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1. Általános rész 

1.1. Az MNMI munkaterületére vonatkozó törvényes és egyéb jogalapok 

Zavod za kulturo madžarske narodnosti – Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 

rövidített név: ZKMN Lendava – MNMI Lendva;  

Székhely: Glavna ulica - Fő utca 32., 9220 Lendava - Lendva;  

Törzsszám: 5823889000;  

Adószám: SI11349727;  

Alszámlaszám: UJP Murska Sobota SI56 0125 9603 0355 754;  

Telefon: 00386-2-5776660, 00386-2-5776670 

E-mail: info@mnmi-zkmn.si, soos@mnmi-zkmn.si  

Honlap: www.mnmi-zkmn.si 

 

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetet 1994-ben a Muravidéki Magyar Önkormányzati 

Nemzeti Közösség alapította. Az intézet fő tevékenysége a muravidéki magyar nemzeti 

közösség kulturális fejlődésének serkentése, támogatása és közvetítése, a közösség 

fennmaradását és nemzeti identitását segítő tudományos és egyéb kutatótevékenység, az 

egységes magyar kulturális értékek népszerűsítése, kulturális- és ismeretterjesztő programok 

szervezése stb.  

Az intézet a Szlovén Köztársaság Alkotmányának 64. cikkelyében, az Intézeti törvényben, a 

kulturális közérdek megvalósításáról szóló törvényben, a Költségvetési törvényben és saját 

alapító okiratában meghatározott közérdek teljesítésével összhangban működik, éspedig: 

• a Szlovén Köztáraság Alkotmányának 11. és 64. cikkelye 

• A kulturális közérdek megvalósításáról szóló törvény 31., 59. és 101. cikkelye; 

• a Kulturális közintézetek, közalapok és ügynökségek finanszírozásáról szóló szabályzat 

• Rendelet a kultúra terén teljesített közszolgálati tevékenység finanszírozásának 

módszertanáról 

• Rendelet a Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, mint közintézet 

megalapításáról 

mailto:info@mnmi-zkmn.si
http://www.mnmi-zkmn.si/
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•  Törvény az önkormányzati nemzeti közösségekről 

• A Szlovén Köztársaságnak, az állami költségvetésből, az olasz és a magyar nemzeti 

közösség, a roma közösség, az egyéb kisebbségi etnikai közösségek és bevándorlók, 

2021-es évi kulturális tevékenységének finanszírozására vonatkozó elvek, célok, 

mércék és speciális intézkedések  

• A Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet törvényes és zavartalan működését 

biztosító belső szabályok, szabályzatok 

• ZUJF 

Fő tevékenységének megvalósítása során az intézet együttműködik a nemzetiségi 

önkormányzatokkal, nemzetiségileg vegyesen lakott térség szakmai és kulturális 

intézményeivel, oktatási intézményekkel, szervezeteivel, múzeumokkal, archívumokkal, 

ifjúsági szervezetekkel, valamit tudományos műhelyekkel, továbbá mindazokkal az 

intézményekkel és szervezetekkel, amelyek tevékenysége közvetlenül, vagy közvetve erősíti a 

muravidéki magyar közösség identitását és kulturális tevékenységét. 

 Az Intézet együttműködik a magyar nemzeti közösség kulturális életét befolyásoló országos, 

regionális és helyi önkormányzati intézményekkel és szervezetekkel. 

1.2. Az MNMI sokéves munka- és fejlesztési tervei alapján meghatározott 

hosszú távú céljai 

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 2022-ben szeretné továbbra is kifejteni széleskörű 

tevékenységét – a magyar kultúra ápolását, népszerűsítését – a műkedvelés, az 

anyanyelvápolás, a könyvkiadás, valamint az egyéb nemzetmegtartó tevékenységek terén. 

Megítélésünk szerint alapvető feladatunk a szakmai kulturális intézményi szerep ellátása, 

ugyanakkor a magyar kulturális értékek népszerűsítése, a szolgáltatási tevékenység folytatása. 

Az Intézetben kialakult munkarendszer, a kulturális minisztérium kisebbségi osztályával való 

sikeres szakmai együttműködés, a kisebbségi közösség sokrétű kulturális tevékenysége, 

valamint a profizmusra törekvő tevékenységeink évről-évre az eredményességre utalnak.  

Az MNMI-nek szem előtt kell tartani azokat a paramétereket, amelyek a szlovéniai Kulturális 

Minisztérium határozta meg a 2022-es évre. A szlovén Kulturális Minisztérium pénzügyi kerete 

és az anyaországi nemzeti jelentőségű intézményeket támogató rendszer jelentenek biztos 

forrást az intézet évi költségvetésében, így lesz ez a 2022-es évben is. A kiemelt nemzeti 

jelentőségű intézmény támogatása többnyire a Bánffy Központban dolgozó egyén bérére 

fordítja az MNMI (kb. 16.000 €) a fennmaradt összeget annak fényében, hogy még nem tudjuk 
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meddig fog tartani a jelenlegi járványhelyzet, amely befolyásolja a rendezvények kivitelezését 

beruházásra fordítanánk, éspedig az irodahelyiség felszerelésére (székek, világítás). 

A többi támogatás az pályázati úton-módon gyarapítja az intézet költségvetését, valamint a 

könyvesbolti értékesítések, a kávézó bevétele, a különböző más szolgáltatásokból tevődik 

össze. 

2. Könyvkiadás              P01 – 22.570 € 

Az MNMI még mindig a muravidéki magyar közösség fontos könyvkiadója. A könyvkiadás 

pedig az MNMI egyik kiemelten fontos tevékenysége. Az intézet keretében látott napvilágot a 

muravidéki közösség különböző kiadványainak, folyóiratainak jelentős része (mintegy 80%). 

Indokolt esetben, a magyar közösség számára fontos tartalmi szempontok szellemében, felkérés 

és megállapodás alapján is kerülnek kiadványok az MNMI éves könyvkiadási programjába. 

Az elmúlt négy évtizedben (1993 előtt a magyar érdekvédelmi szervezetek keretében) a 

Muravidéken összesen háromszáznál több különböző könyv és egyéb kiadvány látott 

napvilágot, ami egy kis létszámú közösség esetében egyrészt kimagasló eredménynek 

tekinthető, másrész bizonyítékot jelent a közösség életereje, megmaradási törekvése 

szempontjából. A 2022-es könyvkiadásról a pályázat alapján a könyvkiadási bizottság dönt. 

