
Slovenski utrinki na Duna TV 15. junija 

 
 

V četertek 14. juniuša 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 21. juniuša na Sloveniji 1 v 

14:35. 

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

začetki juniuša v Varaši srečali Slovenci s cejloga rosaga. Srečanje je organizerala 

Državna slovenska samouprava, navzauči so leko po slovenskoj svetoj meši vidli bogati 

kulturni program, na konci pa eške plesali. 

Dale vam nutpokažemo, ka so v Sakalauvci nej davnik prejkdali nauvi takzvani Zeleni 

park. Aparate za gibanje mlajšov pa vözraščeni leko aucigamau nücajo domanje držine 

pa turisti ranč tak. V etoj slovenskoj vesnici so prejk unijskoga projekta gorobnauvili 

zidino stare šaule tö. 

Po slovenski narodnostni vrtcaj v Porabji so držali »keden mlajšov«, na šteroga so 

pozvali stariše pa stare stariše ranč tak. Mali mlajši so jim nutpokazali, kakše ljudske 

pesmi pa plese so se v etom leti navčili, pri slejdnji nautaj pa so se ž njimi sükale že 

mamice pa babice tö. 

Za konec pa vam nutpokažemo edno sploj lejpo cerkev. V prekmurski Odranci stogi 

Boža iža eške samo pau stoletja, zozidati so go dali plebanoš Boži slüžabnik Alojzij 

Kozar. Kak viherno zgodovino je ta cerkev mejla pa ka vse vidimo v njej, vam 

raztomačijo generalni vikar murskosoboške püšpekije Lojze Kozar mlajši. 

Če vas briga, poglednite si oddajo Slovenski utrinkov v četertek 14. juniuša 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 21. juniuša 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 
 


