
 

 

 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség megvalósítja a 
»mintagazdaság« projektet 

A nemzetiségileg vegyesen lakott területek mezőgazdasági gazdálkodói animációs 
műhelyeken vehetnek részt 

Lendva, 2022.10.20. - A mezőgazdaság és a magyar nemzeti közösség gazdasági alapjának 
serkentése érdekében azon programterületen, amely Muravidék nemzetiségileg vegyesen 
lakott  területeit foglalja magában, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 
(MMÖNK) elindította tevékenységét a mintagazdaság létrehozására és működtetésére 
irányuló projekt keretében. 

A projekttevékenységek a mezőgazdaságot és az élelmiszertermelést támogató infrastruktúrát 
hoznak létre. Az intézményi támogatás úgynevezett mintagazdaságként kerül 
megszervezésre a tudás, az innovációk, a technológiák, a szervezeti megközelítések átadása 
és a termelők összekapcsolása érdekében. Ez utóbbiak támogatást kapnak a nagyobb 
hatékonyság, a tevékenységi kör növelése, a kínálat minősége és az információs támogatás 
biztosítása érdekében. A mintagazdaság Lendva községben, Bánután lesz. Az elkülönült 
egységek többek között Dobronak, Hodos, Moravske Toplice és Šalovci községben lesznek. 

A projekt összhangban van az európai és országos fejlesztési stratégiákkal és politikákkal. A 
programot a Szlovén Mezőgazdasági, Erdészeti és Élelmezésügyi Minisztérium és a Szlovén 
Köztársaság Agrárpiaci és Vidékfejlesztési Ügynöksége támogatja. Az elkövetkező három év 
során új foglalkoztatási lehetőségeket nyit meg a mezőgazdaság területén a nemzetiségileg 
vegyes területen, ösztönzi a gazdaságok generációs fiatalítását, hozzájárul a vidéki és 
nemzetiségileg vegyes terület társadalmi-gazdasági alapjának megerősítéséhez, és 
hozzájárul a vidéki és nemzetiségileg vegyes terület infrastruktúrájának fejlesztéséhez.  

A projekttevékenységek bemutatása érdekében a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti 
Közösség (MMÖNK) a Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Intézettel együttműködve 
a következő napokban animációs műhelyeket szervez. A Dobronak, Hodos, Lendva, Moravske 
Toplice és Sal községben élő valamennyi mezőgazdasági üzem képviselőit szeretettel várja.  

A műhelyek keretében felméréseket is végeznek, hogy információt gyűjtsenek a gazdaságok 
képzési igényeiről, a közös termelés megszervezéséről, a közös promócióban és 
marketingben való részvételről, valamint magáról a projektben való részvételről. 

 

 

 

 

 



 

 

A műhelyek tematikái:  

Téma  Előadó 

Űdvözlő beszéd az MMÖNK képviselője 

A »mintagazdaság« víziója az MMÖNK képviselője 

A SKP 2023 – 2027 stratégiai terv 
bemutatása  

KGZS Intézet Muraszombat (Seči Simon, 
Dervarič Sandra)  

Projektbemutatás: A magyar nemzeti 
közösség gazdasági alapjának serkentési 
programja 2021–2024/ 4. intézkedés 

KGZS Intézet Muraszombat (Jerič Damjan) 

Kérdőív az együttműködési lehetőségekről KGZS Intézet Muraszombat (Jerič Damjan) 

Az adott műhelyek időtartama legfeljebb 2 óra. 

 

A műhelyek helyszínei:  

Dátum 
Helyszín Óra   

    

2022.10.24. 
DOBRONAK - Katasztrófavédelmi Központ Dobronak, 
Dobronak 297/J, 9223 Dobronak 

09:00 

2022.10.24. LENDVA - MMÖNK Rendezvényterme, Fő utca 7, 9220 Lendva 12:00 

2022.10.24. 
LENDVA - Borászati és Turisztikai Központ Lendva, Alsó utca 
11, 9220 Lendva 

15:00 
 

    

2022.10.27. PÁRTOSFALVA - Pártosfalvi szövetkezet, Pártosfalva 96, 9207 16:00 

2022.10.27. 
DOMONKOSFA - Domonkosfai porta, Domonkosfa 41, 9206 
Križevci 

19:00 
 

    

2022.11.2. 
TEŠANOVCI - Tešanovci tűzoltóház, Tešanovci 32, 9226 
Moravske Toplice 

09:00 

2022.11.2. HODOS - Hodosi Kultúrotthon, Hodos 52, 9205 Hodos 12:00 
 

 
Szeretettel meghívjuk! 
 

Bači Zsuzsanna, 

projektvezető az MMÖNK oldaláról   

 

 

  

  

 


