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1.1 OBMOČNA IZPOSTAVA LENDAVA 

Janja Magdič 
 

1.1.1 Uvod 

Izpostava Javnega sklada Republike Slovenije, območna izpostava Lendava, opravlja povezovalne in 
svetovalne naloge na dvojezičnem področju ljubiteljske kulture za sedem občin: 

– Lendavo 

– Črenšovce  

– Turnišče  

– Odrance  

– Veliko Polano 

– Dobrovnik in  

– Kobilje. 

 
Sodelujemo s Slovenci v Porabju in partnerji v  Avstriji, na  Madžarskem in na Hrvaškem. Dobro 

sodelujemo z osnovnimi šolami, zavodi, Zvezo kulturnih društev, kulturnimi in drugimi društvi ter z 

drugimi izpostavami v naši koordinaciji.  Skupne projekte pripravljamo v različnih krajih na našem 

območju. 

 
 

1.1.2 Ocena stanja 

V letu  2013  je izpostava izvedla vse načrtovane projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in 
še druge dodatne  programe s področja kulture. 46  društvom našega območja in posameznikom je 
strokovno pomagala pri društveni dejavnosti, izobraževanju različnih sekcij in organizaciji  prireditev. 
Pri izboru prizorišč naših srečanj se dogovarjamo z društvi in skrbimo, da so enakomerno porazdeljena 
po celotni UE Lendava. Zadnja leta opažamo, da je število nastopajočih npr.  plesnih, folklornih in tudi 
pevskih skupin nekoliko večje kot v preteklih letih. Zato smo letošnja srečanja organizirali v 
Dobrovniku, večina folklornih, pevskih, gledaliških in pihalnih  srečanj pa samo v gledališki in koncertni 
dvorani v Lendavi (sprejme 440 obiskovalcev in ima 8 garderob), kjer imajo številne skupine res 
najboljše možnosti za svojo predstavitev in namestitev in nam Zavod za kulturo in promocijo Lendava 
ter občina Lendava to tudi omogočata. Druga srečanja smo organizirali v Črenšovcih, Turnišču, 
Gomilicah,  Veliki Polani in na Kobilju. Velikokrat so pri srečanjih soorganizatorji različna društva, šole, 
ZKD Lendava ali Zavod za kulturo madžarske narodnosti. Povsod dobro sodelujemo tudi z lokalnimi 
skupnostmi. Pri organizaciji srečanj skrbimo, da so organizacijsko dobro pripravljene. V veliko pomoč 
so nam delavci javnih del, ki skrbijo pri sprejemu in vodenju nastopajočih skupin, snemanju, pripravi 
dvorane in garderob ter  pogostitvi. Vse leto dodatno pošiljamo na izobraževanje mentorje različnih 
dejavnosti, ki jih organizira naša centralna služba po drugih krajih Slovenije. Vse naše prireditve so 
medijsko dobro podprte in odmevne v širši javnosti, kar imamo tudi arhivirano. Najpogosteje spremlja 
naša srečanja RTV – madžarska TV Lendava, ki v oddaji Hidak – Mostovi prenaša naša srečanja tudi na  
TV SLO 1. Spremljajo nas tudi lokalne televizije in časopisne hiše: Vestnik, Népujság, Večer in Delo.  
Vsa srečanja  sami posnamemo in skupinam posredujemo DVD-je. Če bodo prihodnje leto spet razpisi 
preko javnih del, bi želela, da bi tudi na ta način lahko pomagali društvom, skladu in lokalnim 
skupnostim, ki jih financirajo. 
Tudi v prihodnje želimo z našimi programi in programi preko društev in različnih skupin promovirati 
ljubiteljsko kulturo našega narodnostno tako pestrega   območja. 
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1.1.3 Izvedba rednega programa 

