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UVOD
Gnesden, da tak brš živimo, ka nemamo
časa za eden drugoga, sem ponosna, ka
sem že več kak dvajsti lejt članica kulturne
skupine, štera že dela 80 lejt v najvekšoj
porabskoj vasnici, na Gorenjom Seniki.
Tau ne znamenüje tau, ka smo vsi člani
mešanoga pevskoga zbora Avgust Pavel tak
stari, liki samo tau, ka zdaj smo mi tisti, steri dale nesemo delo
naši prednikov, stero so uni tistoga ipa začnili. Kumaj zdaj smo
gorprišli na tau, ka kašno velko odgovornost smo prejkvzeli od
njih. Znamo, ka je nas Slovencov na Vogrskom od leta do leta
vse menje, zavolo toga moremo fejst-fejst ceniti pa skrb meti
na tau, ka smo erbali od starcov ali ka smo se navčili, zatok,
ka je našo, ka je porabsko. Tau samo mi znamo tak na žmani v
porabščini povedati ali tazaspejvati.
Življenje zna biti žalostno pa trdo, je pa bole veselo, če ga sprevaja
nauta. Tam gé je spejvanje, tam je veselje, drüženje, tam je tüdi
skupna mauč, ka daje energijo, da vküper leko dosegnemo svoje
cilje. Pevci, ki se vsakši keden srečüvlemo na vajaj, vküper
dihamo na vsefelé prireditvaj, pa se med sebov dobro počütimo,
smo motorji ljubiteljskoga pa družabnoga živlenja v Porabji.
Moreš sam poštüvati pa razmeti svojo kulturo, tau je fundament,
ka leko poštüješ tüdi druge kulture.
Zdaj, da že več lejt delam pri Slovenski zvezi pa opravlam tüdi
organizacijsko delo pri zbori, čütim, ka je nej tak léko delo telko
lejt eno skupino vküper držati, motivirati pa pomagati pri njenom
deli. Tau je kak eno gledališče, tü je vsakši »igralec« pomemben,
vsakši ima svojo delo, nalogo, ka more napraviti, ka na konci s
skupno močjauv leko nut pokažemo dobro igro za publiko. Fejst
potrejbno je pri tom deli, ka moreš meti kauli sebe takše lidi,
štere slovenska pesem povezuje, motivira pa njim družbo dela.
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Morejo biti takšni, ka njim je nej žmetno svoj prausti čas ponücati
za kulturo.
Dragi pevci, ob naši/vaši 80. oblejtnici v imeni Slovenske zveze
vam iskreno čestitam pa se zahvaljujem, ka s svojimi pesmimi v
naši srcaj bidite ponos na tau, ka smo Slovenci.

Gallus pravi: »SI VOX EST CANTA – ČE MAŠ GLAS,
SPEJVAJ!« Zatok dragi vaščani, porabski Slovenci, spejvajte,
se drüžite pa kažite pravo paut našim mladim, ka aj se naše
porabske pesmi eške dugo-dugo lejt leko čüjejo v slovenskem
Porabji pa širše tö.
Gyöngyi Bajzek, sekretarka
Zveza Slovencev na Madžarskem
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80 let Mešanega
pevskega zbora
Avgust Pavel
Sem pevec in peti
je vse mi na sveti…
Tak pravi ena lepa pesem, štero večkrat radi
spevamo.
Pred 20. leti, da je zbor svetiu 60. let, je predsednica zbora Irena
Barber za tau priliko napisala:
Sto bi znau povedati, gda pa sto je začno tau lejpo porabsko
pesem spejvati? Edno je gvüšno. Pesem je naša, guči od nas,
lejpa je nam zatok, ka je porabska, slovenska.
Slovenski človek rad spejva. Pa nej samo rad, depa zna tü spejvati.
Tak smo mi porabski Slovenci tü. Kak lüdje po cejlom svejti, mi smo
si v Porabji tü vönajšli svoje pesmi, naute. Pesmi so vsigdar »slike«
ednoga naroda. Naše pesmi so prej bole žalostne kak vesele. So
večglasne. Slovenski človek se že tak narodi, da v krvi, v žilaj nosi
večglasnost. V Porabji je tau najbole za Gorenji Senik istina. Tak
v cirkvi kak po gostüvanjaj pa veselicaj se čüje pesem. Nindrik tü
moremo iskati vzroke, da na G. Seniki že 60 lejt mamo pevski zbor…
Dobro ka so te vödali eno malo knjigo, v šteroj je dosta lepoga
napisano od zbora. Zato tü zdaj, da slavimo 80 let pevskoga zbora
malo poglednemo pa napišemo, ka vse se je v tej lejtaj zgodilo,
ka se naj ne pozabi. 80 let je dugo, pa je zatou nej mogoče vse
napisati, ka se je vse zgodilo pa što vse je spevo. Kaj se je že
pozabilo, dosta pevcov je že pokojnih, da pa na kratko pa vseeno
leko vidimo zgodovino pevskoga zbora.
MePZ zbor Avgust Pavel je najstarejša kulturna skupina v
Porabji in je bil v začetki kak cerkveni zbor na Gorenjom Seniki.
Gorenji Senik je najvekša porabska ves. Ves leži v dolini med
Janoševim bregom in Grebenščekom.
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Če poglednemo v arhive, tau ves že leta 1378 najdemo nut v
knjigaj napisano. Vašvarski arhidiakon Štefan Kazo je leta 1698
napravo vizitacijo Slovenski krajini, pa tam leko vidimo, ka je te
Gornji Senik že meo cerkev, samo je ešče nej meo svoje fare. V
tistom časi je bil cuj k fari v Čepincih (gnes je tau fara Markovci).
Cerkev so meli že leta 1377, kauli 1700 so jo obnovili (v tom
časi se že zove cerkev sv. Ivana krstitela), 1938 pa so jo obnovili
pa povekšali. V vesi majo šolo, vrtec, trgovino, več gostiln,
kulturni dom, tü je sedež Državne slovenske samouprave. Majo
več kulturnih skupin. Med njimi je najstarejša MePZ Avgust
Pavel. Na Gorenjom Seniki, pa tü indri v Slovenskoj krajini
so lüdje duga lejta radi spevali. Spevali so tü v cerkvi, v šteroj
se je sigdar samo slovenski spejvalo. Tak tü na Seniki. 1936.
leta je prišo na Gornji Senik Andraš Čabai, ki je bil kantor pa
školnik. Vküp je spravo ženske, štere so se pomali v mali zbor
zbrale. Leta 1938 so postanile redni stalni zbor. Iz toga stalnoga
ženskoga zbora je postano civilni ženski zbor. Zatok se tau leto
računa za začetek pevskoga zbora A. Pavel. Žensk je v začetki
okoli petnajst bilau. Pevke so vsepovsedi valili, ka so preveč
lepo spejvale.
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Na začetki petdeseti let je prišla na šaulo včit Ana Boroš. Tistoga
časa je té mali zbor bole samo vogrske pesmi spevo, pomali pa so
se navčili tü domanje slovenske pesmi tü. Prvi njini nastop je bio
1. maja 1953 na G. Seniki. Te so pri zbori pomagali šaularge tü,
med njimi je bila Vera Gašpar, štera še gnes speva pri tom zbori.
Da je l. 1957 Ana Boroš odišla z vesi, je na njeno mesto prišo
Jožef Vaš, ki je v tistom leti prejkvzeo zbor. On je tak ščeo, ka naj
bi k zbori moški tü cujstaupili. Domanji moški so nej ščeli, zatau
je proso sodake, šteri so se dali nagučati. Tak je zbor postano
mešani. Uni so vsi bili Madžari. V začetki so samo vogrske
pesmi spevali, te sledi so se že kakšno slovensko tü navčili.
Školnik Jožef Vaš je znao, ka gornjesenički moški sploj lapau
znajo spevati, pa ji je pomali cuj spravlo, tak ka so leta 1960 že
samo domanji moški pri zbori spevali.
Jožef Vaš je o tisti lepi lejtaj tak pravo (1998):
»Tisto so bili najlepši cajti v mojom življenji. Ponosen sem na
tiste cajte, na tau, ka sam leko vodo senički zbor. Sploj dobri lüdje
so bili. Veseli in hvaležni. Poštüvali so me kot pedagoga, kak
zborovodjo. Ge sam je najoprvin pelo v Slovenijo, na Cankovo,
gde smo leta 1966 na 20. obletnici smrti Avgusta Pavla spejvali.
Morem tau tü povedati, ka je tistoga reda sploj dosta napravila za
zbor Margit Gašpar, ki je na G. Seniki tistoga ipa vodila zadrugo
»Földműves-szövetkezet«. Oni so küpili prvo obleko pevcom,
oni so zbor gordržali dugo lejt. Na teltja mi je tau lepi spomin,
ka gnes tü vse znam od zbora. Vsakšo slovensko televizijsko
oddajo poglednem, vse si spravim, ka je od zbora.«
Jožef Vaš je od 1957 do 1969 vodo zbor. V tom časi je Andraš
Čabai nazaj na G. Senik prišo. Pomago je spevati pri zbori, vmes
pa je zbori dirigero tü. 1970 je Andraš Čabai (Bandi bači) pa
prejkvzeo zbor. V tom časi se je začnila Madžarska malo odperati,
prauti Jugoslaviji tü, tak ka je zbor vse več leko odo spevat v
Slovenijo. Program zbora, sploj pa slovenski, je te še mali bio.
Kak so zbor že vse bole poznali, tak so od nji vse več čakali.
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Andraš Čabai je začno zberati lepe porabske pesmi in ji je dojnapiso
s kotami vred. V tom časi je v Porabje prišlo več strokovnjakov,
šteri so zberali pa snemali porabske ljudske pesmi. Več tej pesmi
so napisali za mešani zbor. Tak se je naš zbor od tistoga časa pa
vse do zdaj dosta lepi domanji pesmi navčo.
Pevski zbor je leta 1971 dobo pozvanje na 2. tabor slovenskih
pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Tistoga časa je trbelo dosta
dver odpreti, pa dosta paperov napisati, ka so leko šli na tao
paot. Na tabori v Šentvidi je zbor samo trikrat nej bio, tak ka je
zbor že 46-krat bio na tom tabori.
Andraš Čabai je zbor vodo od 1970 pa do 1985. V tom časi je
zbor dosta nastopo po cejloj Sloveniji, 14-krat v Šentvidi, pa še
v dosti drugi mejstaj.

