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Beszterce ostroma, Solti Nemzetközi Karmesterverseny és Mirr-murr kandúr kalandjai 
a közmédia hétvégi kínálatában 
  

Beszterce ostromával hódítja meg a szombat délutánt a Duna Televízió. 15.20-tól a 
Mikszáth regény filmváltozatát láthatják nézőink Ajtay Andor és Tolnay Klári 
főszereplésével. Délután öttől érkezik a Gasztroangyal Sárvár ízeivel, majd este 21.20-
tól Hollywoodi történet (Holly Woody történet) címmel amerikai vígjátékot láthatnak 
a Dunán. 
  
A Duna World szombat délutáni kínálatában 14.40-től megtalálják nézőink a Menczer 
Gusztáv - életre ítélve című dokumentumfilmet. A film a Gulágot megjárt Menczer 
Gusztávnak állít emléket, aki megalapította a Szovjetunióban Volt Magyar Politikai 
Rabok és Kényszermunkások Szervezetét. Kezdeményezésére az Országgyűlés 2000-ben 
február 25. napját a kommunizmus áldozatainak emléknapjává nyilvánította. 
  
Az M2 gyerekcsatorna reggel hattól Mirr-murr kandúr kalandjaival indítja az erőszaktól 
és reklámoktól mentes mesemaratont. Estére az M2 Petőfi TV koncertekkel készül, a 
képernyőn láthatjuk 22.45-től a The Carbonfools fellépését, majd őket követi az Ivan & 
The Parazol 00.05-től az ifjúsági csatornán. 
  
A Solti Nemzetközi Karmesterverseny a középdöntőhöz érkezett. A versenyzők és a zsűri 
munkáját szombaton 20.45-től követhetik az M5 csatorna nézői az ország egész 
területén HD minőségben is. 
  
Vasárnapra is tartogat magyar dokumentumfilmet a Duna World csatorna. 14.55-től  A 
béke ára - a dél-tiroli autonómia címmel láthatják a közel egy órásalkotást. A film több 
példán keresztül szemlélteti az autonómia működését, és megismertet a rendszer 
működésének titkaival. Este hattól az M5 csatornán a Vad Magyarország következő 
részét, a Vad Szigetköz - A szárazföldi delta természetfilmben gyönyörködhetnek 
nézőink. 
  
Az M2 gyerekcsatorna vasárnap délután, 15.40-től a Grimm meséiből: Jancsi és Juliska c. 
családi filmet kínálja az egész családnak. Ha vasárnap, akkor filmklub az M2 Petőfi TV 
műsorán. Este kilenctől az Anyám új pasija! című amerikai német akcióvígjátékot 
láthatják nézőink. Utána magyar rövidfilmmel készül a csatorna, 23.10-től Donkey Xote 
Bánovits Ottó rendezésében. A történetről: Felix Cox, a híresen egoista magyar 
származású amerikai ejtőernyős egyre merészebb helyekről ugrik le egyre nagyobb 
pontossággal. Felix egy ugrását elrontja és Budapest központja helyett egy alföldi tanyán 
landol. Iván éppen egyetlen barátját, a szamarát készül eltemetni, amikor Felix rájuk 
esik. 


