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ENI  NA OT

P redg ov or av toric e z a dij ak inj e 
in dij ak e

P NA AN  N T A je predmet, ki ste se ga učili vrsto let.
čbenik, ki ga držite v rokah, je namenjen dijakinjam in dijakom . in 2. 

letnikov gimnazije in štiriletne srednje strokovne šole na Madžarskem, ki izva-
jajo učni program narodnostnega slovenskega jezika. 

čbenik sledi učbeniku poznavanje slovenstva . 0., katerega avtorja sta 
Marija ozar in rancek Mukič. 

 prejšnjih letih ste spoznavali zgodovino, kulturo, šege in običaje sloven-
skega naroda, P orabskih S lovencev, in sicer:

ste se seznanili s preteklostjo P orabskih S lovencev in s preteklostjo S lo-
vencev v matični domovini loveniji   
z zgodovino in z zanimivimi dogodki iz življenja naših prednikov
spoznali ste, kakšen je bil način življenja nekoč, s čim so se ljudje preživ-
ljali in ukvarjali
spoznali ste, kako so živeli pradedki in prababice, kakšno je bilo njihovo 
bivališče, katera orodja so uporabljali pri delu
spoznali ste domače obrti.

Pridobili ste veliko in ormacij o kulturni dediščini, ljudskih šegah in nava-
dah S lovencev v P orabju.

čna snov predmeta spoznavanje slovenstva v . in 2. letniku nadgrajuje 
vaše znanje. Poglobili in razširili boste svoje znanje o zapuščini generacij, ki 
so živele v Porabju pred nami. 

poznali boste, kaj in na kakšen način se je spremenilo življenje na prelomu 
2 0 . in 2 1 . stoletja.

čbenik vključuje teme, ki se jih boste morali naučiti za maturo in vam lah-
ko ponujajo okvirje za raziskavo pri projektnem delu.
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6 S OzNAvANjE S OvENSTvA . .

sebinsko učbenik ustreza novemu okvirnemu učnemu načrtu predmeta 
poznavanje slovenstva. Nekatere teme so v priročniku in jih učbenik ne za-

jema. Priročnik za učitelje je pripravljen na podlagi krovnega učnega načrta.
čbenik vključuje  skladno z okvirnim učnim načrtom sprejetim leta 20  

 pet večjih poglavij, ki so razdeljena na manjše enote. 
lavni cilj učbenika je, da zagotavlja metodologijo za pridobivanje znanja 

o loveniji, o lovencih na Madžarskem v sodobnem času in deloma  ker se 
pripravljate na maturo  tudi o zgodovinskem ozadju. čbenik je sestavljen 
tako, da spodbuja bralce h kompleksnemu razmišljanju, saj ponuja avtentične 
vire iz problematike slovenskega narodnostnega življenja.

adnje poglavje v učbeniku le deloma vsebuje teme o slovenski književno-
sti  namen tega poglavja je namreč pregled tega, kakšno mesto slovenska knji-
ževnost zaseda v evropskem prostoru. lovensko književnost in predstavnike 
ste se že učili, med pripravo na maturo pa boste znanje osvežili.

čbenik je napisan v slovenskem knjižnem jeziku. e odlomki besedil so 
v porabskem narečju.

elim am, da učbenik vzamete v roke z veseljem, saj je v njem opisan 
vsakdan vašega in mojega naroda. čbenik ponuja nove in deloma že znane 
in ormacije o loveniji, o Porabju, o lovenkah in lovencih na Madžarskem 
in v S loveniji.

 pomočjo učbenika boste usvojili nova znanja. Poglabljali in utrdili boste 
to, kar ste se učili v nižjih razredih.

nanje, ki ste ga z učenjem predmeta spoznavanje slovenstva pridobili, lah-
ko pokažete na maturi. 

Naj učbenik bogati vaše vedenje o slovenstvu in negujte ljubezen do svojega 
naroda in do slovenske kulturne dediščine.

eli  va  veli o ve elja o enja
A v t ori c a

z dO rO vO jO v ISAN
SvET zNANjA

atična do ovina Slovenija 
v  stoletju

Slovenija – Ali jo poznate?
Slovenija je ena od najlepši  evropski  držav. O tem ovori vsenikova nana 
pesem Slovenija  od kod lepote tvoje. oslušajte pesem in premislite  kaj vam 
pove.

ovsod  kamor seže po led
lepota asanjana  kje najti še lepši je svet
kje lepše je kot doma
Se s ribov v daljavo a rem prek ri ev  dolin  ora
v daljavi še modro morje u rem
kje lepše je kot doma
Slovenija  od kod lepote tvoje

o dravljamo te i  sr a in sre ni tu smo doma
Slovenija  naj tebi pesem poje
ne iš i sre e dru od kot le doma. 

ovej še obla ek ti bel
ob odil že ves si svet.
e lepša dežela še kje

kot naša  kjer sem doma
e vetri  veselo avel

preletel je prek sveta.
n taki  lepot ni našel nikjer

kot tule  kjer sem doma.
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8 S OzNAvANjE S OvENSTvA . .

Poglejte spodnje otogra je  i leta dijakov po Sloveniji  atere slovenske kraje 
prepo nate

P O N A V L J A J mO !  
O D G O V O rI T E N A N A S L E D N J A V P rA Š A N J A .
1.  A     S
2.        
3 .        S
4 .         
5 .       
6 . N     S         

       .
7 .   S         

  

z dO rO vO jO v ISAN SvET zNANjA 9

auči o se nekaj novega  
Slovenija danes

lovenija je ena izmed najmlajših evropskih držav. Po več kot sedemdesetih le-
tih bivanja v J ugoslaviji se je med S lovenci izoblikovalo soglasje za samostoj-
no pot. Na plebiscitu leta 1 9 9 0  se je za samostojnost izreklo skoraj 9 0  odstot-
kov volivcev. 25. 6.  je bila razglašena državna samostojnost epublike 

lovenije. eta 200  je lovenija vstopila v vropsko unijo in postala članica 
zveze NA TO . 

imna epublike lovenije je dravljica. imna je sedma kitica pesmi 
F ranceta P rešerna Z dravljica.

Mi  ki nam je mati na domovina  jo po namo  lepo je pa vedeti nekatere 
na ilnosti države Slovenije bolj natan no. a poskusimo

Prebivalstvo
1 . aprila 2 0 1 4  je imela S lovenija 2 .0 6 0 .8 6 8  prebivalcev.

lede narodnosti prebivalstva je lovenija precej homogena država. 8   
prebivalcev predstavljajo lovenke in lovenci.  loveniji živijo tudi pripa-
dniki avtohtonih manjšin, in sicer talijani in Madžari.  državi živi še del 
priseljencev, ki so se preselili na to ozemlje v novejšem času, priseljencev iz 
bivše ugoslavije, ki so se preselili na to ozemlje v novejšem času  rbi, rvati, 

ošnjaki, rnogorci, Makedonci ter Albanci. lovenijo se manj priseljujejo 
ljudje iz drugih evropskih držav in drugih delov sveta.

astava in grb Slovenije 
astava lovenije je belo-modro-rdeča z grbom lovenije.  arve zastave se 

vrstijo po navedenem vrstnem redu, vsaka barva zavzema tretjino širine zasta-
ve. G rb z eno polovico sega v belo polje, z drugo polovico pa v modro polje.

rb lovenije ima obliko ščita. 
sredini ščita je na modri podlagi 

lik Triglava v beli barvi, pod njim sta 
dve valoviti modri črti, ki ponazarjata 
morje in reke, nad njim pa so v obliki 
navzdol obrnjenega trikotnika razpo-
rejene tri zlate šesterokrake zvezde. 

čit je ob stranicah rdeče obrobljen.
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1 0 S OzNAvANjE S OvENSTvA . .

Politični siste  epublike Slovenije
25 . 6. 19 9 1 se j e S lov en ij a  osa m osv oj ila . O d tega pomembnega dogodka se je 
slovenska družba v marsičem spremenila. 

1. m a j a  2004  se je pridružila vropski uniji in postala enakopravna člani-
ca E vropske unije. S vojo politiko izoblikuje po politiki E U .

U radno ime S lovenije je epublika Slovenija. S lovenska ustavna ureditev 
temelji na parlamentarni obliki državne oblasti. Ta izhaja iz delitve oblasti na 
zakonodajno, izvršilno in sodno. N a j v iš j i org a n  ob la st i j e p a rla m en t . 

S lovenija je parlamentarna demokracija z dvodomnim parlamentom, ki 
ga sestavljata ržavni zbor epublike Slovenije in ržavni svet S.

ržavni zbor epublike Slovenije sestavlja 9 0  izvoljenih predstavnikov 
politični strank, ki jih imenujemo poslanci.  Državnem zboru  sta poslanca 
madžarske in italijanske manjšine. Poslanec madžarske manjšine je L á szló  
G ö nc, prej je bila M á ria P ozsonec.

ržavni zbor je najvišji predstavniški in zakonodajni organ države, opravlja 
zakonodajno in volilno unkcijo oblasti. 

ržavni svet ima 0 članov, ki so nosilci socialnih, gospodarskih, poklicnih 
in lokalnih interesov.

lada epublike Slovenije je izvršna veja oblasti ali političnega sistema. 
 skladu z stavo  predlaga zakonodajo ter izvršuje to v vsakodnevni poli-

tiki. prejema pravne, politične, ekonomske, nančne, organizacijske in druge 
ukrepe. 

lado sestavljajo predsednik in ministri. tevilo ministrov se običajno 
z novo vlado spreminja.

Del izvršne oblasti je predsednik države, ki ga volijo neposredno državlja-
ni z volilno pravico za petletni mandat. Predsednik države predstavlja drža-
vo v mednarodni skupnosti, predlaga državnemu zboru, kdo naj sestavi novo 
vlado. azglaša sprejete zakone, podeljuje državna odlikovanja. benem je 
vrhovni poveljnik S lovenske vojske.  

a  a a
   r  S    ilan 

učan         .    -
  S . S    -

  G    .    
 G   rS   S -

        -
    S  .   

z dO rO vO jO v ISAN SvET zNANjA 1 1

anjšinska politika Slovenije
Slovenski na in varovanja pravi  manjšin  je model in primer 
a mno e evropske države  tako na v odu kot na a odu ...

V  S lov en ij i so ustavno in zakonsko kot narodni manjšini priznani narodni 
skupnosti talijanov in Madžarov.

lovenska ustava v večjem številu členov varuje svoje uradno priznane 
manjšine. 

5. člen stave  namreč določa  
„Država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne svoboš-

čine. aruje in zagotavlja pravice avto tone italijanske in madžarske narodne 
skupnosti.“

stava  uradno priznava dve manjšini, ti sta italijanska in madžarska. 
6 . člen stave  opredeljuje posebne pravice avtohtone italijanske in ma-

džarske narodne skupnosti v loveniji. Na področju medijev ureja vprašanje 
pravic manjšin in uporabe jezika v medijih Z akon o medijih.

Položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v loveniji, ureja za-
kon.

 P  a
. . . . .

r -
 

N      r      
     .

esolucija o odnosi  s Slovenci po svetu
bmočja sosednjih držav, na katerih živijo avtohtone slovenske manjšine, ses-

tavljajo skupaj z epubliko lovenijo skupni slovenski kulturni prostor. 
Avtohtone manjšine so sestavni del družb v sosednjih državah, s števil-

nimi vezmi pa so povezane z državo slovenskega naroda. P ripadniki av-
tohtonih manjšin, zamejski Slovenci, so državljani sosednjih držav z vsemi 
pravicami in obveznostmi do teh držav in so dragocen most sodelovanja in 
dobrega sosedstva epublike Slovenije in njenih sosednjih držav.

( )  epubliki Avstriji živi avtohtona slovenska manjšina v deželah o-
roški in tajerski, v epubliki taliji v deželi urlaniji ulijski krajini, na Ma-
džarskem v Porabju, v epubliki rvaški pa na področjih vzdolž hrvaško-
slovenske državne meje, zlasti v stri, orskem otarju in Medmurju. 
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Politični siste  epublike Slovenije
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slovenska družba v marsičem spremenila. 

1. m a j a  2004  se je pridružila vropski uniji in postala enakopravna člani-
ca E vropske unije. S vojo politiko izoblikuje po politiki E U .
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zakonodajno, izvršilno in sodno. N a j v iš j i org a n  ob la st i j e p a rla m en t . 

S lovenija je parlamentarna demokracija z dvodomnim parlamentom, ki 
ga sestavljata ržavni zbor epublike Slovenije in ržavni svet S.

ržavni zbor epublike Slovenije sestavlja 9 0  izvoljenih predstavnikov 
politični strank, ki jih imenujemo poslanci.  Državnem zboru  sta poslanca 
madžarske in italijanske manjšine. Poslanec madžarske manjšine je L á szló  
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ržavni zbor je najvišji predstavniški in zakonodajni organ države, opravlja 
zakonodajno in volilno unkcijo oblasti. 
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 skladu z stavo  predlaga zakonodajo ter izvršuje to v vsakodnevni poli-

tiki. prejema pravne, politične, ekonomske, nančne, organizacijske in druge 
ukrepe. 

lado sestavljajo predsednik in ministri. tevilo ministrov se običajno 
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anjšinska politika Slovenije
Slovenski na in varovanja pravi  manjšin  je model in primer 
a mno e evropske države  tako na v odu kot na a odu ...
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manjšine. 
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čine. aruje in zagotavlja pravice avto tone italijanske in madžarske narodne 
skupnosti.“

stava  uradno priznava dve manjšini, ti sta italijanska in madžarska. 
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Položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v loveniji, ureja za-
kon.

 P  a
. . . . .

r -
 

N      r      
     .

esolucija o odnosi  s Slovenci po svetu
bmočja sosednjih držav, na katerih živijo avtohtone slovenske manjšine, ses-
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džarskem v Porabju, v epubliki rvaški pa na področjih vzdolž hrvaško-
slovenske državne meje, zlasti v stri, orskem otarju in Medmurju. 

Szloven_nepismertet_11-12_tukor_valt.indd   11 2016.06.01.   9:07:13



1 2 S OzNAvANjE S OvENSTvA . .

( ) spešno delovanje političnih, gospodarskih, kulturnih in drugih orga-
nizacij je nepogrešljiv izraz obstoja in pogoj razvoja avtohtone manjšine kot 
subjekta. 

( ) epublika Slovenija podpira slovenske avtohtone manjšine v za-
m ej st v u  v njihovem prizadevanju za obstoj in razvoj kot narodnih skupnosti. 

( … )  P osebno pozornost je potrebno posvetiti ustrezni dejavnosti diplomat-
sko konzularnih predstavništev s pristojnostjo na področjih, kjer manjšina živi. 

( … )  P ripadniki slovenskih avtohtonih manjšin imajo pravico do šolanja 
v šolah vseh vrst in stopenj v epubliki loveniji, zato Ministrstvo za šolstvo 
in šport daje posebno pozornost sklepanju bilateralnih sporazumov, ki urejajo 
nostri kacijo spričeval in diplom, štipendiranje pripadnikov avtohtonih manj-
šin, uradno uporabo učbenikov, ki so izdani v epubliki loveniji za manjšin-
sko šolstvo v zamejstvu, vključevanje poznavanja kulture slovenskega in so-
sednjih narodov v splošne šolske programe, didaktično dodatno izobraževanje 
učnega osebja in podobno.“

http .uszs.gov.si esolucija o položaju avtohtonih slovenskih manjšin 
v sosednjih državah

rad lade S a Slovence v a ejstvu in po svetu  
„ rad lade  za lovence v zamejstvu in po svetu opravlja naloge, ki za-
devajo slovensko manjšino v sosednjih državah ter slovenske zdomce in izse-
ljence po svetu. 

zdržuje stalne stike s slovenskimi manjšinskimi, zdomskimi in izseljen-
skimi organizacijami  vzpodbuja njihovo kulturno, prosvetno, gospodarsko in 
drugo povezovanje z matično državo  organizira posvete, seminarje, natečaje 
itd. 

Prek javnih razpisov zagotavlja nančno pomoč  za programe in projekte 
lovencev v zamejstvu in po svetu in za sodelovanje z njimi. rad je zadolžen 

tudi za spremljanje in koordiniranje dejavnosti pristojnih ministrstev na podro-
čju sodelovanja s lovenci zunaj .“

rad vodi minister brez resorja, ki je odgovoren za področje odnosov med 
epubliko lovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih 

državah ter med epubliko lovenijo in lovenci po svetu.

    

eneralni kon ulat S 
v onoštru inister 

ora d avc obiskal 
Slovence v Porabju

z dO rO vO jO v ISAN SvET zNANjA 1 3

ad ari v Sloveniji  Slovenci na ad arske
 Trianonsko mirovno pogodbo je Madžarska izgubila tretjino prebivalstva in 

dve tretjini ozemlja. a madžarskimi mejami je tako ostalo več kot tri milijone 
Madžarov, med njimi tudi nekaj tisoč prekmurskih Madžarov.

 Prekmurju živijo torej Madžari kot avtohtona-zgodovinska manjšina s pra-
vicami, ki so zapisane v stavi epu-
blike lovenije. Madžarska narodna 
skupnost v S loveniji predstavlja 0 ,3 2  

 prebivalstva. tevilčno to pomeni, 
da se je v S loveniji po popisu prebival-
stva leta 2002 za pripadnike madžarske 
narodnosti izreklo 6 .2 4 3  oseb, 7 .7 1 3  
oseb pa je kot materni jezik navedlo 
madžarski jezik. 

Madžarska manjšina ima pravico do 
ohranjanja maternega jezika, madžar-
ske tradicije in kulture. Madžarski je-
zik se uporablja ustno in pisno na vseh 
jezikovnih področjih. 

lovenci na Madžarskem naj bi imeli 
enake pravice kot Madžari v loveniji. 

aradi varstva manjšin sta državi že 
leta 1 9 9 2  podpisali S porazum o zago-
tavljanju posebnih pravic slovenske 
manjšine na Madžarskem in madžarske 
manjšine v S loveniji. P aralelnih rešitev 
narodnostnih vprašanj še ni.

 loveniji imajo Madžari v par-
lamentu svojega poslanca že od leta 

0  od 0 do 2008 je madžarsko 
narodno skupnost zastopala poslan-
ka Marija Požonec, od leta 2008 pa 
je poslanec v slovenskem parlamentu 
L á szló  G ö nc.

lovenska manjšina v madžarskem 
parlamentu ima od leta 2 0 1 4  le zago-
vornico  prva zagovornica lovencev v 
madžarskem parlamentu je rika leš 
K iss, ki opravlja to delo od 6 . 5 . 2 0 1 4 . 

inančni položaj slovenske manjšine 
še do danes ni enak. Na Madžarskem 
živijo pripadniki  avtohtonih manj-

ro ejni ka en Spo eniški ka en 
na tro eji poleg ornjega Senika
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šin  za Porabske lovence lahko Madžarska nameni manj denarja kot lovenija 
za prekmurske Madžare.

 zadnjih letih so se razmere začele izboljševati. a vzdrževanje dvojezičnih 
šol, kulturnih ter medijskih institucij država zagotavlja več denarja. 

tevilo lovencev v Porabju z leti upada. Po statističnih podatkih je po po-
pisu prebivalstva na Madžarskem iz leta 200  govorilo slovensko . 08 prebi-
valcev Madžarske  . 2  pa jih je navedlo slovensko poreklo. Po popisu iz leta 
20  pa živi v Porabju 2.820 pripadnikov slovenske manjšine. emo pa, da je 
število pripadnikov slovenske manjšine na Madžarskem večje od navedenega 
števila. 

edsebojne pove ave ed Slovenijo 
in ad arsko

Slovenija in Madžarska imata dobre medsebojne odnose. Dejstvo je, da v 
obeh državah živijo pripadniki manjšine.

Med lovenci in Madžari tudi v zgodovini ni bilo sovraštva. načilno je 
medsebojno spoštovanje obeh narodov. Na to kažejo pogosta srečanja politi-
kov, predsednikov obeh držav, predsednikov obeh vlad ali ministrov za dane 
zadeve.

eddr avni odnosi v kratke  godovinske  pregledu
epublika Madžarska in  ugoslavija sta po drugi svetovni vojni imeli 

slabo urejene meddržavne odnose zaradi spora ugoslavije s ovjetsko zvezo 
in članicami aršavske zveze. Posledice so čutili pripadniki obeh manjšin, tj. 

lovenci na Madžarskem, v Porabju, pa tudi Madžari v ugoslaviji, seveda tudi 
v P rekmurju.

Na začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja sta državi podpisali dvostranski 
( bilateralni)  sporazum:  „Sporazum o kulturnem in prosvetnem sodelova-
n j u “ .

 tem se je začelo urejanje skrbi za slovensko narodnost pri nas in za ma-
džarsko narodno skupnost v takratni ugoslaviji. 

Z  zaprtostjo, izoliranostjo in asimilacijskimi pritiski pa se je število sloven-
skega prebivalstva na Madžarskem zmanjšalo.

Na Madžarskem so ustanovili Demokratično zvezo južnih lovanov. Porabje 
v tistem obdobju ni dobilo veliko pomoči za gospodarski razvoj, za ohranjanje 
in razvijanje slovenskega jezika in kulture. Delno so s pomočjo te organizacije 
(D ) začeli skrbeti za ohranjanje slovenstva v Porabju.

činkovite spremembe so se začele kazati šele po aktivnem sodelovanju 
obeh držav in učinkoviti zaščiti narodnostnih manjšin na obeh straneh meje.

O  teh spremembah pa boste brali v drugem poglavju.

z dO rO vO jO v ISAN SvET zNANjA 1 5

P O N A V L J A J mO !  
O D G O V O rI T E N A N A S L E D N J A V P rA Š A N J A .
  1.        r  

S
  2.     S
  3 .  O     r  S .
  4 .      S
  5 .       rS
 6 .       r  S
 7 .     
 8 .     d   rS
 9 .     d   rS  S
10 .      T   

11.          -
    T    

 P  
  1.     r  S
  2.     v  rS
  3 .     v  rS  S      

  4 .     rS  
  5 .       G   r -

 S   

eogra ske posebnosti Slovenije
lovenija leži na severni polobli, v zmerno toplem pasu, v rednji vropi. eži 

na stičišču Alp, Dinarskega gorstva, Panonske nižine ter redozemlja. 
Površina države je 20 256 km  in je manjša od sosednjih držav.

lovenija meji na Avstrijo (dolžina meje 8 km), na talijo (dolžina meje je 
280 km), na Madžarsko (dolžina meje je 02 km) in na rvaško (dolžina meje 
je 6 7 0  km) .

lovenija meji tudi na adransko morje. Dolžina obale  6,6 km.
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lovenija leži na severni polobli, v zmerno toplem pasu, v rednji vropi. eži 

na stičišču Alp, Dinarskega gorstva, Panonske nižine ter redozemlja. 
Površina države je 20 256 km  in je manjša od sosednjih držav.

lovenija meji na Avstrijo (dolžina meje 8 km), na talijo (dolžina meje je 
280 km), na Madžarsko (dolžina meje je 02 km) in na rvaško (dolžina meje 
je 6 7 0  km) .

lovenija meji tudi na adransko morje. Dolžina obale  6,6 km.
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1 6 S OzNAvANjE S OvENSTvA . .

lovenija je srednjeevropska država, kamor se uvršča zaradi naslednjih značil-
nosti:

srednjeevropske prehodne klime
stopnje gospodarskega razvoja
kulture in načina življenja.

snovne značilnosti oblikovanosti površja ali relie a lovenije kažejo, da je 
S lovenija:

glede na svetovno povprečje (8 0 m) država z razmeroma nizkim relie-
om

5   ozemlja se nahaja v pasu od 200 do 500 m nadmorske višine
2  ozemlja nad 600 m nadmorske višine  
8  ozemlja je pa ravnega sveta.

elie  Slovenije
elie  lovenije lahko uvrščamo v š t iri osn ov n e t ip e:

rečni relie  je v loveniji prevladujoč
kraški relie  ima skoraj polovica vsega slovenskega površja
ledeniški relie  (rečno-ledeniški) je značilen v visokogorju in v vznožju 
Alp  
obalni relie  je v zelo ozkem obalnem pasu.

elie ne enote v Sloveniji
R a v n in e:  P anonski svet –  M urska ravnina:  obmejna ravninska pokrajina, ki jo 
reka Mura deli na dva dela  na levi, obsežnejši strani ležita  avensko in Do-
linsko ter Apaško in Mursko polje. avensko se proti zahodu nadaljuje v ad-
gonski kot. bdajajo jo tri vinorodna območja  oričko, endavske gorice in 
S lovenske gorice.

ričevje  bpanonski svet okoli ravnin  obsežnejše gričevnate pokrajine 
so  oričko, lovenske oricein aloze.

    

Slikovno gradivo i  
učbenika a dru bo 
( 5 . raz red)  modrij an 
alo ba  d  o  o

z dO rO vO jO v ISAN SvET zNANjA 1 7

S lov en ij a  je precej razrezana z gorskimi hrbti. G orovje lahko delimo na nas-
lednje pokrajinske enote:

h rib ov j e:
oriško, Notranjska in nežniško hribovje

J ulijske A lpe
K amniško-S avinjske A lpe
K aravanke
P ohorje in severovzhodna S lovenija

ko jeloško, erkljansko hribovje in elovica
Z asavsko-P osavsko hribovje in Dolenjska 

visokogorje  
J ulijske A lpe
K aravanke
K amniško-S avinjske A lpe

Najvišji vrh v loveniji je Triglav, ki meri 286  m. Na vrhu stoji Aljažev 
stolp, ki je posvečen duhovniku, skladatelju in velikemu ljubitelje planin a-
kobu Aljažu. 

Triglav je obenem simbol države.

elie  Slovenije
elie  lovenije v povprečju ni visok, je pa strm. lovenija je hribovita država, 

z vsake točke v loveniji  se vidijo hribovja ali gorovja.
 visokogorju lovenije je znano slovensko alpsko smučanje. načilen je 

tudi gorski turizem. S trmine niso ugodne za kmetovanje in poselitev.
Prebivalci lovenije večinoma živijo v nižjih delih države, v ravninskem 

svetu  okoli 65  prebivalstva živi pod 00 m nadmorske višine.

     

ulijske alpe
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Z a kmetovanje so najbolj primerne ravnine, kotline, širše doline, zato naj-
demo največje kmetijske površine v loveniji okrog Murske obote, rmoža, 
Ptuja ter v okolicah režic, ežane, lirske istrice in na obali lovenije.

Slovenske pokrajine
lovenija ima geogra sko zaključene pokrajine, ki so tudi zgodovinsko uteme-

ljene in splošno uveljavljene:  

a  S  S  aP
1.    S
2.      S
3 .       S
4 .  N    S .
5 .  N    S .
6 .  N    S .
7 .  N  .
8 .      S
9 .           

S

 S. 
j.  

 N   
 G   
d  

  
  
  
 

S OvENS E dE E E

z dO rO vO jO v ISAN SvET zNANjA 1 9

a a a a
a islite

     N    
 .

N            
. 

          
    .

Podnebje v Sloveniji
Podnebje lovenije, ki je prav tako pestro kot sama pokrajina, določajo nasled-
nji dejavniki:  

geogra ska lega
razgiban relie
usmerjenost gorskih grebenov
bližina morja.

a lovenijo so značilni štirje prevladujoči podnebni tipi
zmerno celinsko podnebje (v vzhodnem delu lovenije)
subalpsko podnebje (v osrednji loveniji)  
alpsko (v gorskem svetu)
submediteransko podnebje ( zahodno od Dinarsko-A lpske pregrade) .

P rehodna lega med J adranskim morjem, celinsko P anonsko kotlino in A lpa-
mi povzroča mešanje različnih podnebnih vplivov na slovenski prostor. ljub 
majhnemu ozemlju so klimatske razlike v S lovenije precejšnje, podnebje je na-
mreč zelo raznoliko. pomladi so medgorske kotline ob lepem vremenu zavite 
v meglo z onesnaženim zrakom, medtemko se dinarskokraški gozdovi kopajo 
v soncu, ob obali pa že cvetijo nekatera sadna drevesa. Pravega mediteranskega 
podnebja v loveniji ni. Na obali so značilni vplivi submediteranskega podneb-
ja (manj vroča in suha poletja ter hladnejše zime).

Padavine v Sloveniji
ližina redozemskega morja in predvsem Atlantskega oceana ji s prevladu-

jočimi jugozahodnimi vetrovi zagotavljajo dovolj vlažnih zračnih mas, ki pri-
našajo padavine. S lov en ij a  j e v primerjavi s svetovnimi podatki kar h u m idn a  
ali namočena, letno povprečje padavin je 1500 mm ( svetovno 8 0 0  mm/ leto) . 

Szloven_nepismertet_11-12_tukor_valt.indd   18 2016.06.01.   9:07:14



1 8 S OzNAvANjE S OvENSTvA . .

Z a kmetovanje so najbolj primerne ravnine, kotline, širše doline, zato naj-
demo največje kmetijske površine v loveniji okrog Murske obote, rmoža, 
Ptuja ter v okolicah režic, ežane, lirske istrice in na obali lovenije.

Slovenske pokrajine
lovenija ima geogra sko zaključene pokrajine, ki so tudi zgodovinsko uteme-

ljene in splošno uveljavljene:  

a  S  S  aP
1.    S
2.      S
3 .       S
4 .  N    S .
5 .  N    S .
6 .  N    S .
7 .  N  .
8 .      S
9 .           

S

 S. 
j.  

 N   
 G   
d  

  
  
  
 

S OvENS E dE E E

z dO rO vO jO v ISAN SvET zNANjA 1 9

a a a a
a islite

     N    
 .

N            
. 

          
    .

Podnebje v Sloveniji
Podnebje lovenije, ki je prav tako pestro kot sama pokrajina, določajo nasled-
nji dejavniki:  

geogra ska lega
razgiban relie
usmerjenost gorskih grebenov
bližina morja.

a lovenijo so značilni štirje prevladujoči podnebni tipi
zmerno celinsko podnebje (v vzhodnem delu lovenije)
subalpsko podnebje (v osrednji loveniji)  
alpsko (v gorskem svetu)
submediteransko podnebje ( zahodno od Dinarsko-A lpske pregrade) .

P rehodna lega med J adranskim morjem, celinsko P anonsko kotlino in A lpa-
mi povzroča mešanje različnih podnebnih vplivov na slovenski prostor. ljub 
majhnemu ozemlju so klimatske razlike v S lovenije precejšnje, podnebje je na-
mreč zelo raznoliko. pomladi so medgorske kotline ob lepem vremenu zavite 
v meglo z onesnaženim zrakom, medtemko se dinarskokraški gozdovi kopajo 
v soncu, ob obali pa že cvetijo nekatera sadna drevesa. Pravega mediteranskega 
podnebja v loveniji ni. Na obali so značilni vplivi submediteranskega podneb-
ja (manj vroča in suha poletja ter hladnejše zime).

Padavine v Sloveniji
ližina redozemskega morja in predvsem Atlantskega oceana ji s prevladu-

jočimi jugozahodnimi vetrovi zagotavljajo dovolj vlažnih zračnih mas, ki pri-
našajo padavine. S lov en ij a  j e v primerjavi s svetovnimi podatki kar h u m idn a  
ali namočena, letno povprečje padavin je 1500 mm ( svetovno 8 0 0  mm/ leto) . 

Szloven_nepismertet_11-12_tukor_valt.indd   19 2016.06.01.   9:07:14



2 0 S OzNAvANjE S OvENSTvA . .

d zahoda proti vzhodu države se letna količina padavin zmanjšuje, v zaho-
dnih delih J ulijskih A lp je nad 3 5 0 0  mm, na dinarsko-kraških planotah okrog 
2 0 0 0  mm, v osrednjem delu S lovenije od V zhodno-K rške kotline tja do C eljske 
kotline tam okrog 200 500 mm. Na Primorskem  odvisno od leta  od 000 
do 500, Dravsko polje in mariborsko območje pa ima letno povprečno okrog 
000 mm padavin. Najmanj padavin je v Panonski nižini  Prekmurje ima letno 

povprečno 800 mm padavin, kar je že pod svetovnim povprečjem.
oličina padavin se lahko iz leta v leto močno spreminja.  sušnih letih 

suša prizadene rastline v vegetacijski dobi  so pa leta, ko delajo veliko škode 
katastro alne poplave.