2.1. Egyéb kiadvány támogatása               P0100 – 6.500 € 

2.2. A Naptár megjelentetése - közös kiadvány   P0101 – 3.000 € 

Előreláthatólag a tördelés, lektorálás költségei, valamint részben a posta és nyomda költségeit 

oldjuk meg. 

2.3. Muratáj                  P0102 – 3.300 € 

A Muratájnak nagy hagyománya van és egy olyan kiadvány, ahol helyi és egyéb tájegységekről 

érkeznek írások. A kiadványt az NKA is támogatja minden éven. A költségek lektorálás, 

fordítás, grafikai tervezés és a nyomdai költségek. 

2.4. Hétköznapi hősök      P0103 – 4.200 € 

A Hétköznapi hősök projekt teljes egészében a EMMI fedezi, akik minden évben meghívásos 

pályázatot hírdetnek. Az összeg fedi a mentorálást, utazási és egyéb költségeket, tördelést és a 

nyomdai költésgeket. 
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2.5. Másnak térkép e táj      P0104 – 5.570 € 

Egy pilótaprojektet indított az EMMI, ahol meghívás alapján elkészítettünk egy projektet, 

amelyben munkafüzet készül a Göntérházi KÁI területét lefedő kulturális, épített, természeti 

örökséget felkarolva. A projekten belül tanárok, történészek közreműködnek. A költségek 

többek közt magába foglalják a tiszteletdíjakat, tördelési és nyomdai költségeket.  

3. Kulturális egyesületek tevékenységei                 P02 – 90.964 € 

3.1. Szakemberek – település, tevékenység szerint          P0201 – 29.440 € 

A 2022-es évben a szakemberek az MNMI keretein belül végzik munkájukat az iskolákon és a 

az óvodákban (néptáncoktatás). A koronavírusra tekintettel valamivel kevesebb próbaszámmal 

tervezünk – mert előrelátásunk szerint még az év elején ismételten nem lesznek megengedve a 

közös próbák. Ezért továbbra is készülünk online videókkal a csoportok részére. Ebben a 

csoportkörben elszámolandó szakemberek órái: 

- Hodos: néptánc és népdalkör 

- Hodosi iskola: népi-játékok 

- Domonkosfa: népdalkör 

- Domonkosfai iskola és óvoda: népi-játékok 

- Pártosfalvi iskola: néptánc, versmondás, korongozás 

- Pártosfalvi óvoda: népi-játékok 

- Szentlászló: néptánc 

- Dobronak: nótázók  

- Dobronaki iskola: korongozás, citera, versmondó és néptánc 

- Radamos: népdal, színjátszás  

- Göntérházi iskola: versmondás, korongozás, citera, kézimunka 

- Csente: népdalkör  

- Völgyifalu: népdalkör és citera 

- Hármasmalom: népdalkör 

- Gyertyános: népdalkör, citera  

- Kapca: népdalkör  

- Lendvai iskola (I): citera, néptánc, képzőművészet, korongozás, versmondás 

- Lendvai iskola (II): korongozás 

- Lendvai középiskola: néptánc 
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- Lendvai óvoda: korongozás 

- Muraszombat: népdaléneklés 

A költségvetésben minisztériumi és pályázati pénzek egyaránt vannak tervezve, amelyet a 

mellékelt táblázatban, lebontva tekinthetnek meg. 

3.2. Műkedvelő csoportok tevékenységei és programjai Szlovéniában   

         P0202 – 7.197 € 

Mintegy harmincegy művelődési egyesület, ezen belül kb. ötvenöt műkedvelő csoport működik 

a muravidéki magyar lakta falvakban (népdalkör, néptánc, hímzőszakkör, színjátszócsoport, 

citerazenekar stb.). Műkedvelő tevékenységet folytatnak, azaz magyar hagyományokat ápolnak 

a falvakon kívül a kétnyelvű iskolákban és óvodákban is, ami számunkra felbecsülhetetlen 

érték. A csoportok évente – a hazai programok mellett – nagyon sok magyarországi és Kárpát-

medencei szereplést vállalnak.  

Annak ellenére, hogy egyenlőre az iskolákban és óvodákban nem tarthatunk foglalkozásokat 

számoltunk velük, hiszen mihelyt lehet szeretnénk ismét felerősíteni ezen tevékenységeket, 

mivel szinte visszafordíthatatlan károkat hagyott már most a jelenlegi járványhelyzet. 

Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területén a műkedvelő csoportok többszörös 

funkciót látnak el, ami által lényegesen hozzájárulnak a nemzeti értékek, az anyanyelv, a 

hagyományok megőrzéséhez és fejlődéséhez. 

Mindenki amatőrként űzi a műkedvelő tevékenységet, ezzel szemben a színvonal néha „profi”, 

amit a különböző szemléken elért eredmények, a közös Kárpát-medencei szereplések 

bizonyítottak. Még mindig nagyon sok műkedvelő csoportunkat magyarországi szakemberek 

segítségével működtetjük, de nagyon nagy érdemnek számítanak a hazai szakemberek: néptánc, 

hímzés, színjátszás, citera, versmondás. 

3.2.1. Művelődési Egyesületek programjai                          

A művelődési egyesületek egész évben számos helyi programot és ünnepélyt szerveznek, 

továbbá önállóan, illetve az MNMI és helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatásával, 

sikeresen szerepelnek a muravidéki és regionális, valamint a Kárpát-medencei programokban 

is. A műkedvelő csoportok nagy figyelmet szenteltek a kölcsönös vendégszerepléseknek, 

elsősorban otthon, de a szomszédos Zala és Vas megyében is. 

