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Országos Szlovén Önkormányzat
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Lendva Község Önkormányzata
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A társulás elnöke:

Orban Dušan
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www.facebook.com/muraba.egtc
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A 2019. év feladatai
Működési jelentés
A Társulás munkaszervezete 2019-ben egy fő teljesállású igazgatóval, s 7 hónapban
projektmenedzserrel működött, kiknek bérét túlnyomó részt hazai támogatásokból, a Hivatal
támogatásából, kisebb részben tagdíjak, s projekttámogatás segítségéből fizettük.
Negy Személyi
edév változások
főállású igazgató
1.
és munkatárs
alkalmazása

2.

Szakmai működés

Eredmények

• 2 db pályázat benyújtása
• projektkoncepciók kidolgozása
• projektkoncepciók kidolgozása
• 1 db pályázat benyújtása

főállású igazgató
alkalmazása

(Interreg Si- Hu)

• szolgáltatásnyújtás

elindítása (1 db pályázat
benyújtása)

3.

•
főállású igazgató
alkalmazása
elnökváltás (2 éves
•
rotáció)

szolgáltatásnyújtás
keretében 5 db pályázat
benyújtása
a honlap tartalommal való
feltöltése

1 db újbóli benyújtásra érdemes
pályázat
• későbbiekben hasznosítható
háttéranyagok
• 1 db sikeres pályázat
(eredményeképpen 2020- tól
erősődő intézményi kapcsolatok
az
idősgondozás terén, idősek
helyzetének javítása)
•

•
•
•

a 2 ország közti társadalmi
kapcsolatok erősödése, ETT
partnerkapcsolatainak
kiterjedése
•
ETT tagjai együttműködésének
és kapcsolatainak erősödése,
ETT pozícionálása és a
jövőbeni munka
meghatározása
•
saját források növekedése (a
menedzselt projekt
eredményeképpen az orvosi
ellátás minőségének
növekedése)
A Szlovéniából érkező
munkatárs alkalmazásának
köszönhetően
megsokszorozódnak szlovéniai
kapcsolataink és lehetőségeink,
hatékonyabbá válik a Tagok
közötti együttműködés.
•

•

4.

főállású igazgató
és munkatárs
alkalmazása

•
•
•
•

1 db projekt elindítása és
menedzsmentje (Édes utcák)
Facebook oldal elindítása
ETT-stratégiaalkotás (külső
szolgáltató segítségével)
tag számára pályázat előkészítése
1 db
szolgáltatásnyújtás keretében 1
db projekt menedzsmentje
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Pályázatok
2019-ben a Társulás 3 társadalmi- és intézményi együttműködési célú Európai Uniós
pályázatot nyújtott be (Európa a polgárokért, Interreg VA Si-Hu intézményi együttműködés
felhívásaira), melyből 1 sikeresnek bizonyult, 1 pedig kis módosításokkal sikeresen szerepelhet
a későbbiekben.
Teljes költségvetés/
ETT-re eső rész

Projekt bemutatása

Projektidőszak
/ eredmény

MOTIVAGE- Idősbarát régió kialakítása a szlovén-magyar határtérségben, a biztonságos és aktív
időskort elősegítő, hosszú távú együttműködések kialakításával
338.960 EUR / 104.220
EUR

A projekt átfogó célja: határon átnyúló idősbarát
régió fejlesztése hosszú távú partnerség kialakításán
keresztül Lendva és Szentgotthárd térségének
időskorúakkal foglalkozószervezetei és
Interreg V-A Szlovéniahumánszolgáltatói között. Az együttműködés elősegíti
Magyarország
Együttműködési Program az idősebb korosztályok egészségmegőrzését, önálló
életvitelét és aktív társadalmi szerepvállalását, végső
soron pedig az elöregedő társadalmak okozta
kihívások leküzdését. A projekt specifikus céljai:
idősbarát közszolgáltatások stratégiai kereteinek
kialakítása; egészségügyi prevenciós és otthoni
segítségnyújtási szolgáltatások biztosítása;
időskorúak aktív társadalmi és gazdasági
szerepvállalásának növelése.
Untold - El nem mondott történetek

