JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

OBMOČNA IZPOSTAVA LENDAVA

Območna izpostava Lendava
Janja Magdič, vodja območne izpostave

Uvod
Izpostava Javnega sklada Republike Slovenije, območna izpostava Lendava, opravlja povezovalne in svetovalne
naloge na kulturno zelo raznolikem dvojezičnem področju ljubiteljske kulture upravne enote Lendava za sedem
občin: Lendavo, Črenšovce, Turnišče, Odrance, Veliko Polano, Dobrovnik in Kobilje.
Vseh sedem občin se razteza na 256 km2. Tu deluje 68 kulturnih društev. Največ jih deluje v občini Lendava
(45), drugod manj: Črenšovci (8), Turnišče (4), Velika Polana (4), Odranci (2), Dobrovnik (3) in Kobilje (2). V
omenjenih krajih so društva pomembni nosilci kulturnega dogajanja in poustvarjanja ljudskega izročila. V
Lendavi se različna lendavska društva in druge kulturne institucije še posebej aktivno vključujejo v kulturno
življenje zaradi kandidature Lendave za EPK. Lendava deluje multikulturno, je svetovna prestolnica Bograča, se
ponaša s stolpom Vinarium, veliko gledališko in koncertno dvorano Lendava, zanimivim gradom, Termami in še
čim. Seveda so vsaka zase prepoznavne tudi ostale občine.
Sodelujemo s Slovenci v Porabju in partnerji v Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem. Skozi vse leto
sodelujemo z vsemi vrtci in osnovnimi šolami območja, Zavodom za kulturo madžarske narodnosti, Madžarsko
samoupravno narodno skupnostjo občine Lendava, Zvezo kulturnih društev Lendava, dvojezično srednjo šolo
Lendava, glasbeno šolo Lendava, knjižnico Lendava, kulturnimi in drugimi društvi, zavodi ter z izpostavami
koordinacije Pomurja in ostale Slovenije. Skupne projekte – srečanja pripravljamo v različnih krajih na našem
območju. Posebnost lendavske izpostave je, da se tukaj poustvarja in v sožitju prepleta slovenska, madžarska,
hrvaška, srbska in romska kultura. Vse te skupine se na svoj način trudijo ohranjati kulturo svojega matičnega
naroda.

Ocena stanja
Tudi v letu 2019 je izpostava izvedla vse projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti po zastavljenem
programu in številne druge dodatne programe s področja kulture. Vsem 68 društvom našega območja, ki so
tudi vključena v ZKD Lendava, in posameznikom je nudila pomoč pri društveni dejavnosti, jih obvešča o vseh
kulturnih dogodkih, izobraževanju različnih sekcij, pomaga pri pripravi razpisov na projekte in programe,
pomaga pri organizaciji prireditev in delavnic ter pomaga skupinam pri gostovanjih v tujini. Skupine in društva
spodbujamo k sodelovanju in širitvi kulturne dediščine raznolikega dvojezičnega področja. Vsa društva oz.
njihove skupine so se odgovorno in z veseljem udeležile vseh razpisanih preglednih letnih srečanj in se nekatera
uvrstila na regijska in tudi državna srečanja. Pri izboru prizorišč naših srečanj se dogovarjamo z društvi in
skrbimo, da so enakomerno porazdeljena po celotni UE Lendava – po vseh 7 občinah. Večina folklornih, pevskih
in gledaliških srečanj, kjer je bilo veliko nastopajočih, smo imeli v gledališki in koncertni dvorani v Lendavi
(sprejme 440 obiskovalcev in ima 8 garderob), kjer imajo številne skupine res najboljše pogoje za svojo
predstavitev, vaje pred nastopom in namestitev. Ker od leta 2015 plačujemo najem gledališke in koncertne
dvorane v Lendavi (posebej dvorano in posebej avlo za pogostitev), smo imeli kar nekaj manjših srečanj v
primernih kulturnih domovih v drugih 6 občinah: Črenšovci, Turnišče, Odranci, Dobrovnik in Kobilje, ki nam
dvorano dajo zastonj. Velikokrat so pri srečanjih soorganizatorji različna društva, šole, ZKD Lendava, knjižnica
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 preko
javnih del, ki skrbijo za vse potrebno pri sprejemu in vodenju nastopajočih skupin, snemanju, pripravi dvorane
in garderob ter pogostitvi. Skozi 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 madžarska TV
Lendava, ki preko oddaje Hidak – Mostovi prenaša naša srečanja tudi na TV SLO 1. Spremljajo nas tudi lokalne
televizije Idea TV Murska Sobota in TV AS Murska Sobota ter časopisne hiše: Vestnik, Népujság (madžarski
časopis), Večer, Delo in Nedeljski dnevnik. Naša srečanja so slikovno predstavljena v Lendavskih novicah –
lokalnem časopisu občine Lendava, lokalnem časopisu Brazde občine Dobrovnik in multikulturni reviji Lendave
Lindua. Objavljajo nas tudi radijske hiše: madžarski RTV Studio Lendava, Radio Maxi Ljutomer, Murski val in
Radio 105 Hrvaška. Večino srečanj pevskih in folklornih srečanj 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. V času TLK je prijavilo prireditve in sodelovalo kar 52
društev naše OI.