Hodos – Őrség ME, Domonkosfa – Petőfi Sándor ME, Szerdahely – Antal Ferenc ME, 

Pártosfalva – Ady Endre ME, Szentlászló – József Attila ME, Kisfalu, Dobronak – Petőfi 
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Sándor ME, Zsitkóc – Gyöngyvirág ME, Göntérháza – Hetés ME, Radamos – Harngvirág ME, 

Hosszúfalu – Fehér Jani ME, Csente – Petőfi Sándor ME, Völgyifalu – Petőfi Sándor ME, Pince 

– Zala György ME, Petesháza – Horváth József ME, Hármasmalom, Alsólakos – Szúnyogh 

Sándor ME, Felsőlakos – Arany János ME, Felsőlakos – Színjátszócsoport, Gyertyános – 

Hajnal ME, Kapca – József Attila ME, Kót, Lendvai Nyugdíjas Klub, Baráti Kör Muraszombat, 

József Attila Egyesület Ljubljana, Magyar Pedagógusok Egyesülete, Lavina Kultúrklub, 

Muravidéki Magyar Ifijak Szervezete 

3.2.2. Oktatási intézmények 

Kétnyelvű Általános Iskolák: KÁI Pártosfalva, Göntérházi KÁI, KÁI Dobronak, 1. Sz. Lendvai 

KÁI, 2. Sz. Lendva KÁI  

Kétnyelvű Középiskola: KKI Lendva 

Óvodák: Hodosi Óvoda, Domonkosfai Óvoda, Pártosfalvi Óvoda, Dobronaki Óvoda, Lendvai 

Óvoda (Lendva, Göntérháza, Hosszúfalu, Gyertyános) 

3.3. Műkedvelő csoportok külön igény szerint megvalósított programjai 

                     P0203 - 12.194 € 

Harmadik éve jól zajlott a meghirdetett keretösszeg támogatásának kiosztási rendszere az 

MNMI-n keresztül, a járvány ellenére. Szinte minden programot meg tudtak valósítani a 

pályázatok nyertesi, amit meg nem, azt pedig kisebb költségmódosításokkal oldtak meg. A jövő 

évben is lehetőséget nyújtunk a művelődési egyesületeknek a különböző hagyományőrző, 

ifjúsági, zenés, táncos, filmes programok megvalósítására. Külön hangsúlyt fektetünk a 

kézművesség területére is. Az igényeket ismét felhívás után nyújthatják be, és az MNMI tanácsa 

dönt a pénz felosztásáról.  

3.4. Cserekapcsolatok megvalósítási helyszíne Muravidék  

P0204 – 1.500 € 

A csoportjainknak széleskörű cserekapcsolatrendszere kiépítve úgy Szlovéniában, mint 

Magyarországon ill. a Kaprát-medencében. Ez szabályzat szerinti támogatás, amely az étkezési 

és szállásköltségek fogalja magába és egyéb költségeket Szlovéniában.   
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3.5. Szentlászló ME néptánccsoportja              P0205 – 1.980 € 

Szentlászlón a néptánccsoport 1980-ban alakult meg, idősebb Dóra Géza és ifjabb Dóra Géza 

közreműködésével. Géza bácsi nemcsak zenélt, de a koreográfiát is ő állította össze. Megtehette 

ezt a lakodalmakban zenészként összegyűjtött tapasztalatai alapján. Így csárdás mellett a mai 

napig a vidék ismert polgári eredetű táncait táncolják a hagyományt tovább vivő fiatalok is. Az 

együttesnek az elmúlt 40 évben számos szereplésük volt a helyi és környékbeli 

rendezvényeken, valamint több országba vitték falujuk és vidékük hírét. A kisebb 

kihagyásoktól eltekintve ma már a harmadik generáció őrzi Szentlászlón a 

néptánchagyományokat. Néhány éve a Toplak házaspár személyében hazai szakemberek 

segítenek a koreográfiák tanulásában és megújításában. Jelenleg a helyi táncok mellett a hetési, 

vasi és szatmári táncok gazdagítják a repertoárját. Hathatós szakmai és anyagi segítséggel 

sikerült új népviselethez jutniuk, amely hűen tükrözi a falu népének a két háború közötti 

viseletét. Bízzunk benne, hogy a hagyományok őrzését az eljövendő szentlászlói generációk is 

épp olyan református konoksággal végzik, mint elődjeik. Az összeget az oktatásra, zenei 

kíséretre és a Szlovéniában történő programok kivitelezésére fordítjuk ill. ha sikerül megtartani 

akkor a 40. évfordulójukra, amely tavaly elmaradt. 

3.6. Ívidő tánccsoport             P0206 – 600 € 

Az Ívidő költött női név, a jó idő szókapcsolat régies helyesírású formája miatti téves olvasatból 

keletkezett. A muravidéki Ívidő tánccsoport 2014 telén jött létre, és külön rendezvényekre 

készülnek a táncaikkal. Vezetőjük Nađ Eva. Táncukra jellemző a különböző táncvilágok 

ötvözése: magyar néptánc hagyománya az egyik és a modern tánc a másik oldalon. Évente 

amennyiben figyelembe vesszük a hazai 4-5 rendezvényt, amelyen szerepelnek, a szemléket és 

fesztiválokat, akkor akár több ezer ember is láthatja művészetüket. A csoport tagjai főleg 

húszas-harmincas éveikben járó hölgyek, akik van, hogy már csak ezért a tevékenységért járnak 

haza a Muravidékre, ez mindenféleképpen egy megtartó erőnek bizonyul. Csoporttagjainknak, 

a táncon keresztül fejlődik a mozgás kultúrájuk, a színpadi megjelenésük, a térészlelés, a 

koordináció és nem utolsó sorban a próbák során újabb fiatal, magyar közösségi légtér alakult. 

Az előrelátható összeget az oktatásra és Szlovéniában történő programok kivitelezésére 

fordítjuk. 
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3.7. Versmondó stúdió           P0207 – 200 € 

A múlt század 90-es éveiben a változó világ, s a muravidéki nemzeti ébredés jegyében alakult 

lelkes középiskolások, egyetemisták és magyartanárok részvételével. A kezdetektől 2020-ig a 

nagykanizsai Radnóti-díjas rendező, a magyar versmondó társadalom nagy alakja, Schmidt 

István († 2020) szakmai irányításával. Az előadott versek között megtalálhatók a magyar 

költészet közismert gyöngyszemei mellett a határokon túli mai költők versei is, különös 

tekintettel a hazai, azaz muravidéki alkotásokra. A muravidéki versmondók az utóbbi években 

szinte minden anyaországi és határon túli szavalóversenyen feltűnő győzelmet érnek el. A 

versmondó stúdió besegít a gyerekek felkészülésében a muravidéki szavalóversenyre. A 

járványügy miatt még nem indult újra, de szeretnénk újraéleszteni a stúdió tevékenységét a 

Bánffy Központban. Ha szükséges lesz, akkor megnöveljük az itt előrelátott költségterveket.  