2020. március –
2022. szeptember

85.600 EUR/ 18.750 EUR

A projekt Lendva és Szentgotthárd vértanúinak
történetét és emlékezetét vizsgálja több
tudományterület változatos eszközei használatával,
és különböző korcsoportok megszólításával. A
Európa a polgárokért –
történeteket a projekt 5 országból érkező 9 partnere
Európai emlékezet
segítségével helyezzük európai dimenzióba, s kiemelt
alprogram
figyelmet szentelünk a zárt határzónák lakói életének
a totalitárius rendszerekben és a határmentén
kialakuló egyedi identitásoknak.
GoLocal – Helyi termékek a helyi asztalokra

Elutasítva - Mivel
csak 4 ponttal
került elutasításra.
2020-ban
nemzetközi
partnerek
aktívabb
bevonásával újra
benyújtva.

7.560 EUR / 3.229 EUR

Elutasítva

Európa a polgárokért –
testvérváros
kezdeményezés

A projekt egy szakmai konferencia és zöld fesztivál
segítségével népszerűsíti a helyben előállított
termékek fogyasztását és vizsgálja azok
terjesztésének és népszerűsítésének, ill. foglalkozik a
kisvárosokban és a határ mentén jelentkező speciális
kihívásokkal.

A MOTIVAGE pályázatnak – melyet a Külgazdasági és Külügyminisztérium kiegészítő
támogatásának köszönhetően pályázatíró szakértő közreműködésével készítettünk elő - 2020ban térségünkben elindulhat az az idősügyi fejlesztési projekt, melynek fő célja, hogy
térségünk idősügyi intézményei, szakemberei, civil szervezetei és nem utolsó sorban az idős
polgárok megismerhessék egymást, s a határ két oldalán található jó gyakorlatokat
kölcsönösen felhasználva biztonságos és aktív időskort lehetővé tévő környezetet alakítsanak
ki. A projekt hangsúlyt fektet a generációk közötti együttműködésre is, így az idős emberek
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tapasztalatainak, tudásának átörökítésére, különös tekintettel a nemzetiségi hagyományok
átadására. A projekt során továbbá megújul a Szentgotthárdon és térségében már működő
jelzőrendszeres házi segítségnyújtó rendszer, és a szentgotthárdi, 16 év működtetési
tapasztalataira építve, Lendván is kialakításra kerül egy hasonló rendszer, mely lehetővé teszi,
hogy a legidősebbek is biztonságosan, saját otthonukban élhessenek.

Projekttevékenységek
Édes utcák

2019. adventjében egy határon átnyúló karácsonyi mézeskalács terepasztal építésére
hívtuk Lendva, Szentgotthárd és a környékbeli települések lakosait, munkahelyi- és baráti
közösségeit, családjait és civil szervezeteit. A lakossági összefogásban megvalósítani kívánt
projekt célja az volt, hogy közösen készítsük el településeink legszebb épületeit és
legfontosabb nevezetességeit mézeskalácsból, melyeket egy közös kiállításon állítunk ki.
A projekt a tervek szerint, sőt az eredetihez képest több tervezett eseménnyel - az egy helyett
két kiállítással, jótékonysági árveréssel, két tájékoztató eseménnyel - valósult meg. A
programsorozatot nagy médiafigyelem kísérte, a kiállításokat rengeteget látogatták. Talán még
soha nem szerepelt a két város neve ennyiszer egymás mellett. A kiállításnak köszönhetően
Lendván bemutathattuk Szentgotthárdot, s Szentgotthárdot Lendván, a lakosok
megismerhették a városok egyedi épületeit, s reményeink szerint sikerült a két város közötti –
a fejekben élő hatalmas - távolságot redukálni. A programokon együtt díszítettek, terveztek,
licitáltak a két város lakosai (s vitték haza másik város épületét), új ismertségek, s kapcsolatok
születtek.
A projekt megvalósulása nem volt egyszerű – sokan túlságosan nagy kihívásnak ítélték meg a
feladatot, mások ugyan belevágtak, de sok útmutatásra volt szükségük. A részvevők azonban
megmutatták, hogy lelkesedéssel és egymás segítésével bonyolult épületeket is meg tudnak
sütni, s összefogással pedig egész városokat el tudnak készíteni, akár mézeskalácsból is.
A projekt során kb. 120 embert sikerült aktív cselekvésre bírni, becsléseink szerint a
kiállításokat legalább 1.100 fő látogatta meg, legalább 25 újságcikk, illetve rádió- és tv-riport
született, mind a szlovén (Vestnik) mind a magyar országos híradásokban (MTVA Térkép
adása, sokszinuvidek.hu) szerepeltünk.
A projekt lezárultával a mézeskalács épületeket árverezésre bocsátottuk, melyből befolyt
összeget a Karitász családsegítő munkája céljaira ajánlottuk fel. A 2019. december 21-én
megrendezett jótékonysági árverésen mintegy 60 ember vett részt, s összesen 1.015 eurót
adtunk át a Karitászok képviselőinek.