Sne na odeja
V  zimskih mesecih je v S loveniji dovolj snega. Notranjost S lovenije je pozi-
mi pokrita z debelo snežno odejo.  nižjih legah je snega manj. Tako je tudi 
pri nas na Madžarskem.  loveniji v višjih legah sneg ostane dolgo časa. To 
dejstvo pride v poštev pri slovenskem nacionalnem športu. To pa je alpsko 
smučanje.  

siol net one ogrinec  a pione ora o negovati

a  a a 
A           

   T  v      -
       -

 .

z dO rO vO jO v ISAN SvET zNANjA 2 1

ode v Sloveniji
lovenija ima veliko vodnih površin (2 2,05 km ).  loveniji je 26 60  km 

vodnih tokov. 
Najdaljše reke v Sloveniji so:  Sava  najdaljša reka, rava in Mura. S ava 

izvira v S loveniji. Drava je najbolj vodnata reka in izvira v A vstriji. M ura prav 
tako izvira v Avstriji in je nižinska reka.

am znane reke z izletov po loveniji in slovenske književnosti so še  oča, 
K rka, V ipava in L jubljanica.

Tri največja naravna jezera v Sloveniji so  erkniško jezero  največje 
jezero, ohinjsko jezero, lejsko jezero. V  S loveniji je še nekaj manjših aku-
mulacijskih jezer ob hidroelektrarnah. To so umetna jezera.

lovenija je bogata tudi s termalnimi vodami. Priljubljena zdravilišča, ki so 
v naši bližini, so v adencih, endavi, anovcih in Moravskih Toplicah. elo 
obiskana zdravilišča so še v Dobrni, rečah, aškem in atežu.

a  S  S  aP
1.      
2.        
3 .      S
4 .        

S
5 . j  S      
6 .         S
7 .        S     

8 .        

 P    
1.     r  S
2.     v  rS
3 .    v  rS  S     

 
4 .    rS  
5 .      G   

r  S   
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ospodarstvo Slovenije v  stoletju
spešne gospodarske panoge Slovenije v  stoletju

S lovenija je po drugi svetovni vojni postala del J ugoslavije, v kateri je bila 
socialistična ureditev.  tej družbeni ureditvi je začela svoj gospodarski razvoj 
in je bila v socialističnem svetu vrope ena najbolj razvitih.  tretji tretjini 
prejšnjega stoletja je po celotni ugoslaviji nastopila močna gospodarska kriza, 
ki je pripeljala do razpada J ugoslavije.

Slovenija je 5. junija 1 1 razglasila svojo samostojnost. 
e . oktobra leta 1 1 so uvedli novo denarno enoto slovenski tolar.

Nova in majhna evropska država je imela takrat veliko nalog na ekonom-
skem področju. Najbolj pereče so bile  

stabiliziranje in prestrukturiranje postkomunističnega gospodarstva
izgradnja modernega socialno-tržnega gospodarstva
postopna ekonomska integracija v E vropsko unijo.

S lovenski politiki in ekonomski strokovnjaki niso dovolili hitrih sprememb, 
temveč so jih uvajali postopoma. 

. maja 200  je lovenija postala članica vropske unije  . januarja let a  
2007  pa je že prevzela denarno enoto evro.
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20 12/
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ttp w w w .s tat.si abela  Strukturna statistika podjetij  Slovenija  

z dO rO vO jO v ISAN SvET zNANjA 2 3

odana vrednost na osebo  ki dela  
glede na pri odek  Slovenija  

ir  Statistični urad epublike Slovenije

azvoj gospodarstva lovenije so povzročale gospodarske enote na različ-
nih področjih. 

V  p rv em  deset let j u  21. st olet j a  je v Sloveniji nad sto tisoč podjetij, 0  
od teh so značilno majhna ali srednja podjetja.
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Svetovno nana slovenska podjetja so
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ostinstvo in turi e  Slovenije
K ljub majhnosti ima S lovenija veliko naravnih lepot in zgodovinskih zanimi-
vosti. Naravne lepote navdušujejo obiskovalce čez vse leto, saj vsak letni čas 
ponuja nekaj krasnega.

z dO rO vO jO v ISAN SvET zNANjA 2 5

 loveniji turisti radi obiščejo alpski svet, ulijske Alpe  orenjska po-
nuja led in lejsko jezero z otokom ter ohinj z ohinjskim jezerom. L ju-
bitelji plezanja radi obiščejo Triglavski narodni park.

lovenija je bogata z izviri in slapovi, ki jih radi občudujejo ljubitelji narave.
raški svet s kraškimi jamami in brezni je posebno bogastvo  največ turi-

stov obišče Postojnsko jamo. Tudi kocjanske jame so pravo bogastvo, saj so 
vpisane v eznam svetovne kulturne in naravne dediščine pri nescu. eprav 
je manj znana, je ogleda vredna tudi jama v ilenicah.

S lovenija ima zelo malo obale. Z aradi gostoljubnosti S lovencev iz leta v 
leto narašča število turistov, ki poletne počitnice preživljajo v Piranu, Porto-
rožu, zoli, trunjanu, iesi in si tako bogatijo dušo z lepotami adranskega 
m orj a .

L epote narave ohranja S lovenija s posebno skrbjo, pazijo na zdravo okolje 
in na ohranjanje naravnih zakladov. lovenija ima približno   ozemlja, ki 
je zaščiteno.

 ar iva avtorice učbenika  lejsko je ero in Piran

V  S loveniji je nad 00 muzejev in muzejskih zbirk. M ed njimi so najbolj 
pomembni Narodni muzej, Slovenski etnogra ski muzej in Prirodoslovni 
muzej Slovenije.

eliko ljudi obišče Muzej prve svetovne vojne v obaridu, zlasti ljudje, ki 
jih zanima zgodovina prve svetovne vojne. Po večjih slovenskih mestih najde-
mo pokrajinske muzeje. 
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Slovensko Porabje v drugi polovici 
 stoletja in danes

P esem P orabju

Sreberni bre  sanjav re v dolino ti o
bleš ijo v son u se vasi
šum  o dovi in ori že žito
v daljavi Raba žubori.

o na ve er mra i se v bre  in vso ravnino
v domovi  se lu i priž o
v ko ar i  se lati dobro staro vino
prijatelji se vsi ber .

Slovenski rod tod še živi
o ranja se že tiso  let
doma a pesem še doni  
v orabju dobri so ljudje.

ože ild

 „ eš, ože, jaz bi rad, da bi našim Porabcem podarili nekaj, kar bi jih pose-
bej razveselilo in kar bi v njih ostalo za vse čase. Napiši pesem, besedilo,  je 
dodal  jaz pa bom verze uglasbil 

( ) ar tri dni sem koval  pesem, iskal besede, ki naj bi zvenele o Porabju 
kot Porabje in o ljudeh, o dobrih ljudeh, ki živijo v majhnem slovenskem svetu 
onkraj meje, na obeh bregovih abe, od ornjega enika do Monoštra.

( … )  Tako se je zgodila pesem o dobrih ljudeh v P orabju.“

Odlomek i  lanka odila se je pesem  napisal  ože ild
šel  Slovenski koledar  
daja  ve a Sloven ev na Madžarskem
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Slovensko Porabje kot ste ga e spo nali
ega in poi enovanje

Slovensko Porabje je del skrajnega zahoda Madžarske. eži v elezni župa-
niji, v dolini reke abe, kjer še danes živi okrog 500 lovenk in lovencev.

P okrajina, ki je ime dobila ime po reki abi, leži med avstrijsko in sloven-
sko mejo. d prvega desetletja 2 . stoletja so te meje že prehodne, popotniki in 
tudi prebivalci P orabja jih lahko prestopimo brez kontrole na meji, brez poseb-
nih dokumentov, dovolj je imeti osebno izkaznico.

P ora b j e je nadaljevanje prekmurskega oričkega.
 madžarščini se je za P orabje in P rekmurje najprej uporabljal izraz end-

vid k. S lovence so v ogrskem delu nekdanje A vstro-O grske vse do leta 1 9 8 1  
tudi uradno imenovali V endi. V  zadnjih dveh desetletjih se uporabljata izraza 

zlov n-vid k in zlov n ba-vid k.

aselitev Porabja in kratek godovinski pregled
Pokrajino so začeli Slovenci skupaj z O bri ali A vari n a selj ev a t i v  dru g i p o-
lovici . stoletja. Do 2. stoletja je bilo območje redko naseljeno in pokrito 
z gozdovi, v dolini reke pa se je nahajalo močvirje. b koncu 8. stoletja so 
prebivalci naših krajev priznali tudi rankovsko oblast.  9 . st olet j u  se je na 
ozemlje naseljevalo vse več Slovencev tudi iz arantanije.

Predniki Porabskih lovencev so torej to območje poselili že v . stoletju in 
so živeli v sklopu podnje Panonije. Tudi po madžarskem uničenju te države, 
v 0. stoletju, so uspeli ohraniti svoje narečje, ki je podobno narečju sosednje-
ga oričkega.

Madžarski kralj la . je leta 118 3  ustanovil mesto Monošter s cisterci-
janskim samostanom. C istercijanci so za obdelovanje svoje posesti potrebo-
vali delovno silo. To so bili že naseljeni in na novo priseljeni lovenci s pre-
ostalega Prekmurja ter tajerske. Naselili so svoje „maro e“ in tako so nastale 
slovenske vasi.

 času slavnega madžarskega kralja Matjaža ali Matija orvina je v teh 
krajih dobila veleposest iz madžarske zgodovine znana plemiška družina a-
tthy á ny  iz Dobre. 

Slovenske vasice ornji Senik, olnji Senik, erica in itkarovci so 
prešle v last atth n ijeve družine. 

Števanovci, O tkovci, A ndovci, S akalovci in S lovenska ves so spadale k mo-
noštrski cistercijanski opatiji.

Turki so tudi v  P ora b j u  pustili razdejanje. Boji so potekali tudi v porabskih 
vasicah, ki so se vdale Turkom.

S OvENCI NA Ad ArS E 3 1

V  A ndovcih, je bilo v tistem obdobju 2 5 0  prebivalcki, so od leta 1 6 2 5  Tur-
kom plačevali  orint davka na domačijo. Plačevali so še druge davke in redno 
so oddajali tudi maslo, lan in vino. L eta 1 6 2 2  so iz Števanovcev odgnali 4 0  
ljudi  leta 6 0 z ornjega enika 60 in leta 6  z Dolnjega enika 8  ljudi. 
Turški boji so ostali v spominih P orabcev, ki so posebej opisani v pripovedkah 
in pravljicah.

Na Madžarskem niso marali manjšine. Na prelomu v . stoletje in v dru-
gi polovici 1 9 . stoletja so se v P orabju pogosto P orabcem pojavljale številne 
neprijetnosti. d leta 2 so se na vseh šolah obvezno morali učiti madžar-
ski jezik. a slovenske učence sta leta 8  madžarske učbenike pisala te an 

lik in ože  ošič. lovenskega jezika tudi v prekmurskih šolah več let niso 
smeli poučevati.
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lato tele 
 zapisano v porabskem narečju 

Tau se je zgodilo, da so Tö rki bili na V ogrskem. V  S lovenski vesi so imeli dosta 
zlata pa eno zlato tele. V se tau so pokopali v S klauštjin breig.

Tö rki so brš mogli pobegniti, kas o je cara sodactje preganjali pa so zlat tü  
pü stili.

j dje z vesi so začnili kopat ipa so iskali zlat na klauštjinem brgej. Dugo 
nej so najšli nej zlat, nej zlato tele, zato so začnili prklinjati. Tou je te bilo, da je 
v lovenskoj vesi og živo. Tao je bila ena žena. Te je og pravo

„ Z ato ne najdeta zlato tele, ar preklinjate, pa tele vsigdar bola globoko se 
pogrozna v zemlo.“

L ü dje so dala iskali, da pa se zaman bilo. Z lat je ostala v brgej.
šče zdaj gončijo, kas o v začetku stoletja iskali zlato tele na klauštjinem 

brgej. Tisti, šteri so tam iskali pa njigvi vnuki, so pa od veltje brige postali gole 
glave.
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rna laka
e gremo iz Andovec proti arkašovcem po goušči, kmalu pridemo do čudne-

ga močvirnega sveta. 
Domanji ljudje pravijo temu mestu rna mlaka. 
Nekoč davno je bilo tukaj majhno jezero, ki je sploh bilo globoko, baje ni 

imelo dna. tari ljudje iz Andovec se ešče spomnijo, kaj so jim njihovi dedi in 
babice pripovedovali. 

 tej lepi krajini je tukaj stala vasica, ešče cerkev je imela. Pa so baje v tej 
vasici nasploh živeli dobri ljudje. godilo se je, da je nastal strašen vihar, tak-
šen veter je zapihal, da so se boriči podirali, zemlja se je tresla, vasica se je 
pogreznila v jezero. P otem je vse potihnilo, zavladal je mir, drevje je naprej 
raslo v goušče, tiči so si spletali gnezda pa žalostno prepevali od zranka do 
večera. eta so tekla. Prišlo je sedmo leto. Takrat se je pripetilo nekaj čudnega. 
z jezera je pogledal cerkveni križ. Malo časa ga je bilo videti, potem se je spet 

pogreznil v vodo. judje, ki so to opazili, so bili prestrašeni, do križa si niso 
upali iti ali plavati. Z godilo se je pa, da se je pastir, ki je tam pri mlaki pasel 
krave, začel bahati, da on pride do križa, če se spet pokaže, da zna dobro pla-
vati in da srca ne nosi v hlačah. Tak se je zgodilo. ez sedem let, ko se je križ 
spet pokazal iz vode, je bil lep sončen dan. Pastir je skočil v vodo, pa je plaval 
do križa.  tistem hipu, ko se je dotaknil križa, je zakričal in se s križem vred 
pogreznil v jezero. V oda je zabrbotala, potem pa se je umirila.

Pripovedi so iz zbirke arla rajcarja z naslovom „ raljič pa lejpa ida“ lovenske pravljice 
in povedke iz P orabja
Narodna in univerzitetna knjižnica, jubljana

jubljana  mečki glas, 6, birka lasovi

P o 1 . svetovni vojni, po podpisu Trianonske mirovne pogodbe, je P orabje 
z devetimi slovenskimi vasmi ob reki abi in na zahodnem delu Porabja pripa-
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 zapisano v porabskem narečju 
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dlo Madžarski. bmočje je stisnjeno med Avstrijo in raljevino  ( ralje-
vino S rbov, H rvatov in S lovencev) . 

P orabske vasi so deloma spremenili. S lovenska ves je uradno postala del 
Monoštra, erico in itkarovce so združili v tv lg , tkovci so postali ura-
dno del vasi Števanovci. 

tiki s Prekmurjem so bili pretrgani in regija je začela gospodarsko zaosta-
jati.

Z a gospodarsko središče Porabja je bilo razglašeno mesto Monošter.
Med obema svetovnima vojnama se madžarske oblasti niso ukvarjale z naro-

dnimi manjšinami, ki so živele na madžarskem ozemlju. Prav tako niso skrbele 
za ohranitev in razvoj narodnostnih skupnosti. 

Takrat sta pri ohranjanju slovenskega jezika in kulture imeli najpomembnej-
šo vlogo cerkev in družina, ki sta posredovali slovensko besedo iz roda v rod. 

Po letu 5 pa so madžarske oblasti z odlokom dovolile izobraževanje 
učencev, ki niso Madžari, v svojih maternih jezikih. 

Po resoluciji n ormbiroja, leta 8, ko je Madžarska ostala sovjetski satelit, 
so se odnosi z ugoslavijo poslabšali, kar je občutila tudi slovenska manjšina. 

dpravili so pouk v slovenščini na treh porabskih šolah, pričelo se je pre-
seljevanje v notranjost države, psihološka propaganda in popolna zapora meje 
z matično državo.

idne spremembe so se za Porabce začele šele po političnih spremembah 
leta 1 9 8 9 . 

ruga polovica  stoletja  čas spre e b
P o dru g i sv et ov n i v oj n i so se odnosi med državama zaostrili in to je občutila 
tudi manjšina. zobraževanje nemadžarskih učencev v maternem jeziku je bilo 
prepovedano. Na šolah je bil odpravljen pouk v slovenščini. judje so se zače-
li seliti v notranjost države in nastala je popolna zapora meje z matično državo.

Slika i  ar iva arla kai

S OvENCI NA Ad ArS E 3 5

Ponovni poskusi reševanja problematike dvojezičnega šolstva so se pričeli 
leta 1 9 6 9  z ustanovitvijo posebne komisije za narodne manjšine. 

Sprememba madžarske ustave leta 1  je z določbo o enakopravnosti 
slovenski manjšini skupaj z drugimi manjšinami dala možnost rabe ma-
ternega jezika.

eta  je slovenska narodna skupnost na Madžarskem na adiu r 
dobila tedensko 2 5  minut slovenskega programa. 

V  glasilu „ Narodne novine“ , ki so ga v Budimpešti izdajali predvsem za pot-
rebe hrvaške in srbske manjšine, je naša narodnost imela pol strani.  knjižni 
slovenščini so se lahko objavljale novice iz življenja lovencev na Madžar-
skem. Tudi v Narodnem kalendaru smo lovenci na Madžarskem imeli sloven-
ski del, ki je obsegal 0 5 strani.

ivljenje v Porabju v drugi polovici  stoletja
azvoj v Porabju je v drugi polovici 0. stoletja ovirala zaprtost od notranje 

Madžarske in od matične države lovenije. 
bmejno območje je na Madžarskem bilo strogo varovano z vojaki, mejni-

mi stražniki. arovana je bila meja z Avstrijo in z ugoslavijo. Porabske vasi so 
v tem obmejnem območju.

Na meji z A vstrijo je bila postavljena 
dvojna žična ograja z vmesno ograjo iz bo-
deče žice. Pred ograjo je bil prekopan pas, 
do prve polovice sedemdesetih let prejšnje-
ga stoletja, s pehotnimi minami. tražniki 
so neprestano hodili po obmejnem robu, 
stražili mejo s stražnih stolpov.

M eja z J ugoslavijo je bila varovana z 
dvojno žično ograjo in vmesnim preoranim 
pasom s pehotnimi minami. O b tej meji so 
bili postavljeni stražni stolpi s stražnikom. 

aradi teh izrednih političnih razmer so prebivalci oričkega in Porabja 
do devetdesetih let prejšnjega stoletja imeli le malo možnosti za medseboj-
n o sodelov a n j e. d sedemdesetih let prejšnjega stoletja so mejo lahko prečkali 
z malim obmejnim potnim listom in obiskali svoje sorodnike v vaseh na Trdko-
vi in Martinju ter v oreči, epincih in Markovcih.

d konca sedemdesetih let je strogo varovanje državne meje začelo popušča-
ti, preoranega pasu niso več vzdrževali, zato je zemljo preraslo mlado drevje. 

L et a  19 8 9  pa je bila železna zavesa pretrgana v ert du med Panevropskim 
piknikom. imbolično to pomeni, da so se lovencem na Madžarskem odprle 
vse meje s Slovenijo. ačelo se je uspešno sodelovanje med Slovenci na 
Madžarskem in matično Slovenijo.

Stra arji v drugi polovici 
 stoletja
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ospodarstvo v Porabju 
v drugi polovici  stoletja

Z a P ora b j e sta bili do konca sedemdesetih let prejšnjega stoletja značilni
p olj edelst v o in živinoreja. judje v P orabju so imeli m a j h n a  p osest v a  z ilov-
nato zemljo, ki je bila ponekod kamnata. bdelovali so njive, skrbeli so za 
travnike in pašnike. načilne so bile parcele, ki so jih imenovali „ogradi“ in 
so bile okrog družinske hiše. ozdovi so večinoma še do danes v lasti posame-
znih družin. d lesa so imeli malo dohodka. es so uporabljali pri gradnji hiš 
ali gospodarskega poslopja. lužil je tudi za kurjavo.

Tudi večja kmečka dela so opravljali v družinskem krogu. Pri žetvi in mlati-
tvi so bili sorodniki drug drugemu v pomoč. 

S koraj vsi prebivalci v vseh porabskih slovenskih vaseh so se ukvarjali 
s kmetijstvom, čeprav zemlja ni prav rodovitna  preživljati se z njo, je bil 
za Porabce težek kruh.

K metje so sejali žito  za človeško prehrano predvsem pšenico, rž, včasih 
tudi a j do in p roso.

Do tretjega četrtletja 20. stoletja so g osp odin j e  v zadnjih časih že bolj ba-
bice –  vsak teden v domači peči pekle kruh za družino. Moka je bila zmleta 
v vaškem mlinu na G ornjem S eniku ali na Dolnjem S eniku. K ot krmilo za 
živali pa so sejali ječmen, rž in koruzo. b koruzi je po njivah rasel žol.

S OvENCI NA Ad ArS E 3 7

o kon a sedemdeseti  let so nekatere kmeti e  ospodinje pridelale toli-
ko žola  da so a v Monoštru araši  prodajale v ve ji  koli ina .

S adili so veliko krompirja za prehrano človeka in živine. adi so sadili 
buče (po domače „tikvi“  iz madžarske besede t k). z semen so stiskali jedil-
no bučno olje za domačo kuhinjo  z mesom buč pa so krmili živino.

judje iz notranjosti Madžarske so si radi prišli ogledat postopek priprave 
olja, saj je bila priprava in uporaba bučnega olja v Porabju znana povsod 
na Madžarskem.

S adili so krmno repo („bogundli“, madžarsko „burgundli“).  njo so krmili 
predvsem svinje in krave.

Po žetvi so sejali belo peso, ki je zrasla še pred poznojesenskim mrazom. 
Tudi to belo peso so uporabljali kot živilo za človeka, saj so jo kisali. Na vrto-
vih poleg družinske hiše so imeli zelenjavo rdečo peso, zeleno solato, papri-
ko, paradižnik in grah .

Poleti so kosili travnike, sušili krmo za živali jo spravljali na senike. Delo 
so opravljali le ročno. malu so se začeli v poljedelstvu uporabljati tudi stroji 
(motorna kosa, stroj za preobračanje sena, stroj za okopavanje). 

Do zadnjih desetletij 20. stoletja je po naših vaseh živelo le malo družin, 
ki niso krmile živine. saka družina je imela dve ali tri krave, svinje, konje, 
kokoši. 

K ra v e so služile za kravjo vprego, za prevoz tovora z njiv, senikov, gozdov. 
Z  vprego so se jim olajšala tudi opravila pri obdelavi zemlje. I z mleka so go-
spodinje pripravljale kislo mleko ( segnjeno mleko)  in skuto ( škipke) . M asla in 
sira v P orabju niso pripravljali. M leko so pozneje prodajali „ mlekarnam“  in si 
s tem prislužili denar za obleko, sladkor, gospodinjske potrebščine, za orodje, 
seme za sejanje ali so plačevali elektriko in davke.

otogra ral arel olec
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Z aradi mesa in masti je imela vsaka kmetija prašiče. M eso so prekadili, saj 
še ni bilo zamrzovalnikov. M eso so shranjevali tudi v masti.

P ri vsaki hiši je bila tudi perutnina. P redvsem so imeli kokoši. G osi in rac 
niso imeli, ker so povzročale škodo.

Premožnejši so imeli konje za konjsko vprego. Z a obdelovanje zemlje so 
imeli par konjev. 

er pa v Porabju zemlja ni prav rodovitna, so Porabci več desetletij hodili na 
različna sezonska dela po Madžarski.

Na sezonsko delo so Porabci hodili v notranje pokrajine Madžarske. e-
lali so predvsem v kmetijstvu spomladi na setev  poleti na žetev . H odili 
so sadit krompir, okopavat na repo , poleti žet, na žetvo . J eseni so nabirali 
krompir, trgali koruzo in grozdje. 

V  sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je veliko ljudi hodilo v Dombó vá r, 
kjer so pripravljali koruzno seme za Ameriko. dstranjevali so koruzne vršič-
ke. Predvsem mladi so si pridobili delovne izkušnje in zaslužili denar za seme.

 drugi polovici 20. stoletja so hodili na sezonsko delo v bližnje kraje, 
npr. v rai j alu, bah dv g, sepreg, rv r v elezni županiji ali Mo-
sonmagy aró vá r in S opron. Šli so tudi v bolj oddaljene kraje, v okolico mesta 
Domb v r v županijo Tolna.

H oteli so dodatno zaslužiti, saj so s svojim pridelkom težko shajali.
 drugi polovici 20. stoletja je vse več Porabcev začelo delati v monoštrskih 

tovarnah.
Moški so bili zaposleni v tovarni kos. Delo, ki so ga opravljali, je bilo 

zelo zahtevno, saj so delali pri zelo vroči peči. Delodajalci so pričakovali na-
tančnost in potrpežljivost. lovence je vodstveni kader spoštoval, ker so vedno 
bili skromni, vztrajni, čvrsti in pridni. Največ zaposlenih je delalo v treh izme-
nah. ljub temu pa niso opuščali svojih kmetij.

Nekaj Porabcev je službo dobilo v tovarni opeke, v i larni .  Nekateri so 
se zaposlili kot zidarji ali trgovci.

Precej žensk se je zaposlilo v tovarni svile  židanoj abriki . O pravljale so 
delo tkalk in kontrolork. Moški so pa bili zaposleni kot tehniki in vzdrževalci 

otogra je i  lastnega ar iva avtorice učbenika  
latitev na ornje  Seniku v šestdeseti  leti  prejšnjega stoletja 
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strojev. Tudi v tovarni svile se je delalo v treh izmenah. eč kot osem ur so 
pozorno poganjale tudi do 80 strojev. itrost, pazljivost in natančnost so bile 
tako rekoč predpisane lastnosti zaposlenih. 

Tovarna svile je bila v državni lasti do leta . Takrat jo je odkupilo pod-
jetje iz talije, ki je začelo delavce odpuščati. eliko Porabcev je takrat ostalo 
brez službe. Tovarna urote  ima danes komaj 0 delavcev.

Nekaj let je obratovala tovarna, ki je izdelovala kravate. V  njej so se zapos-
lili krojači in šivilje. Tovarno so zaprli na začetku devetdesetih let. Ponovno je 
ostalo brez službe veliko Porabcev.

Porabci so začeli odhajati s trebuhom za kruhom. Mnogo Porabcev se je 
preselilo iz Porabja v večja madžarska mesta, kjer so imeli več možnosti za za-
poslitev.  ru in v zombathel u ter njegovi okolici živi veliko lovencev. 

 zadnjih desetletjih 20. stoletja je v udimpešti živelo blizu 000 lovenk in 
S lovencev.

eta  se je začela graditi tovarna eneral Motors ungar . Na začet-
ku so v tovarni samo sestavljali avtomobile tovarne O p el. V  njej so se zaposlili 
predvsem ljudje, ki so izgubili delo v tovarni kos.

ar nekaj Porabcev dela v tej tovarni. se več lokalov je za raznovrstne go-
stinske storitve. P orabci najdejo zaposlitev tudi v turizmu.

a mlade Porabce so privlačna večja mesta. Mladi zaradi slabega gospo-
darskega položaja odhajajo v tujino. Tujina jim nudi službo in boljši zaslužek. 
P regovor pravi, da gredo s trebuhom za kruhom.

epo bi bilo, če bi se pri nas pogoji za delovno silo pozitivno spremenili in 
bi P orabci ostali v P orabju.

a  S  S  aP
1.          

    . 
2.        
3 .       
4 .         S  

      
5 .         
6 .         -
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1.   v       -
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2.   v            

          . 
  

Polo aj slovenske anjšine na ad arske  
v adnji  desetletji

Mi Sloven i  mi se ne prodamo.

Madžarska je leta 8  doživela družbeno politične spremembe, in sicer pro-
pad prejšnjega političnega sistema in predajo oblasti novemu političnemu miš-
ljenju.

K er so  leta 1 9 8 6  potekale volitve, na katerih so lahko kandidirali tudi kan-
didati, ki jih ni izbrala vladna stranka ali sama vlada, je bila pripravljena na po-
litične spremembe. Predaja oblasti leta 8  je potekala umirjeno in brez a er.

a Porabce je politična sprememba na Madžarskem prinesla veliko spre-
memb. dprla je poti, da se je slovenska narodna skupnost na Madžarskem na 
novo organizirala, si določila svoje cilje in začela reševati pereče naloge. kup-
nost se je zavedala, da se le z močno organiziranostjo in z zavestno zavzetimi 
voditelji lahko na novo ustanovijo slovenske narodnostne in kulturne skupine. 
Njihov namen je ohranjanje šeg in običajev, kar pa je zahtevalo veliko dela.

Na poti organiziranosti se je bilo treba naslanjati na ljudi z izkušnjami na po-
dročju narodnostnih vprašanj, na narodnostne aktiviste, ki so se tudi v prejšnjem 
obdobju trudili za ohranitev slovenskega jezika in kulture v P orabju ali v dru-
gih krajih na Madžarskem. 

Novi časi so obenem zahtevali novo mišljenje, nove ideje in mlade ljudi. 
a novo obdobje je bila potrebna sveža kri, ki  bolj patetično  vre za svojo 

slovensko narodnost na tem koncu sveta.
rez jezika ni naroda, saj je jezik človeško sredstvo sporazumevanja in 

obenem razkriva identiteto posameznika ali skupnosti. O hranitev slovenskega 
jezika v Porabju in v drugih slovenskih skupnosti na Madžarskem je do sedaj 
prvi in najpomembnejši cilj naše narodne skupnosti. S voj materni jezik mora-
mo imeti radi, ga spoštovati in imeti do njega pozitiven odnos. 

jubezen do svojega naroda, ljubezen do jezika, do svoje slovenske na-
rodnosti prinašamo od doma. ružina je odgovorna, da zbudi v otroku veselje 

S OvENCI NA Ad ArS E 4 1

do učenja materinščine. eliko pa lahko naredijo na področju učenja sloven-
skega jezika tudi narodnostne šole, manjšinska ali narodnostna vzgoja in izo-
braževanje v Porabju, ki ima svoje institucije.

arodnostno šolstvo v Porabju
V  P ora b j u  j e skoraj neprekinjeno potekal pouk slovenskega jezika, nekoč 
celo pouk v slovenskem jeziku.

olstvo v maternem slovenskem jeziku je bilo odvisno od politične situacije 
na Madžarskem. 

Po 2. svetovni vojni, so manjšine na Madžarskem imele sicer dovoljenje za 
učenje svojega jezika. a njegovo izvajanje pa vlada ni nudila veliko pomoči.

ele leta 1  je judska epublika Madžarska v svoji na novo sprejeti 
u st a v i določila enakopravnost. Z  njo so narodnostne manjšine pridobile po-
sebne pravice. 

stava je zagotovila ohranjanje narodnostne kulture, rabo narodno-
stnega jezika in tudi šolanje v narodnostnem jeziku, dvojezično učenje ali 
učenje narodnostnega jezika.

o osemdesetih let prejšnjega stoletja se je v porabskih osnovnih šolah 
poučeval slovenski jezik kot jezik manjšine, in sicer ure tedensko. čni 
jezik je bila madžarščina. čenci so prihajali v šolo z znanjem porabskega 
narečja in uspešno usvajali slovenski knjižni jezik.

