
Slovenski utrinski na Duna TV – 22. marca 2018 
 

 

V četertek 22. marciuša 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 29. marca na Sloveniji 1 v 

14:35. 

V etoj oddaji se spravlamo s petimi temami. Na začetki vam raztomačimo, ka je tau 

»Minority SafePack« pa zakoj manjšine po cejloj Evropi zberajo podpise za njega. Če se 

jim prišika zbrati en miljaun signatur, te leko v Uniji dobimo vküpni zakon za narodnosti. 

Dale vam nutpokažemo, ka sta pred svetkom 15. marciuša od Železne županije válo 

prejkvzeli Marija Lang s Slovenske vesi pa Eva Lazar z Gorenjoga Senika. Ka tau za 

njija znamenüje pa zakoj sta tau dobili, leko zvejte z naše oddaje. 

Med Madžarami so tö takši, šteri se škéjo navčiti slovenski, za nji je Slovenska zveza 

organizerala že več tečajov. Od februara mau se včijo v Slovenskom domi takši, šteri že 

malo bole gučijo našo rejč, mi pa smo je vküper z mladim škonikom postavili pred 

mikrofon. 

Pomalek se približavajo vüzemski svetki, zatok so na gorenjesinčarskoj slovenskoj 

gazdiji organizerali delavnico, gde so redili kokauši, zavce pa vsefelé djajca za svetešnjo 

kinčanje ramov. Vertinje iz Slovenije pa so eške spekle nika slatkoga. 

Za konec oddaje smo vam nalekli malo kulture. Po velkom djilejši drüštva porabski 

slovenski upokojencov so v varaškom gledališči gorstaupile kulturne skupine z bližanje 

goričanske občine Rogašovci. Navzauči so leko vidli ljudske plese pa edno igro, depa 

muzika pa spejvanje sta tö nej falila. 

Če vas briga, poglednite si oddajo Slovenski utrinkov v četertek 22. marciuša 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 29. marca 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 

 

 


