
Slovenski utrinki na Duna TV - 05.04.2018 

 
 

V četertek 5. aprila 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 16:25 na kanali Duna World. Tisti, šteri mate doma 

slovensko televizijo, si leko oddajo poglednete v četertek 12. aprila na Sloveniji 1 v 

14:35. 

V etoj oddaji se spravlamo s petimi temami. Na začetki vam tapovejmo, ka so na srejdi 

marciuša v vogrskom Parlamenti držali konferenco o narodnostni zakonaj, tau pa za 

oblejtnico zakona iz leta 1868. Na srečanji so gučali zgodovinari, poslüšali so je navzauči 

od vsej trinajset narodnosti. 

Dale vas pelamo na varaški Generalni konzulat, gde so nutpokazali delo drüštva 

Slovenska matica iz Ljubljane, s porabskimi kulturniki pa so se pogučavali o bodaučnosti 

slovenske knige v Porabji. Spominali so se staute oblejtnice smrti velkoga slovenskoga 

pisatela Ivana Cankara tö. 

Na Gorenjom Siniki so nej davnik nutpokazali igro, štero so iz knig kardinala Józsefa 

Mindszentyna o materi na oder postavili nekdešnji porabski plebanoš Ferenc Merkli. 

Navzauči v kulturnom domi so zvödali, kak so med trplenjom v vauzi Mindszentyna 

trauštali njina mati. 

V etoj oddaji smo vam nalekli eške malo literature. V Slovenskom domi so se na začetki 

marca spominali na pisatela pa pesnika Milana Vincetiča, šteri je nej davnik mrau pa je 

piso za porabske Slovence tö. Cuj pa so eške nutpokazali preminauči dvajsti lejt Knjižne 

zbirke »Med Muro in Rabo«. 

Za konec pa smo vam pripravili nika o stari cajtaj. V našoj oddaji leko vidite, kakše šege 

so v sprtolejtji držali naši porabski starci. Tau vse prejkpoglednemo od vüzma do prvoga 

majuša. 

Če vas briga, poglednite si oddajo Slovenski utrinkov v četertek 5. aprila zrankoma v 

6:45 na programi Duna, ali gnaki den zadvečerka v 16:25 na kanali Duna World. Šteri 

pa mate doma slovenske kanale, leko oddajo vidite ov keden v četertek 12. aprila v 

14:35 na Sloveniji 1. Nutzakapčite tevene, mi vas čakamo! 

 

Oddaje se leko gda koli poglednejo na 

 

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

 

pa 

 

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

 

 

 