Izvedba rednega programa
Letni program JSKD OI Lendava za leto 2019 z dodatnim programom je bil potrjen na svetu sklada 18.2.2019.
Programi na področju ljubiteljske kulture območne izpostave zajemajo pregledna srečanja vseh različnih
dejavnosti vrtcev, šol, zavodov in društev ter izobraževanja po posameznih področjih.
Skozi leto smo izpeljali vsa območna srečanja in 5 regijskih po zastavljenem programu ter nekaj dodatnih
programov, in sicer: v januarju pomoč mentorjem FS z Nežko Lubej na terenu, razpisali ustvarjalno literarni
natečaj v Turnišču, izobraževali mentorice lutkovnih skupin v Murski Soboti, v februarju je bila zaključna
prireditev Ustvarjalno literarnega natečaja ob slovenskem kulturnem prazniku v Turnišču s podelitvijo nagrad,
izvedli sejo sveta JSKD, v marcu srečanje otroških lutkovnih in gledaliških skupin, vrtčevskih plesnih in šolskih
skupin , izobraževali vodje šolskih folklornih skupin, literarni večer z gosti, v aprilu srečanje vrtčevskih in
šolskih folklornih skupin, otroških in mladinskih pevskih zborov, gostovanje na družinskem petju v Mozirju,
Noč knjige s KKC Lendava, regijsko srečanje otroških gledaliških skupin v Beltincih, v maju srečanje ljudskih
pevcev in godcev Napev – odsev, srečanje odraslih pevskih zborov in otvoritev TLK, srečanje odraslih
folklornih skupin, pomurska prireditev ob Tednu ljubiteljske kulture Dan neskončnih možnosti v Murski Soboti,
plesne vizije, udeležba na regijskem srečanju plesnih skupin v Selnici, v juniju regijsko srečanje odraslih
folklornih skupin v Mariboru, prireditev Naj se čüje pesem v Gomilicah, zaključni nastop FS Marjetice DOŠ I
Lendava, spominska likovna kolonija Namesto mene rože cveto na Hotizi, prireditev Prekmurje v srcu v
počastitev 100 obletnice priključitve Prekmurja k matičnemu narodu, udeležba na državnem srečanju
gledaliških skupin v Novem mestu, v juliju likovna kolonija Življenje ob reki Muri in otvoritev razstave,
Podoknica Nedeljskega dnevnika na stolpu Vinarium, v avgustu prireditve Jenemena fest v Črenšovcih in
Pojemo za vas v Turnišču, v septembru koordinacija JSKD Pomurja, 25. ex Tempore v Mozirskem gaju, udeležba
na 12. Mini likovni koloniji v Gornji Radgoni, v oktobru srečanje citrarjev v Dobrovniku, 10 let delovanja MePZ
DU Lendava in podelitev Gallusovih, v novembru prireditev Smejmo se s Kofetarji, delavnica za cimbale z
Andijem Sobočanom, udeležba na otvoritvi razstave Oglo – oglato v Gornji Radgoni, otvoritev spominske
likovne razstave Namesto mene rože cveto, literarni večer V objemu tišine, 25. let MePZ župnije Turnišče in
podelitev Gallusovih, udeležba na otvoritvi likovne razstave 25. ex tempote v Mozirju, v decembru že 25.
prireditev Družina poje na Kobilju, prireditev Praznujmo skupaj na Ta veseli dan kulture, skupščina ZKD
Lendava, božični koncert DU Lendava, KPZ Vita in Lirika ter udeležba na 25. obletnici občine Odranci. Skozi leto
smo sodelovali še na drugih prireditvah lokalnih skupnosti in kulturnih društev vseh sedmih občin upravne
enote Lendava, ter gostovali s skupinami na Hrvaškem . Madžarskem in v Srbiji.
Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalnimi skupnostmi in drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji na
območju izpostave sklada in tudi širše, ter občinami sosednjih obmejnih mest.