Leta 1985 je zbor prejkvzela Mária Trifusz, štera je zbori dala
dosta svojoga znanja, tak ka je zbor dosta pridobo na kvaliteti.
O tej lejpij časaj nam je zborovodkinja sama napisala prispevek.
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Leta 2011 je Mária pravla, ka njej zdaj dojde. Ka sem že več
lejt bio poleg pri zbori, včasi sem igro na orgle, da so pri meši
spevali, ali sem pomago spejvati, so te mene prosili, če bi dale
vodo zbor. Tao sem z velkim veseljom sprijo, vej je pa zbor bio
že fejst poznani pa lepou so spejvali. Samo tao sem si mislo, če
mo leko takšo kvaliteto naprej držali, ka je tao nej tak enostavno,
kak bi si stoj mislo. Dosta pesmi, ka so se pevci navčili pod
vodstvom Marie, še zdaj spevamo. Od nje sem se dosta navčo,
kak trbej z zborom delati.

Leta 2008 sem končo šolo za cerkveno glasbo v Murski Soboti.
Že prva sem pa začno v Porabji zberati cerkvene pesmi, zato ka
so še nej bile dojnapisane. Tak je bila leta 2011 vödana cerkvena
porabska pesmarica »Poslušajte vsi ljudje«, 2015 pa priredbe teh
pesmi za mešani zbor »Dvanajst priredb iz porabske pesmarice«.
Zbor večkrat speva iz tej pesmaric, največ za božič. Zbor ma na
leto okoli 10 do 12 nastopov. Spevamo na proslavaj, srečanjih,
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na adventnih pa božičnih koncertih, pa včasi pri slovenski meši.
Najrajši pa idemo na tabor v Šentvid, zato ka se tam srečamo
z drugimi pevci, po pauti pa še kaj lepoga poglednemo, dosta
spevamo, ešče dostakrat s harmoniko, ka je še bole veselo.
Zbor je v tej dugi lejtaj daobo dosta priznanj. Nazadnje letos v
Šentvidi lepo zlato priznanje za to, ka smo 45-krat nastopili na
tom eričnom tabori slovenskih pevskih zborov.

