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PREAMBULUM 

 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa, valamint 

a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 

 

mint együttműködő Felek 

 

 a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között megkötött Alapszerződés, 

továbbá a két ország között létező Magyarország-Szlovénia Határon Átívelő Vegyes 

Bizottság céljainak előmozdítása; 

 

 az Európai Unió két tagállama az együttműködés keretében a magyar nemzeti és 

kulturális kapcsolatok regionális szerepének erősítése és bővítése; a Felek térségéhez 

kapcsolódóan közös EU pályázati programok kidolgozása, benyújtása; 

 

 a muravidéki magyarság nemzeti tudata fennmaradásának és az anyanemzethez való 

kötődésének további megszilárdítása; 

 

 a Vas Megyei Önkormányzatnak a magyarországi Rába vidéki szlovén közösséggel és a 

szlovéniai muravidéki magyarsággal kötött együttműködési megállapodásával a két 

nemzeti kisebbség egymás közötti kölcsönös megbecsülésen alapuló 

kapcsolatrendszerének és a két ország kormányai közötti együttműködés fejlesztésének 

előmozdítása; 

 

 az alsólendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Bánffy Központ 

működésének elősegítése; 

 

 az év kiemelkedő kulturális, történelmi eseményeinek kölcsönös együttműködésen 

alapuló méltó elősegítése, 

 

 a térség kulturális együttműködésében a Felek térségében élő fiatalok közösségi 

tevékenységének fejlesztése; 

 

 az önkormányzati, intézményi, valamint a civil társadalmi szféra szervezetei 

együttműködésének további bővítése; 

 

 a mindenkori választott önkormányzati testületek együttműködését elősegítő erkölcsi és 

anyagi támogatás fenntartása 

 

érdekében az alábbiakban állapodnak meg: 
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Az együttműködés munkaprogramja 
 

 

1. A muravidéki művészeti csoportok, művelődő közösségek munkáját továbbra is Vas 

megyei szakmai csoportvezetők segítik rendszeresen, 2020-ban összesen 105 

alkalommal. A lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet a csoportvezetők 

tiszteletdíját fedezi. A Vas Megyei Önkormányzat az alábbiak szerint biztosít szakmai 

csoportvezetőket, és vállalja utazási költségeik megtérítését:  
 

- Boldogh András (Őriszentpéter) 
 Domonkosfa - népdalkör      25 alkalom 

- Anduska Jánosné (Bajánsenye) 

 Hodos - népdalkör       20 alkalom 

- Orbán Lajosné (Őriszentpéter) 

Hodos, Domonkosfa - hímző szakkör    30 alkalom 

- Dobriné Németh Rita (Bajánsenye) 

Hodos, Domonkosfa - óvoda      30 alkalom 
 

2. A Vas Megyei Önkormányzat vállalja, hogy támogatja legfeljebb két Vas megyei 

szakember részvételét a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet által szervezett 

anyanyelvi-honismereti táborban. 
 

3. A Vas Megyei Önkormányzat vállalja, hogy biztosítja muravidéki gyerekek részvételét a 

Mesebolt Bábszínház egy előadásán. 
 

4. A Vas Megyei Önkormányzat vállalja, hogy támogatja a LESzSz Társulat - amely a 

lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet alatt működik - legalább egy színházi-

vendégszereplését valamelyik Vas megyei településen. 
 

5. Az Együttműködő Felek - a konkrét lehetőségeket mérlegelve - törekednek további közös 

kulturális, művészeti célú, EU-s pályázatok kidolgozására és együttes benyújtására, nagy 

hangsúlyt fektetve a 2021-2027 közötti tervezési időszakra történő felkészülésre.  
 

6. A Vas Megyei Önkormányzat különös figyelemmel segíti és szorgalmazza a hatókörében 

működő civil szervezetek, egyesületek és közösségek kapcsolatainak bővítését, közvetlen 

és gyakorlati programokkal megvalósuló koordinált együttműködését. 
 

A megállapodó Felek a jelen munkaprogramon kívüli igények teljesítéséről kölcsönös 

egyeztetés után döntenek. 
 

Jelen együttműködési megállapodás négy (4) eredeti példányban, magyar nyelven készült, 

mely a Felek aláírásával a 2020. évre érvényes. 

Lendva - Szombathely, 2020. ……………….. 

 

________________________ _________________________ 

Horváth Ferenc Majthényi László 

Muravidéki Magyar Önkormányzati 

Nemzeti Közösség Tanácsának 

elnöke 

Vas Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

 