Izvedba dodatnega programa
V letošnjem letu smo strokovno pomagali z ga. Nežko Lubej odrasli FS Lendava in otroški FS OŠ Odranci in OŠ
Velika Polana. Literarnim ustvarjalcem naše izpostave smo pripravili z lendavsko pisateljico Olgo Paušič več
literarnih delavnic z zaključnim literarnim večerom. Folklornim skupinam in pevcem smo uredili izmenjavo
nastopov v Sloveniji, na Hrvaškem, Madžarskem in Srbiji (Mozirje, Martin na Muri, Lenti, Leskovac ). V avgustu
smo s KTD Črenšovci izvedli tridnevno prireditev Jenamenafest 2019 povabili nastopajoče iz Pomurja in
sosednje Hrvaške. V maju smo pripravili z Zavodom za turizem in ekipo Nedeljskega dnevnika –Podoknica
Nedeljskega pri stolpu Vinarium, kar je bila lepa promocija kraja in sodelujočih kulturnih skupin občine
Lendava. Na OŠ Lendava smo organizirali cimbalovo delavnico z Andijem Sobočanom. Ob 100. obletnici
priključitve Prekmurja matičnemu narodu smo pripravili s KKC Lendava predstavitev knjige dr. Uroša Lipuščka
Prekmurje v vrtincu pariške mirovne konference in prekmurski večer z gosti. Že deveto leto pripravljamo
skupno srečanje vseh dejavnosti Praznujmo skupaj s Knjižnico - kulturnim centrom Lendava na Ta veseli dan
kulture – 3. december. Tu so se predstavile skupine vseh sedmih občin, ki jih pokriva JSKD in so se v tekočem
letu uvrstile na regijska ali državna srečanja ali imele obletnico delovanja. Prav je, da se jim na ta način javno
zahvalimo, in širša javnost ob koncu leta vidi njihove uspehe. Organizirali smo spominsko likovno kolonijo z
otvoritvijo razstave »Namesto mene rože cveto« v spomin na dolgoletno vsestransko aktivno kulturnico
pokojno likovnico Elizabeto Tibaut. S KD Hotiza smo izpeljali likovno kolonijo z otvoritvijo razstave Življenje ob
reki Muri. Z DU Lendava smo pomagali pri raziskavi gledališke dejavnosti v Lendavi in izdali priložnostni
dvojezični bilten Ohranimo sledi. FD Prekmurje Lendava s pomočjo JSKD nadaljuje z učenjem prekmurskih
plesov na DOŠ I Lendava otrok nižje stopnje .
JSKD nadaljuje aktivnosti za ustanovitev Lendavske godbe.

Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali
sodelovanje pri njih
Društvom smo strokovno pomagali pri prijavah na različne lokalne razpise, razpise LAS in razpise JSKD.

Izobraževanje
V januarju so se naše mentorice udeležile lutkovnega seminarja v Murski Soboti, v marcu
folklornega seminarja v Ljutomeru, likovniki likovne delavnice v Gornji Radgoni, mednarodne likovne
delavnice v Mozirju, v novembru delavnice za cimbale. Nekateri naši mentorji so se udeležili tudi
drugih izobraževanj, ki so jih pripravile druge izpostave ali so bile organizirane na državni ravni. Skozi
vse leto poteka delavnica učenja prekmurskih plesov na DOŠ I Lendava za otroke nižje stopnje. Na
našem območju pada kakovost odraslih pevskih zborov in tudi število plesnih skupin. Zato bomo v
prihodnje v Pomurju poskrbeli za večji poudarek izobraževanju le-teh.
Financiranje
Finančno lendavsko izpostavo podpira šest od sedmih občin v okviru programa in pet občin v okviru pokrivanja
polovične plače zaposlene. Želela bi, da bi centralna služba strokovno prepričala občine, ki zmanjšujejo ali ne
sofinancirajo svojega deleža, saj so potem regijske in državne udeležbe v breme izpostave. V Lendavi po novem
plačujemo najem dvorane in avle, druge občine nam dajo dvorano v brezplačen najem. Zato bomo tudi letu
2020 imeli več srečanj v primernih manjših brezplačnih dvoranah ostalih občin UE Lendava.

