
A két lrena

A 2000.éV Kisebbségekért Díl kitüntetettiei között két
SzloVén nemzetiségű díjazottat is ta]áiunk. Bnrblr
istvánné (Irena Barbel) ls BOrOs ]óZsefné (lrena PaVliö)
megosztva kapta a dílat, Midketten körülbelül 40 éve
tevékenykednek a magyarországi szlovén közösség ér-
dekében. Pályájuk első szakasza mindkettőjüket a
Szentgotthárd környéki szlovén telepü]ésekhez köti,
de amíg Boros |ózsefné 1972 óta Budapesten é] és
dolgozik, addig Barbér
lstvánné mindvégig a Rába-
vidéken maradt,

Boros lózsefné pályáját
pedagógusként kezdte egy
kis rábavidéki településen
ApátistvánÍalván, ahol l95 5-
től 72-ig tanított szlovén
nyelvet és irodalmat vala-
mint földrajzot, Mivel ab-
ban az időszakban nagyon
kevés vo]t a szlovén peda-
gógus, a szomszédos tele-
püléseken, Kétvölqqiin 

^Oialuban is tanított. A napi
kötelező pedagógusi fel-
adatokon tú] tánccsopoítot
szervezett a gyerekek köré-
ben, a lányokat varrni, hí-
mezni, íőzni tanította,
Egyik volt tanítványa, ké-
sőbbi munkatársa szerint
sok gverek tőle kapta azo-
kat az első impulzusokat,
melyek később e]indították
őket a tanáii pályán, A óO-as évek végétőI a szentqltt-
hárd,i Vörösmartq Mihálg Cimnáziumban szlovén szak-
kört vezetett.

1972-ben a Magyarországi Délszlávok Demokratikus
SZöVetsége szlovén referenst keresett, így került Boros
]ózsefné Budapestre, A Délszláv Szövetség feloszlásá-
ig az ő feladata volt a magyarországi szlovének kultu-
rális életének összefogása, szervezése, a kapcsolattar-
tás az anyaországgal, Szlovéniával, Az ő munkájának
köszönhető, hogy a magyarországi szlovénekhez már
abban az időben is eljutottak hiVatásos és amatőr
színházak, néptáncegyúttesek, bábcsoportok valam i nt
egyéb kulturális értékek az anyaországból Szlovéniá-
ból, Szervezte a hazai szlovén együttesek kulturáiis
körútiait más hazai nemzetiségek által ]akott teIepü,
léseken valamint az anyaországban, Megszervezte és
saiátmaga is réSZt Vett azokban a néprajzi gyűitőtá-
borokban, melyeknek célja a magyarországi szlové-
nek, horvátok és szerbek néprajzi kincseinek össze,
gyűitése és megmentése Volt, Felvette a kapcsolatot
aZ ausztriai és olaszországi szloVén szervezetekke],
Gondoskodott arról, hogy a Narodne Novine című
heti]ap szlovén oldalainak legyenek vidékj tudósítói,

3066

orbán viktor llena Barbel és l.ena pavllé a
par|amentben

őmaga is sokat írt a iapba, Szerkesztette az l98ó óta
önállóan megjelenő Slouenski Koledart, magyarországi
sziovének évkónyvét.

l990-ben a Délszláv Szövetség feloszlása után - ak-
tívan részt vett az első önálló hazai szlovén szervezet, a
Magyarországi Szlovének Szövetsége létrehozásában,
melynek nyugdíiba vonulásáig (l994) titkara volt.

Már l990-ben megszeívezte a Budapesti Szlovén
Egyesületet, azóta Vezeti és
irányítja a munká|át,

Barbér lstvánné korábban
a felsőszölnöki Községi Ta-
nács maid az a lsószölnöki
KöZSégi KöZöS TanáCS titkára
volt, így nagyon jó helyisme-
rettel rendelkezett a
Rábavidéken- A szlovén
amatőr kulturá]is csoportok
munkálának ösztönzője és
aktív résztvevője volt, Támo-
gatásáVa] iött létre l9ó9,ben
a szakonyfalui szlovén tánc-
csopoft, maId l985-ben a
fe]sőszölnöki tánccsoport,
Több mint negyven éve éne,
kel a ielsoszolnokl pavel

Ágoston Énekkarban, az
énekkar elnökeként szervezi
annak munká ját, fellépéseit.
Sokat tett azért, hogy a
rábavidéki és muravidéki te-
lepülések felvegyék egymás-
saI a kapcsolatot, hogy köz-

Vetlen együttműködés jöjjön létre a sport, kulturáliS
és tűZoltó egyesületek köZött,

Rendszeresen tudósította a Narodne Novine című
lapot a rábavidéki eseményekről, első elbeszélése is
ebben a lapban jelent meg, Írói munkássága a 90-es
években teljesedett ki, Két elbeszéléSkötete jelent
meg ,,Trn|ua paut/Röqös út" és" zivlenie ie kratk1/A,z élet rö-
yid" címmel. Élbeszé]éseit a rábavidéken beszélt sz]o-
vón nyelvjárásban írla, ezzel is hozzájárul ahhoz, hogy
ez a nyelwáltozat fennmaradjon, átörökítődiön a kö-
vetkező nemzedékekre,

Egyik legszorgalmasabb külső munkatársa az l99l
óta meg je]enő szlovén lapnak a ,,Porabje" -nak, s a
2000-ben elindu]t Szentgotthárdi Szlovén Rádiónak is
külső m unkatársa,

Egyik alapító tagia a Magyarországi Szlovének Szö-
vetségének, s nyugdíjazásáig a Szövetség titkára volt.
Nyugdíjazása óta e]nöke a Sz]ovén Nyugdíjas Egyesü-
lelnek, melynek löbb mlnr l20 tag j" van

Barbér lstvánnét és Boros ]ózsefnét az Országos
Sz]ovén Önkormányzat teriesztette fel a kitüntetéSre,
a többi sz]ovén szervezet egyetértésével,

szukics Marianna


