
Slovenski utrinki na Duna TV – 14. majuša 2020 
 

 

V četertek 14. majuša zrankoma v 6:40 si leko na televizijskom programi Duna TV 

poglednete nauvo oddajo Slovenski utrinkov. Če zamidite, bau oddaja na programi 

znauvič gnaki den zadvečerka v 13:15 na kanali Duna World. Tisti, šteri mate doma 

slovensko televizijo, si leko oddajo poglednete v četertek 21. majuša na Sloveniji 3 v 

14:55. 
V etoj oddaji vam nutpokažemo nauvo predsednico Zveze Slovencev na Madžarskem. V 

našom porteti Andrea Kovács pripovejda o tejm, kak je po končanoj viskoj šauli začnila 

delati kak novinarka pri televizijski magazinaj Slovenski utrinki. Tau tö raztomači, zakoj 

se je po sedmi lejtaj dela pri MTV odlaučila, ka pride nazaj v rodno Porabje ino grata 

sodelavka slovenskoga generalnoga konzulata v Monoštri. 

V petnajset lejtaj je Andrea Kovács delala pri štiraj generalni konzulaj, od šteri se je prej 

dosta kaj nauvoga navčila. Zvün toga, ka je mogla tolmačivati na pogučavanjaj med 

političarami pa diplomatami, se je cujvzela k organizaciji programov ranč tak. 

Leta 2006 je Slovenska zveza stvaurila Razvojno agencijo Slovenska krajina, štera se od 

začetkov trüdi, ka bi s pomočjauv Evropske unije - depa Slovenije pa Vogrske tö - s kem 

bole razvila gospodarstvo v Porabji. 

Andrea Kovács je bila duga-duga lejta direktorica Razvojne agencije, zatok v našoj 

oddaji pripovejda o vsej vekši projektaj te organizacije. S té funkcije je dojpovödala lani 

majuša, gda go je občni zbor Zveze Slovencev na Madžarskem odebro za predsednico. 

Na konci našoga magazina vam raztomači, kakše plane má kak voditelica krovne 

organizacije. 

Če vas briga, poglednite si oddajo Slovenski utrinkov v četertek 14. majuša zrankoma v 

6:40 na programi Duna TV, ali gnaki den zadvečerka v 13:15 na kanali Duna World. 

Šteri pa mate doma slovenske kanale, leko oddajo vidite ov keden v četertek 21. majuša 

v 14:55 na Sloveniji 3. 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 
 