Ob tom lejpom jubileji bi se rad zahvalo vsem pevcom, šteri so
se v tej dugi lejtaj trüdili pa radi ojdli na vaje pa nastope. Pauleg
toga pa bi se rad zahvalo tüdi Zvezi Slocvencev na Madžarskem,
štera je od začetka dosta pomagala zbori pri našom deli. Ona se
dosta briga za tau, ka zbor leko brez brige dela pa odi na nastope,
kankoli nas zovejo.
Ciril Kozar
zborovodja
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Pogled nazaj
Četrt stoletja je dolgo obdobje v življenju
posameznika, še bolj pa to velja za določeno
skupnost ali skupino. Če ima nekdo vodilno
vlogo v neki skupnosti ali skupini, je to dvoje
tesno povezano. Sama nisem Slovenka,
zato je bila prošnja Irene Barber leta 1984,
naj prevzamem vodenje gornjeseniškega
mešanega pevskega zbora Avgust Pavel, zame velik izziv.
Ob prihodu vsakega novega zborovodje ostanejo le najbolj zvesti
pevci in pevke, tako je bilo tudi v našem primeru. Potem so se
nam pridružili mladi pevci in pevke in so vsi glasovi pridobili na
kvaliteti, postali močnejši.
Ni bilo enostavno pridobiti novih članov, saj nisem bila
domačinka in nisem poznala Seničanov, kakor tudi oni mene ne.
Ta problem me je spremljal ves čas mojega delovanja pri zboru,
čeprav sem čutila, da so me Seničani sprejeli in celo spoštovali.
Postavljalo se mi je vprašanje, kako bom kot Madžarka zastopala
narodnostno kulturo s skupino, ki ima častitljivo preteklost.
Glasbena plat mi ni delala težav, tem bolj sem se spopadala z
besedili, s pravilno izgovorjavo slovenskih fonemov. Zaradi
napačne izgovorjave ali naglaševanja knjižnih besedil so nas v
Sloveniji kar nekajkrat kritizirali. Toda počasi smo napredovali
tudi na tem področju.
Eden od pogojev strokovnega razvoja so bile tudi primerne
pesmi. Toda težko je bilo dobiti notna gradiva, največkrat sem si
jih „sposodila” od drugih zborov, ki so nastopali pri nas ali mi pri
njih. Od svojega predhodnika sem sicer dobila notno gradivo,
le da so to bile izključno priredbe porabskih pesmi. Seveda sem
se posluževala tudi teh, toda nisem hotela, da bi naš izbor zvenel
enolično, zato sem si prizadevala, da bi dobila tudi druge note.
Glasovi (sopran, alt, tenor, bas) so se svoje melodije naučili po
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posluhu, seveda sem jim jih velikokrat zapela. To je bil počasen
proces, ki je zahteval od članov veliko vzdržljivosti. Zelo mi je
pomagalo pri delu, ko je zbor dobil od Zveze Slovencev klaviaturo,
toda to je bilo že po spremembi sistema. Kasneje sem imela tudi
kakšnega pevca, ki mi je pomagal, da smo lahko imeli ločene vaje.
V vsaki sezoni smo se lotili 4-5 novih skladb, pomembno je bilo
širiti repertoar, da smo imeli pri nastopih izbiro starih in novih
pesmi.
Za nastop na Pevskem taboru v Šentvidu smo zmeraj naštudirali
kake nove skladbe, saj smo se tam vsako leto predstavili na
predvečernem koncertu zamejskih zborov. Ob tem smo se do
neke mere zmeraj naučili tudi skupne pesmi za nedeljski nastop
na Taboru.
Šele zdaj, ko zlivam na papir svoje spomine, vidim, kakšne
težave smo premagovali.
Leta 1997 smo se naučili slovensko liturgijo svete maše, takrat
se nam je pridružil Ciril Kozar, ki je trenutno dirigent zbora.
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Kar nekaj let smo mi peli skoraj pri vsakem cerkvenem obredu v
Porabju, ki je potekal v slovenskem jeziku. Čudovito je bilo, ko
smo se učili svete pesmi, primerne za razne praznike in obdobja
cerkvenega leta.
Leta 1999 so nas povabili na beatifikacijo škofa Antona Martina
Slomška, nastopili smo z združenimi zbori. Vse poletje smo
vadili skladbe, ki smo jih dobili v brošuri, udeležili smo se
generalke in obreda, ki je bil septembra. Nepozabno doživetje je
bilo srečati svetega očeta Janeza Pavla II., ki mu je takrat sicer
že pešalo zdravje.
V času ko sem vodila pevski zbor, smo pripravili več kaset in
zgoščenk oziroma posnetkov. Leta 1990 je Madžarski radio
posnel v svojem budimpeštanskem studiu deset naših izvedb
pesmi, ki so jih predvajali v programu z naslovom Népdalkörök
pódiuma.
Leta 1993 smo posneli za kaseto z naslovom Mi, Slovenci devet
pesmi. Na isti kaseti najdemo sedem pesmi Ansambla Lacija
Korpiča in ženskega kvarteta.
Leta 1998 smo v Mariboru posneli kaseto z naslovom Poslušajte
vsi ljudje, na njej je 21 cerkvenih pesmi, ki so povezane z
raznimi prazniki cerkvenega leta. Večino smo jih zapeli v
domačem narečju. Ker takrat še nismo imeli cerkvene pesmarice
z domačimi pesmimi, mi je pomagala članica zbora Vera Gašpar,
ki mi jih je zapela, sama pa sem naredila notni zapis, s pomočjo
katerega sem pesmi naučila vse člane zbora. Terce ob melodijah
so si „izmislili” sami člani zbora.
Leta 2003 smo predstavili našo prvo zgoščenko z naslovom
Slovenec sem. Na njej najdemo zelo pester izbor pesmi: od
priredb domačih ljudskih pesmi preko cerkvenih do zborovskih
skladb.
Leta 1990 smo se udeležili predstavitve Porabskih Slovencev
v Cankarjevem domu v Ljubljani, ki jo je televizija v živo
prenašala z naslovom „Komu zvoni?” Ljubljanska televizija je
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leta 2006 prenašala slovensko mašo z gornjeseniške cerkve, pri
njej je sodeloval tudi naš zbor.
V tem dolgem obdobju smo se povezali in sodelovali z zbori iz
Slovenije. Leta 1986 smo imeli več skupnih nastopov s pevskim
zborom iz Rogaševcev, povezali smo se tudi z madžarskim
pevskim zborom iz Rume, kjer smo zapeli na božičnem koncertu,
tudi oni so nam vrnili obisk.
Leta 1998 je pri nas gostoval Ženski pevski zbor iz BrodaVižmarij, z njimi smo dolgo sodelovali, nekateri člani nas tudi
danes z veseljem pozdravljajo, če se srečamo v Štentvidu. Pevski
reviji Pesem ne pozna meja, na kateri sodelujejo pevski zbori iz
štirih držav, smo se pridružili na pobudo pevke Jelke Rojšek iz
trboveljskega pevskega zbora Svoboda II. V okviru revije smo
nastopili v Trbovljah in v Murski Soboti v Sloveniji, v Trstu,
Doberdobu in Braniku v Italiji ter v Pliberku v Avstriji. Tudi
mi smo bili gostitelji revije, ki smo jo organizirali v Monoštru.
Posebej lepe trenutke smo doživeli ob skupnih pesmih, najbolj nas
je navduševala skladba, primorska himna Vstajanje Primorske,
ki je donela v gledališki dvorani ob spremljavi harmonike.
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Stalne stike smo imeli z ženskim in moškim pevskim zborom iz
Šentvida pri Stični, z njimi smo se vsako leto srečali na pevskem
taboru, večkrat smo jih gostili tudi v Porabju.
Ko je sedanji zborovodja Ciril Kozar polagal izpit za organista,
se je odločil za naš zbor. Na njegovem izpitu smo zapeli v
Odrancih.
Z moškim kvartetom iz Martinja smo nastopili na božičnem
koncertu, zapeli smo tudi na njihovi deseti obletnici delovanja.
Imeli smo veliko skupnih doživetij s člani pevskega zbora iz
Trbovelj ter s prijatelji iz Podkuma.
Pevski tabor v Šentvidu je nekaj čudovitega, na njem stalno
sodelujemo. Dvodnevno gostovanje nudi pevcem in pevkam
doživetja, o katerih pripovedujejo leta in leta. V soboto zvečer
je koncert zamejskih pevskih zborov, na katerem seniški zbor
zastopa Porabje na Madžarskem. Letos so priredili 48. Pevski
tabor, seniški zbor se ga je udeležil 46-ič, člani MePZ Avgusta
Pavla so zapeli skupaj z več tisoč navdušenimi pevci. Masa
ljudi ob vsakem vremenu – lahko je vročina, veter ali toča –
navdušeno prepeva na koncertu na prostem, ki ga vsako leto
prenaša slovenska televizija. Hvaležna sem usodi, saj sem se
23-krat tudi sama udeležila tega srčnega dogodka.
		
