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Eurovíziós Dalfesztivál és Nemzetiségi Kultúrák Napja a közmédia hétvégi műsorán 
 

Az Eurovíziós Dalfesztivál lisszaboni döntőjével, a Nemzetiségi Kultúrák Napjával, 

gasztronómiával, mese- és koncertfilmekkel, kulturális és ismeretterjesztő tartalmakkal, 

illetve magazinműsorokkal készül a közmédia a hétvégére. 

 

 

A Nemzetiségi Kultúrák Napját szombaton rendezi meg a közmédia. Az egész napos élő 

közvetítéssel és helyszíni bejelentkezésekkel készülő televíziós és rádiós műsorfolyam célja, hogy 

a többségi társadalom jobban megismerje a hazánkban élő nemzetiségeket. A bejelentkezések 

8.20-tól kezdődnek a Duna Televízión, 9.30-tól pedig a Duna World műsorán.  Szombaton a 

Gasztroangyal legújabb része 17 órakor kezdődik a Dunán. Borbás Marcsi ezúttal a 

szigetmonostori stílusos reggeli nyomába ered. Az Eurovíziós Dalfesztivál 2018 lisszaboni 

döntőjét 21 órától láthatják a Duna Televízió nézői, ahol együtt szurkolhatunk az AWS - Viszlát 

nyár című dalának sikeréért. A Dokuzónában Tótszentmárton, az én falum címmel láthatnak 

válogatást a nemzetiségi dokumentumfilmekből 20.30-tól a Duna World csatornán. 

 

A Hókirálynőt 14.20-tól tűzi műsorára az M2 gyerekcsatorna. Az MR2 Akusztik+ a Müpából Esti 

Kornél koncertfilmjét mutatja be 22.45-től az M2 Petőfi TV műsorán. A Morgan Freeman: A 

féreglyukon át ismeretterjesztő sorozat következő epizódját 20.45-től láthatják az M5 oktatási, 

kulturális csatorna nézői Mi történt a kezdetek előtt? címmel. 

 

Vasárnap a Magyarország, szeretlek! című szórakoztató műsorban Szeged és Bánság, valamint 

Dél-Balaton térségének csapatai 19.30-tól mérik össze képességeiket a Dunán. 21.05-től 

ugyanezen a csatornán a Szabó István által rendezett Csodálatos Júlia című vígjáték enged 

betekintést a harmincas évek londoni színházi világának kulisszáiba, Annette Bening és Jeremy 

Irons főszereplésével. A szórványmagyarság életét bemutató Öt kontinens magazinműsort 

18.55-től tűzi műsorára a Duna World. 

 

A Vasjankó 14.20-tól érkezik az M2 gyerekcsatorna képernyőjére. Az ismeretlen lány című filmet 
21.10-től vetíti az M2 Petőfi TV vasárnap esti filmklubja. Az élet muzsikája – Kálmán Imre címmel 
1984-es magyar-szovjet filmdrámát láthatnak az M3 retrocsatorna nézői. Az Új idők, új dalai 
legújabb része A tudatos giccs a művészetben címmel jelentkezik 19.35-től az M5 kulturális 
televízió műsorán. 
 
A közmédia legtöbb műsora az interneten keresztül is követhető, illetve korlátozott ideig 
visszanézhető a www.mediaklikk.hu oldalon. 
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