Slovenski utrinki na Duna TV – 12. julij
V četertek 12. juliuša 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 13:20 na kanali Duna World. Tisti, šteri mate doma
slovensko televizijo, si leko oddajo poglednete v četertek 19. juliuša na Sloveniji 1 v
15:55.
V etoj oddaji se spravlamo s štirimi temami. Na začetki vas pelamo v Andovce, gde so
nej davnik pá držali Slovenski den. V najmenjšo porabsko vesnico je prišlo dosta
plaminski sodakov iz Slovenije, takši, šteri so Andovčare sprevajali po njinoj pauti na
Triglav. Domanji pa slovenski plaminci so podpisali eden dokument o sodelovanji tö.
Dale vam nutpokažemo, ka so nej davnik v varaškom gledališči nutpokazali film, v
šterom špilajo štirge domanji gimnazijci. Sodelavci soboške TV AS so je pelali v Brüsel,
ka aj bi spoznali delo Evropskoga parlamenta. V filmi zvün srejdnješaulcov guči eške
dosta lidi iz Porabja pa sausednjoga Prekmurja o žmetni cajtaj železne fijanke.
Če pa že gučimo o gledališči, vam pokažemo eške, kak so se štirge šaularge z
gorenjesinčarske osnovne šaule lepau navčili edno novelo od pisatela Ivana Cankara.
Sinčarski mlajši špilajo v Küharovoj spominskoj iži, cejlo pripovejst pa povejo v našoj
domanjoj rejči.
Na konci naše oddaje vas zovémo eške v Őriszentpéter, gde so držali »paverske špile« s
čapati iz Slovenije pa Madžarske. Kak so bakanče brsali, djajca lüčali pa kište naprej
davali, leko vidite v našom programi. Tau pa vam tö ovadimo, što je biu nad njimi
najbaukši.
Če vas briga, poglednite si oddajo Slovenski utrinkov v četertek 12. juliuša zrankoma v
6:45 na programi Duna TV, ali gnaki den zadvečerka v 13:20 na kanali Duna World.
Šteri pa mate doma slovenske kanale, leko oddajo vidite ov keden v četertek 19. juliuša v
15:55 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