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva
JSKD OI Lendava pokriva 68 društev, ki izhajajo iz sedmih občin, in sicer iz občine Lendava, kjer ima izpostava
sedež 45 društev; iz ostalih šestih občin pa: Črenšovci 8, Turnišče 4, Velika Polana 4, Odranci 2, Dobrovnik 3 in
Kobilje 2.
Na našem območju deluje 7 odraslih pevskih zborov, 18 otroških pevskih zborov, 6 mladinskih pevskih zborov, 2
ženski skupini, 3 okteti, 1 tamburaška skupina ter 6 citrarskih skupin. Uspešno delujejo 4 otroške gledališke
skupine, 4 odrasle gledališke skupine in 5 lutkovnih, 4 plesne, 16 otroških folklornih skupin in 8 odraslih
folklornih skupin, likovna sekcija v DU Lendava in literarna sekcija v ZKD Lendava. V letošnjem letu je kar nekaj
skupin z vseh dejavnosti doseglo regijski nivo: OFS vrtca Velika Polana,
OFS OŠ Odranci, FS Lindau DOŠ I Lendava, gledališka skupina DOŠ I Lendava, plesna skupina vrtca Lendava in
DOŠ I Lendava, lutkovna skupina vrtca Lendava, OPZ in MPZ OŠ Turnišče, Aeternum, Madžarski ljudski pevci
KD Gaberje, Ljudski pevci KD Ferdo Godina Bistrica, Ljudske pevke KD F. S. Finžgar Žižki, Dobronaki Notazok,
ljudski pevci KD Hotiza in FD Prekmurje Lendava . Državni nivo pa so dosegli: gledališka skupina Teater smo DOŠ
I Lendava, ljudska pevca KD Ferdo Godina Bistrica in Dobronaki Notazok. Lendavske 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 imajo skupine vaje v kulturnih ali vaških domovih. Skoraj povsod imajo ustrezne pogoje
za nemoteno delovanje.
Tudi v bodoče želimo z našimi programi, srečanji in delavnicami preko vrtcev, šol, različnih društev in zavodov
ohranjati, vzpodbujati in promovirati ljubiteljsko kulturo našega raznolikega dvojezičnega področja ter z novimi
programi graditi kakovosten in prepoznaven multikulturni mozaik ljubiteljske kulture Lendava za program EPK .

Sodelovanje s šolami in vrtci
Pri organizaciji naših srečanj, ki so namenjena otrokom, sodelujemo z vsemi vrtci, osnovnimi in drugimi šolami
(8 vrtcev, 10 osnovnih šol, srednja dvojezična šola in glasbena šola, VDC Lendava in DOŠ II Lendava). Šole in
vrtci si na dan območnega srečanja gledaliških in lutkovnih skupin planirajo kulturni dan in pridejo spremljat
srečanje.
Nekatere naše šole so obnovile naziv kulturna šola.

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja
V letošnjem letu je bilo malo manj jubilejnih obletnic društev, šol, zavodov ter podelitev Maroltovih in
Gallusovih priznanj, kot v prejšnjih letih. Za vse jubileje smo prisotni in pripravimo skupinam jubilejno priznanje

z jubilejno sliko. V letu 2019 so imeli obletnice : MePZ Nimam časa DU Lendava – 10 let, MePZ župnija Turnišče
– 25 let in KD Čentiba 40 let.

Izvedeni dogodki
NAZIV DOGODKA/PUBLIKACIJE

KRAJ
DOGODKA

DATUM
(OD)

