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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 Kisvá-

rosi gyilkosságok (A Midsomer-

gyilkosságok) 18.50 Szulejmán 

21.00 CSI: A helyszínelők 22.55 

Columbo

09.05 Őrült találmányok 09.30 Szu-
perverdák születése 10.20 Légi-
mentők 10.45 Tornádómánia 11.30 
Vad regényes építmények 13.00 
Auszt rál aranyásók 14.30 Jeges vi-
zek cowboyai 15.20 Veszélyes utakon 
16.20 A faragás királyai 16.45 Nagy, 
rossz fa 17.40  Roncstelepszökevények 
18.25 Házmozgatók 18.50 Kamionos 
krónikák 19.40 Pontyviadal 20.25 
Jeges vizek cowboyai 21.15 Jádeláz 
22.00 Jeges vizek cowboyai

05.30 Hajime – magazin (i.) 06.00 kisBAJNOK – magazin 
(i.) 06.55 Gillette World Sport 2017 (i.) 07.25 Fradi TV (i.) 
08.00 M4 Sportreggeli 08.15 M4 Sport stúdió 08.50 OTP 
Bank Liga: Ferencvárosi TC–Vasas FC (i.) 10.45 Jövünk! – 
magazin (i.) 11.20 Férfi kosárlabda Eb (i.) 15.05 UEFA Baj-
nokok Ligája (i.) 17.05  Lóverseny – magazin  17.40  Kerék-
pár – magazin 18.15 M4 Sport stúdió 18.45 Férfi kosárlab-
da Eb mérkőzés 20.30 M4 Sport stúdió 20.40 Sporthíradó 
21.00 M4 Sport stúdió 21.45 UEFA Bajnokok Ligája  23.35 
M4 Sport stúdió

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, összefogla-
ló 13.00 Digi Sport hírek 13.15 Digi Sport különkiadás 
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 19.00 Digi Sport hírek 
19.30 Labdarúgóklub 21.00 Digi Sport hírek 21.30 Digi 
Sport különkiadás 23.00 Digi Sport hírek 23.30 Euró-
pai labdarúgás 01.00 Labdarúgóklub 02.30 Digi Sport 
különkiadás

A boldogság színe 
magyar filmdráma, 86 perc, 2003 

Budapesten, egy májusi 
napon csoda történik. Hó 
hull a városra. Ez a hirtelen 
jött csoda kibillenti filmünk 
hőseit megszokott életük-
ből. Egy ötven év körüli férfi, 
Lóránt, nem akar tovább apa 
és férj lenni. Eszter, a csinos 
festőnő nem akar tovább 
szerető lenni, férjet, családot 
akar. Egy elvált, gyerekes fér-
fi, Máté, aki a Nemzetközi Jo-
gi Osztályon dolgozik, fél az 
újabb házasságtól. Ditta, aki 
más nők társkeresési prob-
lémáiról ír cikkeket, tehetet-
len, amikor saját házassága 
válságba kerül. És itt van 
Bogó, a néger buszvezető, 
aki kitűnően ismeri Buda-
pest történetét és a várost, 
ám ezen a napon ő is eltéved 
a 7-es busszal és az utasok-
kal. A helyét kereső lány, Fan-
ni, akinek fogalma sincs, mi 
szeretne lenni. A Magas nő, 
aki nehezen talál megfelelő 
férfira, a rajzoló fiú, Ákos, aki 
a végletek embere a gondol-
kodásban és a cselekvésben 
is. És a cigány család, akik 
épp ezen a napon veszítik el 
Kolompár Csoki Zoltán édes-
anyját, Babát.  

Rendező: Pacskovszky 
József
Szereplők: Györgyi Anna, 
Desfosses Erik, Rátóti Zoltán, 
Todd Williams

Mai ajánlatunk

Törvényesíteni és általá-
nossá tenni a fegyver-
használatot, vagy inkább 

szigorítani és kiszorítani hasz-
nálatát a társadalomból – ez a 
kérdés izgatja legjobban a két 
szembenálló csapatot, amely a 
politikai játszmák hátterében 
próbál támogatókat nyerni a po-
litikusok körében, az ameri-
kai törvényhozásban. Elizabeth 
Sloane az egyik legkeresettebb 
és legfélelmetesebb lobbista 
Washingtonban, rettenthetetlen 
a politikai kulisszák között zaj-
ló összecsapásokban. Ravasz, 

kitartó és erős, aki mindent 
megtesz, hogy sikerre vigye az 
általa képviselt ügyet. Ezúttal 
nehéz fába vágta fejszéjét, pá-
lyafutása legerősebb ellenfe-
lével találja magát szemben. A 
fegyverlobbistáknak nem tet-
szik, hogy a kongresszus szigo-
rítani szeretne a fegyvertartási 
szabályokon. Nagy árat kell fi-
zetnie, ha le akarja győzni őket. 
Elizabeth nem ismer lehetet-
lent, fáradhatatlan, nem alszik, 
hajtja munkatársait, de leg-
jobban saját magát, megállít-
hatatlanul halad kitűzött célja 