Večkrat smo se udeležili tudi pevskih revij tekmovalnega značaja,
največkrat v Körmendu, kjer so v okviru prireditve Podiranje
mlaja izvedli revijo pevskih zborov in glasbenih skupin. Dvakrat
smo si na teh revijah pripeli t. i. zlato odličje. Leta 1994 smo se
udeležili tudi pevske revije v Murski Soboti, od komisije smo
dobili dobre napotke za nadaljnje delo.
Velikokrat smo pripravili adventne in božične koncerte po
porabskih vaseh, v Monoštru, v Trošči in tudi izven Porabja,
v Mosonmagyaróváru in Budimpešti, z naše pobude je nastala
tradicija.
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Vsako leto smo zapeli tudi pri kapeli Sv. Ane v Boreči, kjer smo
nastopili z Marijinimi pesmimi.

S pomočjo Cirila Kozarja smo se vklopili v božično-novoletne in
velikonočne koncerte cerkvenih pevskih zborov goričkih župnij.
Leta 2003 smo organizirali velikonočni koncert na Gornjem
Seniku, in sicer 3. aprila, v času, ko smo žalovali za papežem sv.
Janezom Pavlom II.
Redno smo nastopali na skoraj vseh prireditvah porabskih občin:
ob predajah praporov in grbov, na gasilskih praznikih, vaških
dnevih in predstavitvah občinskih monografij.
Naš vzdrževalec, Zveza Slovencev na Madžarskem, od leta
1992 organizira Porabske dneve na različnih prizoriščih, tudi na
teh prireditvah smo pogosto nastopali. Dvakrat nas je povabila
na gostovanje madžarska občina Vasvár.
Tudi prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku smo se
pogosto udeleževali kot nastopajoči: peli smo na Cankovi, v
Budimpešti, v Radencih in v Monoštru.
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Kot gostje Slovenskega društva v Budimpešti, slovenske
samouprave v Sombotelu in Mosonmagyaróváru smo se
srečevali in peli Slovencem, ki so se zaradi različnih razlogov
odselili iz Porabja. Naši pevci so se tudi na tak način srečevali s
svojimi sorodniki.
Tako v programih lokalnih kot tudi državnih medijev je večkrat
zapel naš pevski zbor. Na Radiu Monošter smo skoraj stalni
gostje, tudi v Slovenskih utrinkih smo večkrat nastopili. Ekipa
uredništva Slovenskih utrinkov nas je večkrat pospremila na
nastope, med drugim v Šentvid ali k Slovencem v München.
Tudi v kakšni madžarski oddaji madžarske televizije se je slišala
naša pesem, v Budimpešti na t. i. Panevropskem dnevu smo zapeli
pesem Pozimi pa rožice ne cveto, ki jo je posnela MTV. Prav tako
je televizija posnela naš božični koncert v Slovenski vesi.
Za magazin z naslovom Főtér/Glavni trg so zborovske pesmi
posneli zvečer na Gornjem Seniku pred cerkvijo.
Radio Monošter je posnel z mano daljši intervju, v katerem je
bilo veliko govora o mojem delu zborovodkinje. V Slovenskih
utrinkih so z mano posneli pogovor ob prejetju visokega
državnega odlikovanja oziroma ob slovesu od zbora, ko sem
prenehala delati z njim kot zborovodkinja. Ti mediji so si zmeraj
prizadevali, da bi predstavili naše delo in kvaliteto. Hvala jim!
Časopis Porabje je obveščal o vseh naših nastopih, njegovi
članki dokumentirajo dejavnost našega zbora.
Prizadevali smo si, da bi ohranjali spomin Avgusta Pavla,
katerega ime nosi naš pevski zbor. Na več nastopih so nas vprašali,
kdo je bil on in smo z veseljem govorili o njegovi dejavnosti.
Njegova hčerka Judita Pavel Simon je bila dobrodošla gostja
na vseh naših jubilejih in koncertih. Dvakrat smo zapeli tudi
na Cankovi, v rojstni vasi Avgusta Pavla, ob njegovem kipu. Na
Gornjem Seniku smo počastili 100-letnico njegovega rojstva, v
Sombotelu, v salezijanski cerkvi, smo ob njegovem grobu zapeli
v njegov spomin. Zapeli smo tudi pri njegovi hiši v Sombotelu
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ob polaganju vencev, v muzeju Savaria ob otvoritvi razstave o
njegovem življenju, kakor tudi ob odkritju njegovega doprsnega
kipa na Gornjem Seniku.
V 25-ih letih smo tako zbor kot nekateri posamezniki in tudi
sama kot zborovodkinja prejeli več odlikovanj in priznanj.
Vera Gašpar, naša članica z najdaljšim stažem, je pred spremembo
sistema prejela priznanje »Za socialistično kulturo«. Prav tako
je dobitnica Spominske plakete Avgusta Pavla, odlikovanja
Skupščine Železne županije »Za manjšine«. Leta 1996 je dobila
tudi priznanje Zveze Slovencev na Madžarskem »Za Porabje«.
Priznanja in odlikovanja ni prejela le za delo, ki ga opravlja
v pevskem zboru, temveč za njene aktivnosti, ki jih vodi za
ohranitev porabske slovenske skupnosti.
Več članov in članic pevskega zbora je v tem času dobilo
priznanja za prostovoljno delo.
Leta 1990 je pevski zbor prejel odlikovanje »Za odlično
delovanje«, ki mu ga je podelilo Ministrstvo za kulturo.
22. januarja leta 1999 smo v Ljubljani prejeli »Bronasto plaketo«
za uspešno delo v prejšnjem letu.
Zakonca Gyéček, Margita in Jože, sta leta 2005 prejela priznanje
»Za Porabje« za njuno raznoliko dejavnost na kulturnem
področju.
Moje delo so priznali s Plaketo Avgusta Pavla in priznanjem »Za
Porabje«, oboje sem si štela v veliko čast.
Zbor je leta 2005 dobil državno odlikovanje Pro Cultura
Minoritatum Hungarie, ki smo ga prejeli v Budimpešti, na
slovesnosti smo tudi nastopili.
Prvi odlikovanki vladne nagrade »Za narodnosti« sta bili Irena
Barber in Irena Pavlič. Irena Barber je zelo dolgo opravljala delo
predsednice zbora. Kot sekretarka izvršnega sveta na Dolnjem
Seniku, kasneje kot sekretarka Zveze Slovencev na Madžarskem,