3.8. Muravidék Néptánccsoport            P0208 – 14.497 € 

A 2019-es, a 2020-as és a 2021-es évből is van a csoportnak elnyert támogatása a Csoóri Sándor 

Alapnál, amelyek fennmaradt összegét a tervek szerint a 2022-es évben használnák fel. Az 

előrelátható összeget az oktatásra, zenei kíséretére és kismértékű eszközök beszerzésére 

fordítjuk. Részben a pályázatokból a pincei néptáncosokat is segítjük. 

Jelenleg a csoport szünetel, a fiatalok akik a helyükbe léptek sem tudtak próbálni, a jövő egy 

kicsit bizonytalan, de tervben van, hogy a Muravidék Néptánccsoportja régi tagjai szenior 

csoportot hoznának létre, akik alkalmanként szerepléseket is vállalnának. 

3.9. Új Muravidék Citerazenekar    P0209 – 2.300 € 

Az Új Muravidék citerazenekar 2010 januárjában alakult. Az együttesnek 10-12 tagja van. 

Eddig Muravidéken, valamint Ljubljanában, Mariborban, és Magyarország számtalan 

városában léptek fel. 2013 januárjában kulturális nívódíjban részesültek. A 2021-es évben egy 

kis válság, szünetelés után ismét próbálni kezdett a csoport Cár Dominik vezetésével és egy új 

csokrot is kezdet tanulni és eleget tettek néhány felkérésnek. A csoport célja a bővétés, új tagok 

csatlakozása a csoporthoz. 

3.10. Dobronaki Nótázók       P0210 – 3.400 € 

1999-ben alakult a Dobronaki Nótázók férfi népdalkör a mintegy 1000 fős nagyközségben, a 

szlovéniai Dobronakon. A hajdan Magyarországhoz, azon belül Zala megyéhez tartozó, főként 
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magyar nyelvű faluban működő Petőfi Sándor Művelődési Egyesület és a Lendvai Magyar 

Nemzetiségi Művelődési Intézet tette lehetővé a csoport megalakulását és az óta is folyamatos 

működését. A zalaegerszegi Kardos Endre (Bozi) szakmai irányításával fejlődő kórus, 

működését Varga József szervezi. Továbbra is támogatjuk szerepléseiket itthon és az 

anyaországban is. 

3.11. Muravidéki Nótázók            P0211 – 0 € 

A Muravidéki Nótázók jelenleg nem működnek. 

3.12. Muravidéki hímzőszakkörök             P0212 – 17.656 € 

A hímző mozgalom 2018-ban ünnepelte 30-ik évfordulóját. Több mint három évtizede éli a 

reneszánszát. A Muravidék több mint egy tucat magyarlakta településén működik aktívan 12 

hímzőszakkör, melyekben kb. százötven hölgy ölti ügyesen a fonalas tűt a díszítendő anyagba. 

Közülük már többen is megszerezték Magyarországon a népi iparművész kitüntető címet. A 

hetési hímzés újra ott tündököl a magyarság néprajzi térképén. A muravidéki hímző asszonyok 

a Kárpát-medence minden hímző stílusát magabiztosan művelik, de szívükhöz legközelebb áll 

a fehér fonalas zalai és a fehér-piros-kék fonalas hetési hímzés. A 2019-es, a 2020-as és a 2021-

es évben elnyert Csoóri Sándor Alap pályázatokból, a támogatási összegből különböző 

eszközöket, alapanyagokat ill. a hímzőszakkörök szakmai vezetését tudjuk részben megoldani. 

A hímzők a következő településeken aktívak: 

- Felsőlakos, 

- Hodos, 

- Pártosfalva, 

- Radamos, 

- Göntérháza, 

- Lendva, 

- Kapca, 

- Muraszombat, 

- Gyertyános, 

- Domonkosfa, 

- Csente, 

- Dobronak. 



15 

 

Az előrelátható összeget az oktatásra és a Szlovéniában történő programok lebonyolítására 

fordítjuk. 

4. Kapcsolatok az anyaországgal    P03 – 40.500 € 

Az MNMI részére nagyon fontos az anyaországgal való kapcsolattartás, hiszen enélkül nem is 

élhetne a mi kis közösségünk. Nagyon jó viszonyokat ápolunk különböző magyarországi- és 

más magyar intézményekkel is a Kárpát-medencében. A kapcsolat nem csak abban merül ki, 

hogy vendégszerepléseket ill. közös programokat szervezünk, hanem a minőséges magyar 

produkciók vendégszereplésének a megvalósítása térségünkön. Mindkét tevékenység 

szervezésénél próbálunk eleget tenni a követelményeknek és újraindítani az élő kapcsolatainkat 

a vírushelyzet után. Ebbe a kategóriába tartozik a bérletes előadások ill. a magasabb minőséget 

képező egyedi színházi produkciók is 

4.1. Magyar bérleti és egyéb színházi előadások         P0301 – 30.000 € 

Fontosnak tartjuk a magyar bérletek előadássorozatot. Sajnos a 2021-es évben sem tudtuk 

színházi bérletet készíteni, de ennek ellenére volt öt színházi előadás – amelyből 2 ingyenes 

volt. A 2022-es év első felében további 3 színházi előadást tervezünk. Ha a korlátozások őszre 

megszűnnek, akkor a jövő idényben ismét a szokásos színházi bérletet szeretnénk 

megszervezni. Ezen a helyen vannak kimutatva az előrelátható színházas bevételek is. 

4.2. Műkedvelő csoportok tevékenységei és programjai Magyarországon 

ill. Kárpát-medencében      P0302 - 5.000 € 

Sok lehetőség ill. felkérés érkezett eddig a magyar nemzetiségi szervektől különböző 

programok megvalósítására. A műkedvelő csoportjaink programjait fogjuk támogatni, 

amelyeket Magyarországon ill. a Kárpát-medencében viteleznek ki.  

4.3. Cserekapcsolatok megvalósítási helyszíne Magyarország ill. Kárpát-

medence                  P0304 – 3.500 € 

A csoportjainknak széleskörű cserekapcsolatrendszere kiépítve úgy Szlovéniában, mint 

Magyarországon ill. a Kaprát-medencében. A szabályzat szerinti támogatás, amely az utazási 
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költségeket és egyéb költségeket fogalja magába Magyarországon ill. a Kárpát-medencében.

