyén, a 0266-221792-es telefonszámon, 
az 517-es melléken, vagy pedig a 0741-012650-es

mobiltelefonszámon lehet.

Angliába, hosszú távra keresünk PÁLYAKEZDŐ SZAKÁCSOKAT, PIZZASÜTŐKET
a profi, többéves szakmai tapasztalattal rendelkező szakácsig!

Az Ön feladata:
– HOTEL vagy Pub Restaurant ételeinek elkészítése;

– hideg, meleg ételek, saláták stb. elkészítése (Á la carte és Menü).
Amit Öntől várunk:

– közepes angolnyelv-tudás;
– szakmai tapasztalat szakácsként (pozíciótól függően);

– megbízhatóság, rugalmasság, lojalitás, szorgalom.
Amit nyújtunk:

– versenyképes fizetés (25 év felett min 7,5 font/óra);
– angol munkaszerződés (bejelentés, biztosítás);

– szállásban a munkáltató segítséget nyújt.
M u n k a s z e r z ő d é s  d i r e k t  a z  a l k a l m a z ó v a l .  * * *  N i n c s  k o m i s s z i ó .

Angol nyelvű szakmai önéletrajzával várjuk jelentkezését!
Infó: 00447492090020.               E-mail: allas@oakmaninns.co.uk.

Alkalmazunk 
épitőiparban, valamint 

csatornázási és 
vízvezetési 

munkálatokban jártas 
szakembereket és 
segédmunkásokat. 

Jelentkezni Székelyudvarhelyen, 
a Szabók utcája 17. szám alatt 

lehet, 9–17 óra között. 
Információk a 0266–210681 
telefonszámon kérhetőek.

Jelentkezési határidő: 
2017. július 28.

A székelyudvarhelyi

Petőfi Panzió alkalmaz 

SZAKÁCSOT és 

SZAKÁCSKISEGÍTŐT.

A szakácsnak szükség esetén lakást 
is biztosítunk.

Érdeklődni a 0766-999496-os vagy 
a 0266-213622-es 

telefonszámon lehet, önéletrajzot 
a hr.oneletrajz.cv@gmail.com 

e-mail-címre várunk.

Jurassic Park 3.
amerikai kalandfilm, 92 perc, 2001

Dr. Alan Grant kiheverte a 
Jurassic Parkban történteket, 
és újult lendülettel kutatja 
a raptorok intelligenciájával 
kapcsolatos új elméletének 
helyességét. Így aztán nem 
tud ellenállni a kísértésnek, 
amikor egy jómódú kalan-
dor busás támogatást ígér a 
kutatásaihoz – amennyiben 
Grant elkíséri őket egy repülős 
körútra a Sorna szigetre, mely 
az In-Gen genetikus tenyész-
telepe volt, és ahol a máso-
dik részben szörnyű dolgok 
történtek. Csakhogy amikor 
kiderül, hogy a kalandor és a 
felesége nem csupán felülről 
akarják megcsodálni a szige-
tet, hanem le is akarnak száll-
ni, az események hirtelen tra-
gikus fordulatot vesznek. A hét 
túlélő harcolni kezd az életben 
maradásért, és hamarosan az 
is kiderül, hogy mi volt az igazi 
oka annak, hogy Grant-et a 
szigetre csábították... 

Rendező: Joe Johnston
Szereplők: Sam Neill, Téa 
Leoni, Laura Dern, William H. 
Macy, Alessandro Nivola

Mai ajánlatunk

Julián és Tomás egykor el-
választhatatlanok voltak, 
ám a sors messzire repí-

tette egymástól a gyermekkori 
barátokat. Míg az elvált Juli-
án Spanyolországban maradt, 
és hullámzó színészi karriert 
futott be, addig a tanár Tomás 
kivándorolt Kanadába, ahol fel-
építette az életét, megnősült és 
gyerekei születtek.

Hosszú évek után Madridban 
találkoznak újra, olyan, mintha 
sosem váltak volna el. Néhány 
felejthetetlen napot nosztalgiáz-
nak együtt: nevetnek és sírnak, 

mert ez a találkozás az utolsó 
is egyben. Julián ugyanis halá-
los betegségben szenved, visz-
szautasítja a kezelést, nem akar 
több kemoterápiáról, sugárról 
hallani. Jól akarja érezni magát, 
az alatt a kevés idő alatt, ami 
még hátravan. Barátja szeretne 
segíteni neki, elkíséri a temet-
kezési vállalathoz is, ahol Juli-
án arról érdeklődik, hogy mibe 
kerül egy átlagos temetés. Kissé 
morbid az egész, de Tomás tü-
relmesen hallgat, és a végén még 
az anyagi segítségét is felajánlja.

Juliánt a színháztól is el-
bocsátják, hiszen hamarosan 
úgyis meghal, pótolni kell a he-
lyét, és igaz, hogy nehéz, de né-
hány nap és hét és betanul az új 
színész a szerepébe – magya-
rázza a színidirektor. Amsz-
terdamba is elutaznak egy nap, 
hogy születésnapján köszönt-
sék Julián fiát, aki ott tanul, és 
akinek csak annyi ideje van, 
hogy egy sarki büfében bekap-
janak valamit. Nem baj, Julián-
nak így is jó, este már utaznak 
vissza Madridba. Trumanról, 

Julián kutyájáról Tomásnak 
kell gondoskodnia, magával 
vinnie Kanadába.

A 2015-ös spanyol-argentin 
vígjátékot ma 17.05-től az HBO2 
tűzte műsorára.

Két jó barát utolsó találkozása

Truman

Hol maradjon, ki viselje gondját Trumannak Julián halála után?

Juliánt és Tomást, a 

két gyermekkori bará-

tot messzire repítette 

egymástól a sors. Éle-

tüket az Atlanti-óceán 

két partján élték, válta-

kozó sikerrel. Hosszú 

évek után Madridban 

találkoznak újra. Né-

hány felejthetetlen 

napot töltenek együtt.

Viasat3, 23.00
Alkotók:

Rendező: Cesc Gay
Főszerepben: Ricardo Darín, 
Javier Cámara, Dolores Fonzi, 
Eduard Fernández, Alex 
Brendemühl