Programi na področju ljubiteljske kulture  območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na 
vseh področjih delovanja društev ter izobraževanja po posameznih področjih.  
V letu 2013 smo izpeljali  vsa načrtovana  območna  in regijska srečanja po zastavljenem programu, in 
sicer: januarja pomoč pri raziskavi in zbiranju blaga za OFS Odranci in OFS Kobilje, februarja je bila 
sklepna prireditev ustvarjalno-literarnega natečaja ob slov. kulturnem prazniku v Turnišču, marca 
srečanje, lutkovnih, gledaliških otroških, mladinskih in odraslih skupin, aprila  srečanje  vrtčevskih, 
šolskih in odraslih folklornih skupin, plesnih skupin ter otroških in mladinskih pevskih zborov, maja  
regijsko srečanje etničnih skupin, odraslih pevskih zborov in srečanje ljudskih pevcev in godcev, junija 
regijsko srečanje odraslih folklornih skupin, regijsko srečanje pihalnih orkestrov in regijsko srečanje 
ljudskih pevcev v Gomilicah. Marca in aprila smo z g. Nežko Lubej strokovno pomagali šivilji Rezki Lisac 
pri končanju folklornih kostumov za OŠ Odranci in OŠ Kobilje. Na področju odraslega gledališkega 
ustvarjanja sta člana gledaliških skupin KD Črenšovci in KD Dobrovnik prejela priznanje selektorice za 
najboljšo moško in žensko vlogo.  16.  novembra smo imeli skupno sklepno prireditev Praznujmo 
skupaj v Lendavi, 7. decembra pa zelo odmevno že 19. Družina poje na Kobilju, kjer se je predstavilo 
kar 13 družin in skupin iz cele Slovenije. Naši likovniki so decembra sodelovali tudi na likovni razstavi 
Parafraze v Svetem Juriju ob Ščavnici. 
Ponosni smo, da se je FS Velika Polana uvrstila na državno srečanje odraslih folklornih skupin  v 
Beltince. 
Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalnimi  skupnostmi in drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji 
na področju izpostave sklada skozi vse leto. 
 

1.1.4 Izvedba dodatnega programa 

Z občino Turnišče smo uvedli dodatno prireditev na željo KD Danijela Halasa Gomilica – regijsko 
srečanje ljudskih pevcev Naj se čüje pesem. Že tretje leto  zapovrstjo imamo pregledno skupno 
srečanje vseh dejavnosti Praznujmo skupaj – ünnepeljünk együt, ki smo jo dodatno na novo uvedli in 
so jo nastopajoči in obiskovalci zelo dobro sprejeli.  Tako se je na srečanju predstavilo kar 15 različnih  
skupin, ki so se uvrstile na regijska in državna srečanja ali dosegle kak drug pomemben uspeh (kar tri 
otroške folklorne skupine in dve odrasli so se z našo pomočjo v letošnjem letu  predstavile  prvič v 
novih folklornih kostumih).  
Domače lokalne skupnosti,  v katero spadajo skupine, so za njih pripravile sprejem  pri županu. Skupna 
sklepna prireditev pa je bila v Lendavi. Prav je, da tako pozitivno spodbujamo skupine in da širša 
javnost vidi njihove uspehe. 
 

1.1.5 Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih 

/ 

1.1.6 Izobraževanja 

V letu 2013 smo strokovno pomagali  folklornim skupinam z delom na terenu, in sicer pri izvedbi in 
izbiri blaga s šiviljo Rezko Lisac za otroške folklorne skupine OŠ Odranci, OŠ Kobilje in OŠ Velika Polana. 
Nežka Lubej je strokovno pomagala na terenu trem otroškim folklornim skupinam, Mirko Ramovš pa 
eni odrasli folklorni skupini. Člane hrvaške folklorne skupine HKD Pomurje Lendava je Klavdija Žabot 
novembra in decembra naučila plesati prekmurske plese. 
 

