
Slovenski utrinki na Duna TV - 19.10.2017 
 

V četertek 19. oktobra zrankoma v 6:45 si leko na televizijskom programi Duna TV 

poglednete nauvo oddajo Slovenski utrinkov. Če zamidite, bau oddaja na programi 

znauvič gnaki den zadvečerka v 15:10 na kanali Duna World. Tisti, šteri mate doma 

slovensko televizijo, si leko oddajo poglednete v četertek 26. oktobra na Sloveniji 1 v 

14:30. 

V etoj oddaji se spravlamo s štirimi temami. Na začetki vam nutpokažemo, kak so nej 

davnik pred zidinov Državne slovenske samouprave na Gorenjom Siniki prejkdali 

doprsni kip ali mellszobor Avgusta Pavla. Svoje mišlenje o njem povejta čednjakova či 

Judita Pavel pa kipar Ferenc Király, pri nas pa leko vidite tau tö, ka se je eške na svetki 

godilo. 

Dale vas zovémo v Števanovce, gde so držali srečanje gledališki skupin. Mi vam 

nutpokažemo igro »Miss Porabja«, štero je napiso pa režero Miki Roš, zašpilali pa so go 

člani gledališke držine Nindrik indrik. Što ali ka je v istini »Miss Porabja«, leko zvejte z 

naše oddaje. 

Kapüsta je pravo gesti za mrzle zimske čase. Na dostafele formo so go pripravlali nej 

davnik na šalovskom Kapüstnom dnevi. Mi vam nutpokažemo té dobraute, leko pa vidite 

tau tö, kak so inda svejta kapüsto klačili z nogami. 

Za konec pa smo vam nalekli eške malo tehnike. Na konci septembra so se v 

konferenčnoj dvorani varaškoga Slovenskoga doma pelali vsefelé mali cugi ali železniški 

modeli. Mi smo vöopitali modelare z Madžarske, Slovenije, Rovačke pa Avstrije, če 

majo zavolé potrplenja pa penez za svoj hobi. Zmejs pa vam pokažemo, kak se po mali 

bregaj pa tunelaj vozijo drauvni cugi. 

Če vas briga, poglednite si oddajo Slovenski utrinkov v četertek 19. oktobra zrankoma 

v 6:45 na programi Duna, ali gnaki den zadvečerka v 15:10 na kanali Duna world. Šteri 

pa mate doma slovenske kanale, leko oddajo vidite ov keden v četertek 26. oktobra v 

14:30 na Sloveniji 1. Nutzakapčite tevene, mi vas čákamo! 

 

Oddaje se leko gda koli poglednejo na 

 

http://www.mediaklikk.hu/musor/slovenskiutrinki/ 

 

pa 

 

http://4d.rtvslo.si/oddaja/slovenski_utrinki/84 

 