A projekt célja, szellemi hasznosulása:

terepasztal készítésén keresztül közös alkotás és a bemutatkozás, a kapcsolatok
szimbolikus hangsúlyozása. A közös célért és a lakóhelyükről való alkotás erősíti a
lakosok közösséghez való tartozás érzését. A projekttől tehát regionális, települések
közötti és mikro szintű összefogást egyaránt vártunk.

Megvalósítási időszak: 2019. július 1- december 31.
Finanszírozási forrás: a Magyar Kormány Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül
folyósított támogatásával valósul meg.
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Támogatás összege:

500.000 Ft. Az elszámolási időszak lezárult, a szükséges
anyagokat, beszámolókat benyújtottuk.

Projektpartnerek:

Lendvai Várgaléria, Pannon Kapu Kulturális Egyesület

Egyéb tevékenységek
MURABA Stratégia

2019 őszén elindítottuk stratégia-alkotási folyamatunkat, mellyel célunk a Tagok közös
elképzeléseit tükröző, más térségi szereplők céljaival és elképzeléseivel összhangban lévő
hosszú- és középtávú célok kijelölése, és ezekre építve olyan fejlesztési javaslatok kidolgozása,
melyek a 2020 utáni EU-s támogatásokból, nemzeti és egyéb forrásokból és határon átnyúló
együttműködésben megvalósíthatók lesznek. Az eddig meghatározott fejlesztési területek - a
(1) kultúra, (2) vállalkozások, intézményi együttműködések bővítése, (3) tiszta környezet és
minőségi alapinfrastruktúra, (4) gondoskodó térség, generációk közötti együttműködés, (5)
információmegosztás a határtérségben - az együttműködés, a megosztás alapú megközelítés,
a humán kapacitás fejlesztése és a térség hagyományaira való építkezés minden fejlesztési
területen megjelenik. A stratégiai dokumentum 2020 elején, egy a térségi szereplők
részvételével megtartott műhelyt követően kerül kialakításra, majd elfogadásra.
Tekintettel arra, hogy a stratégia fejlesztése a 2014-2020 uniós programozási ciklus végére,
de még a következő ciklus forrásai pontos megismerhetősége előtt születik, a jelen
stratégiaalkotási folyamatnak azonban nem képezi részét a forrásokhoz rendelt
projektkoncepciók felvázolása – ennek elkészítését a 2020. évi működési támogatásból
szeretnénk fedezni. A stratégia ezt megelőző elkészítésével célunk az, hogy a Tagok a térséget
illető hosszú távú elképzeléseit tükröző dokumentum már a programozás idején is
referenciaanyagkét szolgálhasson.