1.1.7 Financiranje 

Finančno lendavsko izpostavo podpira šest od sedmih občin v okviru  programa in pet občin o okviru 
plače. Občina Velika Polana že nekaj let ne podpira sklada, skupine pa dosegajo državno raven in 
črpajo z vseh z naših razpisov finančna sredstva. Ker je vedno več občin v Sloveniji, ki sklada ne 
sofinancirajo, bi bilo prav, da bi centralna služba naredila pregled dolžnikov občin in pripravila skupen 
dopis zanje ter poskušala skupaj z vodji izpostav vzpostaviti ponovno sofinanciranje. 
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1.1.8 Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Na našem območju  deluje 9 odraslih pevskih zborov, 12 otroških pevskih zborov, 6 mladinskih pevskih 
zborov, 2 ženski skupini, 2 okteta in 6 mešanih zborov ter 1 tamburaška skupina. Uspešno deluje tudi 
12 otroških gledaliških skupin, 3 odrasle gledališke skupine in 4 lutkovne skupine, 6 plesnih,  18 
otroških folklornih skupin in 10 odraslih folklornih skupin, likovna sekcija in literarna sekcija v KD 
Lendava. V Lendavi, kjer je dvojezično območje, se je izoblikovala nova folklorna skupina FD Prekmurje 
Lendava, naredila raziskavo z dr. Marijo Makarovič  in po njej dala sešiti nove folklorne kostume za 12 
plesnih parov in 4 muzikante. Prav tako se je na novo izoblikoval ženski pevki zbor LA FEMME – pod 
okriljem ZKD Lendava. V letu 2013 je kar nekaj skupin z vseh dejavnosti doseglo regijsko  raven ( OFS 
Turnišče, gledališka skupina  Škrati vrtca Lendava, MPZ DOŠ I Lendava in MPZ OŠ Turnišče,  OPZ 
Pikapolonica OŠ  Črenšovci in OPZ  OŠ Dobrovnik, KPZ Vita, Aeternum, Madžarski  ljudski pevci KD 
Gaberje, Ljudske pevke upokojenke KTD Črenšovci, Ljudski godci KTD Črenšovci, Ljudske pevke KD 
Frana Saleškega Finžgarja Žižki, gledališka skupina OŠ Črenšovci, odrasla gledališka skupina KTD 
Črenšovci, lutkovna skupina vrtca Lendava, odrasla FS KD Velika Polana, folklorna skupina FD 
Prekmurje Lendava, folklorna skupina HKD Pomurje Lendava in tamburaška skupina HKD Pomurje 
Lendava). Državno raven pa je  dosegla folklorna skupina KD Miško Kranjec Velika Polana. Lendavske 
društvene   skupine vadijo v prostorih Zavoda za kulturo madžarske narodnosti v Banfy centru in v 
prostorih ZKD Lendava. Šolske skupine pa vadijo po vrtcih in šolah. Po vaseh pa imajo skupine vaje v 
kulturnih ali vaških domovih. Skoraj povsod imajo ustrezne pogoje za nemoteno delovanje. 
 

1.1.9 Sodelovanje s šolami in vrtci 

Naziv kulturna šola si je pridobila OŠ Odranci in OŠ Turnišče. Šole in vrtci si na dan območnega  
otroškega srečanja gledaliških in lutkovnih skupin načrtujejo kulturni dan in pridejo spremljat srečanja 
v gledališko in koncertno dvorano Lendava 
 

1.1.10 Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

V letu 2013 je bilo malo manj jubilejnih obletnic in podelitev Maroltovih in Gallusovih kot v prejšnjem 
letu.  Komorne pevskemu  zboru Vita, ki dosega vrhunske uspehe, smo ob 10. obletnici podelili 
Gallusova priznanja (32  priznanj),  KD Lendava smo podelili priznanje ob 35. letnici delovanja, KD 
Miška Kranjca Velika Polana je imela 10. prireditev Naša Poljana, KD Čentiba je  decembra praznovalo 
100 let osnovne šole,  ljudskim pevkam KTD Črenšovci smo podelili zlata Maroltova priznanja in 
priznanje Sveta za 20-letno dejavno delovanje in otroškemu pevskemu zboru vrtca Turnišče priznanje 
Sveta območne izpostave ob 10-letnem delovanju. 
 