je zmeraj podpirala delovanje našega zbora, pri katerem je tudi
sama pela.
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Irena Pavlič kot sekretarka DZJS, kasneje ZSM, se je zmeraj z
veseljem udeleževala naših koncertov, večkrat nas je pospremila
tudi na gostovanja.
Leta 2009 je MePZ Avgust Pavel prejel vladno nagrado »Za
manjšine« za njegovo izjemno dejavnost na področju širjenja
slovenske pevske dediščine. Nagrado smo dobili deljeno
s hrvaško kulturno skupino. Mene je doletela čast, da sem
nagrado prevzela v dvorani madžarskega parlamenta, na
svečano prireditev sta me pospremila predsednik zbora Laci
Bajzek in članica zbora Vera Gašpar. V imenu organizacije, ki
nas je predlagala za to visoko nagrado, se je podelitve udeležil
tudi predsednik DSS Martin Ropoš, s svojo prisotnostjo so nas
počastili tudi veleposlanik R Slovenije v Budimpešti, generalni
konzul v Monoštru, predsednik ZSM Jože Hirnök in prejšnja
sekretarka ZSM Irena Pavlič. Po moji oceni pomeni ta visoka
nagrada vrhunec dejavnosti zbora v času, ko sem ga vodila.
Obenem je bilo to priznanje vztrajnega in navdušenega dela.
Ob lepih in veselih dogodkih smo seveda doživeli tudi težke in
žalostne trenutke, ko smo izgubili nekatere naše člane.
Septembra leta 1991 je v tragični motoristični nesreči izgubil
življenje naš mladi član Gabor Grebenar. Septembra leta
1992 smo izgubili Ano Hanžek, leta 1994 smo na zadnjo pot
pospremili Jožeta Gyecseka, 30. aprila 2006 smo se poslovili
od Irene Barber. Umrli so tudi Ildikó Kaincz, Margita Szepesi,
Ibolya Sass Barabás in Laci Labricz, ki sicer v času smrti niso
bili več naši člani, toda prej so dolgo peli pri zboru.
Člani našega zbora so veliko delali, da bi postali uspešni zbor.
Med njimi so bili nekateri zelo prizadevni, nanje sem lahko
zmeraj računala. V 25-ih letih smo imeli 910 vaj, vsaka vaja je
trajala uro in pol. Dokumentiranih 275 nastopov je pripomoglo
k prepoznavnosti zbora. Seveda so tudi člani zbora veliko
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pridobili: bili so deležni veliko priznanj, ljubezni in pridobili
na samospoštovanju. Navezali so mnogo prijateljskih stikov.
Nastopi v Sloveniji so pomenili tudi jezikovno vadnico,
spoznali smo domala vsak kotiček države. Navezali smo stike
tudi s Slovenci iz Italije in Avstrije, bili smo gostje Slovencev v
Münchnu.
Tudi doma smo imeli veliko nastopov, večkrat smo nastopili
v Budimpešti, v Mosonmagyaróváru in Sombotelu, gostovali
smo med Hrvati v Železni županiji, večkrat so nas vabili v vasi
Slovenskega Porabja in v Monošter. Zapeli smo na Dunaju v
Collegiumu Hungaricumu in v Heiligenkreuzu, na izletu smo
bili v Bratislavi in v Železnem.
Delaj dobre stvari, in to dobro! To je skrivnost vsega, - je rekel
madžarski pesnik Ferenc Kazinczy. Verjetno je to skrivnost tudi
našega obstoja.
Hvala za četrt stoletja, ki sem ga preživela z vami! Želim vam še
obilo uspešnih let!
Mária Trifusz Vari
bivša zborovodkinja
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Visszatekintés
Negyed évszázad hosszú idő egy ember életében, s még inkább
az egy közösségben. A kettő nem választható el egymástól, ha
valaki a közösség vezetője.
Mivel nem vagyok szlovén ajkú, számomra nagy kihívás volt,
amikor Barbér Irén 1984-ben felkért a felsőszölnöki Pável
Ágoston énekkar vezetésére.
Minden vezetőváltáskor a kicsiny mag továbbviszi a csoportot,
így volt ez akkor is.
Azután jöttek a fiatal fiúk, a férfi majd a női szólamok is
erősödtek.
Nem volt könnyű az emberek megnyerése, mert nem voltam
helyben lakó, s a falubeliekkel kölcsönösen nem ismertük
egymást. Ez a gond szinte végigkísérte a működésemet.
Ugyanakkor mindig éreztem az elfogadást, a tiszteletet a
szölnöki emberek részéről.
Fontos kérdés volt, hogy magyarként hogyan tudom a nemzetiségi
kultúrát képviselni ezzel a nagy múltú csoporttal.
A zenei oldal nem jelentett problémát, sokkal inkább a
szövegtanulás, a hangok helyes kiejtése. Az irodalmi szlovén
dalok egyes hangjainak hangoztatása miatt kaptunk is esetenként
kritikát. Lassan ezen a téren is történt előrelépés.
A szakmai fejlődés feltétele a kórus szintjének megfelelő
kottaanyag megléte. Nehéz volt beszerezni a kottákat.
Legtöbbször más kórusok által előadott művekre figyeltem
fel, és kértem el a kottát. Az elődömtől kapott anyag mind
helyi népdalok feldolgozása volt. Ebből is merítettem, de nem
kizárólagosan, hogy ne legyen egysíkú a repertoár.
A kórusművek négy szólamának (szoprán, alt, tenor, basszus)
megtanítása hallás után történt, az én előéneklésemmel. Ez
nagyon lassú, fárasztó folyamat volt, sok türelmet, kitartást
igényelt a kórustagok részéről. Munkámat jelentősen
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megkönnyítette, amikor egy szintetizátort vásárolt a fenntartónk,
ez már a rendszerváltás után történt. A későbbiekben volt egyegy kórustag, akivel a szólamok tudtak külön-külön gyakorolni.
Évente négy-öt új mű megtanítását terveztem, melyeket
színpadképes állapotba kellett hozni.
Fontos volt, hogy a szereplésekre legyen mihez nyúlni, ne
mindig csak új számokkal lépjünk fel. Az új műveket általában
a Šentvid-i éneklő táborra vittük. Mivel ott évente szerepeltünk
a külföldön élő szlovének szombat esti bemutatóján, mindig
új kórusművekkel kellett színpadra lépnünk. Ráadásul az
éneklő tábor közös énekszámait is bizonyos szinten el kellett
sajátítanunk.