čitelji so vsako poletje hodili na seminarje v S lovenijo, da bi izpopolnili 
znanje slovenskega knjižnega jezika. Poglabljali so znanja iz slovenske knji-
ževnosti, slovenske zgodovine in zemljepisa. eminarji so na začetku trajali tri 
tedne, potem so jih skrajšali na dva tedna  v zadnjem obdobju trajajo seminarji 
en teden.

ole so že v sedemdesetih in osemdesetih letih imele prijateljske stike s šola-
mi v loveniji. Porabski učenci so hodili na izlete in tabore v lovenijo. 

 drugi polovici osemdesetih let so na osnovnih šolah poskusili poučevati 
dvojezično še nekatere ostale predmete glasbeno vzgojo, likovno vzgojo, te-
lovadbo . e je bil na šoli ustrezen kader, pa se je dvojezično poučevalo še 
matematiko in ziko. odstvo posamezne šole se je odločilo, katere predmete 
bodo poučevali dvojezično. Po zakonu so urnik sestavili tako, da se 5  šol-
skih predmetov učenci učijo tudi slovensko.

Porabci so vse več strokovne pomoči dobivali iz matične domovine love-
nije.
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Porabci so vse več strokovne pomoči dobivali iz matične domovine love-
nije.
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arodnostno šolstvo po letu 
Da bi vsi pripadniki slovenske narodnosti v P orabju dobro poznali svoj m a t er-
ni jezik, bi morala biti naloga za vse družine. Položaj maternega jezika obliku-
jemo sami, ker se ga učimo, ga govorimo, ker ga ljubimo.

hranjanje maternega jezika in skrb zanj je dolžnost vsake generacije. 
ezik smo dobili kot dediščino od svojih prednikov. Naša dolžnost je, da ga 

ohranimo in prenesemo našim potomcem.
Da bi slovenski jezik kot materinščina porabskega prebivalstva spet pos-

tal jezik komunikacije, medsebojnega sporazumevanja, je treba veliko narediti 
v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. 

N a rodn ost n o š olst v o v  P ora b j u  je sicer eden od najpomembnejših dejav-
nikov ohranjanja narodnostne identitete, slovenskega jezika v našem okolju, 
obenem pa je pomemben dejavnik ohranjanja, razvijanja bogate porabske slo-
venske kulturne dediščine.

N a rodn ost n a  š ola  je torej pri slovenski narodnostni skupnosti v  P ora b j u  
zelo pomembna ustanova.

Porabsko šolstvo, v katerega so vključeni otroci slovenskega porekla na Ma-
džarskem, je del madžarskega šolskega sistema. anj veljajo madžarski šolski 
predpisi, nacionalni učni program (NAT), okvirni učni načrti za posebna izo-
braževalna področja, za posebne šolske predmete, veljavna načela narodno-
stnega šolstva, pouka narodnostnih jezikov.

P ri organiziranju narodnostnega šolstva, pouka na narodnostnih šolah, je tre-
ba upoštevati zakon za vzgojo in izobraževanje (na Madžarskem sprejet leta 
20 )  zakon določa pravice narodnosti na Madžarskem ter načela narodno-
stnega pouka in okvirne učne načrte za narodnostni jezik in književnost oz. za 
spoznavanje narodnosti.

 porabskih šolah poteka pouk po državnih predpisih.  Porabju sta dve 
dvojezični osnovni šoli. Pouk narodnostnega jezika poteka v osnovni šoli 
v Monoštru, kjer poučujejo po veljavnem programu za šole z jezikom narodno-
sti kot učnim predmetom. 

elik problem narodnostnega šolanja je upadanje števila učencev. Do konca 
osemdesetih let prejšnjega stoletja je osnovno šolo v Števanovcih obiskovalo 
približno 00 učencev, osnovno šolo na ornjem eniku pa 200  okrog leta 
2000 jih je v tevanovcih komaj 0, na ornjem eniku pa okrog 60 učencev.

 Porabju je na prelomu tisočletja narodnostno šolstvo potekalo na nasled-
njih vzgojno-izobraževalnih institucijah

snovna šola ože a ošiča na ornjem eniku . 8. razred 
snovna šola tevanovci . 8. razred

Podružnična osnovna šola akalovci . . razred
snovna šola štvana z chen i v Monoštru . 8. razred

S OvENCI NA Ad ArS E 4 3

imnazija Mihal a r smart  v Monoštru 5.   8. razred
. 2. razred

8. 2. razred
rednja strokovna šola ela . v Monoštru . 2. razred

V rtec G ornji S enik
V rtec Števanovci
V rtec Dolnji S enik
V rtec S akalovci
V rtec S lovenska ves
V rtec M onošter

Pouk narodnostnega slovenskega je ika 
v Porabju danes

 prvem desetletju 2 . stoletja so se rezultati učinkovitega dela na področju 
narodnostnih vprašanj dveh krovnih organizacij  Državne slovenske samou-
prave in veze lovencev na Madžarskem ter vztrajnega dela višje svetovalke. 

alerije Perger iz lovenije nekoliko izboljšali, saj se je v Porabju povečalo 
zanimanje za učenje slovenskega jezika.

rtcev, v katerih so se ukvarjali s poučevanjem slovenskega jezika, je do leta 
20 0 bilo šest  vrtec v lovenski vesi so zaradi premajhnega števila vpisanih 
otrok zaprli. svajanje slovenščine na tej stopnji vzgoje poteka p o p rog ra m u  
za narodnostne vrtce, pouk maternega jezika temelji na otroški igri, pesmih in 
pravljicah. zgojiteljice se trudijo, da bi bila slovenščina malčkom zanimiva, 
zato včasih slovenske pravljice zaigrajo z lutkami. 

Pri delu v slovenskem jeziku pomaga vzgojiteljicam že vrsto let vzgojiteljica 
iz S lovenije, ki enkrat tedensko pride v vrtce po porabskih vaseh in v M onošter.

O snovno šolo v S akalovcih so zaprli. 
P ouk slovenskega jezika je na osnovni šoli J á nos A rany  v M onoštru.

 Porabju sta od leta 200  torej dve dvojezični osnovni šoli. Pouk poteka de-
loma tudi v slovenskem jeziku. čni jezik je pri večini predmetov madžarščina.

a a a a
a iskujte  

1.   v          -
.

2.          -
         -

   .
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a  S  S  aP
1.  O         

     
2.      r  
3 .  O        
4 .       
5 .         
6 .  O         

  
7 .         

arodnostne šole v Porabju 
voje ična osnovna šola o e a ošiča na ornje  Seniku
d . julija 20 2 je vzdrževalec Dvojezične osnovne šole ože a ošiča ornji 
enik Državna slovenska samouprava na Madžarskem.  tem se je za šolo na 
ornjem eniku začela pisati novejša zgodovina.

Poglej o alo v preteklost
ola na ornjem Seniku je bila zgrajena leta 1 9 2 5 . V  P orabju je bila vedno 

največja šola. aradi skrbnih ravnateljev in ravnateljic je imela šola več de-
setletij dobre rezultate. eliko nekdanjih učencev šole je doseglo lepe uspehe 
v svojem poklicu in v življenju. olo je več kot dvajset let vodila gospa rika 

lanz, znana in uspešna aktivistka na narodnostnem področju. P od nje-
nim vodstvom se je začel poseben 
razvoj šole. L eta 1 9 7 5  so dogra-
dili prizidek s kabineti za kemijo, 
biologijo in ziko ter učiteljsko 
zbornico. U redili so tudi pisarno 
za ravnatelja in tajnico. L eta 1 9 8 5  
je šola pridobila knjižnico, novejše 
kabinete za naravoslovne predmete 
ter igrišče na dvorišču. 

 nančno podporo madžarske 
države, v vrednosti 60 milijonov 
orintov, je bila leta 2006 kot na-

rodnostna slovenska šola obnovlje-
na. Notranjo op rem o posodabljajo 
s pomočjo matične domovine lo- ar iva r avne slovenske sa ouprave

S OvENCI NA Ad ArS E 4 5

venije. V išja svetovalka mag. V a lerij a  P erg er je bila pri nabavi opreme glavna 
kontaktna oseba med Ministrstvom  za šolstvo in šport in med seniško šolo. 

anes šola sodi med najbolj sodobno opremljene šole v elezni županiji.
eta 65 so se po odločbi vzdrževalca (države), morali sem vpisati učenci 

predmetne stopnje z Dolnjega S enika. Šolo na Dolnjem S eniku so leta 1 9 7 9  za-
prli. Tako so tudi učenci z razredne stopnje začeli obiskovati šolo na ornjem 
S eniku. 

dkar je šola dvojezična, jo obiskuje vse več učencev iz akalovcev in iz 
M onoštra.

 šolskem letu 80 so za učence uvedli podaljšano bivanje.
odstvo šole in učitelji se zavedajo, da je njihovo poslanstvo posredovati 

znanje maternega slovenskega jezika in slovenske kulture, izoblikovanje po-
zitivnega odnosa do slovenske narodnosti in do matične domovine lovenije. 

benem pa morajo spoštovati državo, v kateri živijo in se šolajo.
čitelj Andraš abai je bil nekaj let tudi ravnatelj, sicer pa je dolgole-

tni zborovodja uspešnega M ešanega pevskega zbora A vgust P avel. V  šoli na 
ornjem eniku poučujeta avtorici dveh slovenskih učbenikov, va azar in 

bol a Neubauer.
avnateljica šole, ldika oncecz Treiber je lovenka in poučuje sloven-

ščino.
Na šoli vsako leto izvajajo več izvenšolskih dejavnosti, organizirajo tabore 

in izlete v S lovenijo. 

voje ična osnovna šola tevanovci
O d 1. julija 01  je vzdrževalec vojezične osnovne šole tevanovci ržav-
na slovenska samouprava na Madžarskem.

 tevanovcih šola deluje že od začetka prvega desetletja 20. stoletja. olo 
so obiskovali učenci iz tevanovcev, tkovcev, Andovcev in iz erice ter it-
karovcev.

V  šoli je potekal pouk v drugi polovici 2 0 . stoletja v osmih osnovnošolskih 
razredih, čeprav so večkrat razrede združevali.

tavba  na otogra ji  je pritlična in majhna in ne sprejme več kot 00 
učencev. d šolskega leta 200 2008 pouk od prvega razreda poteka dvojezič-

 ar iva r avne slovenske sa ouprave  
venšolske dejavnosti učencev osnovne šole S
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no. Pri učenju ohranjajo jezik, kultu-
ro, šege in navade. Na šoli delujejo:  
slovenska olklorna skupina, pevski 
zbor in lončarski krožek. ola ima 
odlične stike s šolami iz lovenije. 
S kupaj izvajajo veliko skupnih pro-
jektov, družijo se ob skupnih kultur-
nih in športnih prireditvah, izvajajo 
skupne tematske tabore z različnimi 
dejavnostmi. Najbolj znan in učen-
cem najbolj zanimiv je slovenski 
lončarski tabor.

 Šola je bila leta 2 0 1 0  obnovlje-
na s pomočjo madžarskih državnih 

sredstev. Po učilnicah in hodnikih so dvojezični napisi. zobešene slike pred-
stavljajo zgodovino in delo šole ter slovensko narodnostno kulturo P orabja.

čitelji in učenci skrbijo za urejenost stavbe.
 števanovski šoli je začela svoje dolgoletno delo za Porabce rena Pavlič. 

ila je učiteljica slovenskega jezika.
Na šoli je štiri desetletja poučeval znani zbiralec ljudskega izročila, pravljic 

in ljudskih pesmi, arel rajcar. K rajcar je bil v svojem aktivnem obdobju 
steber ohranjanja porabske slovenščine.

Na šoli v tevanovcih je poučeval na razredni stopnji vse do upokojitve. 
aci ovač je bil nekaj let ravnatelj, nato še župan vasi in obenem prva 

oseba vzdrževalca takratne šole  sicer je igralec, režiser, pisec veseloiger v 
gledališki skupini V eseli pajdaši.

 tevanovcih že več kot 25 let poučuje aci Domjan, ki je avtor ter stro-
kovni ocenjevalec slovenskih učbenikov za porabske šole.

olo s stoletno tradicijo, ki jo sedaj vodi Agica olec, so obiskovali v P o-
rabju danes cenjeni ljudje. 

 ar iva števanovske šole  lepo obnovljena stavba 

 ar iva števanovske šole  
učenci na proslavi ob pra niku 

ad arske revolucije
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a a a a
a iskujte  

O         -
         -

.

Pouk slovenskega je ika v onoštru
Na osnovnih šolah in na gimnaziji v Monoštru –  ali kakor se sedaj imenuje 
–  v osnovnih šolah družene vzgojno izobraževalne institucije Monošter se 
lahko pripadniki slovenske narodnosti učijo slovenski jezik kot učni predmet. 

Po novem šolskem zakonu Madžarske je dovoljen pouk jezika in književ-
nosti, in sicer pet ur tedensko. Dodatno se uči še predmet spoznavanje slo-
v en st v a  v slovenskem jeziku, in sicer eno uro tedensko.

imnazija Mihal  r smart  v Monoštru je dolgo let bila edina srednja 
šola  gimnazija v uradnem središču Porabja, ki so jo obiskovali dijaki iz Po-
rabja. Na gimnaziji, ki je bila ustanovljena leta 8 , so se že v sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja začeli ukvarjati s problematiko poučevanja narodno-
stnega slovenskega jezika. aradi takratnih političnih razmer in dane izobraže-
valne politike niso imeli možnosti za redni pouk jezika. 

Na pobudo domačih aktivistov na narodnostnem področju je takratni ravna-
telj, de od szi, izjemni vodja šole, dovolil krožek slovenskega jezika, knji-
ževnosti in kulture, ki ga je na začetku vodila rena Pavlič. Po njenem odhodu 
v udimpešto je to nalogo sprejela lona a ar. 

ele leta 0 je avtorica tega učbenika, rika les iss, takrat pro esori-
ca na gimnaziji, napisala učni načrt za redni pouk slovenskega jezika na sre-
dnjih šolah na Madžarskem. Na pobudo takratnega lektorja aneza erčmarja 
iz S lovenije in s podporo takratne ravnateljice gimnazije Z suzsa S chreiner si 
je uspešno dopisovala z uradnimi 
ustanovami. 

L eta 1 9 9 3  so na monoštrski gi-
mnaziji maturirali iz slovenskega 
jezika kot učnega predmeta s sta-
tusom narodnostnega jezika prvi 
dijaki.  To so:  K arel K rajcar, mlaj-
ši, aci ovač in va alogh. ez 
leto dni so naredili prve jezikovne 
izpite iz slovenskega jezika nas-
lednji dijaki  rigita o s, bert 

rajcar in P ter er ecz. d takrat 
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no. Pri učenju ohranjajo jezik, kultu-
ro, šege in navade. Na šoli delujejo:  
slovenska olklorna skupina, pevski 
zbor in lončarski krožek. ola ima 
odlične stike s šolami iz lovenije. 
S kupaj izvajajo veliko skupnih pro-
jektov, družijo se ob skupnih kultur-
nih in športnih prireditvah, izvajajo 
skupne tematske tabore z različnimi 
dejavnostmi. Najbolj znan in učen-
cem najbolj zanimiv je slovenski 
lončarski tabor.

 Šola je bila leta 2 0 1 0  obnovlje-
na s pomočjo madžarskih državnih 

sredstev. Po učilnicah in hodnikih so dvojezični napisi. zobešene slike pred-
stavljajo zgodovino in delo šole ter slovensko narodnostno kulturo P orabja.

čitelji in učenci skrbijo za urejenost stavbe.
 števanovski šoli je začela svoje dolgoletno delo za Porabce rena Pavlič. 

ila je učiteljica slovenskega jezika.
Na šoli je štiri desetletja poučeval znani zbiralec ljudskega izročila, pravljic 

in ljudskih pesmi, arel rajcar. K rajcar je bil v svojem aktivnem obdobju 
steber ohranjanja porabske slovenščine.

Na šoli v tevanovcih je poučeval na razredni stopnji vse do upokojitve. 
aci ovač je bil nekaj let ravnatelj, nato še župan vasi in obenem prva 

oseba vzdrževalca takratne šole  sicer je igralec, režiser, pisec veseloiger v 
gledališki skupini V eseli pajdaši.

 tevanovcih že več kot 25 let poučuje aci Domjan, ki je avtor ter stro-
kovni ocenjevalec slovenskih učbenikov za porabske šole.

olo s stoletno tradicijo, ki jo sedaj vodi Agica olec, so obiskovali v P o-
rabju danes cenjeni ljudje. 

 ar iva števanovske šole  lepo obnovljena stavba 

 ar iva števanovske šole  
učenci na proslavi ob pra niku 

ad arske revolucije
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je na gimnaziji vedno nekaj dijakov, ki se odločijo za učenje svojega maternega 
jezika. Dvajset let so imeli štiri in osemletni gimnazijski program  od šolskega 
leta 2 0 1 3 / 2 0 1 4  osemletnega programa ni.

Srednja strokovna šola ela  v Monoštru deluje že več kot 00 let. b 
ustanovitvi je bila poklicna šola, na kateri so poučevali splošne in strokovne 
predmete za posamezno poklicno področje. olo je obiskovalo veliko Porab-
cev. 

Pestra ponudba je pokrila vsa področja življenja (od poklica čevljarja do 
poklica mesarja) . V ajenci so med tednom bili na praksi pri mojstru. 

ahko si predstavljamo, kako so poslušali učitelja utrujeni dijaki, ki so vsako 
popoldne delali pri mojstrih. 

Danes je S rednja strokovna šola Bela I I I . v M onoštru dobro opremljena sre-
dnja šola, kjer se učijo dijakinje in dijaki za svoj poklic. b koncu šolanja 
opravijo maturo in čez leto dni še strokovni izpit. meri na šoli so

gostinstvo in turizem, in ormatika, računalniška avtomatizacija, lesna indu-
strija, mizarstvo, trgovanje, ključavničarstvo.

Približno 10  dijakov na šoli se priznava za Slovence in so iz porabskih 
vasi. al jih od teh slovensko razume le tretjina, slovensko pa se jih pogovarja 
še precej manj. 

čijo se slovenski jezik in spoznavanje slovenstva.
P ripravljajo se na maturo in pri predmetu spoznavanje slovenstva naredijo 

dobre raziskovalne naloge.
ola izvaja veliko skupnih čezmejnih projektov s šolami in drugimi instituci-

jami v S loveniji. I zmenjave strokovnih izkušenj se dopolnjujejo s prijateljskimi 
stiki, ki se med skupnim delom ustvarijo med pro esorji in strokovnimi delavci 
ter tudi med dijaki.

ola je sodobno opremljena, ima velike in lepe delavnice, prvovrstno učno 
kuhinjo in restavracijo. Dijakom nudi kakovostno izobraževanje.

ostinsko usmeritev želi šola ponuditi v slovenskem in madžarskem jeziku, 
če bodo oblast in vzdrževalci temu naklonjeni.

 ar iva otogra a as l ja ov cs o a ot
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alerija Perger 
išja svetovalka za šolstvo Slovencev na Madžarskem z imenovanjem mi-

nistra za šolstvo S.
alerija Perger je magistrica znanosti s področja slovenskega jezikoslovja.
odila se je . maja 5  v koslavcih (občina v. urij ob čavnici) 

v kmečko-delavski družini. snovno šolo je obiskovala pri v. uriju ob čav-
nici. Po končani gimnaziji v Murski oboti je šolanje nadaljevala na ilozo ski 
akulteti v jubljani  študirala je slovenski jezik in književnost in primerjalno 

književnost. eta 8  je diplomirala. 
e istega leta se je zaposlila kot pro esorica slovenskega jezika in književno-

sti na Dvojezični srednji šoli endava. Takrat se je začela učiti tudi madžarski 
jezik in se seznanjati s sistemom dvojezičnega izobraževanja. 

1 . 1 1 . 1 9 9 2  je bila imenovana za višjo svetovalko za narodnostno šolstvo 
S lovencev v P orabju.

aposlena je na avodu  za šolstvo,  Murska obota  večino službene-
ga časa preživi v Monoštru. 

Njeno delovno mesto je vezano na enega od slovensko-madžarskih meddr-
žavnih sporazumov. Pristojna je za organizacijo in izvedbo stalnih strokovnih 
spopolnjevanj porabskih učiteljev, individualno svetovanje, organizacijo letnih 
seminarjev, jezikovnih izobraževanj, pripravo 
učnih načrtov in didaktičnih gradiv. Med dru-
gim je tudi avtorica beril za pouk slovenščine 
od 5 . do 8 . razreda v porabskih O Š in soavtorica 
učbenikov za slovenski jezik v gimnaziji. tro-
kovno se največ ukvarja z didaktiko pouka  
kot drugega jezika.

eta 2005 je na Pedagoški akulteti v Ma-
riboru končala podiplomski magistrski študij 

lovenski jezik in književnost, smer ezik in 
uspešno zagovarjala magistrsko delo z naslo-
vom Položaj in vloga slovenskega jezika v na-
rodnostni šoli v Porabju na Madžarskem  socio-
lingvistična presoja porabskega modela manj-
šinskega izobraževanja. 

Szloven_nepismertet_11-12_tukor_valt.indd   48 2016.06.01.   9:07:17



4 8 S OzNAvANjE S OvENSTvA . .

je na gimnaziji vedno nekaj dijakov, ki se odločijo za učenje svojega maternega 
jezika. Dvajset let so imeli štiri in osemletni gimnazijski program  od šolskega 
leta 2 0 1 3 / 2 0 1 4  osemletnega programa ni.

Srednja strokovna šola ela  v Monoštru deluje že več kot 00 let. b 
ustanovitvi je bila poklicna šola, na kateri so poučevali splošne in strokovne 
predmete za posamezno poklicno področje. olo je obiskovalo veliko Porab-
cev. 

Pestra ponudba je pokrila vsa področja življenja (od poklica čevljarja do 
poklica mesarja) . V ajenci so med tednom bili na praksi pri mojstru. 

ahko si predstavljamo, kako so poslušali učitelja utrujeni dijaki, ki so vsako 
popoldne delali pri mojstrih. 

Danes je S rednja strokovna šola Bela I I I . v M onoštru dobro opremljena sre-
dnja šola, kjer se učijo dijakinje in dijaki za svoj poklic. b koncu šolanja 
opravijo maturo in čez leto dni še strokovni izpit. meri na šoli so

gostinstvo in turizem, in ormatika, računalniška avtomatizacija, lesna indu-
strija, mizarstvo, trgovanje, ključavničarstvo.

Približno 10  dijakov na šoli se priznava za Slovence in so iz porabskih 
vasi. al jih od teh slovensko razume le tretjina, slovensko pa se jih pogovarja 
še precej manj. 

čijo se slovenski jezik in spoznavanje slovenstva.
P ripravljajo se na maturo in pri predmetu spoznavanje slovenstva naredijo 

dobre raziskovalne naloge.
ola izvaja veliko skupnih čezmejnih projektov s šolami in drugimi instituci-

jami v S loveniji. I zmenjave strokovnih izkušenj se dopolnjujejo s prijateljskimi 
stiki, ki se med skupnim delom ustvarijo med pro esorji in strokovnimi delavci 
ter tudi med dijaki.

ola je sodobno opremljena, ima velike in lepe delavnice, prvovrstno učno 
kuhinjo in restavracijo. Dijakom nudi kakovostno izobraževanje.

ostinsko usmeritev želi šola ponuditi v slovenskem in madžarskem jeziku, 
če bodo oblast in vzdrževalci temu naklonjeni.

 ar iva otogra a as l ja ov cs o a ot

S OvENCI NA Ad ArS E 4 9

a a a a
a iskujte

O    .      
           

  S .    

alerija Perger 
išja svetovalka za šolstvo Slovencev na Madžarskem z imenovanjem mi-

nistra za šolstvo S.
alerija Perger je magistrica znanosti s področja slovenskega jezikoslovja.
odila se je . maja 5  v koslavcih (občina v. urij ob čavnici) 

v kmečko-delavski družini. snovno šolo je obiskovala pri v. uriju ob čav-
nici. Po končani gimnaziji v Murski oboti je šolanje nadaljevala na ilozo ski 
akulteti v jubljani  študirala je slovenski jezik in književnost in primerjalno 

književnost. eta 8  je diplomirala. 
e istega leta se je zaposlila kot pro esorica slovenskega jezika in književno-

sti na Dvojezični srednji šoli endava. Takrat se je začela učiti tudi madžarski 
jezik in se seznanjati s sistemom dvojezičnega izobraževanja. 

1 . 1 1 . 1 9 9 2  je bila imenovana za višjo svetovalko za narodnostno šolstvo 
S lovencev v P orabju.

aposlena je na avodu  za šolstvo,  Murska obota  večino službene-
ga časa preživi v Monoštru. 

Njeno delovno mesto je vezano na enega od slovensko-madžarskih meddr-
žavnih sporazumov. Pristojna je za organizacijo in izvedbo stalnih strokovnih 
spopolnjevanj porabskih učiteljev, individualno svetovanje, organizacijo letnih 
seminarjev, jezikovnih izobraževanj, pripravo 
učnih načrtov in didaktičnih gradiv. Med dru-
gim je tudi avtorica beril za pouk slovenščine 
od 5 . do 8 . razreda v porabskih O Š in soavtorica 
učbenikov za slovenski jezik v gimnaziji. tro-
kovno se največ ukvarja z didaktiko pouka  
kot drugega jezika.

eta 2005 je na Pedagoški akulteti v Ma-
riboru končala podiplomski magistrski študij 

lovenski jezik in književnost, smer ezik in 
uspešno zagovarjala magistrsko delo z naslo-
vom Položaj in vloga slovenskega jezika v na-
rodnostni šoli v Porabju na Madžarskem  socio-
lingvistična presoja porabskega modela manj-
šinskega izobraževanja. 

Szloven_nepismertet_11-12_tukor_valt.indd   49 2016.06.01.   9:07:17



5 0 S OzNAvANjE S OvENSTvA . .

odeluje tudi na različnih strokovnih srečanjih, simpozijih in kon erencah. 
 strokovnimi članki aktualizira porabsko problematiko v širšem slovenskem 

prostoru. 
d leta 2 lektorira Porabje, časopis lovencev na Madžarskem.

Njena bibliogra ja obsega čez 00 enot.

loga in naloge višje svetovalke a šolstvo Slovencev 
na ad arske

vetovanje in strokovna pomoč učiteljem slovenščine in dvojezičnega 
pouka v narodnostnih vrtcih in šolah v P orabju.

amostojno organiziranje in izvajanje seminarjev in drugih izobraževanj 
za učitelje.

ecenziranje, lektoriranje in urejanje didaktičnih gradiv in učbenikov.
Pisanje učbenikov in drugih didaktičnih gradiv.
Priprava učnih načrtov in drugih dokumentov za narodnostne šole.

odelovanje v madžarski maturitetni komisiji za slovenski jezik.
K oordiniranje šolskih partnerstev.
Pripravljanje in izvajanje različnih dejavnosti za učence kot so jezikovni 
tečaji, ekskurzije, tekmovanja iz slovenščine, slovenske komunikacije, 
tekmovanje ob recitaciji pesmi slovenskih pesnikov in druga tekmovanja.
S trokovno in znanstveno delo.
Delovanje v kulturnem življenju manjšine.

ektoriranje publicističnih, strokovnih in znanstvenih besedil.

alerija Perger je med drugim avtorica naslednjih didaktičnih gradiv za uči-
telje in učbenikov za učence

2001  kvirni učni načrt za slovenske narodnostne šole na Madžarskem 
snovna šola in gimnazija  lov. jezik in spoznavanje slovenstva 

2002  Pozdravljena, slovenščina  erilo za 5. razred narodnostnih šol 
v Porabju, aložba roatica, udimpešta

2003   Pozdravljena, slovenščina  erilo za 6. razred narodnostnih šol 
v Porabju, aložba roatica, udimpešta

2009   Pozdravljena, slovenščina  erilo za 5. razred narodnostnih šol 
v Porabju, 2. prenovljena izdaja, aložba roatica, udimpešta

2009   Pozdravljena, slovenščina  Delovni zvezek k berilu za 5. razred na-
rodnostnih šol v Porabju, aložba roatica, udimpešta 

2009   Pozdravljena, slovenščina  erilo za 6. razred narodnostnih šol 
v Porabju, 2. predelana izdaja, aložba roatica, udimpešta

2009   Pozdravljena, slovenščina  Delovni zvezek k berilu za 6. razred na-
rodnostnih šol v Porabju, aložba roatica, udimpešta 

2009   lovenščina kot priložnost za vaše otroke  dvojezični priročnik za 
starše, Državna slovenska samouprava 

S OvENCI NA Ad ArS E 5 1

Slovenski jezik, književnost in kulturo so porabski študentje lahko štu-
dirali na nekdanji isoki šoli v Sombotelu. daj pa lahko študirajo na 
katedri za slovenski jezik in književnost na univerzi v Sombotelu. 

zobraževalna ustanova obstaja že od študijskega leta 68 6 . eta 5 
je bil v S ombotelu ustanovljen stalni lektorat za slovenski jezik. L eta 1 9 8 0  pa 
katedra za slovenski jezik in književnost, ki je bila ustanovljena kot narodno-
stna katedra z namenom, da bi P orabci lahko ohranjali in razvijali svoj materni 
jezik tudi na visoki šoli. Šola ima danes status univerze, katedra za slovenski 
jezik in književnost še danes obstaja, kljub temu da v zadnjih letih nima štu-
dentov.

d njene ustanovitve je na njej diplomiralo okrog 80 študentov. eprav dvo-
jezične šole nimajo dovolj dvojezičnih učiteljev, jih narodnostni slovenski je-
zik poučuje le majhen odstotek diplomantov. 

S lov en ij a  ponuja Porabcem veliko pomoči za visokošolski študij. Po kon-
čani srednji šoli se lahko mladi Porabci učijo slovenski jezik na C entru za slo-
venščino kot drugi tuji jezik in izberejo med študijskimi programi slovenskih 
visokih šol ali univerz, ki so v jubljani, Mariboru, Portorožu, opru, Novi 

orici 
Poglejte si azpis za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske 

programe.

a  S  S  aP
1.  N           

        
2.  A            
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tekmovanje ob recitaciji pesmi slovenskih pesnikov in druga tekmovanja.
S trokovno in znanstveno delo.
Delovanje v kulturnem življenju manjšine.

ektoriranje publicističnih, strokovnih in znanstvenih besedil.

alerija Perger je med drugim avtorica naslednjih didaktičnih gradiv za uči-
telje in učbenikov za učence

2001  kvirni učni načrt za slovenske narodnostne šole na Madžarskem 
snovna šola in gimnazija  lov. jezik in spoznavanje slovenstva 

2002  Pozdravljena, slovenščina  erilo za 5. razred narodnostnih šol 
v Porabju, aložba roatica, udimpešta

2003   Pozdravljena, slovenščina  erilo za 6. razred narodnostnih šol 
v Porabju, aložba roatica, udimpešta

2009   Pozdravljena, slovenščina  erilo za 5. razred narodnostnih šol 
v Porabju, 2. prenovljena izdaja, aložba roatica, udimpešta

2009   Pozdravljena, slovenščina  Delovni zvezek k berilu za 5. razred na-
rodnostnih šol v Porabju, aložba roatica, udimpešta 

2009   Pozdravljena, slovenščina  erilo za 6. razred narodnostnih šol 
v Porabju, 2. predelana izdaja, aložba roatica, udimpešta

2009   Pozdravljena, slovenščina  Delovni zvezek k berilu za 6. razred na-
rodnostnih šol v Porabju, aložba roatica, udimpešta 

2009   lovenščina kot priložnost za vaše otroke  dvojezični priročnik za 
starše, Državna slovenska samouprava 
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Slovenski jezik, književnost in kulturo so porabski študentje lahko štu-
dirali na nekdanji isoki šoli v Sombotelu. daj pa lahko študirajo na 
katedri za slovenski jezik in književnost na univerzi v Sombotelu. 

zobraževalna ustanova obstaja že od študijskega leta 68 6 . eta 5 
je bil v S ombotelu ustanovljen stalni lektorat za slovenski jezik. L eta 1 9 8 0  pa 
katedra za slovenski jezik in književnost, ki je bila ustanovljena kot narodno-
stna katedra z namenom, da bi P orabci lahko ohranjali in razvijali svoj materni 
jezik tudi na visoki šoli. Šola ima danes status univerze, katedra za slovenski 
jezik in književnost še danes obstaja, kljub temu da v zadnjih letih nima štu-
dentov.

d njene ustanovitve je na njej diplomiralo okrog 80 študentov. eprav dvo-
jezične šole nimajo dovolj dvojezičnih učiteljev, jih narodnostni slovenski je-
zik poučuje le majhen odstotek diplomantov. 

