Slovenski utrinki na Duna TV - 16.11.2017
V četertek 16. novembra 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 23. novembra na Sloveniji 1 v
14:30.
V etoj oddaji se spravlamo s štirimi temami. Na začetki vam tapovejmo, ka so se letos
septembra mlajši v prvom klasi šaule János Arany v Varaši pá začnili včiti slovenski.
Zakoj je do toga prišlo, vam tapovej ravnatelica, ka pa kak se včijo, pa leko zvejte od
njine lerance iz Slovenije.
Leto 2017 je jubilejno leto eričnoga slovenskoga arhitekta Jožeta Plečnika tö. V našoj
oddaji se veukoma majstri poklonimo tak, ka nutpokažemo njegvo lejpo cerkev v
prekmurskoj vesnici Bogojina. Ka se skriva v toj sakralnoj zidini pa ka je s tejm brodo
pokazati arhitekt Plečnik, nam raztomačijo domanji plebanoš.
Dale smo vam nalekli malo športa. V Monoštri so oktobra organizerali že 23. mednarodni
rokometni turnir (kézilabdatorna), na šterom so se eden prauti drügoma špilali pojbičke iz
štiri rosagov. Njini škonicke pa treneri nam pripovejdajo od toga, kak leko šport hasne
mladini.
Za konec pa eške malo muzike. Gorenjesinčarski Mejšani pevski zbor Avgust Pavel že 45
lejt odi spejvat na tabore v Šentvidi pri Stični. Nej davnik pa sta dvej skupini s tistoga
slovenskoga varaša prišli spejvat v Porabje. Pri nas leko čüjete lejpe ljudske pesmi od trej
zborov.
Če vas briga, poglednite si oddajo Slovenski utrinkov v četertek 16. novembra
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 23.
novembra 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

