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Róza néni elintézi az M3-on, Az igaz szerelem receptje az M5 hétvégi műsorán 
 
Gasztronómia és magazinműsorok a Duna és a Duna World műsorán, mesék az M2 
gyerekcsatornán, könnyűzene és koncertek az M2 Petőfi TV képernyőjén, klasszikusok az M3 
csatornán, oktatási, kulturális és ismeretterjesztő tartalmak pedig az M5 kulturális televízió 
műsorán láthatóak. 
 
Szombaton Koncz Gábor 80. születésnapja alkalmából a Fekete gyémántok első részét 15.30-tól 
követhetik a nézők, majd az Én, a séf című francia-spanyol vígjátékot Jean Reno főszereplésével 
19.35-től, a Fanny és Alexander című filmdrámát pedig 21.05-től tűzi műsorára a Duna Televízió. 
Az Ízőrzők 19.20-tól az álmosdi helyi ízeket, gasztronómiai különlegességeket mutatja be a Duna 
World műsorán. 
 
A herceg medvebőrben című mesefilmmel 14.50-től várja a kicsiket és a nagyokat az M2 
gyerekcsatorna. Az MR2 Szimfonik+ a Müpából a PASO – Pannonia Allstars Ska Orchestra 
koncertfilmjével készül 22.45-től az M2 Petőfi TV műsorán. Róza néni elintézi címmel 18.30-tól 
tévéjátékot vetít az M3 retrocsatorna Tolnay Klári főszereplésével, majd a színművésznőről 
22.25-től portréfilmet tűz műsorára a csatorna. Az Így működik a Világegyetem csillagok és 
bolygók keletkezéséről szóló része 21.35.től látható az M5 oktatási, kulturális és ismeretterjesztő 
csatornán. 
 
Vasárnap a Fekete gyémántok második részét 15.40-től, a Hölgyválasz romantikus vígjátékot 
Jennifer Lopez és Richard Gere főszereplésével 19.30-tól, az Út a mennyországba című 
filmdrámát Julia Stiles és Forest Whitaker főszereplésével pedig 21.20-tól követhetik a Duna 
Televízió nézői. Az Öt kontinens című szórványmagyarságról szóló magazinműsor következő 
részét 18.55-től láthatják a Duna World nézői. 
 
A csengő-bongó fácska című mesefilmet 14.50-től tűzi műsorára az M2 gyerekcsatorna. Az M2 
Petőfi TV filmklubjában 21.10-től a Négy szülő és egy gyerek című vígjátékot követhetik a nézők. 
A Csendes otthon című vígjátékot Galambos Erzsi és Zenthe Ferenc főszereplésével 21.10-től, a 
Kedves hazug című filmdrámát Tolnay Klári főszereplésével pedig 21.40-től vetíti az M3 csatorna. 
A Love and Lemons – Az igaz szerelem receptje pedig 21.20-tól látható az M5 műsorán. 
 
Műsorainkat az interneten keresztül is követhetik, illetve korlátozott ideig visszanézhetőek a 
www.mediaklikk.hu oldalon. 
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