S lov en ij a  ponuja Porabcem veliko pomoči za visokošolski študij. Po kon-
čani srednji šoli se lahko mladi Porabci učijo slovenski jezik na C entru za slo-
venščino kot drugi tuji jezik in izberejo med študijskimi programi slovenskih 
visokih šol ali univerz, ki so v jubljani, Mariboru, Portorožu, opru, Novi 

orici 
Poglejte si azpis za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske 

programe.
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NArOdNOSTNE OrGANIzACIjE IN NjIhOvA
v OGA rI OhrANjEvANj S OvENS EGA

jEzI A IN T rE NA Ad ArS E

ve a Slovencev na ad arske  

stanovitev  poslanstvo in dejavnost civilne 
narodnos tne org aniz ac ij e

Pripadniki vseh narodnosti, ki živijo na Madžarskem, so se v zgodovini morali 
boriti za svoje pravice glede ohranjanja svojega maternega jezika in kulture. 
Da bi učinkovitejše opravljali svoje tovrstno delo, so se pripadniki manjšin 
organizirali v zveze, društva ali v skupnosti.

lovani na Madžarskem so ustanovili emokratično zvezo južnih Slova-
nov S , ki se je razvila iz Anti ašistične ronte južnih lovanov po koncu 
druge svetovne vojne. O rganizacija je poleg srbskega, hrvaškega in slovenske-
ga prebivalstva združevala tudi prebivalce slovaške narodnosti.

rganizacijske in programske temelje D  so določili na ustanovnem kon-
gresu oktobra 1 .

S lovenci smo imeli v DZ J S  enega predstavnika. K er smo S lovenci na M a-
džarskem vedno sodili v manjšo skupnost, nikoli nismo uspeli, da bi lovenec 
predsedoval DZ J S . 

lovenci smo po svojih močeh ohranjali tradicijo naše narodnosti. Delovale 
so kulturne skupine, ki so bile uspešne, kljub slabim pogojem.  

S lovenski mediji so bili nerazviti. L e nekaj vrstic smo lahko objavljali v no-
vicah DZ J S . Tedensko glasilo Narodne novine  judski list je za Porabce 
do sredin e osem deset ih  let dvajsetega stoletja izhajal v slovenščini na eni, 
nato pa na treh straneh. M ed rednimi izdajami je bil tudi Narodni kalendar, ki 
je imel prilogo v slovenskem jeziku.

Po političnih spremembah na Madžarskem so se razmere za S lovence 
začele izboljševati. 

Med pripadniki slovenske manjšine ali narodnosti se je pojavila vse moč-
nejša želja po samostojnosti. a to so se zavzemali mladi izobraženci, ki so 
končali študij v jubljani ali na isoki šoli v ombotelu. To so bili strokovnjaki 
za narodnostno slovensko področje  učitelji in učiteljice, sociologi in sociolo-
ginje, etnologi in etnologinje, novinarji in novinarke, vzgojiteljice, ki so jim 
bili v spodbudo unkcionarji na narodnostnem področju v povojnem obdobju. 

Szloven_nepismertet_11-12_tukor_valt.indd   52 2016.06.01.   9:07:18



NArOdNOSTNE OrGANIzACIjE IN NjIhOvA
v OGA rI OhrANjEvANj S OvENS EGA

jEzI A IN T rE NA Ad ArS E

ve a Slovencev na ad arske  

stanovitev  poslanstvo in dejavnost civilne 
narodnos tne org aniz ac ij e

Pripadniki vseh narodnosti, ki živijo na Madžarskem, so se v zgodovini morali 
boriti za svoje pravice glede ohranjanja svojega maternega jezika in kulture. 
Da bi učinkovitejše opravljali svoje tovrstno delo, so se pripadniki manjšin 
organizirali v zveze, društva ali v skupnosti.

lovani na Madžarskem so ustanovili emokratično zvezo južnih Slova-
nov S , ki se je razvila iz Anti ašistične ronte južnih lovanov po koncu 
druge svetovne vojne. O rganizacija je poleg srbskega, hrvaškega in slovenske-
ga prebivalstva združevala tudi prebivalce slovaške narodnosti.

rganizacijske in programske temelje D  so določili na ustanovnem kon-
gresu oktobra 1 .

S lovenci smo imeli v DZ J S  enega predstavnika. K er smo S lovenci na M a-
džarskem vedno sodili v manjšo skupnost, nikoli nismo uspeli, da bi lovenec 
predsedoval DZ J S . 

lovenci smo po svojih močeh ohranjali tradicijo naše narodnosti. Delovale 
so kulturne skupine, ki so bile uspešne, kljub slabim pogojem.  

S lovenski mediji so bili nerazviti. L e nekaj vrstic smo lahko objavljali v no-
vicah DZ J S . Tedensko glasilo Narodne novine  judski list je za Porabce 
do sredin e osem deset ih  let dvajsetega stoletja izhajal v slovenščini na eni, 
nato pa na treh straneh. M ed rednimi izdajami je bil tudi Narodni kalendar, ki 
je imel prilogo v slovenskem jeziku.

Po političnih spremembah na Madžarskem so se razmere za S lovence 
začele izboljševati. 

Med pripadniki slovenske manjšine ali narodnosti se je pojavila vse moč-
nejša želja po samostojnosti. a to so se zavzemali mladi izobraženci, ki so 
končali študij v jubljani ali na isoki šoli v ombotelu. To so bili strokovnjaki 
za narodnostno slovensko področje  učitelji in učiteljice, sociologi in sociolo-
ginje, etnologi in etnologinje, novinarji in novinarke, vzgojiteljice, ki so jim 
bili v spodbudo unkcionarji na narodnostnem področju v povojnem obdobju. 

Szloven_nepismertet_11-12_tukor_valt.indd   53 2016.06.01.   9:07:18
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Mladi samozavestni ljudje so ugotovili, da Demokratična zveza južnih lo-
vanov ni sposobna opravljati nalog narodnostnega področja za vse lovane, 
zato so vse bolj odločno zastopali misel osamosvojitve Slovencev. 

Slovenci na Madžarskem so dobivali podporo iz matične domovine. 
S je razpadla. Z ato je bilo nujno ustanoviti organizacijo, ki bo sposobna 

voditi delo vseh civilnih narodnostnih skupin in bo v stikih z matično domo-
vino. 

. oktobra 1 0 se je za Slovence na Madžarskem začela pisati nova 
zgodovina. stanovljena je bila veza Slovencev na Madžarskem na or-
njem Seniku.

Na ustanovni seji je ustanovitveni občni zbor izvolil predsedstvo, pred-
sednika ter dve sekretarki.

Predsednik zveze je postal ože irn k, sekretarki pa rena arber in 
rena Pavlič.

veza Slovencev na Madžarskem je neodvisna od političnih sistemov in 
strank. voj sedež je dobila v Monoštru, neuradnem centru Porabja. Naloga, 
ki so si jo zastavili ob ustanovitvi, je bila, da bodo delovanje razširili na vsa 
območja madžarske države, kjer živijo lovenci. Med najpomembnejše naloge 
sodijo:  

podbujanje uveljavljanja narodnostnih pravic lovencev na Madžar-
skem na vseh področjih življenja.
O hranjevanje, negovanje in razvijanje slovenske kulture in jezika.

odelovanje z matično domovino lovenijo na političnem, gospodar-
skem in kulturnem področju.

odelovanje z organizacijami manjšin, ki enako kot lovenci živijo na 
Madžarskem ali s lovenci, ki so manjšina drugih držav (predvsem talije 
ali A vstrije) .
K ulturno prosvetna dejavnost.

aložniška dejavnost.

   
 ar iva S  Predsedstvo ustanovitvene seje ve e Slovencev na ad arske
a prvi otogra ji r  arel adan i  rika lan  rena Pavlič  arijana Sukič  

atarina irn k
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n ormacijska, komunikacijska 
dejavnost, razvijanje slovenskih 
množičnih narodnostnih medijev.
U stanovitev kulturnih skupin za 
ohranjanje narodnostne kulturne 
dediščine, šeg in običajev.

veza lovencev na Madžarskem je 
v prvem letu dobila nančno pomoč 
Madžarske v višini .5 milijon orin-
tov.

. ebruarja  je izšel prvi ča-
sopis Z S M , dvotedenski list P orabje. 
Predsedstvo je v prvih letih sestavljalo 8 20 članov, ki so bili predlagani iz 
vseh področij Madžarske, kjer živijo lovenci.

Delo v vezi M vodi predsedstvo ter občni zbor in
se odloča o aktualnih nalogah
načrtuje letne programe  
sestavlja letni proračun
ocenjuje in nadzoruje izvajanje programov, načrtov.

lani občnega zbora so  predstavniki kulturnih skupin, kulturnih društev, 
intelektualci slovenske manjšine (učitelji, vzgojiteljice, novinarji).

Predsednik veze Slovencev na Madžarskem je od ustnovitve ože ir-
nö k.

ože irn k se je rodil 26. maja 5  v Monoštru. draščal je v porabski 
vasi akalovci, kjer je končal osnovno šolo. lovenski jezik mu je v tistem času 

približala mama, ki je bila zavedna loven-
ka, njegov oče pa je bil nemškega porekla. 

V  S ombotelu je opravil maturo in se 
vpisal na isoko učiteljsko šolo, kjer je 
začel študirati razredni pouk. ez leto dni 
je začel službovati kot narodnostni re erent 
v K ulturnem domu v M onoštru. V se po-
gosteje je prihajal v stik tudi s S lovenci iz 
matične domovine.  tem času so se odprle 
možnosti za študij v loveniji. Tako se je 
leta 1 9 8 0  vpisal na U niverzo v L jubljani in 
leta 1 9 8 6  diplomiral iz etnologije in soci-
ologije. 

 ar iva S  Seja predsedništva S  
v Slovenske  do u
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L eta 1 9 8 7  se je ponovno vrnil v K ulturni dom v M onošter, kjer je delal vse 
do leta 0, ko se je ustanovila veza lovencev na Madžarskem. 

Postal je poklicni predsednik krovne organizacije Slovencev na Ma-
džarskem.

eta  je s svojimi kolegi ustanovil časopis Porabje. e pobudnik gradnje 
centra P orabcev v M onoštru. O d 1 8 . novembra 1 9 9 8  deluje v M onoštru S lo-
venski kulturni in in ormativni center. 

ot predsednik veze lovencev na Madžarskem je bil pobudnik ustano-
vitve slovenskega radia v M onoštru. 

eliko je prispeval k temu, da so medsebojni stiki med Madžarsko in love-
nijo za vzor v E vropski uniji. 

a svoje vsestransko delo ga je leta 2006 tokratni predsednik  odlikoval 
z edom za zasluge, za zasluge pri ohranjanju slovenske manjšine in pomem-
ben prispevek in delovanje na vseh področjih življenja lovencev na Madžar-
skem. ože irn k je januarja leta 20 2 postal državljan epublike lovenije.

ve a Slovencev na ad arske  je i ela na ačetku 
dv e s ek retark i

rena arber je sodelovala s kulturnimi skupina-
mi, organizirala programe S lovencev v P orabju in 
bdela nad sodelovanji med slovenskimi in porab-
skimi društvi ali institucijami.

L eta 1 9 9 4  je prejela priznanje Z S M  za P orabje. 
L eta 2 0 0 0  je prejela odlikovanje za manjšine.

eta 2005 je prejela odlikovanje elezne župa-
nije „ P laketa A vgust P avel“ . 

rena Pavlič živi v udimpešti, kjer naj bi skrbe-
la za sodelovanje z madžarsko vlado. To delo je 
opravljala že kot sodelavka Demokratične zveze 
užnih lovanov od sredine sedemdesetih let, kjer 

je zastopala S lovence.
L eta 1 9 9 4  je prejela priznanje Z S M  za P orabje.

eta 2000 je prejela državno odlikovanje za 
manjšine.

rena avli  je bila po pokli u u itelji a. o 
se je preselila v udimpešto  je bila aposlena pri 
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S. elala je kot novinarka  pisala je a ra li ne asopise in revije. Opra-
vljala je tudi delo uredni e Slovenske a kalendarja.

K la ra  F odor se je rodila 1 8 . aprila 1 9 5 4  v Šte-
vanovcih. metijsko srednjo šolo je končala 
v szegu. b delu pa leta  zaključila še 
ekonomsko šolo. L eta 1 9 8 5  je diplomirala iz 
slovenskega jezika in literature ter zgodovine na 
V isoki pedagoški šoli v S zombathely u. O d leta 

82 je opravljala pedagoški poklic na Dvojezični 
osnovni šoli ože a ošiča ornji enik. odila 
je izvenšolske dejavnosti, več krožkov  med dru-
gim najbolj uspešno slovensko lutkovno skupino 
(pod mentorstvom gospe ožice oš). eta 5 
je postala sekretarka veze lovencev na Madžar-
skem. P omembno vlogo je imela pri ustanovitvi 
gledališke skupine Nindrik-indrik, Duo F odor in F olklorne skupine upokojenk, 
v katerih tudi sama aktivno sodeluje. P onosna je na to, da je lahko veliko pri-
spevala pri ustanovitvi Društva porabskih slovenskih upokojencev, kjer aktiv-
no sodeluje. Piše prispevke za časopis Porabje, sodeluje kot zunanja sodelavka 
pri adiu Monošter. Prejela je nagrado Priznanje za Porabje.

iserka ng i ajzek izhaja iz slovenske 
družine in živi na ornjem eniku. Materni jezik 
je usvojila v družini, iz katere tudi prinaša ljube-
zen do slovenske kulture. L eta 1 9 9 0  je postala 
članica Mešanega pevskega zbora Avgust Pavel 
in odrasle olklorne skupine na ornjem eni-
ku. daj je že četrto leto mentorica olkloristom 
na G ornjem S eniku. P ravi, da je pomembno, 
da se spoznavanje slovenske kulture začne že 
v otroštvu.  ila je mentorica otroške olklorne 
skupine na ornjem eniku. Prav tako je člani-
ca gledališke skupine Nindrik-indrik. Dve leti je 
predsedovala Društvu mladih S lovencev na M a-
džarskem. Po poklicu je učiteljica slovenskega 
jezika in književnosti. 

unija 200  je postala re erentka pri vezi lovencev na Madžarskem  od 
leta 2 0 1 2  je sekretarka organizacije. S  svojim delom pomaga pri kulturnem 
življenju lovencev. d leta 200  je članica uredniškega odbora letopisa Po-
rabski koledar. L eta 2 0 0 5  je prejela nagrado „ M ladinska manjšinska nagrada“
avnega sklada za narodne in etnične manjšine na Madžarskem. eta 20  je 

prejela P riznanje za P orabje.
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ulturne skupine ve e Slovencev na ad arske

drasli

Mešani pevski zbor Avgust Pavel na or-
njem Seniku je najstarejša in najbolj znana 
kulturna skupina lovencev na Madžar-
skem. Z bor je bil ustanovljen kot cerkveni 
pevski zbor leta 1 9 3 8 . Danes ima zelo širok 
pevski repertoar. Z bor so vodili znani in us-
pešni strokovnjaki na področju zborovske-
ga petja:

ože  ass, Anna oros Papp, Tomaž 
K u h a r.

ečletno uspešno delovanje zbora se 
povezuje z imenoma Andraša abai in  
Marije Tri usz ari. ba sta vodila zbor 
več desetletij. O d leta 2 0 1 0  zbor vodi zbo-

rovodja C iril K ozá r, predsednik zbora je L aci Bajzek.
eta 2005 je zbor prejel priznanje in diplomo „P  T A M N -

TAT M N A A “ nštituta za madžarsko kulturo.
eta 200  pa je prejel isoko državno priznanje „ a manjšine“.

olklorna skupina ornji Senik
olklorna skupina deluje več kot 25 let in v svoje vrste sprejme navdušene 

starejše in mlajše plesne pare.
U spešne nastope ima doma in po S loveniji ter po E vropi. L eta 2 0 0 5 , ko je 

skupina obeležila 20 let delovanja, so prejeli priznanje Madžarskega nštituta 
za kulturo in umetnost P  ultura Minoritatum ungarie.

odja  Andraž Sukič
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judske pevce ornji Senik vodi V era G ašpar.
ledališka skupina Nindrik indrik 

Na podlagi Nindrik-indrik je nastalo Malo gledališče. A ktivni sta tudi igral-
ki v F odor du o. 

Mentor in pisec predstavljenih iger je Milivoj Miki oš.

Mešani komorni zbor Monošter 
Z bor je bil ustanovljen leta 2 0 0 5 . V  njem 

pojejo večinoma pedagoški in kulturni de-
lavci. Pojejo domače porabske slovenske 
pesmi in njihove priredbe  pojejo tudi slo-
venske ljudske pesmi in skladbe sloven-
skih avtorjev. M entor M ešanega komor-
nega zbora Monošter je zborovodja Tomaž 

uhar. odja zbora je Marijana ukič.

judske pevke tevanovci so delovale 2 0  
let. Njihova mentorica je bila Marija itu-
per iz S lovenije.

eta 20  so zaključile z delovanjem.
Na spodnji sliki sta dva zbora skupaj.

ledališka skupina eseli pajdaši, ki 
v Števanovcih predstavljajo vsako leto 
novo igro ali dve  ob ustanovitvi je za njih 
pisala igre rena arber. P o njeni smrti 
je igre začel pisati aci ovač  oba v po-
rabščini.

eta 20 0 so prejeli priznanje Madžar-
skega nštituta za kulturo in umetnost P  
C ultura M inoritatum H ungarie.

odja skupine je aci ovač.

olklorna skupina upokojenk Porabje
V odja skupine je K lara F odor. S kupina, 

v kateri upokojenke plešejo ljudske plese, 
se večkrat predstavi v Porabju in loveniji.
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olklorna skupina Sakalovci 
odja olklorne skupine je ože lleš. kupina ima za sabo veliko uspešnih 

nastopov doma in v tujini.
eta 20  so prejeli nagrado Madžarske Pro T A Minoritatum.

troške skupine
olklorna skupina  tevanovci

Mentor  Marija ituper, vodja  Anica alai
spešno nastopajo na različnih prireditvah v Porabju in po loveniji.

se slike so i  ar iva ve e Slovencev na ad arske
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Pevski zborček  tevanovci
V odja:  E va K ukor

ledališka skupina  ože a ošiča ornji Senik
M entor:  I rena K alamar, vodja:  I ldiko Treiber
Pevski zborček  ože a ošiča ornji Senik

olklorna skupina  ože a ošiča ornji Senik 
V odja:  I boly a Neubauer

ulturne skupine veze Slovencev na Madžarskem so bile ustanovljene 
z namenom, da bi ohranjevale, negovale in posredovale bogato kulturno de-
diščino Porabcev. D elov a n j e kulturnih skupin p odp ira  Z S M  s sredstvi, ki jih 
dobiva preko rada lade epublike Slovenije v zamejstvu in po svetu.

Mešani pevski zbor Avgust Pavel na ornjem Seniku je prejel veliko pri-
znanj. re za zbor, ki je najstarejši in je najbolj znan med lovenci, ki živijo 
na Madžarskem.

Največ priznanj v okviru starejše krovne organizacije, tj. SM si zaslu-
žijo porabske kulturne skupine v Porabju. aslugo za to imajo njihovi člani.

 različnih kulturnih skupinah sodeluje okrog 1 0 Porabcev.
Poleg kulturnih skupin veze lovencev na Madžarskem je potrebno omeni-

ti še pevski zbor Spominčice v Sombotelu, ki so ga leta 200  ustanovili člani 
S lovenskega kulturnega društva A vgust P avel.

kupino vodi udita P vel in jo sestavljajo lovenke, ki že dalj časa živijo 
v zombathel u, na harmoniki jih spremlja gospod rancek Mukič. lovensko 
kulturno društvo opravlja posebno poslanstvo izven P orabja. 

Pesmi, ki jih na različnih slovenskih prireditvah  ali včasih tudi na priredi-
tvah drugih narodnostih –  zapoje zbor, obujajo sp om in e na domače kraje, na 
nepozabno obdobje mladosti v P orabju. P evci zbora Spominčice pojejo pred-
vsem stare porabske ljudske pesmi  nekatere tudi v madžarskem prevodu. bor 
je bil že večkrat povabljen tudi v lovenijo. Nastopili so tudi v rbiji in drugje 
po E vropi. Z bor deluje v okviru S lovenske manjšinske samouprave v S zom-
bathely u. Tudi slovensko društvo v Budimpešti ima mešani pevski zbor, ki ga 
sicer vodi zborovodkinja madžarskega porekla. kupine ob ohranjanju sloven-
ske kulturne dediščine ter kulturnih vrednot prispevajo h krepitvi jezikovne 
identitete in narodne zavesti P orabcev.

Slovenski do  v onoštru ponuja 
raz s tav no dv orano 

azstavna dvorana ponuja slovenskim in porabskim likovnim ustvarjalcem 
prostor za razstavljanje njihovih likovnih umetnosti. P rav tako razstavljajo tudi 
madžarski likovni ustvarjalci.
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veza lovencev na Madžarskem v lo-
venskem kulturnem in in ormativnem centru 
organizira povprečno šest do osem likovnih 
razstav, ki si jih poleg S lovencev radi ogle-
dajo Monoštrčani in turisti, ki obiščejo naše 
kraje.

P omembna je Mednarodna likovna kolo-
nija, ki jo organizirajo od leta 2 0 0 2 . Z a ume-

tniško plat kolonije je odgovoren bivši direktor lendavske galerije eri erič. 
Prizorišče ustvarjanja je odvisno od teme. sako leto se organizira razstava 

in izda monogra ja, v kateri so predstavljeni avtorji in njihova dela.
odelavci veze lovencev na Madžarskem že vrsto let organizirajo t ra di-

cionalne kulturne prireditve.
. ebruarja tudi P orabci praznujemo slovenski kulturni praznik. O d leta 

2 0 1 2  ga skupaj organizirata obe krovni slovenski organizaciji.
S strani udeležencev cenjene prireditve so Porabski dnevi, Srečanje Slo-

vencev na Madžarskem, srečanja kulturnih skupin na raznih področjih 
Pesem ne pozna meja, adventni in božični koncerti, premiere porabskih 

gledaliških skupin .
P omembno poslanstvo s svojimi programi in dejavnostmi opravljata še slo-

venski društvi v Budimpešti in S ombotelu. S lovenci v M osonmagy aró vá ru de-
lujejo v okviru S lovenske manjšinske samouprave.
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alo niška dejavnost ve e Slovencev 
na ad arske

a lovence na Madžarskem je zelo pomembna razvejana dejavnost obeh 
krovnih organizacij. M ed drugimi je to tudi založniška dejavnost veze Slo-
vencev na Madžarskem. 

d preloma tisočletja je vse bolj značilna bogata založniška dejavnost prve 
krovne organizacije.  
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sako leto je izšel lovenski koledar  letopis lovencev na Madžarskem. 
Poleg tega je veza lovencev na Madžarskem iz sredstev rada za loven-

ce v zamejstvu in po svetu oziroma javnih razpisov za manjšine Madžarske in 
epublike lovenije so nancirala izdajo raznih knjig in publikacij.
G ovorjena in zapisana beseda prispeva k ohranitvi jezika v našem okolju. 

Tako je poleg izdajanja knjig pomembno, da izidejo tudi zgoščenke z ljudskimi 
pesmimi in ljudskim petjem. Publikacije veze lovencev na Madžarskem

K njige 
Slovenski koledar  letopis Monošter  veza lovencev na Madžarskem  

izide vsako leto  od leta 010 se imenuje Porabski koledar
rena arber  Trnova paut 
rancek Mukič  Madžarsko slovenski razeološki slovar
lovar vsebuje približno 22 tisoč razeoloških enot.  slovarju se nahajajo 

prehodne glagolske zveze, pridevniške besede, samostalniške besede, stalne 
besedne zveze, jezikovni klišeji, reki in rekla ter pregovori. 

19 9 4 Andras ertalan Sz kel  d abe do Mure
19 9 5 alerija Perger  Tudi to je slovensko Porabje
19 9 5   eri ainšček, Milivoj Miki oš, Milan incetič  Srebrni breg Sre-

b rn i b rej g
  birka novel nam omogoča, da spoznamo življenje na drugi strani re-

brnega brega. 
19 9 6 Marija ozar  tnološki slovar Slovencev na Madžarskem
  njiga zajema spominsko gradivo lovencev na Madžarskem v 20. 

stoletju v obliki slovarja.
  Dvojezična izdaja vsebuje tudi lokalno-zgodovinske podatke, ki se 

lahko uporablja in koristi pri pouku. 
19 9 7 rancek Mukič  Slovenska slovnica
19 9 8 rena arber  0 let MeP  Avgust Pavel zvezek
2000 ilda abai  Slovenska kuhinja ob abi   
2001 ušan in rancek Mukič  čkaj, čkaj antiček moj 1.
2003 ušan in rancek Mukič  čkaj, čkaj antiček moj .
  P esmarica je zbirka stotih porabskih ljudskih pesmi. P esmi so napisane 

v gornjeseniškem govoru.
2005 rancek Mukič  Porabsko knjižnoslovensko madžarski slovar
  lovar sestavljajo trije navpični stolpci.  prvem stolpcu je ge-

slo, naslovna beseda slovenskega narečnega slovarskega članka. 
V  drugem stolpcu sta zapisana pomen gesla in ilustrativno gradivo 
v slovenskem knjižnem jeziku z ustreznimi kvali katorji, v tretjem 
stolpcu pa prevod celotnega gesla v madžarščino v madžarski latinici. 

 njem je zajetih približno enajst tisoč besed.
00  Mukics erenc  A garabonci s
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asete in goščenke

19 9 8 P oslušajte vsi ljudje ( kaseta)  
M eP Z  A vgust P avel Z S  G ornji S enik

2002 pejvajmo si  (kaseta in zgoščenka) 
M eP Z  A vgust P avel Z S  G ornji S enik

2006 S once gre za goro ( kaseta)
L judski pevci Z S  G ornji S enik

e spunjeno (zgoščenka)
L judski pevci Z S  G ornji S enik

2008 jčkaj, jčkaj antiček moj (zgoščenka)
L judske pevke Z S  M onošter in Števanovec

2013 ak lejpa je senička ara (zgoščenka)
L judski pevci Z S  G ornji S enik

Publikacije drugi  organi acij

19 8 2   ranček Mukič Marija ozar  Slovensko Porabje
zdala Mohorjeva družba v elju v redni knjižni zbirki za leto 82.

19 8 8 Mukicsn  ozar M ria  els sz ln k ornji Senik
  zdal Muzej avaria in nanstveni inštitut ilozo ske akultete v ju-

bljani.
19 9 0  arel rajczar  Slovenske pravljice iz Porabja, DZ J S , Budimpešta.
19 9 4 ojze ozar  valite ospoda

aložila  Državna slovenska samouprava
19 9 6 ojze ozar  Svete pesmi

aložila  Državna slovenska samouprava
19 9 7 tnologija Slovencev na Madžarskem 1.
  zdaja išjega oddelka za narodne in etnične manjšine Ministrstva za 

kulturo in šolstvo in veza  lovencev na Madžarskem
19 9 8 užič rnest  rd 

zdala  F ranc-F ranc, M urska S obota in Z S M , M onošter
rena arber  ivljenje je kratko  

  zdali in založili  veza Slovencev na Madžarskem, ržavna slo-
venska samouprava

19 9 9 tnologija lovencev na Madžarskem 2. M  Madžarska, M 
  Milan incetič, eri ainšček, Milivoj M. oš  i t vidini Parnik 

v a j di
ranc- ranc, Murska obota in  veza lovencev na Madžarskem

000  eri ainšček  Mislice pravljice pripovejsti  F ranc-F ranc, M urska 
S obota in Z S M

001  tnologija Slovencev na Madžarskem . M  Madžarska in D , 
Z S M
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  eri ainšček, Anton uzeti  Pojep na dejdekovom biciklini eček 
na dedovnem kolesu F ranc-F ranc, M urska S obota in Z veza S loven-
cev na Madžarskem 

00   Milivoj Miki oš  krat abilon F ranc-F ranc, M urska S obota in 
Z veza S lovencev 

00   arel olec  Andovske zgodbe Andovske prpovejsti  F ranc-F ranc, 
M urska S obota in Z S M

005  rancek Mukič  araboncijaš  F ranc-F ranc, M urska S obota in Z S M
00   rnest užič  Pesem o črnih mlak   F ranc-F ranc, M urska S obota in 

Z S M
2007 rancek Mukič  N  Porabska legenda
  aložilo in izdalo Društvo za humanistična vprašanja A  in 

F ranc-F ranc, M urska S obota 
  tnologija Slovencev na Madžarskem 5. M  Madžarska in D , 

Z S M
  eri ainšček  Nigdar neboš znala ( M oje prekmurske verzuške pa 

kejpi)
  aložila in izdala  ranc- ranc, Murska obota in Društvo za humani-

stična vprašanja Argo v sodelovanju z M
00   Miško ranjec  stajenje

aložila in izdala ranc- ranc, Murska obota in M 
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r avna slovenska sa ouprava

rb r avne slovenske sa ouprave na ad arske

Politično o adje i oblikovanja druge krovne organi acije 
Slovencev na ad arske
Prejšnja stava epublike Madžarske je v svojem 68. členu (v . odstavku) 
določala pravice narodnih skupnosti. Ta je bil dopolnjen leta 0 z nasled-
njim  „Manjšine, ki živijo v epubliki Madžarski, so del oblasti ljudstva in 
državnotvorni dejavniki. Njihova kultura je del madžarske kulture.“ Določa to-
rej, da mora Madžarska zagotoviti manjšinam zaščito in kolektivno udeležbo v 
javnem življenju, ohranjanje lastne kulture, pravico do uporabe imen v lastnem 
jeziku ter oblikovanje lokalne in državne manjšinske samouprave.

Temeljni zakon Madžarske, ki je bil sprejet 2 5 . 4 . 2 0 1 1 , v svojem Naro-
dnem i pri evanju dolo a

„ Narodnosti, ki sobivajo z nami, so del madžarske politične skupnosti 
in so državotvorni dejavnik. avezujemo se, da bomo negovali in varovali 
našo dediščino, naš edinstven jezik, madžarsko kulturo, jezik in kulturo 
narodnih manjšin Madžarske ter naravne in ustvarjene vrednote K arpatske-
ga bazena. dgovorni smo za svoje potomce, zato s skrbno rabo svojih ma-
terialnih, duhovnih in naravnih virov varujemo življenjske pogoje prihodnjih 
rodov.“

Državni zbor epublike Madžarske je . julija leta  sprejel akon o na 
rodnih in etničnih manjšinah na Madžarskem.

akon določa tudi n a sledn j e:
„Posamezne manjšine lahko po določilih tega zakona ustanovijo m a n j -

šinske lokalne samouprave, katere ustanovijo na posreden ali neposreden 
način državne manjšinke samouprave.“

Madžarska je zakon sprejela tudi z željo po približevanju evropskim inte-
gracijam.

 tem zakonom so se spet začele pomembne spremembe za vse narodne 
skupnosti, narodnosti, ki živijo na Madžarskem kot avtohtone narodnosti, med 
njimi tudi za S lovence.
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premembe so se že nekaj časa kazale v pogojih življenja in delovanja pri-
padnikov manjšin  akon o narodnih in etničnih manjšinah na Madžarskem 
pa je prinesel novosti v samoupravljanju s tem, da je priznal manjšinskim 
skupnostim osnovne individualne in kolektivne pravice. Z akon je imel veliko 
dobrih lastnosti, imel je pa tudi slabe.