     

4.4. Szentlászló ME néptánccsoportja        P0305 – 800 € 

Az összeget a zenei kíséretre és a Magyarországon ill. a Kárpát-medencében történő programok 

kivitelezésére fordítjuk. 

4.5. Ívidő tánccsoport            P0306 – 200 € 

Az összeget a Magyarországon ill. a Kárpát-medencében történő programok kivitelezésére 

fordítjuk. 

4.6. Muravidék Néptánccsoport         P0308 – 0 € 

A csoport jelenleg nem működik, de a járvány után ujjászervezzük. 

4.7. Új Muravidék Citerazenekar                 P0309 – 300 € 

Az összeget a zenei kíséretre és a Magyarországon ill. a Kárpát-medencében történő programok 

kivitelezésére fordítjuk. 

4.8. Dobronaki Nótázók          P0310 – 500 € 

Az összeget a zenei kíséretre és a Magyarországon ill. a Kárpát-medencében történő programok 

kivitelezésére fordítjuk. 

4.9. Muravidéki hímzőszakkörök         P0312 – 200 € 

Az összeget az esetleges bemutatkozásra Magyarországon ill. a Kárpát-medencében 

kivitelezésére fordítjuk.  
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5. Anyanyelvápolás              P04 – 54.500 € 

A spontán anyanyelvápolás azt jelenti, ahogy a szülők és a környezet tanítják anyanyelvre a 

fiatalabb nemzedéket. A szervezett anyanyelvápolás a bölcsődében, óvodában, iskolában 

folyik, majd pedig kiteljesedik az iskolán kívüli művelődési területeken. Ez a szabály, 

amennyiben nem kisebbségben élünk. Ezért itt Muravidéken nagyon fontosnak tartjuk azokat a 

programokat, eseményeket, tevékenységeket, amelyek ezt próbálják szolgálni.  

Nálunk az anyanyelvápolás kérdése szorosan kapcsolódik az identitás, a hagyomány, a kultúra, 

a nemzet, a nép fogalmához.  

5.1. Vetélkedők, versenyek              P0401 – 11.500 € 

Fontos az MNMI és az oktatási intézmények közötti szoros kapcsolat, együttműködés, hiszen 

másképpen az anyanyelvápolás területét nem lehet sem felkarolni, sem megvalósítani a 

feladatokat. Ennél a tevékenységnél is módosítások vannak előre látva, ha a járványügyi helyzet 

marad. 

5.1.1. Petőfi Sándor tanulmányi verseny    P040101 – 4.550 € 

A bizottság tiszteletdíja, a könyvek beszerzése, iskolai és országos verseny szervezése – az 

anyag sokszorosítása, uzsonna, díjkiosztó költségei, meghívott írók útiköltsége és tiszteletdíja, 

szállítás költségei  

5.1.2. Szúnyogh Sándor fogalmazási verseny    P040102 - 1.600 € 

A verseny előkészítő és a fogalmazások javító bizottság tiszteletdíja, elismerések, uzsonna, 

díjkiosztó ünnepség, könyvutalványok.  

5.1.3. Történelmi/Földrajzi vetélkedők     P040103 – 2.100 € 

Az anyag beszerzése, fénymásolása, tiszteletdíj a zsűrinek a verseny-készítőknek, uzsonna, 

díjak, elismerések, könyvutalványok beszerzése.  

5.1.4. Muravidéki szavalóverseny     P040104 – 3.300 € 

Ha a járványügyi előírások megengedik, akkor tiszteletdíj a zsűrinek, uzsonna, díjak a 

versenyzőknek, bérleti díj, elismerések, könyvutalványok, kiadvány-gyermekversek 

muravidéki költőtől.  
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5.2. Jutalomkirándulás                 P0402 – 1.000 € 

A különböző versenyeken, vetélkedőkön a legjobb eredményeket elért fiatalok számára 

megszervezett jutalomkirándulás. A 2021-es évben sem tudtuk kivitelezni a vajdasági utat, 

amelyet a Határtalanúl! programból valósítanánk meg (az MMÖNK nyertes pályázata). Ezt a 

programot jövő év végéig ismét meghosszabbították. Mihelyt lehetséges, szeretnénk kivitelezni 

a programot. 

5.3. Nyári táborok                P0403 – 26.900 € 

A nyár folyamán szeretnénk folytatni az anyanyelvi, honismereti és néptánc táboraink 

szervezését (szállásköltségek, étkezési költségek, utaztatási költségek, programköltségek, 

tiszteletdíjjak, anyagköltségek), amelyet még két muravidéki helyszínen lebonyolított napközis 

táborokkal bővítenénk ki. 

 

5.3.1. Összetartozunk tábor a Kárpát-medencei középiskolásoknak 

         P040301 - 5.500 € 

Hagyományos Összetartozunk tábor középiskolások részére, amely Magyarországon lenne 

kivitelezve. 

5.3.2. Néptánctábor                P040302 - 3.800 € 

A nyár folyamán megszervezésre kerül a Bánffy Központban általános iskola 1.-4. osztály-

osok részére ill. a felsősöknek biztosítani lehetőséget a részvételre a dabasi néptánctáborban. 

5.3.3. Jurta tábor                 P040303 - 5.500 € 

A nyár folyamán általános iskolások 3–6. osztályosok részére, új helyszínen és jurtákban. 

5.3.4. Útra kamasz tábor                 P040304 - 5.500 €  

Minden éven új helyszínen kivitelezett tábor általános iskola 6-9. osztályosai részére. A 

táborban vajdasági résztvevők is vannak. 

5.3.5. Szaktáborok        P040305 - 4.000 € 

Két új táborra is gondoltunk a 2022-es évben. Az egyik egy lovas tábor szevezése a Lóbarátok 

egyesületével, a másik pedig egy médiatábor az RTV szerkesztőségével karöltve. 
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5.3.6. Kézműves hagyományőrző tábor            P040306 – 2. 600 € 

Az MNMI szeretne folytatni a koronavírus időszakban elindított kézműves hagyományőrző 

tábort. A völgyifalusi vadászotthonnál egy napközis kézműves és hagyományőrző tábort 

szeretnénk szervezni az 1-3. osztályos gyerekek részére, ahol minden nap új kézművességgel 

ismerkednének meg a résztvevők.  