1

SEMINAR ZA VODJE OFS

ODRANCI

5.03.2019

2

ISKRENJE SRCA

LENDAVA

22.03.2019

22.03.2019

LITERATURA

3

HURA ZA LUTKE - OBMOČNO SREČANJE
LUTKOVNIH SKUPIN

ODRANCI

28.03.2019

28.03.2019

GLEDALIŠČE IN
LUTKE

4

HURA ZA GLEDALIŠČE-OBMOČNO SREČANJE OTR.
GLEDALIŠKIH SKUPIN

ODRANCI

28.03.2019

28.03.2019

GLEDALIŠČE IN
LUTKE

5

MIGAM-GIBALNICA-OBMOČNO SREČANJE
PLESNIH SKUPIN

LENDAVA

29.03.2019

29.03.2019

PLES

6

POMURSKI LUTKOVNI ODER, REGIJSKI FESTIVAL
LUTKOVNIH SKUPIN

DOBROVNIK

9.04.2019

7

RINGA RAJA - MARKO SKAČE-OBMOČNO
SREČANJE ŠOLSKIH FOLKLORNIH SKUPIN

LENDAVA

10.04.2019

10.04.2019

FOLKLORA

8

ČARDAŠ POLKA - OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH
FOLKLORNIH SKUPIN

DOBROVNIK

14.04.2019

14.04.2019

FOLKLORA

9

POMURSKI MLADI ODER, REGIJSKO SREČANJE
OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN

BELTINCI

18.04.2019

10

NOČ KNJIGE

LENDAVA

23.04.2019

23.04.2019

LITERATURA

11

OTROCI POJO - OBMOČNO SREČANJE OTR. IN
MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV

LENDAVA

24.04.2019

24.04.2019

VOKALNA GLASBA

12

RINGARAJA, REGIJSKI FESTIVAL OTROŠKIH
FOLKLORNIH SKUPIN

LENDAVA

8.05.2019

13

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH PEVSKIH
ZBOROV - OTVORITEV TLK

TURNIŠČE

10.05.2019

14

REGIJSKO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH
SKUPIN

MARIBOR

10.05.2019

15

SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV
LJUDSKIH VIŽ "POZDRAVLJAM TE CVETOČI MAJ" ZAKLJUČEK TLK

ČRENŠOVCI

19.05.2019

16

PREKMURJE V SRCU

LENDAVA

6.06.2019

17

NAJ SE ČÜJE PESEM -SREČANJE LJUDSKIH
GODCEV

GOMILICA

23.06.2019

NAŠI OBIČAJI

LENDAVA

5.07.2019

ŽIVLJENJE OB REKI MURI - LIKOVNA KOLONIJA

HOTIZA

6.07.2019

18
19

DATUM
(DO)

DEJAVNOST
FOLKLORA

GLEDALIŠČE IN
LUTKE

GLEDALIŠČE IN
LUTKE

FOLKLORA
10.05.2019

VOKALNA GLASBA
FOLKLORA

19.05.2019

FOLKLORA
FILM IN VIDEO

23.06.2019

FOLKLORA
VEČZVRSTNA
DEJAVNOST

6.07.2019

LIKOVNA
DEJAVNOST

20

POJENO ZA VAS - SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV

TURNIŠČE

11.08.2019

11.08.2019

FOLKLORA

21

JENAMENA FEST

ČRENŠOVCI

21.08.2019

24.08.2019

DRUGO

12. MINI LIKOVNA KOLONIJA

GORNJA
RADGONA

6.09.2019

7.09.2019

LIKOVNA
DEJAVNOST

SREČANJE CITRARSKIH SKUPIN

DOBROVNIK

12.10.2019

12.10.2019

VOKALNA GLASBA

OGLO - OGLATO

GORNJA
RADGONA

7.11.2019

LIKOVNA
DEJAVNOST

25

V OBJEMU TIŠINE

LENDAVA

21.11.2019

LITERATURA

26

NAMESTO MENE ROŽE CVETO - OTVORITEV
SPOMINSKE LIKOVNE KOLONIJE

LENDAVA

22.11.2019

LIKOVNA
DEJAVNOST

27

KONCERT MEPZ TURNIŠČE

TURNIŠČE

23.11.2019

VOKALNA GLASBA

SMEJMO SE S KOFETARJI - VEČER SKEČEV

LENDAVA

23.11.2019

25.EX TEMPORE MOZIRSKI GAJ

MOZIRJE

29.11.2019

30

PRAZNUJMO SKUPAJ - TAVESELI DAN KULTURE,
SREČANJE SKUPIN Z REG. IN DRŽAVNIM NIVOJEM

LENDAVA

3.12.2019

31

DRUŽINA POJE

KOBILJE

7.12.2019

22
23
24

28
29

23.11.2019

GLEDALIŠČE IN
LUTKE
LIKOVNA
DEJAVNOST

3.12.2019

DRUGO
VOKALNA GLASBA