Z elo pomemben namen zakona je bil torej:  uresničiti pogoje za narodnosti, 
ki pripomorejo ustaviti asimilacijo manjšin.

Temeljno načelo zakona je bila aktivna zaščita z namenom ohranitve 
identitete ter zagotovitev njenega svobodnega izbora.  

onkretne točke zakona se niso uresničile, na primer zastopstvo manjšin 
v madžarskem parlamentu so narodnosti morale čakati do leta 6. . 20 .

To možnost je demokratični parlament na začetku 0-ih let ukinil, čeprav 
je manjšinski zakon v soglasju z  stavo epublike Madžarske priznal, da je 
zastopstvo manjšin v parlamentu kolektivna pravica, kar mora urejati posebni 
zakon. 

ecembra leta 1  je parlament spremenil volilni zakon tako, da ta n e 
dopušča zastopstva manjšin v parlamentu.

M anjšinski zakon j e pa posvečal veliko pozornosti manjšinskemu šolstvu
in določal, da je del kulturne avtonomije.

V  zakonu so bili novi elementi manjšinske samouprave. Z  zakonom se 
daje možnost, da manjšine ustanovijo lokalne in državne samouprave. 

ržavna samouprava skrbi za zastopstvo manjšin na državni in obmo-
čni ravni.

Pred državno samoupravo in tudi pred lokalnimi samoupravami so se pojavi-
le takrat velike in težke naloge, saj niti podobnega sistema na Madžarskem na 
manjšinskem področju do tedaj še ni bilo. 

Na podlagi tega zakona se se v letu 1  začele organizirati manjšinske 
sa m ou p ra v e. birati so se začeli kandidatke in kandidati za člane manjšin-
skih samouprav, saj so člane volili jeseni leta 1  ob lokalnih volitvah.

Pripadniki lovencev na Madžarskem so leta  lahko ustanavljali po ta-
kratnem poimenovanju manjšinske samouprave v slovenskih naseljih. 

. decembra leta  so lovenci na Madžarskem prvič volili ljudi, ki naj 
bi opravljali delo za manjšino, za slovensko narodno skupnost.

Temu je sledilo, da so izvoljeni elektorji ali člani manjšinskih  po novem re-
čeno  narodnostnih  samouprav marca leta 1 5 izmed svojih vrst predlagali 
ter volili člane občnega zbora ržavne slovenske samouprave, predsedni-
ka in dva podpredsednika.

M arca leta 1 9 9 5  je torej ustanovljena prva ržavna slovenska samouprava 
na Madžarskem, ki je postala organizacija. Njena temeljna naloga je, da zasto-
pa manjšinske interese na državni ravni na Madžarskem.

ržavna slovenska samouprava se v okviru zakonov samostojno odloča o 
vseh tistih zadevah, ki so zapisane v Z akonu o narodnostnih pravicah. 

O pravlja naloge, ki so zakonsko v njeni pristojnosti.

NArOdNOSTNE OrGANIzACIjE IN NjIhOvA... 6 9

Državna slovenska samouprava je prevzela skrb za številna področja na-
rodnostnega manjšinskega življenja, med drugim tudi za narodnostno šolstvo 
in in ormiranje, torej tudi za narodnostne medije, za kulturno dejavnost na-
rodnostne skupnosti, za razvoj cerkvenega in verskega življenja med Porabci 
in za oživljanje gospodarskega življenja. Državna slovenska samouprava si želi 
tesnejšega sodelovanja z matično domovino na vseh področjih, ne le na poli-
tičnem področju.

ot vzdrževalec dveh dvojezičnih šol ima veliko odgovornost, saj so otroci 
prihodnost. 

Narodnostne šole imajo posebno odgovornost, saj je naloga ohranitve na-
rodnostne identitete ter narodnostnega jezika na njihovih ramenih  je pa to tudi 
odgovornost vzdrževalca.

Permanentna skrb za zagotovitev nančnega ozadja delovanja narodnostnih 
šol ter kulturnih ustanov in medijev se kaže izboljšati, zahteva pa od predse-
dnika in od občnega zbora vedno veliko pazljivosti, posebej pri zagotavljanju 
potrebnih sredstev za nemoteno delovanje narodnostnih ustanov.

Državna slovenska samouprava ima štiri stalne odbore, ki naj bi skrbeli
za področje narodnostnega šolstva, izobraževanja  
za kulturne dejavnosti
vodenje nanc in opravljanje kontrole delovanja  
vodenje izjav premičnin članov samouprave.

a predsednika so imenovali gospoda Martina opoša.
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Martin opoš se je rodil v slovenski družini 2 . 
1 0 . leta 1 9 5 3  na G ornjem S eniku. O snovno šolo je 
obiskoval v rojstni vasi, nato se je vpisal na benedik-
tinsko gimnazijo poimenovano po G ergely  C zuczor 
v ru, kjer je leta 0 maturiral. tiri leta je bil 
delovodja v enem podjetju v S ombotelu, potem je šel 
k vojakom. 

d leta 6 do političnih sprememb leta 0 je 
bil zaposlen pri bčinskem svetu na Dolnjem eniku, 
kjer je opravljal različne delovne naloge urada, med 
drugimi je bil upravitelj za nance, za upravljanje.

Na prvih demokratičnih volitvah na Madžarskem, ki so bile leta 1 0, je 
kandidiral za župana svoje roj st n e v a si. V olivci so glasovali zanj, tako je vse 
do svoje upokojitve leta 00 , 6 let opravljal unkcijo župana vasi. as je za-
radi obmejne lege bila gospodarsko precej zapostavljena. P rizadeval si je, da je 
vas napredovala. eta 1 5 so ga izvolili za predsednika ržavne slovenske 
samouprave. To unkcijo opravlja še danes.

ivi na ornjem eniku. Martin opoš je poročen in oče dveh otrok.
ot župan in kot predsednik je spodbujal udeležbo v projektih za gospo-

darski in kulturni razvoj slovenskega P orabja, svoje rojstne vasi in okolice. 
er je postal župan ob prvih demokratičnih volitvah, je sprejel nalogo usta-

novitve samostojnega rada župana na ornjem eniku. 
Med leti 80 in 2006 je opravljal vlogo vodje matičnih knjig.  tej vlogi je 

vodil veliko obredov porok v slovenskem in madžarskem jeziku.
eta 2005 je dosegel, da so svetniki občnega zbora podprli njegovo idejo, da 

so na ornjem eniku javna zemljišča dobila poimenovanja in namesto edine 
ceste je postalo 1 1  poimenovanih enot, od G lavna cesta 1  do G lavna cesta 4 0 4 .  

Takšnega primera na Madžarskem še ni bilo. si napisi so tudi v sloven-
skem jeziku. odovod z zdravo pitno vodo za rbenšček in anezov breg so na 
njegovo pobudo in vodstvom preko projekta posodobili. P rojekt je vreden 1 0 0  
milijonov orintov. 

P A   projekt  bnovitev sadovnjakov ter ekstenzivna pridelava 
sadja v P orabju.

AD  projekt  bnova in dograditev gasilskega doma na ornjem e-
niku.

V odil je projekt obnove osnovne šole na G ornjem S eniku.
ot predsednik D  je s podporo občnega zbora organizacije vodil izobli-

kovanje slovenskih institucij  harjeve spominske hiše, slovenskega adia 
Monošter, prevzem obeh dvojezičnih osnovnih šol ter vsebinska obnovitev teh. 
Posodobitev delovnih pogojev na radu D , obnovitev in dograditev sedeža 
DS S . 

Državna slovenska samouprava je začela svoje delo s sedežem na ornjem 
eniku in s podružnico v udimpešti.

NArOdNOSTNE OrGANIzACIjE IN NjIhOvA... 71

Podružnico v udimpešti je vrsto let vodil pod-
predsednik Državne slovenske samouprave erenc 

ranjec.
Državna slovenska samouprava opravlja svoje delo 

po predpisih in zakonih Madžarske ima svoj rad, ki 
ga od ustanovitve vodi Anita ovač. e hči slovenskih 
staršev, rodila se je v Števanovcih, kjer je obiskovala 
tudi osnovno šolo. imnazijo je končala v Monoštru. 

 času šolanja se je udeleževala tekmovanj iz sloven-
ščine, je recitirala nastopala na kulturnih prireditvah. 
Maturirala je tudi iz slovenskega jezika in književno-

sti. Na univerzi je leta 200  zaključila študij ekonomije. d leta 2008 opravlja 
delo vodje rada Državne slovenske samouprave. činkovito sodeluje pri or-
ganiziranju in izvajanju kulturnih programov. K oordinira evropske projekte za 
razvoj življenja in kulture lovencev na Madžarskem, vodi predavanja na temo 
razvoja. pravljala je delo podžupanje. edaj je članica amouprave v teva-
novcih.

elo lokalni  narodnostni  sa ouprav
„ okalna samouprava je oblika samoupravnega urejanja in odločanja o ži-
vljenjskih potrebah prebivalstva v določenih krajevnih okvirih ter v določenih 
organizacijskih oblikah.“  določajo pomen lokalnih samouprav.  

S lovenske manjšinske samouprave so se oblikovale v naslednjih naseljih:  
G ornji S enik
M onošter-S lovenska ves
Števanovci
S akalovci
Dolnji S enik
A ndovci

erica itkarovci
S ombotel
M osommagy aró vá r

udimpešta . okrožje

eta 2002 so volili slovensko samoupravo tudi v z kes eh rv ru, kjer je 
organizacija bila aktivna do leta 2 0 1 4 . 

er se je medtem na Madžarskem spremenil volilni zakon, leta 20  lahko 
ustanovijo lokalne narodnostne samouprave le naselja, kjer se je najmanj 2 5  
oseb priznalo za S lovenko ali S lovenca. 
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Tako v udimpešti v . okrožju ne, v . okrožju pa bodo . oktobra 
volili člane slovenske narodnostne samouprave enako kot v vseh porabskih 
vaseh.

M anjšinske –  ali od leta 2 0 1 1  n a rodn ost n e lokalne sa m ou p ra v e –  v  sv oj ih  
naseljih skrbijo za ohranjanje slovenske narodnostne kulture.

saka slovenska samouprava letno pripravlja svoje delovne načrte.
ešujejo vse zadeve, ki zadevajo narodnostna vprašanja. dločajo 

o svoji dejavnosti in sestavljajo letne načrte za svoje delo. O rganizirajo 
cerkvene programe v maternem jeziku:  slovenske svete maše, spominske pro-
grame, cerkvene koncerte. Tudi moli se v slovenskem jeziku.

 ar iva Slovenske sa ouprave onošter Slovenska ves

S o vzdrževalci kulturnih skupin, pevskih zborov in plesnih ali olklor-
nih skupin.

b slovenskih praznikih organizirajo pestre kulturne programe. 
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S odelujejo pri organiziranju pouka jezika narodnosti v vzgojno izobra-
ževalnih institucijah.

I majo pravico do izražanja mnenja in dajati soglasja k ustanovitvi ali 
zapiranju narodnostnih vrtcev in šol, izražanja soglasja pri izbiri ravnate-
lj ev  narodnostnih institucij.

G radijo stike z drugimi narodnostnimi in sodelujejo z domačimi organiza-
cijami in društvi  z njimi lahko podpisujejo sporazume o sodelovanju. L ahko 
pa tudi sami ustanovijo društvo.

Prireditve slovenskih narodnostnih samouprav ljudje radi obiščejo. eliko 
Madžarov in Madžark se vključuje v delo samouprav, ker uživajo v veseli druž-
bi prijaznih S lovencev in S lovenk, ki radi pojejo, plešejo in igrajo.

a a a a
a iskujte  

1.  A       
2.        -

  
3 .     d   -
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vaseh.

M anjšinske –  ali od leta 2 0 1 1  n a rodn ost n e lokalne sa m ou p ra v e –  v  sv oj ih  
naseljih skrbijo za ohranjanje slovenske narodnostne kulture.

saka slovenska samouprava letno pripravlja svoje delovne načrte.
ešujejo vse zadeve, ki zadevajo narodnostna vprašanja. dločajo 

o svoji dejavnosti in sestavljajo letne načrte za svoje delo. O rganizirajo 
cerkvene programe v maternem jeziku:  slovenske svete maše, spominske pro-
grame, cerkvene koncerte. Tudi moli se v slovenskem jeziku.

 ar iva Slovenske sa ouprave onošter Slovenska ves

S o vzdrževalci kulturnih skupin, pevskih zborov in plesnih ali olklor-
nih skupin.

b slovenskih praznikih organizirajo pestre kulturne programe. 
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S odelujejo pri organiziranju pouka jezika narodnosti v vzgojno izobra-
ževalnih institucijah.

I majo pravico do izražanja mnenja in dajati soglasja k ustanovitvi ali 
zapiranju narodnostnih vrtcev in šol, izražanja soglasja pri izbiri ravnate-
lj ev  narodnostnih institucij.

G radijo stike z drugimi narodnostnimi in sodelujejo z domačimi organiza-
cijami in društvi  z njimi lahko podpisujejo sporazume o sodelovanju. L ahko 
pa tudi sami ustanovijo društvo.

Prireditve slovenskih narodnostnih samouprav ljudje radi obiščejo. eliko 
Madžarov in Madžark se vključuje v delo samouprav, ker uživajo v veseli druž-
bi prijaznih S lovencev in S lovenk, ki radi pojejo, plešejo in igrajo.

a a a a
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a  S  S  aP
  1.        -
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  3 .         -

  4 .       -
  

 5 .       d   -

  6 .      d   -
     

  7 .      d    
  

8 .      dSS
  9 .   v      

nstitucije r avne slovenske sa ouprave  
arjeva spo inska iša

Na ornjem eniku je bilo pred stoletjem približno 2 0 250 hiš, večina teh je 
bilo iz ilovice, nekaj iz lesa, krite so bile s slamo. V  vasi se je ohranilo le malo 
starih hiš. iše, ki še stojijo, so dragocene.  zgradbo ni ohranjen le čas, tem-
več tudi duh tistih časov, iz katerega ohranja spomine. Med starejše zgradbe 
na ornjem Seniku spada staro župnišče.

Stavba župnišča je stara dvesto let.
 njem je bivalo več duhovnikov  med njimi sta najbolj znana ože  ošič 

in J á noš K ü há r.
o je leta 1  umrl h r, je bila stavba nekaj časa prazna. erniki so 

s pomočjo lovenije zgradili novo župnišče.
Staro župnišče so prodali. Novi lastnik, po narodnosti Madžar, je zelo 

cenil delo duhovnikov, predvsem župnika anoša harja. C enil je tudi 
starine, zato je hišo vzdrževal z vso op rem o in drugimi dragocenostmi.

Pred nekaj leti se je zaradi svoje starosti odločil, da bo staro župnišče na 
G ornjem S eniku prodal.

Slovenci na Madžarskem do leta 010 niso imeli spominske zbirke v oko-
lju, kjer živi največ lovencev na Madžarskem. ato se je ržavna slovenska 

NArOdNOSTNE OrGANIzACIjE IN NjIhOvA... 75

sa m ou p ra v a  odločila, da bo st a ro 
župnišče na G ornjem S eniku, v 
katerem so nekdaj živeli duhovni-
ki, odkupila. S tavba je sp et  v  la st i 
Slovencev v Porabju.

Tako je nekdanje župnišče danes 
že spominska hiša, ki je poimeno-
vana po župniku nošu har-
ju  A A P M N A 
H I ŠA .

O bnovljena in lepo urejena K ü -
harjeva spominska hiša je odprla 
vrata obiskovalcem 1 1 . septembra 
2 0 1 0 . Blagoslovil jo je murskoso-
boški ško  msgr. dr. Peter tump .

Na novo ustanovljena institucija, slovenska zbirka oz. harjeva spo-
minska hiša, obiskovalcem omogoča, da si lažje predstavljajo življenje lo-
vencev na Madžarskem. 

 župnijskem uradu je razstavljeno staro pohištvo, in sicer pisalna miza, ki 
so jo sodelavci sombotelskega muzeja „ S avaria“  restavrirali. 

M iza je iz hrastovega lesa, na mizi je S veto pismo in razpelo, ki je stalo na 
mizi tudi v času, ko je še župnik živel. 

Z nano je K ü harjevo geslo:  „Slovenci smo bili, Slovenci smo, Slovenci os-
tanemo  to naj ostanejo tudi naši otroci.“

O biskovalci hiše si lahko ogledajo katekizme v slovenskem jeziku. V  obdob-
ju, ko je bil na ornjem eniku župnik har, je tudi verouk potekal v sloven-
skem jeziku.

iša skriva še mnogo možnosti za odkrivanje življenja Porabcev v preteklo-
sti.

aziskovalcem je na voljo tudi soba z zanimivimi dokumenti. pogled v te 
dokumente je možen le s posebnim dovoljenjem strokovnih sodelavcev Muze-
ja S avarija.

V  hiši redno potekajo delavnice, ki jih organizira vodja harjeve spo-
minske hiše. V odja je bol a uk Neubauer.

čenci in dijaki radi prihajajo na delavnice, kjer izdelajo papirnate rože, 
pečejo kruh ali porabska peciva.

Pri tem delu radi pomagajo domači ljudje, ki se prostovoljno ukvarjajo s 
pletenjem košar, košaric iz vrbe ali „ cekre“  in drugih uporabnih predmetov iz 
koruznega ličja, s pripravljanjem „drvenk“ ali „krb l“  to je vrsta porabskih ko-
šaric, ki so spletene iz slame in vrbovih šib. P ri delu jim pomagajo teta M icka 

opoš, ali anžek, ože ogrinčič in drugi.
To delo na zanimiv način predstavlja, kako se dajo izkoristiti naravni od-

padki in kako lahko brez kemikalije iz okolju prijaznih materialov pripravi-

upniški urad rekonstruiran v obliki  kot je 
bil v času upnika anoša arja
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mo koristne predmete iz naravnih materialov. S  tem seveda skrbimo tudi za 
zdravo okolje in za svoje zdravje.

enske z veseljem pokažejo, kako se izdelajo rože iz papirja, delavnico 
največkrat vodi Marija alogh- sat .

ruh, ki je pečen v peči harjeve spominske hiše, je enkraten. Pri tem 
so v pomoč teta „ idrena“ lonka in mladi Norbi eček.

Delavnice organizira Državna slovenska samouprava in harjeva spo-
minska hiša oz. I boly a Neubauer.

a a a a

1.  O        
  

2. A          

radio monošter
eta 2 so politiki naše matične domovine lovenije in naše države epu-

blike Madžarske podpisali meddržavni bilateralni Sporazum o zagotavljanju 
posebnih pravic slovenski manjšini v epubliki Madžarski in madžarski 
manjšini v epubliki Sloveniji.

To je bil eden prvih manjšinskih sporazumov na bilateralni ravni, ki sta ga 
oba parlamenta rati cirala leta . 

V  sporazumu so politiki zagotavljali, da bodo Slovenci na Madžarskem 
imeli v Monoštru svoj radio s programom v slovenskem jeziku.

Madžarski radio iz studia v ru je začel oddajati  tedensko 5 minutne 
slovenske oddaje  leta . Prva urednica je bila Marija ozar-Mukič. d 
leta 1 9 8 0  do 2 0 0 0  je bil urednik –  tedensko 3 0  minutne oddaje –  F rancek M u-
kič, s sodelovanjem Marije ozar-Mukič. 

L eta 2 0 0 0  je bil v M onoštru ustanovljen 
adio Monošter, katerega glavni urednik je 
rancek Mukič.

adio je bil Porabcem največja želja. Tako 
so lahko po spremembah na Madžarskem oh-
ranjali in krepili narodnostno identiteto. M ed 
radijske dejavnosti sodi dnevno in ormira-
n j e.

K repitev slovenske duše z vsemi pogovori, 
intervjuji, zgodbami, dogodki, o katerih lahko 
poslušamo v slovenskem jeziku na adiu Mo-
nošter, lahko trdimo, da je biti S lovenka ali 

lovenec na Madžarskem nekaj posebnega. 
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Naši rojaki so pridni, vztrajni, prijazni in veseli ljudje. Biti pripadnik sloven-
ske narodne skupnosti na Madžarskem je nekaj zelo bogatega. Tega ne smemo 
nikdar pozabiti!

Štiriurni program poteka v slovenskem jeziku. Spremljate ga lahko od 
12.00 do 16.00.

O Radiu Monošter najdete še besedilo pod naslovom Slovenski mediji na 
Madžarskem.

Porabsko kulturno in turistično društvo andovci
Porabsko kulturno-turistično društvo Andovci je bilo ustanovljeno leta 2008. 
Društvo so ustanovili z namenom, da aktivno deluje na področju ohranitve 
maternega jezika ter neguje kulturo in šege slovenske skupnosti v Porabju. 
Prav tako želijo vse te vrednote predstaviti tudi širši javnosti.

Društvo ima 56 aktivnih članov. Sedež društva je v Andovcih. Uredili so 
ga v 150 let stari kmečki hiši. Na dvorišču hiše je postavljen „Mali Tri-
glav“, simbol slovenstva. Načrtujejo, da iz te hiše naredijo t. i. „živi muzej“, 
kjer bodo obiskovalci lahko spoznali vsakdanje kmečko življenje in jim dali 
priložnost aktivnega sodelovanja pri kmečkih opravilih. Tako spoznavajo 
kulturo in gastronomijo Porabja (živinoreja, košnja trave, luščenje bučnega 
semena, priprava in peka domačega kruha, petje in plesi itd.).

Slike predstavljajo delo porabskega kulturnega in turističnega društva
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„ ivi muzej“ je edina točka v Porabju, kjer lahko obiskovalci aktivno so-
delujejo in spoznavajo kulturo in šege slovenske skupnosti na Madžarskem. 
P retekla leta dokazujejo, da je bila ustanovitev P orabskega kulturnega in turi-
stičnega društva Andovci v Porabju potrebna.  

Društvo napolnjuje brezzračni prostor med dvema krovnima organizacijama 
in vasmi oz. ljudmi. 

rata domačije društva so bila in bodo zmeraj in za vsakogar odprta.
Porabsko kulturno in turistično društvo Andovci deluje med Porabci in za 

P orabce ter ohranja slovensko kulturo in tradicijo.  

a vojna agencija Slovenska rajina
azvojno agencijo Slovenska krajina je leta 00  ustanovila veza Sloven-

cev na Madžarskem. Agencija deluje kot nepro tna organizacija in si priza-
deva za kulturni, turistični in gospodarski razvoj Porabja, območja, kjer živi 
slovenska manjšina na Madžarskem. Njen osnovni cilj je, da iz evropskih ter 
državnih skladov pridobi nančna sredstva za razvoj gospodarstva, kmetijstva 
in turizma. b projektih azvojna agencija lovenska rajina namerava razši-
riti svojo dejavnost tudi kot turistična pisarna ter svojevrstno združenje kmetov.

odja agencije je Andreja ovač, ki si zelo prizadeva za razvoj P orabja.
Andreja ovač je po končanem študiju delala kot učiteljica slovenskega je-

zika, novinarka in prevajalka. O d leta 1 9 9 8  je zaposlena na G eneralnem kon-
zulatu eleposlaništva epublike lovenije v Monoštru.

spešno je izvajala tudi čezmejni projekt P A . Namen projekta je bil 
ohranjanje travniških sadovnjakov in gospodarjenje z njimi. To je pomemb-

na naravovarstvena in družbena 
skrb za okolje, ki je tradicionalno 
sadjarsko. Z lasti v P orabju je bila 
značilna panoga prav sadjarstvo.  

 okviru projekta so uresniči-
li izvedbo orističnih, zooloških, 
sortnih in drugih popisov.

P rav tako so s projektom op-
ravili izdelavo inventarizacije, 
pripravo posebne digitalne podat-
kovne baze. 

Nakupili so ustrezno orodje, 
pripomočke in stroje (kosilnice, 
žage, lestve ).

P rojektni partnerji se lahko 
pohvalijo z izdajo posebnih pu-
blikacij, z organizacijo delavnic, 
demonstracij, okroglih miz, semi-
narjev, kon erenc.
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Slovenski ediji na ad arske  
Pri ohranjanju običajev, šeg in navad Porabcev imajo elektronski in tiskani 
mediji pomembno vlogo. P rvotno so namenjeni –  kot vsi ostali mediji –  ob-
veščanju bralcev, poslušalcev, gledalcev. Njihova dodatna naloga (in obenem 
vrednost teh)  pa je posebnega pomena, saj imajo manjšinski mediji pomembno 
vlogo pri ohranjanju narodnostne kulture, identitete in jezika.

n ormacijska revolucija je izbruhnila že v zadnjih desetletjih prejšnjega sto-
letja.  pomočjo interneta, radia, televizije lahko pokukamo v domove posame-
znikov. M ediji ustanovljeni s takim namenom delajo za manjše ciljne skupine 
ali pa posameznike, pripadnike narodne skupnosti, v našem primeru za S loven-
ce na Madžarskem, v Porabju ( adio Monošter namreč ne oddaja vsepovsod 
na Madžarskem).

lovenskih medijev na Madžarskem ni veliko, ampak vplivajo na to, da med 
mladimi oživljajo porabski jezik.

asopis Porabje
Najstarejši slovenski manjšinski medij na Madžarskem je časopis P ora b j e in 
je edini slovenski časopis na Madžarskem.

redništvo časopisa Porabje je v kratkem času svojega delovanja ustanovila 
veza lovencev na Madžarskem. asopis izhaja od 1 . ebruarja leta 1 1.
Njegova naloga je in ormirati Porabske Slovence v maternem jeziku, kar 

pomeni obenem ohranitev maternega jezika. lanki, intervjuji, reportaže, li-
terarni odlomki del porabskih avtorjev so v časopisu delno pisani v porabskem 
narečju.  časopisu se poslužujejo tudi knjižne slovenščine.  domačem jezi-
ku poročajo pisci o vseh dogodkih v Porabju in drugod, kjer v večjem številu 
živijo preseljenci iz Porabja ( udimpešta, zombathel , Mosonmag ar v r). 
Bralci radi berejo poljudno-znanstvene prispevke ( narodopisne, literarno-zgo-
dovinske, jezikovne) in seveda pogovore, intervjuje. edno poročajo o ak-
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tualnih političnih dogajanjih na 
Madžarskem in v loveniji, ki so 
povezani z narodnostno politiko. 
Načela in koncepti uredništva so 
torej opravljanje poslanstva, ki ga 
zagotavljajo preko medija s tem, da  
oh ra n j a j o in razvijajo slovensko 
narodnostno identiteto, materni 
jezik Porabskih Slovencev s p o-
sredovanjem kulturnih, verskih 
v redn ot  spodbujajo slovensko pre-

bivalstvo za sodelovanje na narodnostnem slovenskem področju.
asopis je tiskan v Tiskarni lar v Murski oboti in se nancira iz dveh vi-

rov  iz letnega proračuna Madžarske preko Državne slovenske samouprave ter 
s pomočjo rada za lovence v zamejstvu in po svetu. zhaja enkrat tedensko 
na osmih straneh.

Pri časopisu je zaposlena urednica Marjana Sukič  stalni sodelavec je o-
togra  in novinar K arel H olec.

onorarno dela za časopis od 5 do 20 ljudi.  časopisu se poslužujejo knji-
žne slovenščine in porabskega narečja.

Marijana Sukič, rojena 2 5 . avgusta 1 9 6 0 , izhaja iz S akalovcev v P orabju, 
kjer je obiskovala prvih šest razredov narodnostne šole. Z adnja dva razre-
da je končala v Monoštru. Na monoštrski gimnaziji je maturirala leta 8. 
V narodnostno-kulturnih razmerah, ki slovenskemu jeziku v P orabju niso bile 
naklonjene, se je učila slovenski jezik, na osnovni šoli kot učni predmet, na 
gimnaziji v okviru krožka, ker drugih možnosti ni bilo. zobraževanje je na-
daljevala na isoki učiteljski šoli v ombotelu, kjer je študirala animatorstvo 
in madžarščino ( 8 82). Med študijem je obiskovala slovenski lektorat,
kjer je pod vodstvom dr. late okač svoje znanje slovenskega knjižnega 
jezika še poglobila. iplomirala je iz slovenskega jezika.

Po končanem študiju se je zaposlila kot kulturna re erentka v monoštrskem 
kulturnem domu, kjer je službovala devet let. Poleg rednih službenih obvezno-
sti je skrbela tudi za porabsko ljubiteljsko kulturo.

Po ustanovitvi veze Slovencev na Madžarskem ( 1 9 9 0 )  se je zaposlila 
in leta 1 1 postala glavna urednica časopisa Porabje. eta 1  je prev-
zela urednikovanje Slovenskega koledarja, letopisa Slovencev na Madžar-
skem, ki ga je urejala vse do let a  2 0 0 8 . K ot urednica omenjenih tiskanih medi-
jev je Marijana ukič pripomogla k razmahu leposlovne in poljudno-strokovne 
dejavnosti P orabskih S lovencev. 

Poleg tega je Marijana ukič požrtvovalno in ideji narodnostno-kulturne re-
vitalizacije P orabskih S lovencev predano sodelovala pri številnih drugih kul-
turnih projektih. ektorirala in uredila je knjižne izdaje porabske ljudske pisa-
teljice rene arber (Trnova paut, , ivljenje je kratko, 8). d samega 
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začetka sodeluje pri pripravi knjig iz knjižne zbirke Med abo in Muro , ki 
je zasnovana kot jezikovno-kulturni most med Porabci in matičnim duhovnim 
prostorom. 

a  S  S  aP
1. O       
2.         
3 .      
4 .      S       

  
5 .   v    
6 .  v       

radio monošter
adio Monošter je bil ustanovljen leta 2000 v prostorih lovenskega kulturne-

ga in in ormativnega centra v Monoštru in dela kot radio Porabcev.
adio Monošter je natanko ob 6. uri prvič oddajal 2 . 6. 2000. rednik 

adia Monošter je bil rancek Mukič, ki je pred tem vodil slovenske oddaje na 
madžarskem radiu. 

M ed radijske dejavnosti sodijo dnevno in ormiranje Porabcev. P rogram 
poteka v slovenskem jeziku.

 preteklem desetletju so sodelavci adia Monošter s svojimi mikro oni 
obiskali precejšnje število Porabcev. b svoji vsakodnevni in ormativni de-
javnosti v slovenskem maternem jeziku so posneli tudi na stotine življenjskih 
zgodb z zanimivimi, šaljivimi, vznemirljivimi, nemalokrat tudi pretresljivimi 
vsebinami. 

 domačim pristopom in s porab-
sko ali domačo govorico se jim je 
uspelo približati ljudem, ki so se jim 
po dolgih desetletjih molka odprli. 
Pripovedovalcem je bilo lažje, da so 
lahko izpovedali svojo preteklost, 
mlajši poslušalci pa so pridobili ve-
liko in ormacij iz porabskega vsak-
danjika v preteklosti.

S  poglobljenimi radijskimi pogo-
vori so obelodanjeni vidiki človeš-
kega življenja od rojstva do smrti.  ar iva SS   studiu adia onošter
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Prikazana je zgodovinska, zemljepisna, politična, narodnostna determinira-
nost porabskega življenja, gospodarske dejavnosti v revnem okolju, blišč in 
beda dela v tujini, od koder se mnogo ljudi nikoli ni vrnilo na svojo rodno 
grudo. 

 intervjujih na adiu Monošter dobimo veliko in ormacij o sezonskem 
delu v oddaljenih madžarskih, avstrijskih, nemških krajih.