5.4. Színházi tevékenység LeSzSz Társulat          P0404 – 12.000 € 

Már az elmúlt években külön figyelemmel kísértük a színjátszási tevékenységek bővülését. Úgy 

gondoljuk, hogy Muravidéken is a színjátszás stratégiai szerepet tölt be a muravidéki 

magyarság megmaradásában. Egy új korszak után vagyunk, ezért a társulat tagjai a 2022-es 

évben be szeretnék mutatni a legújabb előadásukat, amelynek a bemutatója 2020-ban és 2021-

ben is elmaradt. A színjátszás hozzájárulhat a magyar közösség önazonosságának fejlődéséhez, 

a kulturális megnyilvánulása erősítéséhez és az anyanyelvünk fejlődéséhez.  

A költségek a következőket foglalják magukban: egy bemutató teljes költségeit és néhány 

vendégszereplést évi szinten – utaztatás, technika költségei, fogyó eszközök költségei, nevezési 

díjak, étkezési költségek stb. 

5.5. Falusi színjátszó csoportok     P0405 – 1.700 € 

Az elmúlt években nagy örömünkre fellendült a falusi színjátszás. Szeretnénk támogatni a 

csoportok muravidéki és határ menti településeiben való szereplésüket, és a új darab színpadra 

állításának a tiszteletdíja kifizetését. Jelenleg működő falusi színjátszó csoportok: 

- alsólakosi színjátszó csoport 

- felsőlakosi színjátszó csoport 

- dobronaki színjátszócsoport 

5.6. Iskolai színjátszás - Kis oroszlánok    P0406 – 1.400 € 

A Kisoroszlán gyermekszínjátszócsoport 2015/16-os iskolaévben alakult. A csoportban szlovén 

és magyar anyanyelvű gyerekek játszanak. A drámaszakkör keretén belül nem csak az előadást 

állítják a színpadra, próbálnak, hanem drámajátékokkal a csoport lelkületét is erősíttetik és 

ezáltal kis közösséget alakítottnak. Sajnos erre a csoportra is rányomta bélyegét az adott 

helyzet, hiszen az új előadás bemutatóját ők sem tudták kivitelezni. 
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Koter Gizella tanárnő és Nađ Eva amatőr színész vezették szakmailag a csoportot. Eddig az 1. 

Sz. KÁI támogatta a színjátszócsoportot, valamint a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 

Lendva.   

6. Nemzetközi kapcsolatok     P05 – 25.030 € 

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet az évek során számtalan jó kapcsolatot alakított ki 

a Kárpát-medence intézményeivel. Ezt a jó közreműködést szeretné a 2022-es éveben is 

folytatni. Különböző együttműködések, ill. szakmai előadásokkal, irodalom és a művészeti 

karavánon keresztül. Az MNMI lesz a házigazdája a 2022-ben megrendezésre kerülő 

Kultiváltnak – Kárpát-medencei találkozónak. 

6.1. Intézményekkel való közreműködés a Kárpát-medencében  

                   P0501 – 2.000 € 

Fontos kapcsolatrendszerünk van kiépítve egész Kárpát-medencében, amelyet fontosnak 

tartunk ápolni és tovább fejleszteni. Együttműködés a határon túli magyar kulturális 

intézményekkel: 

- a Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel 

- a Szlovákiai Magyar Nemzetiségi Intézettel, valamint a Csemadokkal 

 - a budapesti Nemzeti Művelődési Intézettel 

- Hagyományok Háza 

- Magyarság Háza 

- stb. 

6.2. Irodalmi és képzőművészeti karaván     P0502 – 9.530 € 

Meghívásos pályázatot ír ki minden éven az EMMI csererendezvények megszervezésére. A 

tavaly és a jövő évre megnyert összeggel terveztünk kivitelezni irodalmi esteket és művészeti 

kiállítást, továbbképzést, alkotást.  

6.3. Kultivál                P0503 – 13.000 € 

Ez a Kárpát-medencei Kulturális Ifjúsági Fesztivál a 2022-ben évben Muravidéken lesz 

megrendezve, ahol vajdasági, erdélyi, kárpátaljai, drávaszögi, felvidéki, magyarországi fiatalok 

vesznek részt. A három napos eseményt a Bográcsfeszt előtti napokban tervezzük egy kulturális 
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bemutatkozással Lendva több pontján is, egy másik nap pedig egy alkalmi programmal a 

Domonkosfai tájháznál. 

6.4. Négyhatáron át projekt       P0504 – 500 € 

A projekt már Öthatáron át névre módosult. Szeretnénk elindítani közössen a Kárpát-medencei 

partnerekkel az új vetélkedő kidolgozását. 

7. Különböző etnikai csoportok kulturális közreműködése  

         P06 – 4.600 € 

7.1. Különböző etnikai csoportok programjai  P0601 – 700 € 

7.2. Néptáncos, népdalos, színjátszó szemlék támogatása  P0602 – 700 € 

7.3. Kétnyelvű óvodák tavaszi találkozója    P0603 –700 € 

A kétnyelvű óvodák találkozóját szeretnénk ebből az összegből megvalósítani. Tiszteletdíjra, 

esetleg buszköltségre fordítanánk az összeget. 

7.4. Különböző etnikai csoportok műsora   P0604 – 2.500 € 

Szeretnénk megszervezni egy egésznapos műsort a nyár folyamán a lendvai parkban, ahol az 

itt élő nemzetiségek és az olasz kisebbség csoportjai mutatkoznának be. Ezzel is erősíteni az 

egymás közti kapcsolatokat. 

8. Kulturális tevékenységek bemutatása és a kisebbségi etnikai 

csoportok bemutatása Szlovéniában   P07 – 3.300 € 

8.1. Az intézet képviselése Szlovéniában              P0700 – 300 € 

8.2. Hagyományos magyar est Muraszombatban    P0701 – 1.000 € 

8.3. Őszi találkozó és hímzés kiállítás Muraszombatban  P0702 – 1.000 € 

8.4. Muravidéki magyar kultúra bemutatása Ljubljanában   

         P0703 – 1.000 € 
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9. Rendezvények        P08 – 48.400 € 

Az MNMI lehetőségeink szerint segíteni kívánja a lokális és központi jellegű rendezvények 

tervezését, szervezését és kivitelezését. A kétnyelvű általános iskolákban és a kétnyelvű 

középiskolában segíteni fogjuk a fiatal nemzedéket különböző műsorokkal, mint: kiállítások, 

hagyományőrző és kézműves műhelyek, táncházak, ismeretterjesztő előadások 

(Hagyományőrző napok a KÁI-ban, egyéb felmerülő kulturális programok az iskolában) 

9.1. Különböző rendezvények szervezése a többi intézményekkel  

         P0800 – 5.000 € 

2022-ben a középfoku képzés 150. évfordulójára emlékezünk, amely alkalomból egy 

kiállítással készülnénk októberi hónapban valamint egy kis könyv megjelenítését közösen a 

Lendvai Galéria és Múzeumal, a Lendva KKI-val valamint az MMÖNK-val. 

