
Slovenski utrinki na Duna TV 5. oktobra 2017 
 

 

V četertek 5. 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 12. oktobra na Sloveniji 1 v 

14:30. 

V etoj oddaji se spravlamo s štirimi temami. Na začetki vas zovémo na Gorenji Senik pa 

v Števanovce, gde so na šaulaj nej davnik držali Vküpni šaulski den z dijaki dvojezični 

osnauvni šaul iz Prekmurja. Mlajši so se vküper včili, špilali pa pogučavali v 

madžarskom pa slovenskom geziki. 

Dale vas pelamo v Somboteu, gde so se 23. septembra zbrali domanji Nemci, Rovati, 

Romi ino Slovenci, ka aj bi nutpokazali svoje kulturne skupine. Na Narodnostni den so 

prišli člani Drüštva porabski slovenski penzionistov tö, ino poglednili bogati kulturni 

program štiri manjšin v glavnom varaši Železne županije. 

Po oktoberskoj revoluciji je leta 1956 z Vogrske odišlo kauli dvejstau gezero lüdi, od 

toga dvajsti gezero v Jugoslavijo. Kak je živelo pa kama je dale šlau tisti dvej gezero 

Madžarov, šteri so pribejžali v Slovenijo, leko izvejmo iz dvojezični knig, štere so vödali 

v Ljubljani, nutpokazali pa v Monoštri. 

Na konci svojoga programa vas pelamo eške na Verico, gde so flajsne ženske roké reteše 

pekle. Tau pa v rami, šteri eške ranč tak vögleda kak pred stau lejtami. Küjarce 

pripovejdajo o dobri retešaj, zmejs pa leko spoznate tau tö, kak so v etoj iži inda svejta 

živeli. 

Če vas briga, poglednite si oddajo Slovenski utrinkov v četertek zrankoma v 6:45 na 

programi Duna. Program znauvič nutpokažejo gnaki den zadvečerka v 15:10 na kanali 

Duna world. Šteri pa mate doma slovenske kanale, leko oddajo vidite ov keden v 

četertek 12. 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 