Preko intervjujev lahko mlade generacije spoznajo, kako so si kljub težavam 
naši ljudje še tako izčrpani po garanju od zore do mraka vsak večer zapeli po 
slovensko, zaplesali, se poveselili, si pripovedovali šale, saj so P orabci  znani 
po svoji dobrodušni nagajivosti in šegavosti. 

z pogovorov na porabskem radiu si lahko redni poslušalec radia ustva-
ri dokaj natančno sociološko, etnološko in psihološko podobo porabskega 
človeka. 

ajeta je tudi ljudska ustvarjalnost od rokodelskih in kmečkih spret-
n ost i. P reko petja in igranja ljudskih pesmi ter izvajanja ljudskih plesov, do 
ustvarjanja ljudskih pesmi, pravljic, pripovedk, poimenovanja zvezd in zelišč, 
ljudskega verovanja, zdravljenja, ohranjanja ljudskih običajev itd.

z ogromnega, celo desetletje obsegajočega gradiva, se dodobra da spoznati 
srž porabskega človeka, se dokaj razločno izrisuje ne le njegova materializira-
na pojavna oblika, temveč tudi njegovo srce in njegova duša.

10 let je adio Monošter oddajal tedensko  ur. d 1. 1. 01  pa oddaja 
tedensko  ur. sekakor je to velik napredek za vse Porabce. 

irektor in glavni urednik adia Monošter je od začetka delovanja 
medija rancek Mukič. Sodelavci adia Monošter so  Margita Ma er

ašpar, alerija asar ovač, Monika ravecz.

Slovenski utrinki
Na Madžarskem je priznanih  narodnostnih manjšin 
in vsaka ima svojo narodnostno oddajo na M TV A . Ne-
katere večje narodnosti  Nemci, rvati, lovaki, rbi 
in omuni  imajo tedensko oddajo, ostali dvakrat na 
mesec ali manj.

Slovenci so prvo oddajo v slovenskem jeziku na 
madžarski televiziji dobili leta 1 . egionalna te-
levizija MT  je imela sedež v ombotelu.

oditelji veze lovencev na Madžarskem ter ljudje, ki so prepoznali po-
membnost oddaje v slovenskem maternem jeziku, so obiskali pro esorje in 
učitelje v ombotelu, ki so na katedri za slovenski jezik na isoki šoli učili slo-
venski jezik in književnost, ter jih prosili za sodelovanje pri ustanovitvi oddaje 
ter izvajanje teh v slovenskem jeziku pri madžarski televiziji.

Tako je leta 1  zaživela oddaja Slovenski utrinki.  
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d začetka do danes oddaja traja 25  m in u t  in  j e n a  
sporedu vsakih 1  dni.  Televizijske novice lahko S lo-
venke in lovenci spremljajo le dvakrat mesečno.  

a odgovorno urednico je že pred prvo oddajo bila 
izbrana bol a oncsecz.

bol a oncsecz je pro esorica na isoki pedago-
ški šoli v ombotelu in poučuje jezik ter komunikacijo 
v slovenskem jeziku. bol a oncsecz to nalogo opra-
vlja še danes. 

ušan Mukič je slavist in novinar ter dober pozna-
valec porabskih šeg in običajev. Dobro obvlada knjižno 
slovenščino in porabsko narečje, kar je med mladimi Porabci redkost.

Dobro se sodeluje s starejšo generacijo, z odličnim občutkom izbira med 
novicami in izbere tiste, ki so za gledalce zanimive.

P rogram predvajajo tudi na prvem programu R T V  S lov en ij a . P orabci lahko 
spremljajo oddajo lovenski utrinki na MT A. al je na programu opoldne, ko 
večine ljudi ni pred televizijskimi zasloni. 

ddaja je in ormativnega značaja in obravnava predvsem novice iz sedmih 
porabskih vasi. odelavci obiščejo tudi Prekmurje, Porabcem sosednjo pokra-
jino, in ljudi na oričkem ter poročajo o dogodkih v loveniji.

ezik oddaje je predvsem porabsko narečje ali prekmurščina, pri določenih 
temah knjižni slovenski jezik ali madžarščina. Madžarščina je prevedena v slo-
venščino in gledalci lahko spremljajo podnapise.  

ddaja je dobro gledana. Po podatkih jo ob delavnikih gleda 00 tisoč gle-
dalcev, od tega okoli dva tisoč lovencev.

S lovenski utrinki je torej magazin v slovenskem jeziku na M TV A , ki svoje 
poslanstvo de nira z naslednjim  hranitev in razvoj slovenskega jezika, kre-
pitev narodnostne identitete pripadnikov slovenske narodnosti na Madžarskem.

Z a opravljanje tega dela je kolektiv sprejel nalogo, da predstavlja na M a-
džarskem živečo slovensko narodnost, politične, kulturne dogodke iz njihove-
ga življenja, vsakdanje življenje lovencev v Porabju in v drugih krajih Ma-
džarske. 

A vtorji oddaje si prizadevajo, da bi oddaja za vse gledalce posredovala vred-
note lovencev na Madžarskem. Predvsem mladim bi radi predstavili običa-

je, šege, rokodelstvo in še žive domače obrti 
slovenske narodnosti. P ripravljajo portrete 
znanih oseb, ki so svojo dejavnost posvetili 
S lovencem ali delajo na slovenskem narodno-
stnem področju. 

se gledalce seznanja z matično lovenijo, 
predstavlja geogra ske, zgodovinske in kultur-
ne značilnosti ter naravno bogastvo in lepoto 
države. 
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stvarjalci Slovencev 
na ad arske  

etnost besede  slovenska literarna 
ustvarjalnost

arel rajcar
arel rajcar je domači porabski slovenski uči-

telj in zbiralec ljudskih pravljic in ljudskih pesmi ter 
snovne dediščine.

K arel K rajcar je bil eden izmed tistih P orabcev, ki 
ga je zanimalo zbiranje ljudskega izročila, predvsem 
pravljic.

odil se je 2. septembra 6 v tevanovcih, kjer 
je tudi obiskoval osnovno šolo. vojega očeta ni poz-

nal, ker je odšel v razilijo iskat delo. Mati bi šla za njim, ampak je dolgo časa 
čakala na vizum. zbruhnila je druga svetovna vojna in ladje niso vozile več.

če je med vojno umrl ( ) in tako sta z mamo ostala sama. Mama je več 
let hodila na sezonsko delo na kmetije, „po maro aj“, da je lahko sinu nudila 
šolanje. 

eta 5  je končal osnovno šolo in se vpisal na monoštrsko gimnazijo. Na 
univerzi T  je leta 58 končal študij. Postal je pro esor madžarščine in 
slovenščine.

eta  je v udimpešti i bru nila revolu ija  katere se je raj ar ude-
ležil . oktobra. o boži u pa je odpotoval domov  da bi pomiril porabsko 
prebivalstvo.

d leta 58 je poučeval v tevanovcih. Dokler sta bili šoli v Andovcih in 
na erici, je poučeval slovenščino. Nekaj let je bil namestnik ravnatelja in sve-
tovalec za slovenski jezik v P orabju. 

e avtor učbenikov lovenski jezik za 5. in 6. razred dvojezičnih osnovnih 
šol, nato pa še lovenski jezik za . in 8. razred dvojezičnih osnovnih šol, ki jih 
je leta 2 izdala založba „Tank n vkiad “. Napisal je tudi lovnico sloven-
skega jezika za študente P edagoške visoke šole v S ombotelu.

eta 80 so ustanovili slovensko katedro na isoki učiteljski šoli v om-
botelu. d septembra je na katedri za slovenski jezik in književnost poučeval 
slovensko slovnico ter metodologijo poučevanja tujih jezikov.

eta 0 je začel zbirati porabske pravljice in ljudske pesmi. eta 8  in 
1 9 9 0  jih je tudi izdal. L eta 1 9 9 7  se je upokojil.
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Porabske pravljice je gospod arel rajcar začel zbirati v sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja. biral jih je več kot dvajset let. 

P ripovedovali so mu jih starejši ljudje, ki so bili v bolniški postelji ali ob 
mizi v gostilni. godbe so radi pripovedovali po zimskih večerih med lušče-
njem bučnih koščic ali česanjem kurjega perja.

  Prve pravljice je arel rajcar zapisal v narečju. njige so bile izdane leta 
1 9 8 4  in vsebujejo slovenske pravljice iz P orabja. P o vsebini so zbrane zgod-
bice večinoma pravljice, ki jih bo strokovnjak etnolog koristno uporabil pri 
študiju mentalitete določenega področja. Presenetljivo samobitne so  v njih je 
malo sposojenega s področja madžarskega izročila. 

Ni zagonetnega kralja Matjaža, ki pestuje lovencem vero in upanje, ni slav-
nega rnošolca, ki je bogatil madžarske pravljice in se kot potujoči evropski 
motiv poosebil z G rabancijašem, dijakom v sosednji H rvaški, ne prijaznega 
rokomavha andorja ozse, ki je prehodil svoje stoletje s pravico na ramenu. 

Pravljice so torej priča vase zaprtega sveta, ki je bil sam sebi dovolj in je sam 
kljuboval težavam in nesrečam, ki so mu jih prinašali ljudje in usoda.

 knjigi je zbranih 0 pravljic. se pravljice so iz domačega okolja, pripo-
vedovalci pa so domačini.

P omembna zbirka K rajcarjevega dela je ralič pa ejpa ida, slovenske 
pravljice in povedke iz Porabja. I zdana je bila 
v narečju in knjižnem jeziku. 

zšla je kot . knjiga zbirke lasovi pri časo-
pisno založniški družbi mečki glas v jubljani. 
Pravljice, povedke, ki so pred bralcem, so prvič 
zapisane v taki obliki, kot so n a st a le –  n a sp loh  
so prvo zapisano ustno izročilo iz Porabja. 

Z brane pravljice in pripovedi so pomembne 
zato, ker so prve zapisane v knjižni obliki izdane 
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iz Porabja in ker v napisani besedi predstavljajo življenje in čustvovanje porab-
skega človeka pri samem izviru. 

V  knjigi je 5 6  enot, vsaka pripoved je najprej objavljena v porabskem na-
rečju, nato pa še v knjižni slovenščini.  posameznih pravljicah so nekatere 
besede ostale v narečju  njihov pomen pa se lahko razbere iz sobesedila.

Pravljice so razvrščene v štiri razdelke, ki jih uvajajo štiri pesmi, od tega 
dve baladi. Najimenitnejše, verjetno tudi najstarejše pravljice, so n a  p rv em  
mestu  čudežne, čarovne, junaške.  drugem razdelku so bolj realistične  
v njih nastopajo osebe iz vsakdanjega življenja  (vojaki, cigani, duhovniki).

T ret j i razdelek je mešan, bajke in povedke se enako nahajajo v njem. Z adnji 
razdelek je snovno bolj enoten, tukaj najdemo bolj legende. 

Največ zapisanih pravljic je rajcarju pripovedoval rgancin janček,  ki je 
kot pravi potujoči pravljičar potoval po Ameriki, kamor se je v mladosti prese-
lil iz P orabja. V  A meriki je  potoval iz kraja v kraj in svojim rojakom pripove-
doval zgodbe iz rodnega P orabja. Z godbe je pripovedovala O rö vcina Nanica iz 

tevanovcev, tjednjarska Nani pa renki z erice ter Tek Pišta iz itkarovcev. 
Porabski človek je v teh pravljicah izpovedal svojo žalost, veselje in 

srečo. Pravljice so sad pripovedne umetnosti Porabja, ki so jih ohranile 
generacije iz roda v rod.  zapisovanjem teh dragocenih ljudskih pravljic 
je arel rajcar še pravočasno dal v roke prihodnjih generacij neprecen-
lj iv o v redn ot o.
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rena arber 
rena arber ( roj. I rena Talaber)  je bila slovenska pisateljica in novinarka 

na Madžarskem. odila se je . ebruarja  v itkarovcih (očetu erencu 
Talaberju in materi Tereziji M erkli) . O snovno šolo je obiskovala na V erici in 
zaključila gimnazijo v ru in ombotelu. pravljala je delo re erentke na 
občini na ornjem eniku in sekretarke na Dolnjem eniku.

L eta 1 9 5 7  je ustanovila gledališko skupino. P isala je komedije in prevajala 
madžarske novele ter igre. Njena prva knjiga je ivlenje je kratko ( ), dru-
ga pa Trnova paut ( 1 9 9 8 ) .

d 0 je delala kot novinarka. d leta 0 je pisala članke za časopis 
Porabje. d ustanovitve veze lovencev na Madžarskem do svoje upokojitve 
je bila sekretarka prve krovne organizacije.

U mrla je 1 . maja 2 0 0 6  v S ombotelu.
rena arber je najbolj znana ljudska pisateljica v Porabju.
e kot otrok je lahko spoznala Porabce, saj je očetovo kovaško delavnico na 

erici obiskalo mnogo ljudi. d njih je slišala zgodbe o njihovem življenju, oz. 
o življenju znancev, Porabcev.

 Porabju so živeli tudi uka željni ljudje  če je družina bila dovolj premožna, 
so otroke poslali v različne šole.

Pisateljica se je z veseljem učila. 
e v mladih letih je zapustila svojo rojstno vas, saj se je šolala v glavnem 

mestu elezne županije, potem pa še v ru. Pisati je začela v sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja, najprej za časopis in za Narodni kalendar Demokra-
tične zveze južnih lovanov  začela je izkoriščati svojo literarno zmožnost in 
zapisovati zgodbe, ki jih je spoznala ter tem dati čustveno obarvanost, književ-
no nit, potem pa je tako že pisala za svoje pozneje izdane zbirke. zdala je dve 
zbirki:  T rn ov a  p a u t  in ivljenje je kratko, tretje več ni imela moči izdati. 
P rehitela jo je smrt. U pamo lahko le, da bo nekdo zapisane zgodbe pripravil za 
knjižno izdajo.

T rn ov a  p a u t   prva knjiga avtorice je izšla l. , izdala jo je veza lo-
vencev na Madžarskem.

 knjigi je deset novel, katerih dejanja potekajo v domačem kraju, tj. v Po-
rabju, časovno v drugi polovici 20. stoletja, „junaki“ teh so skromni, mali do-
mači ljudje in to od otrok do starih. si so odprtega duha, dobrosrčni, živijo pa 
v revščini, kajti oblast jih je zaprla zaradi obmejne lege in pripadnosti sloven-
ske manjšine od „krvnega obtoka“ celotne države, katere državljani so, železna 
zavesa pa od matične domovine.

P isateljica z ljubeznivostjo opisuje njej dobro znano pokrajino, okolico:  
samo, skoraj nedotaknjeno naravo, pa tudi prostore za človeško bivanje. n 
čeprav so skromni, jih pisateljičina duša in njena čustvenost olepša.

z zgodbic izvemo marsikaj o vsakdanjem, precej težkem življenju rojakov 
pisateljice. I zvemo o boju za vsakdanji kruh r ja našoga vsakdanešnjega, 
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rajova župa , o neuresničeni ljubezni in o hrepenenju po te ter o hrepenenju 
po lepoti v medsebojnih človeških odnosih Svojo skrivnost je odnesla na 
v ke, se se je lepao začnilo , o upanju, da bo prihodnost prinesla lepše, za 
človeka vrednejše življenje Tista sprtolejt, Tisti djesenski v ter .

a jezik si je izbrala svojo domačo slovensko „rejč“  besedo  govorico  to 
dejstvo je posebej pomembno, saj predstavlja jezik, ki nikdar ni bil knjižni, 
govorilo ga pa je več sto let po tisoče ljudi, vreden je biti zaklad celega slo-
venskega naroda. V  tem je delo I rene Barber najpomembnejše.

a a a a
  T      

z        
          . 

 A    

ovela rnova paut  vodena obravnava literarnega dela
Novela je obenem tudi naslov knjige in je v zbirki postavljena na mitično . 
mesto. Ali je to slučajno ali jo je avtorica zavestno dala na to mesto, več ne 
moremo preveriti. P ri analizi strukture zbirke in naslova te se pa da dobro iz-
koristiti to dejstvo.

1. K a j  p om en i n a slov  n ov ele?
Naslov je meta oričen, govori sicer o življenjski poti, ki je polna trudov in 

težav, podobna poti zaraščene s trnovim grmovjem.
. akaj je lahko naslov postal naslov zbirke
 tej noveli je zbrano vse, kar je značilno za vse druge posebej.
. ako se povezuje zgradba novele z navedeno temo
vodni del govori o mladem zakonskem paru, ki se napoti v skupno življe-

nje s pomočjo dediščine moža, 6 katastrov zemlje in malo hišico. 
ljub temu sta se lahko preživljala le z velikim trudom, saj se jima je rodilo 

pet otrok.
Težave so se stopnjevale v času, ko je košijeva politika tlačila male kmete 

z obveznostjo plačevanja precej visokih davkov ter določenih porcij pridela-
nega. 

Novela govori o strpnosti malega človeka, kako poskuša odgovarjati izzi-
vom življenja, o tem, kako se tolaži, kako tolaži mati svoje otroke z zgodbami o 
siromašnih, malih ljudeh, kako obljublja mlademu rodu, da se bo trudil, da zase 
in za svoje zagotovi boljše življenje  med besedilom se pojavi misel, kakšno 
moč ima medsebojna ljubezen, ki marsikdaj oživlja in pomaga preživeti težave.

Prvi del torej predstavlja s konkretnimi „junaki“ splošno življenje Porabcev 
iz časa 50.-60.-ih let prejšnjega stoletja. 
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Drugi del zgodbe se odvija nekaj let pozneje in govori o drugi generaciji  o 
usteku, ki si je že kot otrok postavil cilj, da s svojo prebrisano pametjo doseže 

lepše in boljše življenje. Potrudil se bo, da bo zase in za svoje zagotovil boljše 
življenje.

Z g ra db a  n ov ele pelje bralce preko „trnove poti“ iz polpreteklosti vse bliže 
sodobnemu času, ko se začne nebo razvedriti Porabcem.

Dogajanje ter junaki novel zbirke Trnova paut so lahko zgled za mladi rod.
loveško življenje spremljajo težave, ki niso odvisne le od posameznika, 

ampak tudi od možnosti danih časov, družbenih situacij, od politike države. 
Dandanes je situacija v nečem podobna, kajti ni dovolj delovnih mest, ljudje so 
brezposelni. Tisti, ki pa imajo službo, pa jih delodajalci izkoriščajo.

lovek si mora s pridnim učenjem in s strpnostjo sam zagotoviti človeka 
vredno življenje, se mora odpovedati nezavestnemu obnašanju, se truditi, 
da graditi optimalne medsebojne odnose s sočlovekom. Ne sme pozabiti, 
od kod prihaja, ne pozabiti slovenskih korenin.

Mora pa vedno gledati naprej, si postavljati cilje, pri uresničevanju biti 
pozoren na to, da je človek odgovoren tudi za sočloveka, za svojo družino, 
za svoj rod, za svoj narod.

rancek ukič
rancek Mukič je osrednja kulturna osebnost slovenske narodnosti na 

Madžarskem.
avedni Porabski lovenec se je rodil v slovenski družini leta 52 na or-

njem eniku. troška leta je preživel v rojstni vasi, kjer je končal osemletko. 
Šolal se je v rudarski strokovni šoli, potem je maturiral kot rudarski tehnik na 
Madžarskem. ot štipendist je študiral v jubljani in diplomiral iz slovenskega 
jezika in književnosti. 

e več desetletij dela kot novinar. Sicer pa je zbiratelj ljudskega blaga, 
porabski jezikoslovec in literarni ustvarjalec, avtor leposlovnih knjig, slo-

varjev in učbenikov, izdajatelj porabskih sloven-
skih ljudskih pesmi.

iterarni začetki ranceka Mukiča segajo v sedem-
deseta leta prejšnjega stoletja, ko je začel objavljati 
v Narodnem koledarju, takratnem koledarju Demo-
kratične zveze južnih lovanov na Madžarskem. eta 

 so mu objavili črtico odnik, tri leta pozneje pa 
so mu  že kot študentu ilozo ske akultete v ju-
bljani –  objavili otroško poezijo. V  slovenski literarni 
prostor je vstopil na začetku osemdesetih let, ko je v 
knjižici lovensko Porabje objavil povest Poteptani 
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češnjevi cvetovi. Po tej objavi se je posvetil publicističnemu in jezikoslov-
nemu delu ter na teh dveh področjih objavil za porabske lovence in tudi za 
slovensko jezikoslovje nekaj pomembnih del  Madžarsko-slovenski razeolo-
ški slovar ( 1 9 9 3 ) , S lovenska slovnica ( 1 9 9 7 ) , S poznavanje slovenstva ( 2 0 0 2 ) , 
Porabsko-knjižnoslovensko-madžarski slovar (2005).  Dušanom Mukičem in 
Marijo ozar je objavil knjigi čkaj, čkaj antiček moj  (200 ) in čkaj, 

čkaj antiček moj  (200 ). ot publicist je objavljal komentarje in razmi-
šljanja v časopisu Porabje, v lovenskem koledarju, strokovne članke pa v več 
zbornikih. 

Na ravni kulture in slovenske besede je odločno pripomogel k temu, da je 
danes porabska skupnost trdno zasidrana v slovensko in evropsko skupnost. 

d ustanovitve je glavni urednik in direktor slovenskega adia Monošter.
eta 200  prejel priznanje lavističnega društva lovenije.  oceni za nje-

govo večletno dejavnost je bilo zapisano  S svojim poslovnim in literarnim 
opusom je dal du ovno podla o a austavitev ne ativni  narodnostni  tren-
dov v orabju.

araboncijaš je prvi roman napisan v porabskem narečju.  knjižnem 
prevodu pod naslovom rnošolec je izšel v zbirki Med Muro in abo leta 
2006 pri murskosoboški založbi ranc- ranc s sodelovanjem z vezo Sloven-
cev na Madžarskem. veza lovencev na Madžarskem je leta 2008 roman 
objavila tudi v madžarskem prevodu (A garabonci s).

oman arabuncijaš v slovenskem knjižnem jeziku arabuncijaš, izšel pa 
je tudi v madžarskem prevodu. e prvi roman, ki ga je napisal slovenski avtor 
porabske manjšine na Madžarskem. e prvi roman, ki je napisan v nadnarečni 
porabščini. 

nov romana je uboj Marcija ončarja na ornjem eniku v obdobju 
navzkrižja madžarsko-sovjetskih in jugoslovanskih interesov v času po drugi 
svetovni vojni.

a a a a
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nemu delu ter na teh dveh področjih objavil za porabske lovence in tudi za 
slovensko jezikoslovje nekaj pomembnih del  Madžarsko-slovenski razeolo-
ški slovar ( 1 9 9 3 ) , S lovenska slovnica ( 1 9 9 7 ) , S poznavanje slovenstva ( 2 0 0 2 ) , 
Porabsko-knjižnoslovensko-madžarski slovar (2005).  Dušanom Mukičem in 
Marijo ozar je objavil knjigi čkaj, čkaj antiček moj  (200 ) in čkaj, 

čkaj antiček moj  (200 ). ot publicist je objavljal komentarje in razmi-
šljanja v časopisu Porabje, v lovenskem koledarju, strokovne članke pa v več 
zbornikih. 

Na ravni kulture in slovenske besede je odločno pripomogel k temu, da je 
danes porabska skupnost trdno zasidrana v slovensko in evropsko skupnost. 

d ustanovitve je glavni urednik in direktor slovenskega adia Monošter.
eta 200  prejel priznanje lavističnega društva lovenije.  oceni za nje-

govo večletno dejavnost je bilo zapisano  S svojim poslovnim in literarnim 
opusom je dal du ovno podla o a austavitev ne ativni  narodnostni  tren-
dov v orabju.

araboncijaš je prvi roman napisan v porabskem narečju.  knjižnem 
prevodu pod naslovom rnošolec je izšel v zbirki Med Muro in abo leta 
2006 pri murskosoboški založbi ranc- ranc s sodelovanjem z vezo Sloven-
cev na Madžarskem. veza lovencev na Madžarskem je leta 2008 roman 
objavila tudi v madžarskem prevodu (A garabonci s).

oman arabuncijaš v slovenskem knjižnem jeziku arabuncijaš, izšel pa 
je tudi v madžarskem prevodu. e prvi roman, ki ga je napisal slovenski avtor 
porabske manjšine na Madžarskem. e prvi roman, ki je napisan v nadnarečni 
porabščini. 

nov romana je uboj Marcija ončarja na ornjem eniku v obdobju 
navzkrižja madžarsko-sovjetskih in jugoslovanskih interesov v času po drugi 
svetovni vojni.
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Z godba romana G araboncijaš je 
postavljena v občutljiv čas življe-
nja S lovencev v P orabju.

To je čas po drugi svetovni vojni, 
druga polovica 2 0 . stoletja. To je 
čas in ormbiroja, ko je bilo Porabje 
skorajda nepredušno odrezano od 
ostalega sveta, ko je bilo v druge 
dele Madžarske prisilno izseljenih 
več kot sto slovenskih družin, s 
čimer so takratne oblasti intelektu-
alno obglavile slovensko skupnost 
v P orabju. 

S ama zgodba je nekakšen sino-
nim za dogajanja v P orabju in med 
tamkajšnjim slovenskim življem. 

Z godba romana se odvija okoli 
Marcija ončarja, tragične gure, 
ki konča kot žrtev krutega umora 
in za katerega se ne ve, kateri od 
obveščevalnih služb takratnih ko-
munističnih režimov Madžarske in 

ugoslavije se je udinjal in tudi ne, kdo ga je pokončal. a eni ma bo vse do 
kon a ostala nera krita  enako kot tudi dru a dejstva v tej odbi  je med 
predstavitvijo dejal ranček Mukič. am roman pa prinaša tudi sprehod skozi 
porabsko zgodovino, v kateri je lahko mnogim pripeti etiketo „črnošolec“ ali 
„ garabuncijaš“ . 

Pri soboški založbi „ ranc- ranc“ je luč sveta ugledal že dru g i rom a n  p o-
rabskega rojaka ranceka Mukiča, ki ga je sam naslovil trgnjene kore-
nje, kar v prevodu iz porabskega jezika pomeni strgane korenine. Tudi v tem 
romanu se Mukič lot ev a  ene od travmatičnih točk kolektivnega spomina Po-
rabskih Slovencev, madžarske gulage oziroma delovna taborišča v pokra-
jini ortobag , v katera je akošijev komunistični režim v letih 50 5  
zaprl več kot deset tisoč nedolžnih ljudi. 

M ed njimi je bilo tudi več deset slovenskih družin iz Porabja.
V  svoji pripovedi se pisatelj osredotoči na usodo deportiranca ože a u-

milarja, ki si šele po dobrih treh desetletjih upa spregovoriti o grozotah gulaga, 
o katerih se je dolga leta smelo le molčati. umilarjevo iskanje okruškov sveta, 
iz katerega je bil pregnan, rancek Mukič zgosti v spraševanje o usojenosti 
oziroma naključnosti človekovega bivanja, o strahu in pogumu. 

jubezen je po pisateljevem prepričanju tista sila, ki je valovi zgodovine ne 
morejo odplakniti. Dokaz tega pa je ponovno oživljena zveza med junakom 
romana ože om umilarjem in njegovo mladostno zaročenko eziko. 
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arija o ar ukič
Marija ozar se je rodila 8 . marca leta 1 9 5 2  sloven-
skim staršem v Budimpešti. O troštvo in mladost je 
preživela v udimpešti, kjer je maturirala. dločila 
se je za študij etnologije in slovenščine na ljubljanski 

ilozo ski akulteti. Po končanem študiju se je vrnila 
na Madžarsko, kjer je svoje raziskovalno delo po-
svetila proučevanju Slovencev na Madžarskem.

Marija ozar Mukič je etnologinja, slavistka, 
kustosinja, raziskovalka in avtorica več etnoloških 
zapiskov, knjig. Tri leta je predavala etnologijo na V i-
soki učiteljski šoli v zombathel u na Madžarskem.   

M ed njeni pomembnejši strokovni razpravi pa so-
dita tudi tnološko raziskovanje lovencev na Madžarskem in lovenci v Ta-
rany u.

ibliogra ja Marije ozar-Mukič obsega več kot 00 naslovov. Dijaki mo-
rajo poznati naslednje  topogra ska raziskava Slovensko Porabje iz leta 1 9 8 2 , 
posebej za prebivalce G ornjega S enika l. 1 9 8 8  izdana monogra ja ornjega 
Senika. P omemben je tudi tnološki slovar Slovencev na Madžarskem, ki 
je izšel l. 1  in se pogosto uporablja pri pouku.

 okviru evropskega projekta „ oživetje prostora“ je Marija ozar
Mukič postavila stalno razstavo v monoštrskem muzeju, ki se od leta 2 0 1 2  
imenuje okalnozgodovinska in slovenska narodnostna zbirka Avgusta 
P a v la . staja še naprej narodnostna bazična institucija lovencev na Madžar-
skem, čeprav je njeno vzdrževanje prevzela monoštrska občina. 

Mukičeva je uredila pet zvezkov tnologije Slovencev na Madžarskem
in leta 2 0 0 9  publikacijo Slovenska kuhinja ob abi. J e avtorica pomembnih 
učbenikov za spoznavanje slovenskega naroda in Slovencev na Madžar-
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skem. voje znanstvene članke objavlja v madžarskem in slovenskem jeziku 
tako, da so dostopnejši širši javnosti.

aslužna je tudi za slovensko zbirko na ornjem eniku. harjeva spo-
minska hiša je dobila svoje poslanstvo pod njenim strokovnim vodstvom. P ri 
delu so jo vodila osebna čustva, ker je bil župnik anez h r njen krstni oče.

e honorarna sodelavka slovenskega radia v Monoštru in časopisa Porabje. 
a svoje delo je prejela že več priznanj in nagrad.

v           
 .

z          

arel olec
arel olec je porabski slovenski pisatelj, novinar, otogra  in sodelavec te-

dnika Porabje. ivi v Andovcih. odil se je 2 . ebruarja l. 6  v Monoštru.
draščal je v Andovcih, sedaj že najmanjši vasi v Porabju na Madžarskem. 

snovno šolo je končal v tevanovcih, srednjo kmetijsko šolo je obiskoval 
v mestu rmend v elezni županiji, kjer je tudi maturiral.  ombotelu je 
študiral slovenščino in tehniko. den najbolj aktivnih lovencev v Porabju je 
že vrsto let predsednik lovenske narodnostne samouprave v Andovcih, pod-
predsednik Državne slovenske samouprave. d leta  do leta 2006 je bil 
župan Andovcev.

ot otogra  ima precej dragocenih otogra j, ki predstavljajo podobe sodob-
nega življenja porabskega človeka. arel olec se je začel poklicno ukvarjati 
s otogra jo v službi pri časopisu Porabje. Njegova dela lahko razvrščamo v tri 
kategorije  reportažna otogra ja, etnološka otogra ja in umetniška otogra-

ja. Njegove otogra je ostajajo „za-
pisi“ vedno spreminjajočega se sveta, 
P orabja. K arel H olec je zapisovalec 
časa in ljudi v njem, v tem smislu mu 
lahko rečemo dokumentalist.

ot novinar in otogra  je bolje 
spoznal svoj domač kraj, usodo ro-
jakov, Porabcev, zato je začel pisati 
kratke zgodbice, pripovedi.

Te so bile objavljene v zbirki z nas-
lovom Andovske zgodbe Andovske 
p rp ov ej st i l. 2 0 0 3 . Z birka, ki vsebuje 
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0 zgodbic, je „dvojezična“, saj je napisana v porabskem narečju in v knjižni 
slovenščini. birko je ilustriral Anton uzeti, založilo in izdalo jo je v knjižni 
birki Med Rabo in Muro odjetje a promo ijo kulture ran ran  d. o. o.