Szolgáltatásnyújtás
Térségünkben nagyon kevés szervezet nyújt pályázatírási, projektmenedzsment
szolgáltatást, melyre azonban mind a kisebb önkormányzatok, mind civil szervezetek, mind
pedig a vállalkozások részéről mutatkozik igény. A Társulás munkavállalói – Társulásnál végzett
feladataikból kifolyóan is– mindig is rendelkezni fognak tapasztalattal mind ezen, mind pedig
rendezvényszervezés területén; a szolgáltatásnyújtásból keletkező plusz bevétel pedig hosszú
távon hozzájárulhat a Társulás anyagi hátterének megerősítéséhez.
2019-ben szolgáltatásnyújtás keretében 6 pályázatot írtunk (ebből 3 támogatást nyert, 1
forrás hiányában várólistára került, 1 pedig még elbírálás alatt van) a szlovén Rábavidék
különböző szervezetei és helyi önkormányzatai számára, melyekkel elnyert támogatások
segítik a térség infrastrukturális, egészségügyi fejlődését, civil szervezetek programjainak
megvalósítását. Az alábbi pályázatok előkészítéséből, illetve a már jóváhagyott pályázatok
előkészítéséből, 2020-ban teljesítendő projektmenedzsmentjéből keletkező bevétel 789.000
Ft-ot jelent a Társulás számára.
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Megbízó /
megbízás
Alsószölnök Község
Önkormányzata
Pályázatírás és
projektmenedzsmen
t
Alsószölnök Község
Önkormányzata

Program

Projekt tartalma

Projektidőszak

Korszerű orvosi eszközök és új bútorzat az alsószölnöki háziorvosi rendelőbe
ETT MFP-AEE/2019
Magyar Falu Program
Orvosi eszköz

Az alsószölnöki háziorvosi
rendelő bútorzatának teljes
cseréje és a legtöbbet
használt eszközökből korszerű
vásárlása.

2 989 206 Ft

2019.09.02
2020.05.31

A Napsugár utca és a Patakszeri utca útburkolatának felújítása
MFP-ÖTU/2019
Magyar Falu Program
Önkormányzati
tulajdonú utak
felújítása

Alsószölnök két mellékútjának
aszfaltozása

Alsószölnök Község
Önkormányzata

MFP-FFT/2019
Magyar Falu Program
Temető fejlesztése

Az alsószölnöki temető
megdőlt gyalogútjainak
helyreállítása

Kétvölgy Község
Önkormányzata

Traktor és fronthidraulika beszerzése Kétvölgy számára

Pályázatírás és
projektmenedzsmen
t

Teljes
költségveté
s

27 491 228 Ft

2019.11.20
2020.10.30

4 999 999 Ft

2020.02.21
2020.10.15

14 732 991

Jóváhagyva
, forrás
hiányában
várólistán.

Az alsószölnöki temető gyalogútjának megerősítése

Pályázatírás és
projektmenedzsmen
t

MFP-KKE/2019
Magyar Falu Program
Eszközfejlesztés
belterületi közterület
karbantartására

Traktor vásárlása
hóeltakarítási és
útszegélygondozási célokra.

Sporteszközök beszerzése a sakk- és a túraszakosztály fejlődéséért

Alsószölnök Sport
és Turisztikai
Egyesület
Pályázatírás

elbírálás alatt
LEADER VP6-19.2.1.68-5-17
"Élheto Vidékért" - Civil
szervezetek
alaptevékenységének
támogatása

Az Alsószölnöki Sportegyesület
eszközbeszerzéseit - a
sakkszakosztály saját
eszközeinek modernizálását,
ezáltal a versenyeken való
részvétel, illetve az oktatás
lehetőségeinek fenntartását;
továbbá a Rábán való kenuzás
a helyi lakosok számára is
elérhetővé tételét célozza a
projekt

927 645 Ft

Elbírálás
alatt
2019.11.15
2020.11.14

914 200 Ft

Nem került
támogatásr
a

Hiszek Benned Sport Program pályázata
Alsószölnök Sport
és Turisztikai
Egyesület
Pályázatírás

HISZEK Benned Sport
Program II. Alprogram
IV. ütem Program
Kiírás Sportegyesületek
Országos Szövetsége

A pályázat célja az óvodai és
iskolai sakkoktatás
lehetőségeinek javítása,
továbbá a gyerekek
versenyeztetésének
támogatása volt - eszközök
beszerzésén, utazások és
rendezvények támogatásán
keresztül.