Most, amikor ezt a visszatekintést írom, látom a nehézségeket,
melyeket le kellett küzdenünk.
1997-ben megtanultuk a szlovén nyelvű szentmise liturgiáját,
akkor csatlakozott hozzánk Ciril Kozar, a kántorunk, aki
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jelenleg az énekkar vezetője. Ezután sok évig minden szlovén
egyházi eseményen mi énekeltünk. Csodálatos volt, ahogy
az egyházi év minden időszakának megfelelő liturgiát és
énekeket megtanultuk. 1999-ben meghívtak minket Mariborba,
a Slomšek püspök boldoggá avatási miséjén éneklő egyesített
kórusba. Egész nyáron próbáltuk a szent eseményre készült
kiadványban szereplő műveket. Részt vettünk a főpróbán, majd
szeptemberben a boldoggá avatási szertartáson. Felemelő volt
látni az akkor már beteg Szent II. János Pál pápát.
Az évek során több hanghordozó anyag készült az énekkar
dalaiból. 1990-ben a Magyar Rádió tíz dalunkat vette fel a
budapesti stúdióban. A Népdalkörök pódiuma című műsorban
voltak hallhatóak a kórus dalai. 1993-ban kilenc dalunk került
fel a Mi, slovenci című magnókazettára, melyen a Korpics
zenekar és az asszonykvartett hét számmal szerepelt.
1998-ban Mariborban készült a Poslušajte vsi ljudje című
hangkazettánk, melyen huszonegy egyházi ének hallható. A
dalok többsége az egyházi év különböző ünnepeihez kapcsolódó
helyi, tájnyelvű ének. Mivel ekkor még nem volt kottás
énekeskönyvünk, Gáspárné Vera elénekelte nekem a dalokat,
én lekottáztam, s ezután tanítottam meg a kórusnak. A tercelést
a kórustagok maguk találták ki a dalokhoz. 2003-ban volt az
énekkar Slovenec sem című CD-lemezének bemutatója. A rajta
szereplő anyag változatos, helyi népdalfeldolgozások, egyházi
és világi kórusművek egyaránt találhatók köztük.
Élő televíziós közvetítés részesei lehettünk 1990-ben, amikor
Ljubljanában bemutatták a Rába-vidéki szlovénekről szóló,
Akiért a harang szól című szerkesztett műsort. 2006-ban
szlovén nyelvű szentmisét közvetített Felsőszölnökről a szlovén
televízió, mi áldozás alatt énekeltünk.
Az eltelt sok-sok év alatt több kórussal is kialakult baráti
kapcsolatunk. 1986-ban a Rogašovci-i énekkarral volt több
közös szereplésünk. A rumi nőikar vendégeként karácsonyi
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hangversenyen énekeltünk, majd ők is szerepeltek nálunk.
1998-ban a Brod Vizmarje-i női kar volt a vendégünk. Ezzel
a kórussal hosszú ideig tartó kapcsolatunk volt, a kórustagok
közül néhányan ma is barátsággal üdvözölnek, ha Šentviden
összetalálkozunk. A négy ország kórusai által létre hozott Pesem
ne pozna meja – A dal nem ismer határokat – előadássorozatba
egy Trbovlje-i énekkaros hölgy, Jelka révén kapcsolódhattunk
be. Eljuthattunk ebben a keretben Trbovlje, Muraszombat
(Szlovénia), Trieszt, Doberdo, Branik (Olaszország), Bleiburg
/Pliberk/ (Ausztria) településekre, ahol a többi kórussal együtt
mi is felléptünk.

