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A Szombathelyi Szlovén Önkormányzat 1998. no-
vember 4-én alakult meg, a Pável Ágoston Szlovén 
Kulturális Egyesület pedig 1999. január 25-én. A két 
időpont közelsége miatt  2018. október 27-én együtt  
ünnepelték megalakulásuk 20. évfordulóját. Erre a 
dátumra azért is esett  a választás, mert a szlovén ön-
kormányzat első elnöke, dr. Pintér István október 25-
én töltött e be 90. életévét. Az ünnepségen elsőként 
őt, majd az egyesület névadójának leányát dr. Simon 
Endréné Pável Juditot köszöntött ük. Prof. dr. Gadányi 
Károly, akkori tanszékvezető, biztosított  helyiséget a 
szlovén egyesület megalakulásához a Berzsenyi Dá-
niel Tanárképző Főiskola Szlovén Tanszékén. 

Az ünnepséget jelenlétével megtisztelte Kissné 
Köles Erika szlovén országgyűlési szószóló, dr. Bo-
ris Jesih szlovén főkonzul, Ropos Márton, az Orszá-
gos Szlovén Önkormányzat elnöke, Hirnök József, a 
Magyarországi Szlovének Szövetsége elnöke, Fodor 
Klára, a szervezet nyugalmazott  és Bajzek Gyöngyi, 
a jelenlegi titkára. Szombathely Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának képviseletében Solymosi Zsolt 
főtanácsos, a Porabje szlovén újság részéről Szukics 
Marianna főszerkesztő, valamint Pável Ágoston 
szlovéniai szülőfaluja (Cankova) polgármestere, 
Drago Vogrinčič is jelen volt.  

Beszédek helyett  egy háromnegyedórás fi lmmel 
idéztük fel az elmúlt húsz év rendezvényeit, esemé-
nyeit. A közel háromszáz programból alig harmincat 
sikerült bemutatni, a résztvevők azonban megkapták 
a szlovén önkormányzat százhúsz fényképből álló kiad-
ványát, amelynek segítségével ki-ki saját élményeire 
emlékezhet. Kisebb rendezvények mellett  rendszere-
sen ismétlődő programokat idézhetnek fel a képek 

segítségével. A szlovéniai zarándokút (Szent Már-
ton-templomok és kulturális, természeti nevezetes-
ségek Szlovéniában), a cankovai testvéregyesülett el 
történt találkozó, a Szombathelyi Nemzetiségi Nap 
(a horvátokkal, németekkel, romákkal), a legkisebb 
szlovén falu (Orfalu) lakóival szervezett  találkozó, a 
gyerekek és felnőtt ek szereplése a Mikulás-ünnep-
ségen, a szlovéniai zarándokok fogadása a szombat-
helyi Szent Márton-templomban (mely Szt. Márton 
szülőháza fölé épült) – csak egy-egy ezek közül.

A kulturális programban elsőként a Szombathelyi 
Szlovén Önkormányzat Szombathelyi Nefelejcsek nép-
dalköre lépett  fel. Műsorukban öt asszony kétszó-
lamú énekét egy harmonikás és egy tamburás kísér-
te. Őket követt e két olyan csoport, melyek tagjaival 
húsz éves a szombathelyiek kapcsolata: a szlovéniai 
Cankováról érkezett  néptánccsoport, valamint a felső-
szölnöki Pável Ágoston Vegyeskar. A műsor végén az 
összes szereplő a színpadon, a közönség pedig a né-
zőtéren közösen énekelt. A vacsora dödölle, a rábavi-
déki és a muravidéki szlovének hagyományos étele 
volt. Régen tejjel vagy salátával ett ék, most pörköltet 
kaptunk hozzá. 

Ajándékot nem kértünk, helyett e egy fotóalbum 
készült a jelenlévők aláírásaival. Ez az est is szlovén 
nyelvű közös beszélgetéssel és énekléssel zárult, 
három harmonikás kíséretében. A szombathelyi 
szlovén közösség célja változatlan. Az elmúlt húsz 
évhez hasonlóan a szlovén nyelvvel és kultúrá-
val kapcsolatos – a szombathelyi, magyarországi s 
anyaországi szlovén közösségekkel közös – progra-
mok szervezése.
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A szombathelyi szlovének két évtizedes 
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A háttérben a három 
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