felé. Mindent és mindenkit ma-
ga mellé állít az ügy érdekében, 
de nem ismeri az érzelmeket, 
nincsenek barátai, nincs ma-
gánélete, sajátos módszerekkel 
avatkozik be a körülötte lévők 
életébe is. Megnyeri ügyének 
azt  a fiatal jogászt is, aki gim-
nazistaként átélt az iskolában 
egy fegyveres támadást, de nem 
árulja el, hogy tud erről, csupán 
egy élő televíziós vitaműsorban 
dobja oda aduként, legyőzve ez-
által vitapartne rét, elveszítve 
viszont a legjobb munkatársat, 
beletaposva annak lelkébe. A 

korrupt politikusok leleplezé-
sében még a börtöntől sem ri-
ad vissza. 

A 2016-os amerikai politikai 
akciófilmet ma este nyolc órá-
tól az HBO filmcsatorna tűzte 
műsorára.

Egy lobbista felfelé ívelő karrierje és bukása

Miss Sloane

 Még a börtönt is vállalja, hogy leleplezhesse a korrupt szenátorokat

Elizabeth Sloane az 

egyik legsikeresebb 

lobbista Washington-

ban. Ezúttal nehéz fába 

vágta fejszéjét, a fegy-

verlobbistákkal akasz-

kodik össze, akiknek 

nem tetszik, hogy a 

kongresszus szigorítani 

szeretne a fegyvertar-

tási szabályokon.

Alkotók:

Rendező: John Madden
Főszerepben: Jessica 
Chastain, Mark Strong, 
Sam Waterston, Gugu 
Mbatha-Raw, Alison Pill

Duna TV, 0.05

Guillermo del Toro The Shape 
of Water című filmje nyerte el a 
74. Velencei Nemzetközi Film-
fesztivál fődíját, az Arany Orosz-
lánt – közli az MTI. A mexikói 
rendező a díj átvételekor úgy fo-
galmazott: „hiszek az életben, 
hiszek a szerelemben, és hiszek 
a moziban”. Hozzátette, reméli, 
győzelme arra inspirálja fiatal 
pályatársait, hogy kitartsanak 
amellett, amiben hisznek.

A velencei Arany Oroszlán 
komoly lökést adhat a holly-
woodi díjszezonban a film-
nek, melyben a Sally Hawkins 
által alakított néma nő sze-
relmes lesz egy titokzatos ten-
geri teremtménybe, akit egy 
magas biztonsági fokozatú la-
boratóriumban tartanak fogva. 
Velencében sok nézőt meghódí-
tott a produkció merész műfa-
ji elegye: egyszerre szörnyfilm, 
hidegháborús történet, és időn-
ként musical is.

Az Annette Bening vezet-
te zsűri huszonegy verseny-

film közül választotta ki a 
győztes produkciót. A The 
Shape of Water olyan alko-
tásokat előzött meg, mint 

George Clooney Suburbicon – 
Egy kis szelet mennyország 
című filmje, vagy Alexander 
Payne Downsizing című mun-

kája. A nagydíjat Sámuel Máoz 
izraeli rendező Foxtrot című 
filmje kapta, a legjobb rende-
zőnek járó Ezüst Oroszlánt 

pedig Xavier Legrand vehette 
át Jusqu’a la garde című alko-
tásáért, amellyel egyébként a 
fesztivál elsőfilmes díját is ki-
érdemelte.

A legjobb színész a palesz-
tin színházi veterán, Kamel 
el-Basa lett a libanoni Ziád 
Duejri L’Insulte című filmjé-
ben nyújtott alakításáért. A leg-
jobb színésznő díját Charlotte 
Rampling vihette haza And-
rea Pallaoro Hannah című pro-
dukciójának címszerepéért. 
A legjobb forgatókönyvért járó 
díjat Martin McDonagh Three 
Billboards Outside Ebbing, 
Missouri című feketekomédi-
ája kapta, Warwick Thornton 
ausztrál westernjét, a Sweet 
Countryt pedig különdíjjal ju-
talmazták. A legjobb fiatal szí-
nész a 18 éves, amerikai Charlie 
Plummer lett Andrew Haigh 
Lean on Pete című filmjében 
nyújtott alakításáért, az életmű-
díjat pedig Stephen Frears brit 
rendező kapta.

Díjazták a bizarr szerelmi sztorit
FORRÁS: WIKIPEDIA.ORG

A filmben Sally Hawkins egy néma nőt alakít, aki szerelmes lesz egy titokzatos tengeri teremtménybe