„ olečevi liki so živi in barviti, takšni, ki jih sicer še srečamo v obrobnih 
kmetskih pokrajinah, v mestnih središčih pa so docela izginili.“  pravi Milan 

incetič, ki je prevedel zgodbe iz porabskega narečja v slovenski knjižni jezik.
 zbirki so naslednje zgodbe, ki govore o domačem, tipično porabskem člo-

veku, o skromnem življenju, o mišljenju, le tega, o „sivih“ delavnikih domače 
vasi:

den den v Andovcaj Andovski vsakdan  
aug te pokaštiga og te kaznuje  
t denec odnjak  
repak ladjen Pravi korenjak  
rajže ženske udičeve ženske  
mrt mrt  traža traža  
rava pa hungazin rava in gesaprim  
abadanje oline

Biciklin/ Bicikel.

I         
  1.         
  2.        
  3 .   
  4 .  O     h  
 5 .      .   A

  6 .       
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ušan ukič 
Porabci imajo več literarnih del v prozni zvrsti (romana 

ranceka Mukiča, kratke zgodbe rene arber in ar-
la oleca)  napisane so bile dramske igre za gledališko 
skupino V eseli pajdaši v Števanovcih ( I rena Barber, 

aci ovač)  poezije pa je v glavnem manj.
Z ato se je leta 010 ušan Mukič odločil, da se bo 

preizkusil in začel prevajati tuja dela v porabsko na-
rečje in pisati lastne pesmi.

sa dela so bila objavljena v časopisu Porabje in 
v S lovenskih/ P orabskih koledarjih.

Pri prevodih se je osredotočil na pripovedne pesmi, to so balade raznih naro-
dov  škotske, angleške, srbske, slovenske in madžarske.

Prevedel je tudi dela nekaterih klasikov ( ohann ol gang oethe, dgar 
Allan Poe, eorge ordon ron) in dela madžarskega pesnika nosa Aran a.

atrivni eorge ampbell
škotska balada  balado onn  eor e ampbell

na domanjo rej  prejkspiso ušan Muki

P o viski plaminaj,
zeleni dolaj,
batrivni G eorge C ampbell
je g zdo zar n
so sedlo pa cü gli
b l  lejpi oč m,
konj č se povrno,
al’  un pa nikdá r.

S o djaukali mati,
točili skuz
je g čala sneja,
si skü b’ la vlasé .
J e svejklo šké r emo,
pa čizme zam n
doma má jo konja,
al’  njega nikdá r.

„ M oj tranik je prazen,
pšenica zorí ,
moj dom nema streje,
se dejte rodí .“
J e gé zdo slobaudno,
mé u cü gle v roká j:
domau prišlo sedlo,
al’  un pa nikdá r.
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dgar Allen Poe 
nuška aj nnabel ee

Duga so lejta odplavala že
V  rosagi pri veuki vodaj,
C vela je dekla gnauk –  poznate go –
S e zvala je A nuška L aj,
Nej ji je kraužilo dr go v glavej,
L ü bezen sam'  v naja srcaj.

Badva deteta kak rosa na zran,
V  rosagi pri veuki vodaj,
G lopše lü bila, kak štokoli zna,
S va mü va se z A nuškov L aj,
A ngelci so nad oblakaj bili
C elau nevoškeni vsikdá r.

Z atok je, dosta lejt toga nazaj,
V  rosagi pri veuki vodaj,
Prišo z oblakov en v ter na nauč,

aslado je Anuško aj.
lata bogata točila skuz ,

G e austo sem brezi njé , sam,
 škrinjico kmično zaprli so go

V  zemlau tá  cuj k veukim vodá m.

Nej se je angelcom vidlo tam gor’ ,
a bole sva srečniva b l , 

I stina –  zatok ( tau pri nas se vej
V  rosagi pri veuki vodaj)

noči oblak nam je poslo vih r,
P aj vmauro mi A nuško L aj.

Naja lü bezen pa jakša bilá
K ak tista pri vekši lidaj –  

d naja čednejši lidaj 
Nem’ rejo angelci v nebi nikdá r,
V razgé  nej vu morski vodá j

aučiti moje l beče src
O d dü šice A nuške L aj:

M ejsec, gda stane, mi sé nje nesé
O d najdrakše A nuške L aj,

vejzde na nebi kak svejkle oči
S o lü bice A nuške L aj.
Tak mi teč jo vse duge noči,

 snejov, liblenov že vk per ležim
V u škrinji pri veuki vodaj,

u grobi pri kmični vodaj.

Dušana Mukiča so prekmurskih avtorji spodbudili, da se je začel ukvarjati 
tudi s pisanjem lastnih pesmi v porabskem narečju. Med temi najdemo pred-
vsem pripovedne pesmi, nekaj je tudi izpovedne lirike:  ljubezenske in druge 
lirske pesmi.

ušan Mukič 
okapanje

ejle sraj e  rni vanti
rna vrana  bejli olaub  

odišla si  po ivaj v m ri
s pesmov mlem daj slobaud.

rne sraj e  bejli vanti
bejla vrana  rni olaub 
odišla si  po ivaj v m ri
vse odišlo je  vodauv.
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ušan Mukič 
Stari oslar

Sun en den na veukom pl i
a podn k voni na kr i.
arašan i prejkbežijo

na lo s  pa t  letijo.

da si paut med njimi iškem
se v klab ki skor  spoteknem
stari oslar t ma i ra
melodijo s a svoj a.

»Za talent dobiš �lejre« – 
pravijo badj si sejre.

se prejk iškem  žepke  rejkli
dam ma slejdnji svoj i rejkli.

snovni cilj Dušana Mukiča je, da bi dokazal, da je v porabskem sloven-
skem narečju prav tako možno ustvariti poezijo, tudi z upoštevanjem ritemskih 
in oblikovnih pravil. Prizadevanje za čisto  porabsko slovenščino pa otežuje 
razumevanje Mukičevih del rojakom iz osrednje lovenije in deloma celo pre-
kmurskim S lovencem.

Dolgoročni cilj avtorja je, da bi nastala zbirka avtorskih pesmi in prevodov, 
ki bi postala prvo podobno delo v P orabju. 

P rE mI S L I T E
1.  z    d        

         

2.            
d   A        

 
3 .         A   

     
4 .  r  S     d  
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nji evniki Slovencev v evropski 
in svetovni literaturi

Slovenska knji evnost  pregled in utrjevanje 
nanja i  slovenske knji evnosti

Slovenska literatura ali književnost je kljub maj nosti naroda pestra in bo ata.
sako literarno obdobje je sledilo svetovnim ali evropskim tenden am  li-

terarnim slo om  vodilnim temam in literarnim vrstem  ki ji  po nate tudi i  
u enja madžarske književnosti. aslednji pov etki naj vam bodo v pomo  pri 
ponavljanju.

Praslovenska doba 
Praslovensko dobo natančneje omejujeta letnici 568, ki so po odselitvi an-
gobardov začeli lovani naseljevati današnje slovensko ozemlje, in 5, ko je 
K arantanija morala priznati vrhovno bavarsko oblast. S lovstvo praslovenske 
dobe je primitivno slovstvo, ki je imelo uporabno vlogo ( verski obredi) . P omen 
tega obdobja je ta, da so nekatere motivne, idejne in oblikovne prvine prešla niz 
njega v slovensko srednjeveško slovstvo.

Srednji vek 
Med leti 50 in 550 se slovenske dežele preživele razkroj rodovno-plemen-
ske ureditve, začetke evdalnega reda. Po letu 000 so začeli na lovenskem 
nastajati samostani kot pomembna cerkve-
na, gospodarska in kulturna središča. d . 
stoletja naprej so nastajala mesta, naseljena 
s trgovci in obrtniki. S plošno krizo 1 5 . in 
6. stoletja so poglabljale pogoste dinastične 

vojne in roparski turški napadi. G lavna zna-
čilnost slovenskih dežel je ta, da so bile ves 
čas obrobna pokrajina nemškega oziroma 
evropskega evdalizma brez svojih lastnih 
gospodarskih, političnih, cerkvenih in kul-
turnih središč. lovensko srednjeveško slo-
vstvo se je začelo skoraj sočasno z drugimi 
evropskimi književnostmi v ljudskih jezikih. 
Prvi zapiski v slovenščini so nastali okoli 
8 0 0 . Ti zapiski uvajajo cerkveno smer naše-
ga srednjeveškega slovstva, tako imenovano ko jeloški rokopis  
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pismenstvo ( cerkveno pismenstvo in ljudsko slovstvo) . C erkveno pismenstvo 
je služilo za bogoslužje in verske obrede. judsko slovstvo pa je poznalo pe-
sništvo ( balade, romance)  in prozo ( legende, pravljice) .

M ed besedila pismenstva spadajo trije pomembnejši spomeniki:
rižinski spomeniki 

e imenujejo po bavarskem mestu reising ( rižini)  obsega troje zapisov  
prvi obsega obrazec splošne spovedi, ki so ga z verniki molili skupaj v cerkvi  
drugi je pridiga o grehi in pokori, ki jo je duhovnik govoril zbranemu ljudstvu  
tretji je spet obrazec splošne spovedi. ezik je slovenščina v zgodnjem obdobju.
Besedila niso izvirna, ampak so prevedena po latinskih in nemških predlogah. 
Danes jih hranijo v knjižnici v M nchnu.

C elovški rokopis
S tiški rokopis

Poleg omenjenih rokopisov so še manjši zapiski  tarogorski zapis, ko je-
loški rokopis s slovenskimi imeni za mesece iz 1 5 . stoletja.

V  plakatu z nemško pesmijo zoper uporne slovenske kmete v letu 1 5 1 5  so 
zapisane slovenske besede „ stara pravda“  in pa „ le vkup, le vkup, uboga gmaj-
na“ . To so prve natisnjene slovenske besede sploh.

bdobje re or acije in protire or acije 
 dobi re ormacije in protire ormacije, tj. velikega evropskega gibanja za ob-

novo cerkve v smislu prvotnih krščanskih načel, je bila družba na lovenskem 
še zmeraj evdalna, vendar že v globoki krizi. Na vrata cerkve v ittenbergu 
je M artin L uther pribil teze proti rimokatoliški cerkvi. To versko gibanje se 
imenuje:  re ormacija.

Re orma ija pomeni preoblikovanje  preureditev.
 ozadju je kriza srednjeveške družbe, re ormacije erkve in papeštva, zato 

podporniki re ormacije zahtevajo re ormo erkve in vere.
Na lovenskem je re ormacija prinesla velik napredek.  

Primož Trubar, ki se je s protestantizmom sez-
nanil pri tržaškem ško u onomu, je hotel pomagati 

ubo emu  preprostemu  dobrosr nemu slovenske-
mu ljudstvu  in napisal prvi dve slovenski knjigi 
A becednik in K atekizem ( 1 5 5 0 ) . Trubar je objavil 2 2  
knjig v slovenščini in 2 v nemščini. njiževnost je 
v tem obdobju poučna, praktično uporabna za pot-
rebe erkve, večinoma ni izvirna, umetniški književ-
nosti so kar bližje predelave prevodov, predvsem iz 
latinščine. elik pomen ima prevod iblije. urij 
D a lm a t in  je prevedel celotno Sveto pismo l. 15  
S eb a st ij a n  K relj  je izpopolnil pisavo in knjižni je-
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zik. icer pa je ebastjan relj izdal dve deli  tročja biblija ( 566) in Postilo 
slovensko. P isal je tudi pesmi za druge protestantske pesmarice.

Adam ohorič se je ukvarjal s pisanjem abecednikov, slovarjev in slovnice. 
Najpomembnejša je slovnica A rcticae horulae ( Z imske urice) , ki je prva slo-
venska slovnica. 

To obdobje je dalo slovenski črkopis, pravopis in knjižni jezik, ki so ostali 
osnova nadaljnji razvoj. 

Protire ormacija je bila s renom veliko manj tvorna, saj je v skromni meri 
nadaljevala protestantsko delo in ga ohranjala v poznejši dobi.

renes ans a         
       

         -
   .    . .   

     . v    
     . 

 stoletje in prva polovica  stoletja
arok je smer v likovni, glasbeni, literarni umetnosti 1 7 . in 1 8 . stoletja, za 

katero je značilen zapleten, izumetničen, pretiran, preokrašen in patetičen slog, 
v umetnosti mora postati priča moči in vpliva krščanstva, obenem spodbuja 
nastajanje cerkvene umetnosti.

b koncu leta 600 se je med katoliško duhovščino tudi med lovenci vse 
bolj globoko ujelo spoznavanje o pomenu. Nastalo je vse več zbirk z nabožni-
mi pesmimi, ki so jih objavljali najširšemu krogu. 

anez Svetokriški ( pravo ime Tobija L ionelli)  je svoje pridige izdal v petih 
knjigah pod skupnim naslovom veti priročnik. brane pridige so bile name-
njene duhovnikom za nedeljske pridige in za praznike oziroma izredne prilož-
nosti. P ridige so bile napisane po enotnem vzorcu. Bil je duhovnik, svojevrsten 
popotni pridigar in ljudje so ga radi poslušali. Z a tisk je priredil 2 3 3  pridig in 
jih objavil pod naslovom veti priročnik.

Na lovenskem je barok tudi tesno povezan s katoliško protire ormacijo, 
preganjanje protestantov in prepoved njihovega delovanja povzroča književni 
zastoj v obdobju 6 5 6 2  več kot 50 let ni izdana nobena slovenska knjiga.

lasicizem je književno obdobje in slog, ki se razvije vzporedno z barokom. 
načilnost tega obdobja je podpiranje na antične oblikovne, vsebinske in idej-

ne vzore  za to obdobje veljajo stroga pravila pri izbiri snovi, motivov, tem  
strogo upoštevanje trojne dramske enotnosti.

lasiki zavračajo pretirano čustvenost, slog mora biti jasen, čist, izpiljen in 
preprost. V odilne literarne zvrsti komedija in tragedija, komični epi ( parodi-
ranje junaške epike) .
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Na lovenskem je re ormacija prinesla velik napredek.  

Primož Trubar, ki se je s protestantizmom sez-
nanil pri tržaškem ško u onomu, je hotel pomagati 

ubo emu  preprostemu  dobrosr nemu slovenske-
mu ljudstvu  in napisal prvi dve slovenski knjigi 
A becednik in K atekizem ( 1 5 5 0 ) . Trubar je objavil 2 2  
knjig v slovenščini in 2 v nemščini. njiževnost je 
v tem obdobju poučna, praktično uporabna za pot-
rebe erkve, večinoma ni izvirna, umetniški književ-
nosti so kar bližje predelave prevodov, predvsem iz 
latinščine. elik pomen ima prevod iblije. urij 
D a lm a t in  je prevedel celotno Sveto pismo l. 15  
S eb a st ij a n  K relj  je izpopolnil pisavo in knjižni je-
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zik. icer pa je ebastjan relj izdal dve deli  tročja biblija ( 566) in Postilo 
slovensko. P isal je tudi pesmi za druge protestantske pesmarice.

Adam ohorič se je ukvarjal s pisanjem abecednikov, slovarjev in slovnice. 
Najpomembnejša je slovnica A rcticae horulae ( Z imske urice) , ki je prva slo-
venska slovnica. 

To obdobje je dalo slovenski črkopis, pravopis in knjižni jezik, ki so ostali 
osnova nadaljnji razvoj. 

Protire ormacija je bila s renom veliko manj tvorna, saj je v skromni meri 
nadaljevala protestantsko delo in ga ohranjala v poznejši dobi.

renes ans a         
       

         -
   .    . .   

     . v    
     . 

 stoletje in prva polovica  stoletja
arok je smer v likovni, glasbeni, literarni umetnosti 1 7 . in 1 8 . stoletja, za 

katero je značilen zapleten, izumetničen, pretiran, preokrašen in patetičen slog, 
v umetnosti mora postati priča moči in vpliva krščanstva, obenem spodbuja 
nastajanje cerkvene umetnosti.

b koncu leta 600 se je med katoliško duhovščino tudi med lovenci vse 
bolj globoko ujelo spoznavanje o pomenu. Nastalo je vse več zbirk z nabožni-
mi pesmimi, ki so jih objavljali najširšemu krogu. 

anez Svetokriški ( pravo ime Tobija L ionelli)  je svoje pridige izdal v petih 
knjigah pod skupnim naslovom veti priročnik. brane pridige so bile name-
njene duhovnikom za nedeljske pridige in za praznike oziroma izredne prilož-
nosti. P ridige so bile napisane po enotnem vzorcu. Bil je duhovnik, svojevrsten 
popotni pridigar in ljudje so ga radi poslušali. Z a tisk je priredil 2 3 3  pridig in 
jih objavil pod naslovom veti priročnik.

Na lovenskem je barok tudi tesno povezan s katoliško protire ormacijo, 
preganjanje protestantov in prepoved njihovega delovanja povzroča književni 
zastoj v obdobju 6 5 6 2  več kot 50 let ni izdana nobena slovenska knjiga.

lasicizem je književno obdobje in slog, ki se razvije vzporedno z barokom. 
načilnost tega obdobja je podpiranje na antične oblikovne, vsebinske in idej-

ne vzore  za to obdobje veljajo stroga pravila pri izbiri snovi, motivov, tem  
strogo upoštevanje trojne dramske enotnosti.

lasiki zavračajo pretirano čustvenost, slog mora biti jasen, čist, izpiljen in 
preprost. V odilne literarne zvrsti komedija in tragedija, komični epi ( parodi-
ranje junaške epike) .
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a svetljenstvo in predro antika 
Doba razsvetljenstva in nato predromantike se v vropi začne precej prej kot 
na lovenskem. abilo predvsem ideološko gibanje, ne pa izrazita umetnostna 
smer. voje ideje je izražalo tudi v slovstveni obliki, vendar ni ustvarilo samo-
stojne književne smeri. lavni značilnosti razsvetljenske književnosti sta bili 
racionalizem in senzualizem.  drugi polovici 8. stoletja se je moč evdalcev 
krhala, meščanstvo se je krepilo in začelo zahtevati oblast v družbi. odile so 
se nove ideje  rancoska revolucija je pa razglasila geslo  Svoboda, enakost, 
bratstvo. azsvetljenstvo se je razširilo, je meščansko družbeno, duhovno, 
kulturno in ideološko gibanje ob koncu 1 7 . in v prvi polovici 1 8 . stoletja.

a svetljenstvo na Slovenske
Doba razsvetljenstva je čas vladanja razsvetljenih absolutistov Marije Terezije 
( 0 80) in njenega sina ože a . ( 0 0). ačetek slovenskega raz-
svetljenstva označuje letnica 68, ko je izšla Pohlinova ran ska grammati-
ka. M arko P ohlin je napisal, naj se ne sramujejo slovenskega jezika in jih spod-
bujal k pisanju v slovenskem jeziku. L irika se pojavi s P isanicami leta 1 7 7 9 . 

ačetek slovenske posvetne književnosti so pomenile slovnice, slovarji, pri-
ročniki, zgodovinske in šolske knjige časopisi  prvi slovenski časopis ublan-
ske novice. 

alentin odnik 1 5 1 1
Pesniti je začel pod vplivom Marka Pohlina še kot gimnazijec. Prve pesmi je 
objavil v zbirki Pisanice. P o P ohlinovem odhodu V odnik petnajst let ni pisal. 
K  pisanju ga je spet pritegnil iga ois, ki ga je odmaknil od P ohlinove šole 
in ga usmeril v razsvetljenstvo. Pritegnil ga je k pisanju literarnih, polju-
dnoznanstvenih, jezikoslovnih in publicističnih del, s področij zemljepisa, 
gospodarstva, geologije, leposlovja:  epigrame ( napisi za mesece) , uganke.

P
v  v  d .

Anton Tomaž inhart 1 5 1 5  je bil slovenski dramatik, pesnik, zgodo-
vinar in hkrati osrednja osebnost slovenskega razsvetljenstva in pionir v gleda-
lišču in zgodovinopisju  poleg tega pa še glasbenik, prevajalec, arhivar, knji-
žničar.

Napisal je komediji upanova Micka in Ta veseli dan ali Matiček se ženi.
upanova Micka, ki jo je Anton Tomaž inhart napisal leta 8 , velja za 

prvo komedijo v slovenskem jeziku in prvo slovensko dramsko besedilo. 
Ta veseli dan ali Matiček se ženi je priredba eaumarchaisove satire eseli 

dan ali igarova svatba. Prizorišče komedije je grad na orenjskem, dogajalni 
čas je pred letom 8 . N a  g ra du  sta služila Matiček kot graščinski vrtnar, ki 
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ga je baron Naletel povišal v prvega služabnika in Nežka kot baroničina hišna. 
Pripravljata se na poroko. Dogodki se zapletejo in razpletejo v en em  dn ev u .

be besedili kažeta veliko moralno moč preprostega slovenskega člove-
ka, ki se je s tem izkazal daleč nad plemiško gospodo.

o antika na Slovenske
omantika je slovstvena in sploh umetnostna smer od začetka do približno 

sredine . stoletja. Poudarek je na osebnostnem pogledu na svet, na čustvih in 
ne na razumu, na svobodi, domišljiji, lepoti, ustvarjalnosti, enkratnosti, nepo-
novljivosti, na ustvarjalčevi izjemnosti. 

lovenska romantika se začne okoli leta 8 0, ko je izšla prva številka 
ranjske čbelice in je bila objavljena Prešernova pesem lovo od mladosti. 
godovinska letnica marčne revolucije na Dunaju, leta 8 8, hkrati pomeni 

tudi konec Prešernovega ustvarjanja in izid zadnjega zvezka rajnske čbelice. 
P omemben predstavnik slovenske romantike je še Matija op, ki je prvi slo-
venski književni kritik, literarni teoretik in literarni zgodovinar, sicer pa Prešer-
nov prijatelj in svetovalec. 

Najpomembnejši romantični ustvarjalec Slovencev je pesnik dr. rance 
P reš eren . Dr. rance Prešeren je uresničil idejo Matije opa in začel pisati 
sonete in romance. 

Postal je prvi slovenski pesnik v modernem smislu in z njegovo poezijo 
so Slovenci v literarnem pogledu postali enakovredni evropskim narodom. 

anes velja rance Prešeren za enega največjih slovenskih pesnikov in 
slovenskih simbolov, njegovo sedmo kitico dravljice smo vzeli za himno,
na bankovcu za 1 0 0 0  slovenskih tolarjev je bila njegova podoba, danes ga na 
kovancu za 2  evra nosimo v denarnicah.

P
  S    S   S -

    S   N   z  
N  .       

   .

eali e   Sloveniji
ealizem je po romantiki vladajoča umetnostna in slovstvena smer v . stole-

tju, ki hoče čim bolj zvesto predstaviti resničnost, vsakdanje življenje, naravno 
okolje, družbene razmere. unanjo stvarnost pozorno opazuje in podrobneje 
opisuje.

ran evstik 1 1 1  je pisal v slogu realizma, čeprav tudi njegovo pe-
sništvo temelji na podlagi P rešernovega ustvarjanja.
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Z birka P esm i je že delno blizu realizmu. enček pesmic tročje igre v pe-
smicah je začetek modernega mladinskega pesništva v loveniji. Najbolj znani 
L evstikovi deli sta Martin rpan ter Popotovanje iz itije do ateža.

Martin rpan z rha ali M artin K rpan je umetna pripovedka, s katero je 
evstik želel uresničiti svoj literarni program in pokazati, kakšna proza naj se 

piše za S lovence. 
Z a snov povesti je L evstik izbral dolenjsko-notranjsko pripovedko iz tovor-

niškega izročila o boju med preprostim, toda prebrisanim človekom in orožja 
vajenim plemičem velikanom, ki izziva na boj. Po snovi in motivih sta v slo-
venskem ljudskem pesništvu evstikovemu rpanu najbližji pesem Pegam in 

ambergar, v madžarski literaturi pa Toldi, epska idila anoša Aran a iz sredi-
ne 1 9 . stoletja.

onovite nanje o pripovedki Martin rpan in na kratko napišite do ajanje 
te .

Med realizmom se slovenski jezik uveljavi v vseh oblikah književnosti, izi-
dejo literarne revije, kot so S lovenski glasnik, L jubljanski zvon, Dom in svet.

Slovenska oderna
ealistično obdobje se je prelilo v ob dob j e m odern e. S lovenska moderna se 

začne leta 8  (izideta ankarjeva rotika in upančičeva aša opojnosti), 
konec pa je leto 1 9 1 8  ( leto C ankarjeve smrti in konca prve svetovne vojne) .

ton upančič 1 1  slovenski pesnik, dramatik, prevajalec in urednik 
revije jubljanski zvon.  otroškimi pesmimi se je začela njegova lirika, prva 

upančičeva pesniška knjiga za mladino so Pisanice. upančičeva druga pesni-
ška knjiga za otroke je ahkih nog na okrog. 

Priljubljene so  tudi upančičeve uganke, ki jih je začel pisati že zelo zgo-
daj  prve skromnejše primere je ustvaril v gimnazijskih letih, končno so izšle 
v knjigi z naslovom Sto ugank. iciban je gotovo najbolj znana upančičeva 
knjiga in ena najbolj priljubljenih pesniških zbirk. Po icibanu upančič ni več 
objavil nobene nove pesniške zbirke za otroke.

V  zbirki za odrasle napisanih pesmi z naslovom aša opojnosti, ki je nje-
gova prva zbirka, je upančič še izrazit individualist, poln čustev, strastnih in 
temačnih, ki so posledica razočaranj v ljubezni, naveličanosti in celo gnusa nad 
življenjem. Pojavijo se  pa že prvi pobliski mladostne volje do življenja npr. 
v pesmi o na melodija. V  zbirki ez plan sta volja do življenja in radost nad 
njim že mnogo glasnejša, kar se sliši v se  živi  dan. V  knjigi Samogovori, 
ki je nastala po vrnitvi iz Pariza, pa domovini že posveti poseben razdelek, 
z dvema daljšima pesnitvama, o njej, te so  vlakom  uma.

omovinska misel je prišla najbolj do izraza v dveh upančičevih zbirkah 
 zarje idove in imzelen pod snegom.
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van ankar 1 1 1  je največji mojster slovenske besede in osrednja 
postava v moderni književnosti izvira iz revne družine z rhnike. van ankar 
se je izkazal na treh področjih, in sicer kot pesnik, dramatik in pripovednik.

Pesništva se je lotil pod Aškerčevim vplivom, kasneje pa je nanj vplivala 
evropska moderna struja. M ed njegova najpomembnejša dela štejemo zbirko 

rotika, ki pa je povzročala največ vprašanj okoli ankarjevega pesništva. 
obdobju, ko je pisal pesmi, je pisal tudi črtice. pisoval je sodobne družbene 

razmere, potem pa vse pogosteje človeško duševnost. em sodijo naslednja 
njegova dela:  a križem, zbirka socialnih črtic o krivičnem družbenem redu, 
tudi zbirka Moje življenje, v kateri opisuje svojo mladost. S em sodita Skodeli-
ca kave in Mater je zatajil. Podobe iz sanj pa govori o usodi ljudi, ki so padli 
za tujo državo. 

stvaril je tudi več daljših pripovednih del, povesti in romanov. Najbolj 
znana sta Na klancu, lapec ernej in njegova pravica. V  teh delih je upo-
dobil ljudi iz različnih slojev in njihovo težko življenje.

lovensko družbo je posebej dobro razkril v dramskih delih, med katerimi so 
najpomembnejša:  komedija a narodov blagor, drami ralj na etajnovi 
in lapci ter arsa Pohujšanje v dolini ent orjanski.

van ankar je poleg ranceta Prešerna najbolj znan slovenski književnik.

n še pisatelj sodobni  časov  eri ainšček
P orabcem znan je pisatelj, pesnik in prijazen P rekmurec eri ainšček. os-
poda s črnim plaščem in črnim klobukom smo Porabci večkrat srečali. 

eri ainšček se je rodil v olencih na oričkem, na hribovitem delu P re-
kmurja, ki je blizu madžarske meje. Do osnovne šole je govoril in poslušal 
samo narečje. Na prekmurščino njegovega otroštva ga nostalgično spomi-
nja porabsko narečje, ki jo govorijo Porabci na Madžarskem  tudi zaradi tega 
rad prihaja v P orabje. 

d mladostnih izkušenj, ki so določile njegov odnos do sveta, moramo 
omeniti tudi srečanja z omi. Ti so  tako kot on  živeli na obrobju (v dobe-
sednem in prenesenem pomenu)  njegove rojstne vasi. 

Maturiral je v Murski Soboti in želel iti študirat slikarstvo. Z aradi ne-
uspešno opravljenih sprejemnih izpitov na ljubljanski A kademiji za likovno 
umetnost, se je vpisal na predhodnico današnje akultete za družbene vede. 

Denar za preživetje si je služil kot sodelavec uredništva dnevno-in ormativ-
nega in igranega programa adia jubljana, v prostem času pa je pisal pesmi 
ter roman, ki je v nadaljevanjih izhajal v reviji Teleks. 

eta 1  je skupaj s prijateljem rancijem ustom ustanovil Podjetje 
za promocijo kulture ranc ranc, ki se ukvarja z založniško dejavnostjo  
je organizator vsakoletnega srečanja slovenskih mladinskih pisateljev ko 
besede, na katerem se podeljuje nagrada za najboljše slovensko mladinsko 
literarno delo preteklega leta.
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Z birka P esm i je že delno blizu realizmu. enček pesmic tročje igre v pe-
smicah je začetek modernega mladinskega pesništva v loveniji. Najbolj znani 
L evstikovi deli sta Martin rpan ter Popotovanje iz itije do ateža.

Martin rpan z rha ali M artin K rpan je umetna pripovedka, s katero je 
evstik želel uresničiti svoj literarni program in pokazati, kakšna proza naj se 

piše za S lovence. 
Z a snov povesti je L evstik izbral dolenjsko-notranjsko pripovedko iz tovor-

niškega izročila o boju med preprostim, toda prebrisanim človekom in orožja 
vajenim plemičem velikanom, ki izziva na boj. Po snovi in motivih sta v slo-
venskem ljudskem pesništvu evstikovemu rpanu najbližji pesem Pegam in 

ambergar, v madžarski literaturi pa Toldi, epska idila anoša Aran a iz sredi-
ne 1 9 . stoletja.

onovite nanje o pripovedki Martin rpan in na kratko napišite do ajanje 
te .

Med realizmom se slovenski jezik uveljavi v vseh oblikah književnosti, izi-
dejo literarne revije, kot so S lovenski glasnik, L jubljanski zvon, Dom in svet.

Slovenska oderna
ealistično obdobje se je prelilo v ob dob j e m odern e. S lovenska moderna se 

začne leta 8  (izideta ankarjeva rotika in upančičeva aša opojnosti), 
konec pa je leto 1 9 1 8  ( leto C ankarjeve smrti in konca prve svetovne vojne) .

ton upančič 1 1  slovenski pesnik, dramatik, prevajalec in urednik 
revije jubljanski zvon.  otroškimi pesmimi se je začela njegova lirika, prva 

upančičeva pesniška knjiga za mladino so Pisanice. upančičeva druga pesni-
ška knjiga za otroke je ahkih nog na okrog. 

Priljubljene so  tudi upančičeve uganke, ki jih je začel pisati že zelo zgo-
daj  prve skromnejše primere je ustvaril v gimnazijskih letih, končno so izšle 
v knjigi z naslovom Sto ugank. iciban je gotovo najbolj znana upančičeva 
knjiga in ena najbolj priljubljenih pesniških zbirk. Po icibanu upančič ni več 
objavil nobene nove pesniške zbirke za otroke.

V  zbirki za odrasle napisanih pesmi z naslovom aša opojnosti, ki je nje-
gova prva zbirka, je upančič še izrazit individualist, poln čustev, strastnih in 
temačnih, ki so posledica razočaranj v ljubezni, naveličanosti in celo gnusa nad 
življenjem. Pojavijo se  pa že prvi pobliski mladostne volje do življenja npr. 
v pesmi o na melodija. V  zbirki ez plan sta volja do življenja in radost nad 
njim že mnogo glasnejša, kar se sliši v se  živi  dan. V  knjigi Samogovori, 
ki je nastala po vrnitvi iz Pariza, pa domovini že posveti poseben razdelek, 
z dvema daljšima pesnitvama, o njej, te so  vlakom  uma.

omovinska misel je prišla najbolj do izraza v dveh upančičevih zbirkah 
 zarje idove in imzelen pod snegom.