9.2. Magyar Kultúra Napja és a Zala György kulturális nívódíjak 

kiosztása                  P0801 – 2.600 €  

Hagyományos díjkiosztót tervezünk, ahol a díjazottak méltatás, és egy zenei rövid kultúrműsor 

lenne megtekinthető. 

9.3. Nemzeti ünnepek sorozata – március 15.   P0802 - 2.500 € 

Ha lehetséges lesz, akkor szeretnénk segíteni a kisebb rendezvények megszervezését a 

falvakban, valamint a központi ünnepségre a Mária Főhadnagy c. színházi produkcióval 

készülünk. 

9.4. Muravidéki Vágta és Nemzeti Vágta Budapesten  P0804 – 7.000 € 

Részben támogatunk bizonyos programelelmeket a Muravidéki Vágtán és részt veszünk a 

Nemzeti vágtán – közreműködés a muravidéki stand felállításában és program kivitelezésben. 

9.5. Nemzetközi néptáncfesztivál     P0805 - 2.000 € 

Társszervezésben a Lendva Községi Magyar Önkormányzattal, ha a helyzet engedi. 
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9.6. A magyar nyelv napja      P0806 – 1000 € 

Tervben van egy előadó a középiskolások, egyetemi hallgatók ill. a tanárok részére. A felsős 

ÁI tanulóknak pedig drámapedagógiai foglalkozásokban gondolkodunk magyarországi 

kivitelezőkkel. 

9.7. Maradunk c. műsor                P0807 – 2.000 € 

A 2022-es évben a Naca és Márit kérnénk meg egy műsor felállítására, amely meg lenne 

pluszban tűzdelve más szereplőkkel is. Zenészek biztosítása és egyéb kiadások a közösen 

szervezett rendezvényre. 

9.8. A Kárpát-medencei Magyarok Zenéje               P0808 – 700 € 

9.9. A muravidéki magyar kulturális bemutatkozások       P0809 – 1.500 € 

A bemutatkozások szervezése és kivitelezése különböző alkalmak adtán. 

9.10. Hagyományos Katalin Napi Vásár     P0810 - 700 € 

9.11. 1956-os forradalomra emlékműsor    P0812 – 2.500 € 

Az emlékműsort muravidéki művészekkel szerkesztjük meg és a helyzetre való tekintettel adjuk 

elő a Színház- és Hangversenyteremben. 

9.12. Megemlékezés az Aradi vértanukról   P0813 – 500 € 

Kiállítást tervezünk a Bánffy Központ galériájában. Szeretnénk lehozni a vértanuk feleségeiről 

szóló kiállítást. 

9.13. Nyári esték a Bánffy udvaron         P0814 – 4.800 € 

A Bánffy Nights programsorozatot szeretnénk folytatni hazai és magyarországi jazz, blues és 

ethno zenészekkel. Ezen kívül tervezünk délután/estéket a muravidéki hagyományőrző 

csoportjainkkal is, amikor nem csak zenei, hanem gasztró élményt is szerveznénk a 

látogatóknak a Bánffy Központ teraszán. 
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9.14. Könyvbemutatók, irodalmi estek      P0815 – 900 € 

9.15. Kiállítások a Bánffy Központban      P0816 – 1.200 € 

9.16. Kapornaki találkozó       P0817 – 500 € 

9.17. Kardos-est        P0818 – 1.000 € 

Ha a helyzet normalizálódik, akkor egy nevesebb népzenész koncertjét szeretnék az dobronaki 

szervezők. 

9.18. Táncházak és kézművességi foglalkozások      P0819 – 2.000 € 

A Csoóri Sándor alapból vannak még fennmaradt összegek erre a célra és tervezünk néhány 

táncházat Muravidék szerte, amelyre a kézművességet is csatlakoztatnánk.  

9.19. Családok találkozója Hodoson        P0820 – 300 € 

9.20. Domonkosfai cséplés                   P0821 – 800 € 

9.21. Augusztus 20-ai megemlékezés     P0822 – 1.400 € 

9.22. Az összetartozás napja       P0823 – 3.000 € 

Szabadtéri rendezvényt rendeznénk Zsitkócban, ahova a muravidéki szereplőkön kívül Zala 

ill. Vas megyei csoportokat is várnánk, ill. akár Kárpát-medence több pontjáról. Igazi közös 

megmozdulást szeretnénk, ahol a csoportok-közti kapcsolatrendszer kiépítése lenne az egyik 

cél. 

9.23. Koncertek szervezése      P0824 – 3.000 € 

Egyre több igény keletkezik több helyszínen is koncertek kivitelezésére. Ezzel az összeggel 

hozzájárulnánk ilyen törekvésekhez. 

9.24. Horváth Károly népzenei találkozó   P0825 – 1.500 € 

A népdalkörök közös műsorrszámmal készülnének a népzenei találkozóra, amelyet előadnánk, 

a továbbiakban pedig egy nevesebb népzenei együttes adna koncertet a vendégeknek, 

látogatóknak, ha vége a járványnak. 
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10. Továbbképzések, tanfolyamok       P09 – 800 € 

Az intézet munkatársai részére az év folyamán. Újdonságok megismerése. Az e fajta 

továbbképzések elősegítik az intézet munkatársai hatékonyabb munkáját. 

11. Digitalizáció               P10 – 700 € 

Az intézet képdokumentumainak rendszerezése, elmentése, a rendezvények archiválása. E-

anyagok készítése a honlapunkra és különböző tevékenységek számára (pl.: Muravidéki hímzés 

– oktatófilm, Citera – oktatófilm gyerekeknek és felnőtteknek, Népdaléneklés – népdalcsokor 

betanulása filmek segítségével, ect.) 