Egy alkalommal Szentgotthárdon mi láttuk vendégül a Pesem
ne pozna meja énekkarait. Szép volt a közös dalok éneklése a
koncertek végén. Különösen emlékezetes a Vstajenje Primorske,
a tengermellékiek himnusza lelkesítő éneklése harmonika
kísérettel. Rendszeres kapcsolatot tartottunk Šentvid pri Stični női
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és férfikarával, akikkel évente találkoztunk az éneklő táborban.
Szívesen vendégül láttuk őket Felsőszölnökön. Karvezetői
vizsgáján a mi énekkarunkat vezényelte Ciril, a kántorunk
Odranciban. A Martinje-i férfi kvartettel közös karácsonyi
hangversenyünk volt, és szerepeltünk az ő tízéves jubileumi
hangversenyükön. A Trbovlje-i kórussal és a Podkumban élő
énekkaros barátainkkal sok-sok szereplés és élmény köt össze
minket.
Csodálatos a Šentvid-i Éneklő Tábor, melynek rendszeres
résztvevője énekkarunk. A kétnapos júniusi rendezvény mindent
felülmúló élményt nyújt a kórustagoknak. Szombaton este
mindig külföldi országokban élő szlovén együttesek lépnek fel,
a szölnöki énekkar minden évben Magyarországot képviseli.
Idén a 48. Éneklő Táborban 46. alkalommal énekeltek együtt
sok ezer lelkes énekessel a felsőszölnöki Pável Ágoston énekkar
tagjai. A hatalmas tömeg jégesőben, forróságban és kellemes
időben egyaránt lelkesen énekel a szabadtéri koncerten, melyet
a szlovén televízió minden alkalommal élő adásban közvetít.
Hálás vagyok a sorsnak, hogy huszonháromszor én is részese
lehettem e lélekemelő rendezvénynek.
Több alkalommal vettünk részt énekkari minősítő
hangversenyen. Körmenden a Májusfa-kitáncolás rendezvény
keretében népzenei együtteseket minősítettek, melyen két
alkalommal Arany minősítést kaptunk. 1994-ben és 2003ban Muraszombatban mutattuk be műsorunkat a szlovén
kórusok minősítő hangversenyén. A zsűri ezen alkalmakkor
útmutató értékelést adott a kórusoknak. Hagyományteremtő
szándékkal adventi, karácsonyi hangversenyeket adtunk a
Rába-vidéki falvakban, Szentgotthárdon, Rábakethelyen,
Mosonmagyaróváron és Budapesten is. Évente énekeltünk
Boreče-ben a Szent Anna-kápolnánál Mária-énekeket. Ciril
Kozar révén bekapcsolódtunk a húsvéti és karácsonyi éneklésbe
különböző szlovéniai templomokban. 2005-ben Felsőszölnökön
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rendeztük meg a húsvéti éneklést április 3-án, ekkor gyászoltuk
Szent II. János Pál pápát. Rendszeres résztvevői voltunk a Rábavidéki szlovén községekben a címer- és zászlószentelésnek,
a tűzoltóünnepeknek, könyvbemutatóknak, millenniumi
zászlószentelésnek. Fenntartónk, a Magyarországi Szlovének
Szövetsége 1992-től évente megrendezte a Rábamenti
napokat mindig más helyszínen. Ezen eseményeken és
a hagyományőrző gálaesteken ugyancsak szerepeltünk.
Vasvárra kétszer kaptunk meghívást énekkari koncertre. A
Szlovén kultúra napját rendszeresen megünnepeltük, mindig
más helyszínen; így Cankován, Budapesten, Radenciben,
Szentgotthárdon. A budapesti szlovén egyesület, a szombathelyi
és mosonmagyaróvári nemzetiségi önkormányzat vendégeiként
találkozhattunk a szülőföldjüktől távol élő Rába-vidéki
szlovénekkel, az énekkarosok sok esetben a rokonaikkal.
A helyi és országos médiumokban gyakran hallható és látható
volt az énekkar. A Radio Monošter adásaiban rendszeresen
hallható volt, a Slovenski Utrinki műsorában időről időre
szerepelt az énekkar. Többször elkísért minket a tv stábja
egy-egy fellépésre, így Šentvidre, Münchenbe is. A Magyar
Televízió adásaiban is hallhattak minket. A Pán-európai napon
Budapesten, a várban hangzott el a Pozimi pa rožce ne cveto
kezdetű dalunk. Ugyancsak e csatorna közvetítette a rábatótfalui
karácsonyi koncertünket. A Főtér című műsor dalait érdekes
módon este vette fel a tv Felsőszölnökön, a templom lépcsőjén.
A Radio Monošter a kórusvezetői munkámat bemutató, hosszabb
interjút készített velem. Az MTV szlovén adásában beszélgetés
hangzott el az énekkar állami kitüntetése alkalmából, illetve a
karvezetői munkám befejezésekor. E médiumok mindig kiemelt
figyelmet fordítottak a minőségi munka bemutatására. Köszönet
érte! A Porabje újság minden megmozdulásunkról tudósított.
A megjelent képes újságcikkek dokumentálják az énekkar
tevékenységét.
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Névadónk, Pável Ágoston emlékét méltó módon igyekeztünk
ápolni. Több szereplés kapcsán megkérdezték tőlünk, hogy ki
volt ő, s mi szívesen beszéltünk a tevékenységéről. Simonné
Pável Judit, névadónk leánya, minden jubileumi rendezvényünk
szeretettel fogadott vendége volt. Cankován, Pável Ágoston
szülőhelyén a róla készült szobor mellett énekeltünk.
Felsőszölnökön születése 100. évfordulóját ünnepeltük,
Szombathelyen, a Szalézi-templom altemplomában dalainkkal
tisztelegtünk az emlékének. A lakóházánál történt koszorúzáskor,
majd a Savaria Múzeumban az életmű-kiállítás megnyitóján
énekeltünk. Legutóbb a Felsőszölnökön látható Pável Ágostonszobor avatásán énekelt a kórus.

A kórustagok, az énekkar, valamint vezetője munkáját kitüntetéssel több alkalommal elismerték a huszonöt év alatt. A rendszerváltás előtt kapott Szocialista Kultúráért kitüntetést Gáspár
Lászlóné, a legrégebbi énekkari tag. Pável Ágoston emlékpla- 28 -

kettet, Vas megye Önkormányzatának Szolgálatáért Kisebbségekért Tagozat kitüntetést is magáénak tudhat. 1996-ban Rábavidékért Díjban részesült. Ezeket az elismeréseket nem csak az
énekkari munkájáért, hanem sokrétű, a szlovénség érdekében
kifejtett tevékenységéért kapta. Társadalmi munkáért több énekkari tag kapott elismerést. 1990-ben Kiváló Munkáért kitüntetésben részesült a kórus, melyet a Művelődési Minisztériumban
vettem át. 1999. január 22-én Ljubljanában Bronz plakett elismerést vehettünk át az 1998. évben végzett sikeres munkánkért.
A Gyécsek-házaspár 2005-ben kapta meg a „Rába-vidékért” Díjat kitartó, lelkiismeretes kulturális tevékenységéért. Karvezetői
munkámat Pável Ágoston emlékplakettel, illetve „Rába-vidékért” Díjjal ismerték el, mely nagy megtiszteltetés volt nekem.
A kórus 2005-ben Pro Cultura Minoritatum kitüntetésben részesült. A Magyar Művelődési Intézetben vettük át az elismerést
és egyben műsort is adtunk. A Nemzetiségekért Díj első szlovén kitüntetettjei 2000-ben Barbérné Irén és Pavlics Irén voltak.
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Barbérné az énekkar titkáraként nagyon sokat dolgozott a
csoport érdekében. Korábban alsószölnöki VB-titkárként, majd
a szlovén szövetség titkáraként volt az egyik fő támogatónk.
Pavlics Irén mindig szívesen jött az énekkar rendezvényeire,
és szívesen elkísért minket Szlovéniába a szereplésekre. 2009ben a Pável Ágoston énekkar kapta a Nemzetiségekért Díjat
megosztva egy horvát csoporttal. A magyarországi szlovén
népdalkincs gyűjtése és megismertetése érdekében végzett
kimagasló tevékenysége elismeréseként részesült e díjban a
kórus. Az Országház kupolatermében én vettem át a kitüntetést,
jelen volt Bajzek László énekkari titkár és Gáspár Lászlóné
énekkari tag. A felterjesztő szervezetet az Országos Szlovén
Önkormányzat elnöke, Ropos Márton képviselte. Szlovénia
budapesti nagykövete, a szlovén konzul, Hirnök József, a
Szlovén Szövetség elnöke, valamint Pavlics Irén, a budapesti
szlovén egyesület vezetője is jelen volt az átadáson. E rangos
elismerés volt a csúcspontja énekkarunk hosszú időn át végzett
kitartó munkájának.
A sok-sok szép felidézett eseményt beárnyékolta, a csoport
összetartó közösségét szomorúsággal töltötte el néhány
minket ért veszteség. 1991 szeptemberében Grebenár Gábor
tragikus motorbalesetben hunyt el. 1992 szeptemberében
meghalt Hanzsek Annus néni, 1994 márciusában Gyécsek
Jóskát veszítettük el. 2006. április 30-án meghalt Barbér Irén.
Ugyancsak elhunyt Kainz Ildikó, Szepesiné Margit, Barabásné
Sass Ibolya és Labricz Laci, akik már korábban abbahagyták az
éneklést.
Az énekkarosok nagyon sokat dolgoztak a siker érdekében. Voltak húzóemberek, akikre mindig lehetett számítani. A huszonöt
év alatt körülbelül 910 énekkari próba volt, egyenként másfél
órával számolva. A dokumentált 275 szereplés nagyban hozzájárult az ismertségünkhöz. Természetesen kaptak is cserébe az
énekkari tagok elismerést, szeretetet, barátságot és önbecsülést.
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Gyakorolhatták anyanyelvüket, hiszen sokszor szerepeltünk
Szlovénia különböző településein. Az ország szinte minden szegletét bejártuk, habár legtöbbször csak a szereplés idejét töltöttük
ott. Kapcsolatba kerültünk olaszországi, ausztriai szlovénekkel,
jártunk Münchenben az ottani szlovén egyesület meghívására.
Hazánkban is szerepeltünk több helyen. Budapesten többször
is, Mosonmagyaróváron, Szombathelyen, Vas megyei horvát
településeken, a szlovén falvakban, Vasváron, Szentgotthárdon.
Bécsben a Collegium Hungaricumban szerepeltünk, valamint
Heiligenkreuzban is énekeltünk. Kirándulhattunk Pozsonyba és
Eisenstadtba a fenntartónk jóvoltából.
„Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok” – írta Kazinczy Ferenc magyar
költő. A mi fennmaradásunk titka is ez lehet.
Köszönöm az együtt töltött két és fél évtizedet, és további sikeres
éveket kívánok:
Variné Trifusz Mária karvezető
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Moji lepi 65 let pri MePZ
Avgusta Pavla
Bila sem 13 lejt stara, sem še v osnovno šolo
ojdla, gda me je k ženskam pri zbori vcuj
vzela takratna učiteljica Ana Boroš, mlada
leranca za petje in glasbo. Ženske so bile
že starejše, kak naše matere. Me mlade smo
bile: Margita Bajzek, Valika Škaper, Ana
Lazar in Veronika Lazar-Gal.
Moj prvi nastop je biu 1. majuša leta 1953 na športnom igrišči
na Gorenjom Seniki, spejvale smo vküper s pihalno godbov,
stero je vodo gospod Izidor Wachter. Ženske smo samo eno
pesem z njimi spevale. Spevale smo s šolsko decov madžarsko