NArOdNOSTNE OrGANIzACIjE IN NjIhOvA... 1 0 5

van ankar 1 1 1  je največji mojster slovenske besede in osrednja 
postava v moderni književnosti izvira iz revne družine z rhnike. van ankar 
se je izkazal na treh področjih, in sicer kot pesnik, dramatik in pripovednik.

Pesništva se je lotil pod Aškerčevim vplivom, kasneje pa je nanj vplivala 
evropska moderna struja. M ed njegova najpomembnejša dela štejemo zbirko 

rotika, ki pa je povzročala največ vprašanj okoli ankarjevega pesništva. 
obdobju, ko je pisal pesmi, je pisal tudi črtice. pisoval je sodobne družbene 

razmere, potem pa vse pogosteje človeško duševnost. em sodijo naslednja 
njegova dela:  a križem, zbirka socialnih črtic o krivičnem družbenem redu, 
tudi zbirka Moje življenje, v kateri opisuje svojo mladost. S em sodita Skodeli-
ca kave in Mater je zatajil. Podobe iz sanj pa govori o usodi ljudi, ki so padli 
za tujo državo. 

stvaril je tudi več daljših pripovednih del, povesti in romanov. Najbolj 
znana sta Na klancu, lapec ernej in njegova pravica. V  teh delih je upo-
dobil ljudi iz različnih slojev in njihovo težko življenje.

lovensko družbo je posebej dobro razkril v dramskih delih, med katerimi so 
najpomembnejša:  komedija a narodov blagor, drami ralj na etajnovi 
in lapci ter arsa Pohujšanje v dolini ent orjanski.

van ankar je poleg ranceta Prešerna najbolj znan slovenski književnik.

n še pisatelj sodobni  časov  eri ainšček
P orabcem znan je pisatelj, pesnik in prijazen P rekmurec eri ainšček. os-
poda s črnim plaščem in črnim klobukom smo Porabci večkrat srečali. 

eri ainšček se je rodil v olencih na oričkem, na hribovitem delu P re-
kmurja, ki je blizu madžarske meje. Do osnovne šole je govoril in poslušal 
samo narečje. Na prekmurščino njegovega otroštva ga nostalgično spomi-
nja porabsko narečje, ki jo govorijo Porabci na Madžarskem  tudi zaradi tega 
rad prihaja v P orabje. 

d mladostnih izkušenj, ki so določile njegov odnos do sveta, moramo 
omeniti tudi srečanja z omi. Ti so  tako kot on  živeli na obrobju (v dobe-
sednem in prenesenem pomenu)  njegove rojstne vasi. 

Maturiral je v Murski Soboti in želel iti študirat slikarstvo. Z aradi ne-
uspešno opravljenih sprejemnih izpitov na ljubljanski A kademiji za likovno 
umetnost, se je vpisal na predhodnico današnje akultete za družbene vede. 

Denar za preživetje si je služil kot sodelavec uredništva dnevno-in ormativ-
nega in igranega programa adia jubljana, v prostem času pa je pisal pesmi 
ter roman, ki je v nadaljevanjih izhajal v reviji Teleks. 

eta 1  je skupaj s prijateljem rancijem ustom ustanovil Podjetje 
za promocijo kulture ranc ranc, ki se ukvarja z založniško dejavnostjo  
je organizator vsakoletnega srečanja slovenskih mladinskih pisateljev ko 
besede, na katerem se podeljuje nagrada za najboljše slovensko mladinsko 
literarno delo preteklega leta.
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eri ainšček ni le pisatelj, je tudi pesnik, dramatik, scenarist, soustvarjalec 
literarnih revij in avtor številnih besedil slovenskih pevcev ter glasbenih skupin. 

Avtor piše tako za odrasle, za mladino in otroke. ainšček že od vsega za-
četka ustvarja v okolju, kjer kultura in umetnost nimata pravega zaledja. eta 

8  je začel pisati poezijo. aslovel je z romani, uveljavil pa se je tudi na po-
dročju mladinske književnosti, kratke proze, radijske in lutkovne igre, lmskih 
scenarijev in kot tekstopisec popevk ter šansonov.

e književnik, o katerem se sliši po starem kontinentu, po vropi, kajti 
posamezni romani erija ainščka so prevedeni že v madžarščino, angleš-
čino, nemščino, hrvaščino, češčino, španščino in katalonščino, pravljice pa 
tudi v porabščino.

Z birka Ne bodi kot drugi ( 2 0 0 7 )  je postala izjemno brana. O blikovno prep-
roste in spevne in zato tudi uglasbene pesmi, ki z ženskim in moškim glasom 
izpovedujejo ljubezensko čustvo v vseh možnih odtenkih in azah  od silo-
vite medsebojne predanosti do nesrečne osamljenosti  so tudi n a  sp let n ih  
straneh osvojile neverjetno širok krog bralcev različnih starosti.

njigi je priložena še zgoščenka, na kateri pesmi interpretirata dramska 
igralca P olona J uh in V lado Novak ( V lado Novak je igral tudi glavno vlogo 
v lmu Petelinji zajtrk), uvodno in zaključno pesem pa avtor sam, zadnjo 
celo v prekmurščini. 

O       h     
  .

Namesto koga roža cveti je družbeni roman erija ainščka, ki je prvič izšel 
leta 1 1. elo je pripoved o življenju, mladosti in odraščanju dveh o-
mov, algata in njegovega prijatelja Pištija.

S kozi njuna lika je prikazana želja po preseganju etnične identitete in ne-
uresničljivosti le te zaradi determiniranosti s svojim poreklom.

trukturno je zgodba razčlenjena na pet knjig, te pa na kratka poglavja. 
srednja zgodba je postavljena med tri skoraj lirske in magične slike  med 

okturno in Sre anje  na začetku romana, ter med epilog Rajski dvori. Dogaja-
nje je postavljeno v obdobje socialistične ugoslavije.

Z g odb a  rom a n a :
Z godba se dogaja v romskem naselju acki roma. G lavne osebe romana so 

oče Mariška, mama Tereza ter njun sin anji. anji je čuden dečko, vedno ko 
mu kaj gre narobe, si zatisne oči, tako se mu svet in vsa dogajanja v njem zdijo 
za lažje. 

antek svojega očeta Mariška slabo pozna, saj se oče vrača domov, ko ga sin 
že skoraj pozabi. nkrat pa oče ostane, saj ga iščejo zaradi umora. e, da ga 
bodo slej ko prej našli, zato hoče svojemu sinu vsaj nekaj skromnega zapustiti. 

NArOdNOSTNE OrGANIzACIjE IN NjIhOvA... 1 0 7

Nauči ga je igrati na njegovo belo violino ter dobi novo ime, očetu namreč 
anji ni bilo všeč. 

če ga je prekrstil v algato. me algato naj bi pomenilo igranje 
z navdihom.

četa končno res ubijejo, deček ostane sam z belo violino, saj tudi njegove 
matere nikoli ni doma. 

algato pa cele dneve vadi violino in vmes odrašča. Nekega lepega dne se 
v romsko naselje pripeljejo žlaj arji ali brusači in z njimi Tereza, algatova 
mati, ki se je ponovno poročila z omom umbašem ter trije otroci iz umba-
ševega prejšnjega zakona:  F ana, A na in P išti.

algatu se je življenje spremenilo. P rvo kar je naredil, ko so prišli, je, da 
je skril svojo dragoceno belo violino. al se je, da bi jo njegov očim razbil, saj 
je bil tipičen om  robantil in klel je za vsako stvar. algata je imel za norega, 
ker se z nikomer ni pogovarjal. 

algato in Pišti sta se sčasoma spoprijateljila in sta tičala skupaj vse dokler 
Bumbaš ni poslal P ištija v šolo. P išti je bil tudi prvi om iz tistih krajev, ki je 
odš el v  š olo. Doma so morali vsi delati, da bi mu plačevali šolanja. odili so 
od vasi do vasi in brusili nože ter podobna orodja. Denarja kljub temu ni bilo 
dovolj.

o je umbaš izvedel, da algato zna igrati na violino, sta začela hoditi 
od gostilne do gostilne in algato je za denar igral ljudem na violino. De-
nar je dobil P išti za šolo, ki je bil od takrat v mestu zadovoljen.

Ana je kmalu postala noseča, ker jo je om Debeli abič p osilil. Bumbaš 
se je razjezil na oba, ampak ni bilo kaj narediti. V  kratkem je tudi F ana postala 
noseča. Takrat je umbašu prekipelo in je Debelega abiča ubil in še isto noč 
je odšel za vedno. e čez nekaj dni so ga našli in zaprli.

Terezi se je zmešalo. K malu se je tudi preselila k sosedom. F a n a  in  A n a  p a  
sta se nekam zatekli. algato je spet ostal sam. lužil je z igranjem na violino 
po gostilnah ter je denar dajal za izobraževanje Pištija. 

Nekega dne pa je H algato izvedel, da ima P išti razmerje s starejšo I zo iz 
eliko vejsi ter da njen oče tega ne odobrava, ker je ant om. za se je vrnila 

domov. Pišti je vozil njen avto in povzročil nesrečo s smrtnim izidom, na kar 
so ga zaprli. 

Takrat je algata ponovno začelo skrbeti za Pištekovo usodo. Notranji 
glas mu je pravil, da z njim grdo ravnajo, zato je odšel k I zi. Ta mu je rekla, 
da ga bo počakala, dokler ne pride iz zapora. Nato pa mu je zaupala, da je ona 
vozila avto ter da je ona kriva za nesrečo, Pišti pa je prevzel krivdo nase. e 
v istem trenutku se je algato odločil, da bosta šla v mesto. il je popolnoma 
prepričan, da mora povedati, kar je zagrešila, saj je bil Pišti po krivem obrožen, 
a I za se mu je uprla. P o dolgem prepiru je prišlo do posilstva. za je po tem 
dogodku odšla v samostan. Pišti je zaradi te njene odločitve dvakrat bežal iz 
zapora.  drugo je ubil stražarja in zaradi tega so ga obsodili še na dodatnih 
2 0 let zapora. 
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igralca P olona J uh in V lado Novak ( V lado Novak je igral tudi glavno vlogo 
v lmu Petelinji zajtrk), uvodno in zaključno pesem pa avtor sam, zadnjo 
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mu kaj gre narobe, si zatisne oči, tako se mu svet in vsa dogajanja v njem zdijo 
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algato pa je zaradi tega, kar je naredil, zbolel. P o nekaj mesecih se je 
končno spet pobral in sklenil, da gre iz acki rome. išo, v kateri je živel, je 
postavil nekje na samem. Tedaj je bil končno nekako srečen in se je zahvalil 

ogu, da ga je končno uslišal.
Po 2 -ih letih pa se je Pišti vrnil v eliko vejs, kjer si je zgradil mogočno 

vilo. Nato je obiskal H algata. O dvedel ga je v njegovo vilo in mu je rekel, da 
ve, kaj je storil z I zo. Z ato je zahteval, da mu bo H algato pomagal I zo spet spra-
viti iz samostana. A  H algato ni hotel sodelovati, zato je skušal pobegniti iz vile. 

o pa je končno dosegel vrata, je med stenami rajskih dvorov odjeknil strel.
Naslov Namesto koga roža cveti je dobila po pesmi, ki jo prepeva V la do 

K reslin  ter jo je v knjigi igral tudi algato na svojih nastopih, saj opisuje 
tudi njegovo nesrečno življenje. 

V  delu prevladuje tragično razpoloženje, ki ga ustvarja brezizhodnost po-
ložajev glavnih junakov, saj jih okolica ne sprejme medse.  romanu ves čas 
čutimo nepremostljivi razliko med večinskim prebivalstvom in omi. 

         
  .

ali slovarček

jda  kulturna rastlina z gostimi rdečkastimi ali belimi cveti 
v gostem socvetju ali njeno seme

a v t oh t ó n   kdor je po izvoru od tam, kjer živi  domačin, praprebivalec

b ča  kulturna rastlina s plazečim se steblom ali njen debeli sad

c rkev  stavba, namenjena za krščansko bogoslužje

čevlj r  kdor se poklicno ukvarja z izdelovanjem in popravljanjem 
obutve

čl n  oštevilčen odstavek zakona ali določbe

d diščina  premoženje, dobljeno po umrlem

doh dek  vsota, ki jo kdo v določenem razdobju prejme za svoje delo, 
od premoženja

dok z  kar utemeljuje, podpira kako trditev

dv ó dó m en   ki sestoji iz dveh posvetovalnih ali zakonodajnih teles, 
domov  dvodomni parlament

enakopr ven  kateremu pripadajo enake pravice

et n oló g   strokovnjak za etnologijo, narodopisec

ž l  kulturna rastlina z navadno rahlo obarvanimi cveti in 
dolgimi stroki ali njeni sadovi

g la sí lo  tiskano ali pisano sredstvo za razširjanje idej kake skupine, 
organizacije

gospod rstvo proizvajanje, razporejanje in uporaba materialnih dobrin

g ost í n st v o  gospodarska dejavnost, ki se ukvarja s strežbo, 
oskrbo gostov

g b  stalni simbolični znak države, mesta, plemiške rodbine

gričevje že vzpet svet, ne presega 200 m relativne višinske razlike

groz ta  kar povzroča grozo, hudo trpljenje

gul g  kazensko taborišče za zapornike, zlasti politične
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ložajev glavnih junakov, saj jih okolica ne sprejme medse.  romanu ves čas 
čutimo nepremostljivi razliko med večinskim prebivalstvom in omi. 
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c rkev  stavba, namenjena za krščansko bogoslužje

čevlj r  kdor se poklicno ukvarja z izdelovanjem in popravljanjem 
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čl n  oštevilčen odstavek zakona ali določbe

d diščina  premoženje, dobljeno po umrlem

doh dek  vsota, ki jo kdo v določenem razdobju prejme za svoje delo, 
od premoženja

dok z  kar utemeljuje, podpira kako trditev

dv ó dó m en   ki sestoji iz dveh posvetovalnih ali zakonodajnih teles, 
domov  dvodomni parlament

enakopr ven  kateremu pripadajo enake pravice

et n oló g   strokovnjak za etnologijo, narodopisec

ž l  kulturna rastlina z navadno rahlo obarvanimi cveti in 
dolgimi stroki ali njeni sadovi

g la sí lo  tiskano ali pisano sredstvo za razširjanje idej kake skupine, 
organizacije

gospod rstvo proizvajanje, razporejanje in uporaba materialnih dobrin

g ost í n st v o  gospodarska dejavnost, ki se ukvarja s strežbo, 
oskrbo gostov

g b  stalni simbolični znak države, mesta, plemiške rodbine

gričevje že vzpet svet, ne presega 200 m relativne višinske razlike

groz ta  kar povzroča grozo, hudo trpljenje

gul g  kazensko taborišče za zapornike, zlasti politične
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h rib ov j e višje od gričevja, sega do zgornje gozdne meje

in rmbir   n ormacijski biro komunističnih in delavskih partij

izk znica  potrdilo v obliki kartončka, knjižice o članstvu ali 
usposobljenosti, pravicah kake osebe

izobražev ti  načrtno razvijati sposobnosti in seznanjati 
z dosežki različnih področij človekove dejavnosti

izs ljenec  kdor se izseli v tujino

j ma  v zemljo narejena vdolbina

j ven  ki je v zvezi z družbeno skupnostjo in ne s posameznikom

jezikosl vec  strokovnjak za jezikoslovje

kad ti  povzročati, da se dela, razširja dim

k tedra  učno-znanstvena enota oddelka univerze, stolica

kjučarničarstvo obrt za izdelovanje kovinskih izdelkov, ključev

kor za  enoletna rastlina s kolenčastim steblom in velikimi storži ali 
njeno seme

k sa  orodje z dolgim rezilom in dolgim ročajem za košenje trave

kotl na  nižji, zaprt svet med hribi, gorami

kr za  stanje v gospodarstvu, ko se ugodne razmere za razvoj 
začnejo hitro slabšati

kruti umor namerno in brutalno povzročena smrt človeka 

kurj va  kar se uporablja za kurjenje, ogrevanje

k stos inja muzejski uslužbenec z visoko izobrazbo, ki zbira, vzdržuje 
in proučuje muzejske predmete

literarni ustvarjalec kdor ustvari literarno umetniško ali delo

loč ti  napraviti, da kaj ni več skupaj s čim drugim

lonč r  izdelovalec glinaste posode

m a n j š í n a   manjši del kake skupnosti, celote, zlasti ljudi

mes r  kdor se poklicno ukvarja s klanjem živali, izdelovanjem 
mesnih izdelkov

A I S OvAr E 1 1 1

miz rstvo  obrt za izdelovanje lesenih izdelkov, zlasti pohištva

močv ren trajno prepojen z zastajajočo vodo

monogra ja  znanstveno delo, ki obravnava eno vprašanje 
ali eno temo

načrtov lec  kdor zasnuje, izdela načrt za kak objekt, področje

n a selí t i  napraviti, da kdo pride kam prebivat, živet

nateč j  javna objava, s katero se iščejo kandidati za prevzem 
določenega dela ali za službo

n è p rij é t en   ki ni prijeten  ki ima, kaže v odnosu do ljudi negativne 
lastnosti

n è p rodú š en   ki je tako zaprt, da ne prepušča plina ali tekočine

n j í v a   del zemljišča za gojenje kulturnih, krmnih rastlin

bčina  osnovna samoupravna družbenopolitična skupnost

obgl viti  usmrtiti z odstranitvijo glave

obl st  možnost vplivati na koga, da ravna po določenih zahtevah, 
željah, če noče čutiti neprijetnih posledic

obm čje  ozemlje z določenimi značilnostmi

obst j  materialna ali duhovna navzočnost v stvarnosti

odb r  skupina ljudi, izvoljena ali imenovana za opravljanje 
določenih nalog

odl k  kar kaj uradno določa, ukazuje

ohr njati  delati, da ima kaj dalj časa svoje bistvene lastnosti, 
značilnosti

osa m osv oj it i narediti kaj samostojno, neodvisno

tok  del kopnega sveta, obdan z vodo

oz mlje  večji del zemeljske površine

p noga  samostojen del, ki z drugimi tvori določeno
širšo dejavnost

per č  ki ga je treba rešiti
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h rib ov j e višje od gričevja, sega do zgornje gozdne meje

in rmbir   n ormacijski biro komunističnih in delavskih partij

izk znica  potrdilo v obliki kartončka, knjižice o članstvu ali 
usposobljenosti, pravicah kake osebe

izobražev ti  načrtno razvijati sposobnosti in seznanjati 
z dosežki različnih področij človekove dejavnosti
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j ma  v zemljo narejena vdolbina

j ven  ki je v zvezi z družbeno skupnostjo in ne s posameznikom
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kotl na  nižji, zaprt svet med hribi, gorami

kr za  stanje v gospodarstvu, ko se ugodne razmere za razvoj 
začnejo hitro slabšati

kruti umor namerno in brutalno povzročena smrt človeka 

kurj va  kar se uporablja za kurjenje, ogrevanje

k stos inja muzejski uslužbenec z visoko izobrazbo, ki zbira, vzdržuje 
in proučuje muzejske predmete

literarni ustvarjalec kdor ustvari literarno umetniško ali delo

loč ti  napraviti, da kaj ni več skupaj s čim drugim

lonč r  izdelovalec glinaste posode

m a n j š í n a   manjši del kake skupnosti, celote, zlasti ljudi

mes r  kdor se poklicno ukvarja s klanjem živali, izdelovanjem 
mesnih izdelkov
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miz rstvo  obrt za izdelovanje lesenih izdelkov, zlasti pohištva

močv ren trajno prepojen z zastajajočo vodo

monogra ja  znanstveno delo, ki obravnava eno vprašanje 
ali eno temo

načrtov lec  kdor zasnuje, izdela načrt za kak objekt, področje

n a selí t i  napraviti, da kdo pride kam prebivat, živet

nateč j  javna objava, s katero se iščejo kandidati za prevzem 
določenega dela ali za službo

n è p rij é t en   ki ni prijeten  ki ima, kaže v odnosu do ljudi negativne 
lastnosti

n è p rodú š en   ki je tako zaprt, da ne prepušča plina ali tekočine

n j í v a   del zemljišča za gojenje kulturnih, krmnih rastlin

bčina  osnovna samoupravna družbenopolitična skupnost

obgl viti  usmrtiti z odstranitvijo glave

obl st  možnost vplivati na koga, da ravna po določenih zahtevah, 
željah, če noče čutiti neprijetnih posledic

obm čje  ozemlje z določenimi značilnostmi

obst j  materialna ali duhovna navzočnost v stvarnosti

odb r  skupina ljudi, izvoljena ali imenovana za opravljanje 
določenih nalog

odl k  kar kaj uradno določa, ukazuje

ohr njati  delati, da ima kaj dalj časa svoje bistvene lastnosti, 
značilnosti

osa m osv oj it i narediti kaj samostojno, neodvisno

tok  del kopnega sveta, obdan z vodo

oz mlje  večji del zemeljske površine

p noga  samostojen del, ki z drugimi tvori določeno
širšo dejavnost
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p eru t n í n a   večje domače ptice, ki se gojijo zaradi mesa in jajc, 
zlasti kokoši

plez lec  kdor se ukvarja s plezanjem

pl zati  premikati se navzgor, kvišku, pomagajoč si z nogami in 
rokami

p odj é t j e  samostojna gospodarska enota z določenimi nalogami 
na področju proizvodnje, trgovine, storitev

p odp ó ra   denarni prispevek, ki komu olajša življenjske razmere

podr čje celota pojavov, stvari, na katero se nanaša, je usmerjeno 
človekovo delovanje, ustvarjalnost

p og ó db a   sporazum, soglasje glede kakih določil ali obveznosti

pokr jina  manjše ali večje ozemlje glede na oblikovanost, obraslost, 
urejenost

pokr ti  narediti, da je kaj nevidno

p olj edé lst v o  gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z obdelovanjem 
zemlje, gojenjem rastlin za pridobivanje hrane in 
industrijskih surovin

polož j način, kako je kaj nameščeno

p osé st   kar ima, uporablja kdo, navadno zemljišče

poslanec član ustavodajne ali zakonodajne skupščine

posvetov ti se razpravljati s kom z namenom, da se pride o kaki stvari 
do skupne rešitve, zaključka

pot mec  sorodnik v ravni črti naprej

prav ca  kar je v skladu s človekovimi, družbenimi predstavami, 
pravili o ( moralnih)  vrednotah

pr vljica  pripoved, v kateri se dogajajo neverjetne, samo v domišljiji 
mogoče stvari in v kateri navadno zmaga dobro

prebiv lstvo  skupnost ljudi, ki prebiva na določenem ozemlju, področju

predsednik navadno voljeni najvišji unkcionar organizacije, telesa

pris ljenec kdor se priseli

prizad vati  povzročati poškodbe, okvare

A I S OvAr E 1 1 3

proizv dnja  načrtno, organizirano delanje, pridobivanje predmetov, 
stvari za zadovoljevanje določenih potreb

prop sti  zaradi določenih neugodnih razmer izgubiti za obstajanje 
nujno potrebne lastnosti

pšen ca  kulturna rastlina, katere klas je sestavljen iz večcvetnih 
klaskov, ali njeno seme

ra v n in e uravnan svet, kjer ne opaziš spremembe nadmorske višine

razb riti  povzročiti stanje velike vznemirjenosti

razburlj v  ki se ( rad)  razburja

razglas ti  narediti, da glasbilo ni (več) uglašeno

razm ra  kar je opredeljeno z določenimi dejstvi, odnosi, ki vplivajo 
na življenje, dejavnost koga

razp sti  preiti v dele, kose  prenehati obstajati, opravljati svojo 
dejavnost zaradi nediscipline notranje nepovezanosti

razp s  javna objava, s katero se iščejo kandidati  a) za opravljanje 
del in nalog  b) za prevzem določenega dela

razv ti  spremeniti, navadno v popolnejšo, bolj dovršeno obliko

red vnik  član samostanskega, verskega reda

reli   navpična oblikovanost zemeljskega površja

rodov í t   ki ima pogoje za ( dobro)  uspevanje rastlin

ž  kulturna rastlina z dolgim steblom in dolgim klasom ali 
njeno seme

samost n  verska ustanova, v kateri živijo redovniki ali redovnice

sa m ost ó j en ki dela, ravna po lastni presoji, brez vpliva, spodbude 
drugega

šč t nekoliko izbočena ploščata priprava, ki se v boju drži v roki, 
da ščiti človeka pred udarci, vbodi

sí la   kar je povzročeno z delovanjem osebka na koga ali kaj 
z namenom premagati nasprotovanje, ovire

sodelov ti  biti dejavno povezan zaradi skupne dejavnosti
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zlasti kokoši

plez lec  kdor se ukvarja s plezanjem

pl zati  premikati se navzgor, kvišku, pomagajoč si z nogami in 
rokami
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na področju proizvodnje, trgovine, storitev

p odp ó ra   denarni prispevek, ki komu olajša življenjske razmere
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pokr jina  manjše ali večje ozemlje glede na oblikovanost, obraslost, 
urejenost

pokr ti  narediti, da je kaj nevidno

p olj edé lst v o  gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z obdelovanjem 
zemlje, gojenjem rastlin za pridobivanje hrane in 
industrijskih surovin

polož j način, kako je kaj nameščeno

p osé st   kar ima, uporablja kdo, navadno zemljišče

poslanec član ustavodajne ali zakonodajne skupščine

posvetov ti se razpravljati s kom z namenom, da se pride o kaki stvari 
do skupne rešitve, zaključka

pot mec  sorodnik v ravni črti naprej

prav ca  kar je v skladu s človekovimi, družbenimi predstavami, 
pravili o ( moralnih)  vrednotah

pr vljica  pripoved, v kateri se dogajajo neverjetne, samo v domišljiji 
mogoče stvari in v kateri navadno zmaga dobro

prebiv lstvo  skupnost ljudi, ki prebiva na določenem ozemlju, področju

predsednik navadno voljeni najvišji unkcionar organizacije, telesa

pris ljenec kdor se priseli

prizad vati  povzročati poškodbe, okvare
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proizv dnja  načrtno, organizirano delanje, pridobivanje predmetov, 
stvari za zadovoljevanje določenih potreb

prop sti  zaradi določenih neugodnih razmer izgubiti za obstajanje 
nujno potrebne lastnosti

pšen ca  kulturna rastlina, katere klas je sestavljen iz večcvetnih 
klaskov, ali njeno seme

ra v n in e uravnan svet, kjer ne opaziš spremembe nadmorske višine

razb riti  povzročiti stanje velike vznemirjenosti

razburlj v  ki se ( rad)  razburja

razglas ti  narediti, da glasbilo ni (več) uglašeno

razm ra  kar je opredeljeno z določenimi dejstvi, odnosi, ki vplivajo 
na življenje, dejavnost koga

razp sti  preiti v dele, kose  prenehati obstajati, opravljati svojo 
dejavnost zaradi nediscipline notranje nepovezanosti

razp s  javna objava, s katero se iščejo kandidati  a) za opravljanje 
del in nalog  b) za prevzem določenega dela

razv ti  spremeniti, navadno v popolnejšo, bolj dovršeno obliko

red vnik  član samostanskega, verskega reda

reli   navpična oblikovanost zemeljskega površja

rodov í t   ki ima pogoje za ( dobro)  uspevanje rastlin

ž  kulturna rastlina z dolgim steblom in dolgim klasom ali 
njeno seme

samost n  verska ustanova, v kateri živijo redovniki ali redovnice

sa m ost ó j en ki dela, ravna po lastni presoji, brez vpliva, spodbude 
drugega

šč t nekoliko izbočena ploščata priprava, ki se v boju drži v roki, 
da ščiti človeka pred udarci, vbodi

sí la   kar je povzročeno z delovanjem osebka na koga ali kaj 
z namenom premagati nasprotovanje, ovire

sodelov ti  biti dejavno povezan zaradi skupne dejavnosti
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sovr štvo  močno čustvo nenaklonjenosti, odpora do koga, navadno 
združeno z željo škodovati mu

sp r  stanje, ko se kdo s kom spre

sporaz m  dejstvo, da se z dogovarjanjem pride do medsebojnega 
razumevanja, sodelovanja

sp rem en í t i  narediti, da kaj ni več tako, kot je bilo

st k  popolno približanje dveh ali več predmetov

str žnik  uni ormirani pripadnik organa za javno in državno varnost

st m  glede na določeno ravnino zelo nagnjen

sv é t   kolektivni organ upravljanja v določenih ustanovah, 
delovnih organizacijah, državni upravi

svetov lec  kdor z ( na) sveti usmerja, vodi

sv í n j a   samica prašiča

t jnica  ženska, ki opravlja administrativne, organizacijske, tehnične 
posle

tov rna  večje podjetje, ki strojno izdeluje polizdelke in izdelke 
v večjih količinah

tr vnik  s travo poraslo zemljišče, ki se kosi večkrat na leto

t rg ó v st v o  trgovska dejavnost, trgovina

učinkov t  ki opravlja določene naloge, izpolnjuje določene zahteve, 
kot se želi, pričakuje

ukr p  kar se naredi v skladu s premišljeno odločitvijo za uporabo 
sredstev in načinov, ki se zdijo glede na okoliščine ustrezni 
za dosego zastavljenega cilja

u st a n ó v a   javna, organizirana skupnost ljudi za opravljanje kake 
dejavnosti

ust va temeljni zakon države

v rstvo  prizadevanje, skrb, da se odvrne nevarnost od koga

v è lep osé st v o  zelo veliko kmetijsko posestvo

visokogorje nad gozdno mejo

A I S OvAr E 1 1 5

vl da  organ, ki ima vrhovno izvršilno oblast v državi

v jna  vojaški spopad, navadno med državami

v ret in a tekočina, zlasti voda, ki vre, priteka iz zemlje na površje

v h  najvišja točka, najvišji del  a) gore, vzpetine  b) česa sploh

vzdržev ti delati, da se kaj ohranja v dobrem stanju

vzg ja  duhovno in značajsko oblikovanje, zlasti otroka

vztr jen  ki kljub težavnosti, nasprotovanju ne preneha opravljati 
svojega dela, dejavnosti

zagov rnik  kdor govori komu v korist

zakl d  zbirka dragocenosti, denarja, ki se hrani kje

z kon splošno veljaven pravni predpis z najvišjo pravno močjo, 
podrejen ustavi

zam jstvo  ozemlje, dežele za državno mejo z Avstrijo, talijo, 
Madžarsko kjer živijo pripadniki slovenske narodne 
skupnosti

zap r  prisilno bivanje v kakem zaprtem prostoru navadno za kazen

zasl žek  kar se zasluži z opravljanjem kakega dela, službe, 
navadno denar

zastava določene barve ali več barv, ki predstavlja simbol kake 
države, naroda, organizacije

zbir telj  kdor kaj zbira

zb rka  kar je nabrano, zbrano

zd mec  kdor se začasno izseli v tujino zaradi dela, zaposlitve

zgrad ti  narediti z ( gradbenim)  materialom, da kaj nastane

živinor ja  gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z rejo, vzrejo živine

ž tev  žival, človek, ki se da, ponudi božanstvu v čast za pridobitev 
njegove naklonjenosti navadno s posebnim obredom

župan ja  v sklopu države oblikovana pokrajinska enota 
s svojo upravo, zastopstvom in pravom
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S OvENCI NA Ad ArS E  
Slovensko Porabje v drugi polovici  stoletja in danes    2 9
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NArOdNOSTNE OrGANIzACIjE IN NjIhOvA v OGA
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ve a Slovencev na ad arske    5 3

     
     5 3

  z  S       5 8
S           6 1
z   z  S       6 3
d       6 7
d        71
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         8 4
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