12. Egyéb                 P11 – 6.176 € 

A Magyar Kormány 2022-őt és 2023-at Petőfi évnek nyilvánította, mivel 200 éve, feltehetőleg 

1823. január 1-én született Petőfi Sándor. Az írásos dokumentumok szerint a vidékünkön, sőt 

a Dunántúlon sem igen járt, de megfordult Mariborban, ahol egy verset is szerzett. Ezért 

kezdeményezzük egy Petőfi szobor felállítását Mariborban a Drava folyó partján. 

 

A minisztériumi anyagi tervezetben fel van tüntetve még egy 30.800 € előre látható összeg, 

amelyet a különböző pályázatok által még 2022-ben próbálunk elnyerni, de a kivitelezés a 

2023-es évre tolódna. 

13. Kávézó és könyvesbolt     0200 + 0300 – 46.000 € 

Az intézet keretein belül már több mint húsz éve (1997) működik a magyar könyvesbolt és 

2004-től az irodalmi kávézó. A kávézó és a könyvesbolt az Intézet szerves része. Így a tervezett 

programok egy részét a kávézó és a galéria helyiségeiben fogjuk kivitelezni. 

2019-től a két tevékenység részben egyesül, hiszen teremátrendezést hajtottunk végre az alapító 

jóvoltából. A nyitvatartásit is egységesítettük és két műszakban egy-egy ember végzi el a 

munkát. A koronavírusra tekintettel kisebb bevételekre számítunk és jelenleg csak egy ember 

dolgozik a módosított nyitvatartás alapján. 

A próbaterem rendszeres használói a járvány előtt: 

• magyar színjátszó csoportok 

• magyar néptánccsoportok  
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• horvát néptánccsoport 

• muravidéki szlovén néptánccsoport 

• Zarja egyesület  

• Jóga csoport (fizetős) 

• Aerobik csoport (fizetős) 

 

A felújítás után a Bánffy Központ kínálatát az idegenforgalmi területen (különböző csoportok 

fogadása és idegenvezetése), egyfajta turisztikai irodai kialakítása is a hosszútávú tervekben 

szerepel. Többek között emléktárgyak árusítása is lenne a kínálatban. 

14. Beruházások                 84.500 € 

 

A 2021-es évben a pályázat elnyerése függvényében különböző berendezéseket szeretnénk 

vásárolni. 

A 2021-es évben elindult a Bánffy Központ szanálása a Szlovén Gazdaságfejlesztési és 

Technológiai Minisztérium, valamint a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzetiségi 

Közösség jóvoltából. Ezeket a munkálatokat előreláthatólag a 2022-es évben is folytatni tudjuk. 

Mivel a járványügyi időkben több videó elkészítésére is vállalkoztunk és beszereztük néhány 

dolgot a megvalósításhoz szeretnénk fejleszteni ez irányban is, hiszen a jelen lévő számítógépek 

nem elegendőek komolyabb és minőségesebb munkák elvégzésére. Ezért szeretnénk a 

Kulturális Minisztérium összegéből egy munkaállomást vásárolni, amely elegendő hellyel 

rendelkezne a tárolásra és elég gyors lenne a tömérdek adathalmaz feldolgozására a vágási 

munkálatoknál. A eszköz becsült összege 4.500 €. 

 

15. Az intézet működési költsége              47.390 € 

 

A 2022-es évre valamivel nagyobb összeget láttunk előre a működési költségeknél, hiszen 

előreláthatólag minden jellegű szolgáltatás emeli az árakat, mint pl. áram, gáz, üzemanyag, 

papír stb. és az elmúlt években is már eléggé szűkösnek bizonyult az előrelátott összeg. 
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16. Káderterv  

Az intézetnek kilenc munkatársa van, ebből 7-nek a bérét a szlovén KM fedezi az éves terv 

alapján, viszont jelenleg egy munkatársnak pedig a piacon kell megteremteni, illetve 

megkeresni a bérekre a forrást. Ez az elmúlt években gondot okozott és ezért a MNMI 

Tanácsának javaslatára a 2022-es évben is részben a magyarországi pénzforrást szeretnénk 

felhasználni az egy bér fedezésére („Nemzeti jelentőségű intézmények” című program). 

Szeretnénk ismét közhasznú munkást is alkalmazni. 

 

 Az MNMI alkalmazottjainak alapbérét a hatályban lévő törvények, a kultúra területén 

dolgozók kollektív szerződése, az illetékes minisztérium és pénzügyminisztérium hivatalos 

utasításai alapján határoztuk meg.  

• Az illetékes minisztérium a 2022-es évre vonatkozóan pontos utasításokat adott az 

intézetnek a bérek meghatározásához. 

 

 

1. A KM által 

finanszírozott 

alkalmazottak 

I –IV. 

tarifa-

osztály 

V. 

tarifa 

osztály 

VI. 

tarifa 

osztály 

VII. 

tarifa 

osztály 

VIII. 

tarifa 

osztály 

IX. 

tarifa 

osztály 

Összese

n 

Alkalmazottak 

száma 2020.9.30. 

0 0 1 6 0 0 7 

a) Meghatározott 

időre 

0 0 0 2 0 0 2 

b) Határozatlan 

időre 

0 0 1 4 0 0 5 

Nyugdíjasok száma 0 0 0 0 0 0 0 

Üzleti okok miatt 

történő 

munkaszerződés-

bontások száma 

0 0 0 0 0 0 0 

2. Egyéb 

forrásokból 

finanszírozott 

0 2 0  0 0 2 
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alkalmazottak 

száma 

3.Foglalkoztatottak 

száma összesen 

(1+2) 

0 2 1 6 0 0 9 

 

A jövő évben egyetemistákat csak időnként alkalmazunk, elsősorban a színházi tevékenységnél 

(kellékesek, technikai munkatársak – világítás, hangosítás), a könyvesboltban és a kávézóban 

történő helyettesítéseknél, a nyári táborok lebonyolításánál, a különböző néptánccsoportok 

működésénél stb. és akkor, amikor az MNMI alkalmazottai nem tudják semmiképpen elvégezni 

a feladatokat. 

 

Lendva, 2022. december ___. 

 

 

Šooš Mihael, 

az MNMI igazgatója 

 