1.1.11  Izvedeni dogodki 

USTVARJALNI NATEČAJ 8.2.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 3-regijski 

HURA ZA LUTKE - OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 8.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

HURA ZA GLEDALIŠČE - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH IN 
MLADINSKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN, GLEDALIŠKE VIZIJE 

14.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

TEATER POSTAVIMO - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

22.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

TEATER POSTAVIMO - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

23.3.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 2-območni 

MARKO SKAČE ŠOLSKE FOLKLORE 4.4.2013 folklora prireditev 2-območni 

MIGAM - GIBALNICA PLESNI KORAKI 11.4.2013 ples prireditev 2-območni 

OTROCI POJO - MLADA GRLA - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 

17.4.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

MLADI ODER, REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH SKUPIN 18.4.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 3-regijski 

DRUŽINSKO PETJE V MOZIRJU 21.4.2013 folklora prireditev 3-regijski 

ČARDAŠ POLKA - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

21.4.2013 folklora prireditev 2-območni 
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REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 9.5.2013 folklora prireditev 3-regijski 

LINHARTOVO SREČANJE - REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

10.5.2013 
gledališče in 
lutke 

prireditev 3-regijski 

REGIJSKO SREČANJE ETNIČNIH SKUPIN SLOVENIJE 12.5.2013 folklora prireditev 3-regijski 

POJEMO - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV IN 
MALIH PEVSKIH SKUPIN 

19.5.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

POZDRAVLJAM TE CVETOČI MAJ - OBMOČNO SREČANJE 
LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV 

26.5.2013 folklora prireditev 2-območni 

ŠADRI ŠADRA - REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOKLORNIH 
SKUPIN  

2.6.2013 folklora prireditev 3-regijski 

REGIJSKO SREČANJE PIHALNIH ORKESTROV 2.6.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 3-regijski 

NAŠA POLJANA - LJUDSKO IZROČILO PETJA IN KAK JE INDA BILOU 15.6.2013 folklora prireditev 3-regijski 

NAJ SE ČUJE PESEM 30.6.2013 folklora prireditev 3-regijski 

ŽIVLJENJE OB MURI - LIKOVNA KOLONIJA IN RAZSTAVA OB 
RIBIŠKIH DNEVIH NA HOTIZI 

19.7.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 4-državni 

JENAMENA FEST 19.8.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 4-državni 

BOKRAČFEST - TEKMOVANJE V KUHANJU BOGRAČA IN 
PREDSTAVITVI JSKD-JA 

26.8.2013 drugo prireditev 4-državni 

LENDAVSKA TRGATEV  30.8.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 4-državni 

8. MINI LIKOVNA KOLONIJA 5.10.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 3-regijski 

REVIJA TAMBURAŠKIH SKUPIN 26.10.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 3-regijski 

ZAVOD ZA KULTURO MADŽARKE NARODNOSTI PRAZNUJE 20. 
OBLETNICO DELOVANJA 

15.11.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

PRAZNUJMO SKUPAJ - REVIJA NAJBOLJŠIH SKUPIN Z OBMOČNIH, 
REGIJSKIH IN DRŽAVNIH SREČANJ 

16.11.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 1-drugo 

10 LET PEVSKEGA ZBORA VRTCA TURNIŠČE 29.11.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

KARDOŠEV VEČER 30.11.2013 
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 4-državni 

SEJA SVETA OI LENDAVA 3.12.2013 drugo prireditev 1-drugo 

DRUŽINA POJE 7.12.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

PARAFRAZE 10.12.2013 
likovna 
dejavnost 

prireditev 3-regijski 

SEMINAR OD PRAVLJICE DO GLEDALIŠKE UPRIZORITVE…. KORAK 
PO KORAKU, LJUTOMER 

14.12.2013 
gledališče in 
lutke 

izobraževanje 3-regijski 

 
 
 