Továbbá, az Országos Szlovén Önkormányzat által működtetetett felsőszölnöki Kühár
Emlékház (Szlovén Tájház) számára készítettünk elő egy pályázatot a „Tájházak útja” jelenleg
futó Interreg projektben való részvételre. Segítségünkkel a Szlovéniában, a határ közelében
található hasonló tematikájú tájház, az „Ezüst ház” is benyújtotta pályázatát. A programban
résztvevő tájházak erősíthetik határon átnyúló kapcsolataikat, jó gyakorlatokat tanulhatnak
egymástól, illetve segítséget kapnak turisztikai szolgáltatókkal való kapcsolatok kialakításában.
A Szlovén Tájház számára előkészített pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, azonban a
7

9970 Szentgotthárd,
Széll Kálmán tér 11.
www.muraba.hu
muraba.egtc@gmail.com
+36-94-553-070

programban más partnert jelöltek ki számára, mellyel való együttműködés meghaladta volna
a részmunkaidőben dolgozó tájházvezető kapacitásait, így végül visszaléptek a részvételtől. A
kezdeményezésnek köszönhetően azonban a határ két oldalán lévő tájház hivatalosan is
felvette egymással a kapcsolatot, az „Ezüst ház” renoválásának befejeztével reménykedünk az
aktív helyi partnerség kialakításában is.

Főbb eredmények
Míg a 2018-as év elsősorban az ETT működési rendszerének kialakításáról, s a szakmai munka
előkészítéséről szólt (szereplők fejlesztési dokumentumait, a határon átnyúló sikeres és elhalt
kezdeményezéseket, összegyűjtöttük a potenciális partnereket), 2019-ben már több – bár
elsősorban még mindig alapozó munkának számító tevékenységeket végzett a Társulás. Az év
fő eredménye az, hogy előkészítette a valódi szakmai munkákat, fejlesztési utakat jelölt ki, s
megismertette a MURABA nevet a térségben.
Az Interreg VA Szlovénia-Magyarország a jelen fejlesztési ciklusban utolsókét kiírt pályázati
körén 21 pályázat közül választották ki a MOTIVAGE pályázatot. Az eszközvásárlást is
magában foglaló projekt lehetőséget ad a Társulás két helyi önkormányzata és intézményei
számára, hogy egy olyan témában alakítsanak ki közös stratégiát és szoros
együttműködést, illetve indítsanak programokat, melynek jelentősége a következő
évtizedekben egyre kritikusabbá fog válni. A MOTIVAGE megvalósítása során a MURABA
koordinátori szerepet játszik az idősügyi intézmények és az önkormányzatok között, a projekt
több altémája is további projektlehetőségeket készít elő. Nem utolsó sorban, a projekt 30
hónapja során a Társulás munkaszervezete 28.800 euró személyi, s további 4.320 euró
adminisztratív költséget számolhat el, mely így hozzájárul a MURABA munkájának
fenntarthatóságához.
Az „Édes utcák” projektünk megvalósítása során Lendva és Szentgotthárd összes civil
szervezetét, iskoláját, a városok főterén található összes üzletvezetőjét megkerestük. Ennek
köszönhetően számos szervezettel vettük fel a kapcsolatot, többekkel hivatalosan is
együttműködtünk. Rendszeresen megjelentünk a helyi, regionális újságokban, kapcsolatot
tartunk a helyi újságokkal (Szentgotthárd újság, Népújság), megyei lapokkal (Vas Népe), több
interjút adtunk a Muravidéki Magyar Rádió és a Gotthárd TV számára. A projekt reményeink
szerint megalapozta a további határon átnyúló összefogásra és egyéni
kezdeményezésekre alapozó társadalmi programok megvalósíthatóságát.

Pályázatírási szolgáltatás elindítása: a fentebb bemutatott szolgáltatás kiegészítő
bevételt, ismertséget jelent a Társulás számára; illetve fejlesztési forrásokat a
területünkön található, pályázatírási kapacitással nem rendelkező civil szervezetek,
önkormányzatok, vállalkozások számára.
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