himno pa še drüge lepe pesmi. Ne mislite, da je Ana Boroš nej
znala slovenske pesmi. Prišla je enkrat k nam domou, gda so se
moj stari oča prestrašili, ka je mene iskala. To pa zatoga volo,
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aj ji spejvam tisto »Micikát«, stero sem spevala, gda sem krave
pasla. Ta pesem je bila Micika v püngradi rožce bere. Tau pesem
nas je navčila štiriglasno. Tistoga ipa so več nej bili pri nas g.
Čabai, ker so nji premestili, ker takrat so nej smeli v cerkev
hoditi, zatok nas je včila Ana Boroš.
Septembra 1956. leta smo iz Jugoslavije (Slovenije) dobili
prvo pozvanje, dapa slejgen den so dojpovedali paut za nišega
kravjega betega volo, te je pa oktobra tak vövdarila v Budimpešti
revolucija. Bandi bačija so nazaj djali na Senik, Ano Boroš so pa
v Monošter djali, dapa ona nam je še dosta pomagala. Kesneje
smo dobili pá dobro zborovodkinjo, gospo Marijo Trifus, štera
nas je 26 let vodila in se je redno navčila slovenske pesmi. Kak
Madžarka se je trüdila, ka bi se lepo navčila slovenski jezik.
Dirigentsko palico je prejkdala mladomi slovenskomi dirigenti
g. Cirili Kozari, steri je že dugo let z nami spevo.
Ges sem dopunila letos 1. majuša 65 let pri pevskom zbori, s
sterim sem doživela dosta lejpoga.
Vera Gašpar
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Člani mešanega pevskega zbora
Avgust Pavel ZSM Gornji Senik leta 2018:
zborovodja: Ciril Kozar
predsednik: Bajzek László / Laci Bajzek
sopran:		
		
		
		
		
		
		

Zrim Józsefné / Magdalena Zrim
Gyécsek Józsefné / Margit Gyeček
Bajzek Gyöngyi / Biserka Bajzek
Kozár Gyöngyi / Biserka Kozar
Ropos Mártonné / Ana Ropoš
Roposné Csató Melinda / Melinda Ropoš-Čato
Gyécsek Barbara / Barbara Gyeček

alt: 		
		
		

Gáspár Lászlóné / Vera Gašpar
Laczó Zoltánné / Klara Laczo
Zsöks Krisztina / Kristina Žökš

tenor:		
		
		
		

Bajzek Laszló / Laci Bajzek
Koszednár László / Laci Kosednar
Gyécsek Attila / Attila Gyeček
Gyécsek Szilárd / Silard Gyeček

bas: 		
		
		
		
		

Gyécsek József / Jože Gyeček
Wachter Gábor / Gabor Wachter
Merkli Sándor / Šandor Merkli
Bajzek Zsolt / Žolt Bajzek
Gyécsek Gábor / Gabor Gyécsek

Pevci mešanega pevskega zbora Avgust Pavel se vsakšomi
zahvaljujejo, šteri njim pomaga pri njihovom deli. Želejmo si,
ka bi vam našo spejvanje eške dugo bilau na veselje.
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Uredila sta:
Gyöngyi Bajzek, Ciril Kozar
Lektorice:
Marijana Sukič, Valerija Perger, Piroska Molnár
Fotografije:
Gyöngyi Bajzek, Ciril Kozar in arhivski posnetki
Založba:
Zveza Slovencev na Madžarskem
Oblikovanje in tisk:
Károly Sohár
Naklada:
120
2018
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1938

Ustanovitev zbora / A kórus megalakulása

1984

Zborovodkinja postane Mária Trifusz Vari /
Az énekkar vezetését Variné Trifusz Mária veszi át

1990

Radijski posnetek Madžarskega radia /
A Magyar Rádió rádiófelvétele
Prejem odlikovanja „Za odlično delovanje” /
Kiváló Munkáért kitüntetés átvétele

1993

Izid kasete z naslovom Mi, Slovenci /
Mi, Slovenci című kazetta megjelenése

1998

Izid kasete z naslovom Poslušajte vsi ljudje /
Poslušajte vsi ljudje című kazetta megjelenése

2003

Izid zgoščenke z naslovom Slovenec sem /
Slovenec sem című CD megjelenése

2005

Prejem odlikovanja Pro Cultura Minoritatum
Hungariae / Pro Cultura Minoritatum Hungariae
kintüntetés átvétele

2009

Prejem vladne nagrade „Za narodnosti” /
Állami kitüntetés, Nemzetiségekért Díj átvétele

2011

Zborovodja postane Ciril Kozar /
Az énekkar vezetését Ciril Kozar veszi át

Izdajo je finančno podprl Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
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