
Dan državnosti
Az államiság napja 2021

OBMOČNO ZDRUŽENJE 
VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 

LENDAVA

Vabilo

V počastitev 30. obletnice samostojne Republike Slovenije vas vljudno 
vabim na osrednjo občinsko slovesnost ob dnevu državnosti ter 
predstavitev zbornika in otvoritev razstave, ki obujata spomine na 
dogodke ob osamosvojitvi:

• V petek, 18. junija 2021, ob 18. uri bo predstavitev zbornika  
Občina Lendava v soju osamosvojitvene vojne 1991.
O  dogodkih izpred 30 let bodo spregovorili urednik zbornika Milan 
Osterc, predsednik OZVVS Lendava Ljubo Dražnik, aktivni udeleženec 
dogodkov na mostu v Petišovcih Živko Stanič, poveljujoči častnik na 
izpostavljenem poveljstvu v Lendavi Ivan Smodiš, predsednik PVD 
SEVER za Pomurje Drago Ribaš in komandir takratne milice v Lendavi 
Ludvik Bokan.

Lokacija: Gledališka in koncertna dvorana Lendava

• V petek, 18. junija 2021 ob 19. uri bo otvoritev razstave  
Spomini na osamosvojitev.
Na otvoritvi razstave bo spregovoril Ladislav Bagladi, komandir 
takratne milice v Dolgi vasi.

Lokacija: avla Gledališke in koncertne dvorane Lendava

•	 V	četrtek,	24.	junija	2021,	ob	20.	uri	bo	osrednjo	slovesnost	 
ob	dnevu	državnosti.
Slavnostni govornik na slovesnosti bo Alan Geder, nekdanji načelnik 
generalštaba Slovenske vojske in veteran vojne za Slovenijo.
Ob tej priložnosti bomo podelili tudi priznanja Občine Lendave za 
leto 2020, ki jih zaradi epidemičnih razmer ob občinskem prazniku 
lansko leto nismo mogli.
Že tradicionalno na predvečer praznika na letnem odru Gledališke  
in koncertne dvorane Lendava gostimo Balet pod zvezdami, ki se 
bo pričel ob 21. uri.

Lokacija: letni oder Gledališke in koncertne dvorane Lendava

Meghívó

Az önálló Szlovén Köztársaság 30. évfordulója alkalmából tisztelettel 
meghívjuk önöket az államiság napja alkalmával szervezett központi 
községi ünnepi rendezvényre, valamint a függetlenséghez vezető 
eseményekre emlékeztető kiadvány bemutatására és kiállítás 
megnyitójára: 

• 2021. június 18-án, pénteken, 18 órakor az Občina Lendava  
v soju osamosvojitvene vojne 1991 kiadvány bemutatója.

 A 30 évvel ezelőtti eseményekről Milan Osterc, a kiadvány 
szerkesztője, Ljubo Dražnik, a Szlovéniáért folytatott háború  
veteránjai községi szövetségének elnöke,  Živko Stanič, a petesházi 
hídnál zajló akkori események aktív résztvevője, Ivan Smodiš, a 
lendvai kihelyezett parancsnokság tiszti parancsnoka, Drago Ribaš,  
a Mura-vidéki SEVER rendőrségi veteránegyesület elnöke  
és Ludvik Bokan, az akkori lendvai milícia parancsnoka osztják  
meg gondolataikat a közönséggel.

Helyszín: Színház- és Hangversenyterem Lendva

• 2021. június 18-án, pénteken, 19 órakor az Önállósulásra 
emlékezve	című	kiállítás	megnyitója
A kiállításmegnyitón Ladislav Bagladi, az akkori milícia parancsnoka 
Hosszúfaluban mond beszédet.

Helyszín: a lendvai Színház- és Hangversenyterem előtere

•	 2021.	június	24-én,	csütörtökön,	20	órakor	központi	ünnepi	
rendezvény	az	önállóság	napján.
Ünnepi beszédet mond Alan Geder, a Szlovén Hadsereg 
főparancsnok ságának egykori főnöke és a Szlovéniáért folytatott 
háború veteránja. 
Mivel a járványügyi helyzet miatt a tavalyi községi ünnep 
alkalmából ezt nem tehettük meg, ebből az alkalomból osztjuk  
ki Lendva Község 2020-as évi elismeréseit is.
Már hagyományosan az ünnep előestjén, a lendvai Színház- és 
Hangversenyterem nyári színpadján, 21 órától látjuk vendégül  
a Balett a csillagok alatt rendezvényt. 

Helyszín: a lendvai Színház- és Hangversenyterem nyári színpadja
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